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Cel. Ventura denuncia 

pistolagem em Imperatriz 

O Tenente Coronel Gulherme Batista Ventura identifica nomes de pistoleiros que agem na região 

O Tenente Coronel 
Guilherme Batista Ventura, 
disse ontem em entrevista 
exclusiva ao Jornal Capital, ter 
um amplo conhecimento da 
pistolagem em Imperatriz e 
regiãoTocantina. 

Ao ser questionado sobre a 
morte de Renato Moreira, 
. entura disse que o ex-prefeito 

foi vítima de extorssão, "haviam 
itos pessoas ligadas 

diretamente ao Renato Moreira, 
e sobre tudo políticos, que 
extorquiam dinheiro dele" disse 
Ventura acrescentando que ao 
tomar uma posição contrária, 
Renato terminou por ser 
assassinado brutalmente. 

Para o Coronel, o caso 
Renato Moreira pode agora ser 

isto graças a uma operação 
conjunta das policias Civil e 
Federal no Estado de Roraima, 
o que resultou na prisão de 
Gerardo, acusado de ter 
identificado a vítima para o 
assassino e de ter facilitado a 
^iga, que pode finalmente, 
aclarar quem foi o autor dos 

-"'sparos que tiraram a vida do 

Capital 

Social 
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Dólar Comercial 
Compra   R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1,135 
Dólar Turismo 
Compra R$1,080 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,110 
Ouro (g) 
Venda R$ 11,36 
Poupança 
Rendimento - 1,1263% 
Ufir 
Valor ■■ R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120,00 
Salário Família 
"Oalor R$8.25 

Coronel Ventura, "Eu praticamente conheço tudo e mais do que você imagina' 
então chefe do executivo. 

Ele, deixou claro sua 
preocupação, para com a 
apuração do caso Renato 
Moreira, o fato de que dois dos 
envolvidos, Sousa e Arnaldo, já 
tenham recebido Indulto 

Judicial, o que permite deixar o 
presídio, para visitar suas 
respectivas famílias em 
Imperatriz, o que aconteceu no 
último fim de semana. 

Ao mencionar o assassinato 
do delegado Stênio Medonça, 

fato que está tendo repercussão 
nacional, o Coronel Guilherme 
Ventura, disse à nossa 
reportagem que o crime teve a 
participação direta da mão 
poderosa da pistolagem de 
Imperatriz, e sobre o sindicato 

do crime ele afirmou: "Eu 
praticamente conheço tudo e 
mais do que você imagina", ao 
lembrar que durante o período 
em que esteve a serviço da 
segurança, pode conhecer 
profundamente o que é de fato 
o crime organizado na cidade e 
região. 

Para exemplificar, ele 
afirmou que as cidades de 
Imperatriz, Buriticupu e Itinga, 
onde o crime organizado tem 
até escritório, são os principais 
pontos de contato entre 
pistoleiros e mandantes. 

Segundo ele, foi em 
Imperatriz onde a morte do 
delegado Stênio foi 
encomendada. "Quem esteve 
aqui para fazer isso, foi Joaquim 
Lauristo que veio de São Luís e 
ainda foi visto no setor do 
Mercadinho, numa D-20 de cor 
preta, onde manteve contato 
com Zé Júlio, confesso de ter 
envolvimento na morte de 
Renato Moreira, onde teria 
recebido 2.000 (Dois mil reais) 
adiantados, ficando um valor 
igual para receber após 
execução da vítima" relatou. 

Zé Júlio e Joaquim Lauristo, 
ex-empresário imperatrizense 
do setor de construção, hoje 
residente na capital do Estado, 
tiveram prisão preventiva 
decretada, mas ambos estão 
foragidos. 

Ismael, um terceiro, acusado 
de envolvimento na morte do 
delegado, ainda não teve sua 
prisão decretada, a Justiça, ainda 
não conseguiu provas cabais de 
participação no episódio. 

Finalizando, o Tenente 
Coronel Guilherme Batista 
Ventura reconhece o que 
considera uma "situação 
dramática" do serviço de 
segurança pública. 

Segundo ele, o Estado do 
Maranhão conta hoje com a 
carência de 600 a 800 
delegados, um problema que 
não pode a curto prazo ser 
resolvido pelo secretário 
estadual. 

Ventura elogiou a ação de 
Raimundo Cutrim, atual titular 
da pasta da segurança no 
Maranhão, que não dispõe dos 
meios necessários para coibir a 
ação da pistolagem. 

F azenda Gorguinho 

vive clima de paz 

O clima tenso na fazenda 
Corguinho de acordo com o 
delegado Renê Almeida já foi 
contornado. Respondendo pela 
Delegacia de Polícia do Primeiro 
Distrito de Açailândia, Renê 
disse a reportagem na manhã 
desta última segunda-feira (13), 
que apreendeu várias armas de. 
grosso calibre, inclusive a arma 
do crime. 

De acordo com o delegado, 

os sem terra foram enquadrados 
nos crimes de formação de 
quadrilha, porte ilegal de armas 
e invasão de propriedade, 
inclusive a tesoureira do 
Sindicato, Joana da Silva, presa 
por uma equipe de policiais faz 
parte do sindicato. 

Todos envolvidos, excêto o 
homem acusado de ter alvejado 
o lavrador "Chicão" foram 
liberados. Página 1-12 

Sedei de olho nos jogos 

intereolegiais de 9 

De acordo com Jackson 
Silveira, a Sedei (de Imperatriz) 
que tem o comando de Valdecir 
Ferreira esta trabalhando no 
sentido de realizar no próximo 
ano os jogos intercolégiais do 

Maranhão do Sul. 
Segundo ele, todos os 

detalhes já estão sendo 
estudados no sentido de 
enriquecer o desporto da região 
tocantina. Página 2-4 

■ Copão 

João Lisboa empata e 

reclama da arbitragem 

O time de João Lisboa 
empata com a seleção de 
Tocantinópoles em jogo válido 
pelas semifinais do Copão 

maranhão do Sul. 
O a partida aconteceu na 

tarde do último sábado. 
Página 1-10 

Cidade celebra hoje 

sua padroeira 

A maior festa religiosa da região Tocantina termina hoje 

■% 

Procissão e missa encerram o festejo de Santa Tereza 

O festejo de Santa Teresa 
D' Ávila, que desde oúltimo dia 
06, reúne centenas de fiéis, 
está previsto para ser 
encerrado com uma procissão 
fluvial cujo início é no Bic- 
Balneário Iate Clube, ponto em 
que Frei Manoel Procópio do 
Coração de Maria, pisou pela 
primeira vez. 

Com a presença de 
inúmeras embarcações, a 
exemplo do que acontece ano 
após ano, a imágem da Santa 
será conduzida até o Porto da 
Balsa, de onde os fiéis partem 
em em segunda procissão, até 
a Igreja, onde uma missa marca 
o fira da festa. 

Conheça toda a 
programação para hoje dia da 
padroeira da cidade. 

Página 1-9 
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Dia da padroeira 
Hoje é feriado municipal. 

Imperatriz comemora de 
forma gigante p dia de Santa 
Tereza I>lAvila,éi sua 
padroeira. A cidade rende 
homenagens nesta quarta- 
feira a sua protetora. 

A movimentação vai ser 
grande na füa Frei Manoel 
Procópio, onde fica localizada 
a Igreja de ^aflta TereSa 
D'Avila. 

O padre Raimumio Pintôr 

que é o pároco da igreja, 
convida à população em geral 
para participar das atividades 
que serão desenvolvidas 
durante todo o dia de hoje, por 
conta da passagem de 
importante data. 

Hosana nas alturas 
Surto místico no 

Congresso, desde que 
Fernando Henrique Cardoso 
orou com os irmãos 
evangélicos e deu aleluia à 
reeleição. O senador Antonio 
Carlos Magalhães ouviu calado 
um aparte provocativo de 
Pedro Simon, nada respondeu 
quando cobrado sobre a frase 
"o povo sabe quem atrapalhou 
o Real" e terminou dizendo 
apenas-um "Aleluia". . 

Na Câmara, o deputado 
Nilson Gibson, discursou 
agradecendo a Deus pelo fato 
de o presidente "ter deixado de 
ser ateu para se tornar um 
hoem temente a Deus", como 
se'vlu em São Paulo. E disse 
três vezes Aleluia. Antonio 
Feijão o cumprimentou, 
aparteou com mais Aleluia. 
v De licença 

O advogado criminalista 
"Wilson Filho afastou-se 

temporariamente do 
"Thompson Sem Censura", 
programa que o colunista 
apresenta na TV Capital, Canal 
5, Rede Record. Visando 
resolver problemas de ordem 
particular vai ficar cerca de 
vinte dias sem apresentar o seu 
quadro, mas anuncia que 
quando retornar promover 
algumas mudanças no mesmo. 

Wilson Filho fará viagens a 
Belo Horizonte (Minas 
Gerais), Fortaleza (Ceará) e 
Palmas (Tocantins). O 
amontoado de afazares deve-se 
a competência com que o 
advogado trata os seus 
negócios. 

Wilson Filho é filósofo, 
advogado criminalista e 
presidente da Comissão dos 
Direitos Humanos da Seccional 
de Imperatriz da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
função que exerce com 
dignidade e responsabilidade. 

Madeira, neles! 
O deputado federal 

Sebastião Madeira faz nova 
visita a Imperatriz e municípios 
vizinhos com o objetivo de 
melhorar sua imagem junto ao 
eleitorado da Região Tocantina. 

Madeira é de lei e caça mais 
apoio aqui nesta parte do 
Estado. 

Pirâmide social 
Os produtos de consumo de 

massa cujas vendas cresceram 
mais do que a média de suas 
respectivas categorias, desde o 
início do Plano Real até o 
primeiro semestre desde ano, 
estão divididos em dois grupos: 
o dos mais sofisticados e o dos 
populares. É o que revela 
estudo realizado pela empresa 
Nielsen Serviços de 
Marketing. 

Isso significa que o aumento 
de vendas ocorreu nas 
"pontas" da pirâmide social. 
Numa delas estão os 
consumidores que passaram a 
comprar produtos mais 
sofisticados. Na outra estão as 
pessoas que foram 
incorporadas ao mercado de 
consumo. 

Dentre os produtos 
populares que mais se 
beneficiaram em termos de 
vendas estão leite flavorizado em 
embalegem de papelão, bebida 
láctea em sacos plásticos, creme 
de leite longa vida e cereais 
matinais importados. 

Quem completa mais um ano de vida hoje é o professor e 
escritor Carlos Brito, que trabalha na publicação de mais um 
livro. O dia vai ser de festa na casa dele, quando estará 
recebendo cumprimentos de familiares e amigos. 

A OAB-Imperatriz continua trabalhando na programação 
da eleição que apontará sua nova diretoria. O advogado 
Argentino é um dos candidatos à presidência da entidade, 
que teve na pessoa de José Clébis dos Santos, promovido o 
seu fortalecimento, além de maior intercâmbio com a 
comunidade local. 

A praça Mané Garrincha, que foi inaugurada no domingo 
passado pelo prefeito Ddon Marques, é um dos verdadeiros 
cartões postais de Imperatriz, além de servir para a prática 
desportiva. Agora, é importante frisar que se faz necessária 
uma permanente fiscalização por parte da Prefeitura 
Municipal, como forma de evitar que o patrimônio público 
seja destruído por conta da ação de vandalismo. A 
comunidade também deve dar a sua parcela de contribuição 
na conversação do logradouro. Afinal de contas, só quem sai 
ganhando é a cidade. 

Menores delinqüentes continuam agindo na região da 
praça Brasil, sobretudo na parte da noite, revoltando os 
comerciantes do setor. Moradores e comerciantes estão 
pedindo a tomada de urgentes providências por parte do 
sistema de segurança pública local. Argumentam que as 
pessoas que passam pelo logradouro após às 22 horas corre 
o risco de ser alvo da ação dos "donos" do alheio. 

O homem, a sociedade e o direito 

por Wilson Filho 
Filósofo, advogado 

criminalista e presidente 
da Comissão dos Direitos 
Humanos da OAB/ 
Imperatriz-MA 

A sociedade humana na 
sua permanente 
estabilidade tão sujeita a 
fatores os mais diversos, 
vive • • : 

sob o influxo ' de 
constante renovação, 
como as grandes vagas do 
mar qüe se quebram na 
praia após outra. Uma 
sociedade não espera o 
refluxo da anterior. Ela 
recebe o impulso dos 
ventos e se empina no 
dorso das águas, indo 
após a outra que se desfez 
em espumas. E assim 
nascem as civilizações 
que, à semelhança das 
ondas, as mesmas águas 
densas e turvas, os 
mesmos perigosos 
recifes, a mesma fauna 
submarina na sua 
diversidade de espécies... 
Assim,tem sido o ^osso- 
murido, aâ i-sua anga^a 

experiência de quase seis mil 
anos. 

A pergunta mais séria do 
momento é: que espécie de 
mundo será o de amanhã e 
em que tipo de sociedade 
viverão os nossos filhos e os 
filos destes? O fato de 
estarmos vivendo agora, 
como tudo indica, no final de 
uma civilização atormentada 
e no limiar de uma nova era 
para a humanidade, deve 
impressionarmos com o 
pensamento que tudo 
devemos fazer a fim de 
preparar uma sociedade nova 
para um mundo novo, não é 
uma dourada utopia. 

Os alicerces em que se 
assenta a sociedade deste 
século estão mimados pela 
desídia do espírito humano, 
no desinteresse pelas coisas 
de valor espiritual e ético. 
Existe em nossa sociedade 
um elemento estável que não 
pode desaparecer com ela. 
Esse elemento pode e deve 
ampliar-se pela educação 
«spiritual da pessoa humana. 

A maior necessidade do 
£.mun,do é de uma educação 

cófar correta, estável e de 

elevado descoryino. O 
desenvolvimento da técnica e 
da ciência está como que 
materializando o homem. É 
imperioso retornar o quanto 
antes às fontes espirituais de 
educação, onde os grandes 
caráteres do passado 
saciaram sua sede de 
conhecimentos, de pura 
essência, nos legando seu 
exemplo de vida, santo e reto 
proceder. 

Onde seria possível 
encontrar mais abundantes 
lições de valor espiritual e 
ético do que nas Sagradas 
Escrituras? Tinha razão 
Charles Dana quando 
escreveu: "De todos os 
livros, o mais indispensável 
e o mais útil, aquele cujo 
conhecimento é mais eficaz, 
é a Bíblia. Não há nenhum 
outro livro do qual se possa 
aprender lições mais 
valiosas". E São Jerônimo 
conclui: "Ama as Escrituras 
e amarás a sabedoria". 
Portanto, uma das 
qualidades mais produtivas 
da criatura humana, é o 
espírito de investigação. 

Embora vivendo cercado 

de mistérios, o homem 
como que se rebela contra 
essa fatalidade singular e 
aparentemente calculada, 
manifesta a sua rebeldia 
procurando penetrar no 
profundo das coisas. 
Graças à essa qualidade 
criadora, vai a experiência 
humana sendo 
enriquecida, dia-a-dia, com 
novos conhecimentos em 
todos os ramos de sua 
atividade. 

Derrotado aqui, 
vitorioso ali, o homem não 
esmorece em sua ânsia de 
descobrimentos. No 
entanto, estranha ironia, é 
o próprio homem o seu 
maior mistério. O homem 
é o enigma do homem. 
Direito nasceu a partir do 
momento que o homem 
teve consciência de sua 
presença sobre o globo. O 
homem sentiu-se intrigado 
com os mistérios de sua 
origem. Quem somos? De 
onde viemos? Para onde 
vamos? Interroga-se aflito, 
mas a única resposta é o 
eco do seu próprio coração 
angustiado. 

A exploração do 

professor no Brasil 

por Carlos Brito 
Professor, poeta e cronista 

Uma das profissões mais 
sublime e gratificante é a de 
professor. Mesmo sendo 
atualmente a mais sacrificada 
e menos remunerada pela 
sociedade capitalista, que, 
apesar de reconhecer a 
importância da educação, não 
valoriza o educador. 

Grandes educadores 
brasileiros, como Paulo Freire 
e Darci Ribeiro, por exemplo, 
foram exilados do país porque 
suas idéias progressistas não 
foram aceitas pelò regime 
militar. No Brasil, o professor 
é tido como um profissional de 
segunda classe porque quem 
dita as regras do jogo no 
ensino são os burocratas do 
governo. 

Hoje, os verdadeiros 
profissionais da educação são 
substituídos por qualquer 
outro, mesmo que não tenha 
formação adequada para o 
cargo, pois o que interessa 
não é a qualidade e sim a 
quantidade. No entanto, sabe- 
se que qualquer sociedade 

que pretenda crescer na área 
educacional deve buscr 
orientação do profissional 
competente. E como vai ser 
o futuro das crianças 
brasileiras sem um 
orientador à altura de lhes 
transmitir uma educação 
duradoura que venha 
prepará-lo para vida? 

Um país que despreza a 
educação e não dá prioridade 
ao professor jamais vai se 
desenvolver. Mas o 
capitalismo selvagem prefere 
a ignorância e teme a 
formação da consciência 
crítica. 

Portanto, ou se muda o 
comportamento dos 
burocratas do ensino c 3 
setor educacional vai 
continuar sofrendo grar s 
perdas, com a saída dos bons 
profissional do ensino do 
mercado de trabalho e a sua 
substituição por pessoas sem 
formação pedagógica e sem a 
prática do ensino. 

Este quadro tem que ser 
revisto com urgência pelas 
autoridades que dirigem a 
Nação. 
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Prefeito entrega Praça Mané Garrincha ao público jovem 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Geração 
de empregos 

Os ministério da cultura e 
do trabalho, em parceria com 
as secretarias de cultura e 
Trabalho dos estados, vão 
executar programas de 
treinamento e qualificação de 
trabalhadores na área da 
cultura, para gerar mais 
empregos. 

Com recursos do fundo de 
Amparo ao trabalhador (FAT) 
e no âmbito do Plano Nacional 
de Educação Profissional 
(PLANFOR),as secretarias 
estaduais, poderão organizar 
cursos para formação técnica 
de de trabalhores nas áreas 
de produçâodifusão cultural, 
preservação da memória e do 
patrimônio (restauradores), 
bibliotecários,cenógrafos 
"gurinistas, iluminadores, 

motadores roteirista, 
diagramadores, visores, 

ias, animadores, 
conservadores e para 
especialização dos 
professores nessas áreas. 

Geração 
de empregos II 

Escritores brasileiros 
recebem bolsa 

já concuidas,por iniciar, ou 
outores premiados 
anteriormente com a mesma 
bolsa. 

Escritores brasileiros 
recebem bolsa II 

Os interessados deverão 
apresentar três exemplares 
do trabalho com, no minímo, 
50 páginas no gênero 
romance, 50% do total do 
trabalho, em conto, poesia ou 
enseio literário e três cópias 
da súmula do projeto, em no 
máximo duas laudas. 

Os trabalhos deverão ser 
entregues até de outubro, 
com a ficha de indentificação, 
na Fundação Biblioteca 
Nacional-Departamento 
Nacional de Livro- Programa 
de Bolsa para Escritores 
Brasileiros, Av. Rio Branco, 
219/39 - 1Q andar - Centro, 
20040-008, Rio de 
Janeiro.Outras informações 
pelo telefone(021) 262-8255. 

Praça 
Mané Garrincha 

As secretarias de Cultura 
e órgãos vinculados ao 
Ministério da Cultura, têm o 
prazo em até o dia 30 de 
novembro para a presentar 
projetos que serão incluídos, 
se aprovados, no osçamento 
de 1998 do FAT, fundo 
formado pela contribuição 
oobre a folha de pagamento e 

.uramento das empresas. 
Os progetos apresentados ser 
'"cluídos nos Planos 

taduais de qualificação 
(PEQs) e vão contar com o 
apoio de 
univesidades,agências de 
formação profissional (SENAI 
e SENAC), sindicatos, 
movimentos sociais e da 
Escola Nacional 
Administração Pública para o 
treinamento de servidores. 

Banda, fogos de artifício, 
shows de dança e capoeira, 
foram uma das muitas 
atrações da festa de 
reinauguração da Praça 
Mané Garrincha, no último 
domingo. Uma festa feita 
pela Prefeitura de 
Imperatriz, também, para 
comemorar o "Dia da 
Criançada". As crianças 
compareceram em massa, na 
companhia de seus pais e 
lotaram a Mané Garrincha. 

Algumas crianças 
aproveitaram para desfilar 
também os brinquedos 
recebidos naquele dia. 
Outras preferiram disputar o 
playground ou patinar na 
pista toda azul. 

Praça 
Mané Garrincha II 

A fundação Biblioteca 
Nacional abriu inscrições, 
para o Programa de Bolsas 
para Escritores Brasileiros, 
autores de obras já iniciadas 
e não cocluidas. Para este ano, 
serão concedidas dez bolsas 
nos gêneros, romance ( 3 ), 
conto (2), poesia (3) e ensaio 
literário (2 ). 

Cada participante só 
poderar concorrer em um dos 
gêneros com um único 
trabalho. A bolsa concedida 
terá uma duração de 14 meses 
e o valor de cada uma é de R$ 
4 mil. Não serão aceitas obras 

A reinauguração da Praça 
Mané Garrincha foi marcada 
pelo esporte. A programação 
organizada pela Prefeitura 
Municipal, através da 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei) fez a alegria dos 
desportistas imperatrizenses 
durante todo o último 
domingo (12). 

Foram realizados vários 
torneios, nas modalidades de 
futsal, handbol, voleibol e futebol 
de areia. Houve, também, 
momentos de recreação 
.sorteios de bolas e bonecas, 
além de apresentações de skate 
da categoria mini-ramp, patins, 
capoeira, karatê e dança com as 
Academias Poliher e Dança e 
Cia. 

O último dia 12 de outubro 
foi um domingo especial para o 
imperatrizense, pois além de 
ter comemorado o dia de Nossa 
Senhora Aparecida e o Dia da 
Criança, o público em geral 
teve a oportunidade de 
participar das festividades que 
marcaram a inauguração da 
Praça Mané Garrincha. 

A festa, que contou com a 
presença de várias autoridades, 
entre elas, o prefeito Ildon 
Marques, que foi entregar a 
praça para a comunidade jovem 
acompanhado de secretários e 
vereadores, autoridades 
eclesiásticas e militares, foi 
marcada principalmente pelo 
brilho de centenas de crianças, 
que chegaram até o local nas 
primeiras horas da manhã, já 
desfrutando de todas as suas 
opções de lazer. 

"A praça é o lugar do 
encontro, e é também um 
símbolo bonito para a nossa 
cidade. As vezes somos tão 
marcados pelo individualismo e 
pouco abertos para o que é 
comunitário, esquecendo-se de 
que a verdadeira felicidade se 
encontra no social e na 
solidariedade", disse o bispo, 
Dom Afonso Gregory, 
informando ainda ao público 
presente, que ficou surpreso 
pelo grande número de 
crianças que ali estavam, ao ver 
que elas tomaram conta, logo 
no início, do que foi previsto 
para elas se divertirem. 

O prefeito Ildon Marques, 
antes de fazer a entrega oficial, 
agradeceu a presença do vice- 
prefeito Luís Carlos Noleto, do 
presidente do PMDB, Remi 
Ribeiro e das demais 
autoridades presentes. 
Agradeceu também as palavras 
de Dom Afonso Gregory. "E 
importante que ele esteja aqui 
com a gente. Nos ajuda e 
estimula muito", disse Ildon 
Marques, que aproveitou 
também para agradecer ao 
secretário de infraestrutura, 
Jairo Oliveira e a toda sua 
equipe pelo esforço que fizeram 
para que a praça ficasse pronta 
naquele dia. "O Jairo fez tudo, 
trabalhando aqui dia e noite 
para entregar a praça à vocês 
hoje. Muito bem disse o bispo, 

Multidão prestigia inauguração da praça Mané Garrincha 
quando falou que a praça é o 
local de encontros do povo e 
das famílias. E onde podemos 
nos humanizar, pois é aqui que 
nos conhecemos e convivemos 
fraternalmente para, a partir 
daí, gostarmos uns dos outros", 
completou acrescentando ainda 
que a praça estava sendo 
entregue para a Imperatriz de 
amanhã, e que a Imperatriz de 
amanhã estava ali presente, 
pois eram as crianças. "Façam 
bom uso e ensinem a cuidar 
dela, porque ela não é minha, 
ela é de cada uma dessas 
crianças", pediu Ildon, que 
apitou o início das atividades 
esportivas. 

Em seguida, o prefeito, 
juntamente com o Major Melo, 
Comandante do Terceiro 
Batalhão da Polícia Militar (3e 

BPM) e o secretário dos 
Esportes e do Lazer, Valdeci 
Ferreira, dirigiram-se para o 
hasteamento das bandeiras, do 
Brasil, do Estado e de 
Imperatriz. Logo após, de 
frente para o busto de Mané 
Garrincha, houve o 
descerramento da placa de 
inauguração, feito por Dom 
Afonso, Luís Carlos Noleto e o 
secretário Jairo Oliveira. 

O prefeito Ildon Marques, 
acompanhado de crianças e 
secretários, fez ainda uma volta 

por toda a praça, prestigiando 
as diversas modalidades de 
jogos já iniciadas. 

Para o secretário, Jairo 
Oliveira, a praça Mané 
Garrincha representa o início 
de um novo pensamento. O 
início de uma época em que as 
crianças vão assumir a 
responsabilidade de cuidar 
bem do patrimônio público. "E 
uma coisa que elas não tinham 
e agora foram presenteadas 
pelo prefeito Ildon Marques. 
Eu acho que elas tem mais é 
que usar e cuidar bastante". 
Informou. Sobre o esforço de 
toda a equipe da secretaria, 
adiantando as obras para que 
elas estivessem prontas no dia 
12, Jairo esclareceu que para 
criança vale tudo. "Assimilamos 
bem o desafio imposto pelo 
prefeito Ildon Marques em 
nome das crianças, e graças a 
Deus, nós conseguimos." 

"E mais um benefício que a 
cidade recebe, tanto para os 
esportes como tirar pessoas 
das ruas. No momento, a gente 
só tem que agradecer a todos 
que ajudaram na realização 
desse evento", declarou o 
skeitista, Magno Sales, segundo 
ele, a praça Mané Garrincha irá 
trazer grandes resultados no 
futuro, pois dali sairão muitos 
atletas representando a cidade 

e o Estado. "Espero que todos 
colaborem na sua preservação, 
para que isso aqui permaneça, 
não só hoje, mas até o fim de 
nossas vidas" finalizou. 

Crianças e adolescentes 
puderam desfrutar durante 
todo o dia das pistas de 
patinação, rampas de skate, 
quadras de vôlei, futebol de 
salão, handebol, 
basquetebol, aparelhos de 
ginásticas, pistas de cooper 
e playground. A praça 
dispõe ainda de orelhões, 
banheiros, estacionamentos, 
além de uma iluminação de 
qualidade. Todo isso, de 
agora em diante, ficará sob 
a responsabilidade da 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei), que foi 
responsável, juntamente 
com a Secretaria de 
Educação (Seduc) e do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct) pela elaboração da 
programação esportiva nas 
mais diferentes 
modalidades, entre elas: 
futebol de salão, handbol, 
vôlei, futebol de areia, 
recreações infantis, patins, 
capoeira e danças, que 
foram apresentadas pelas 
academias Poliher e Dança 
e Companhia. 

Dom Gregory faz balanço da Diocese 

Este é um ponto importante 
na vida da nossa Diocese: os 
agentes de pastoral. Eles, como 
é sabido, são os presbíteros, os 
religiosos (as) e leigos (as). 

Quando assumi a Dioces ela 
estava com os seguintes 
presbíteros religiosos: duas 
Fraternidades da Ordem 
Capuchina e um Padre da 
Congregação dos Padres 
Redentoristas e ainda um da 
Congregação dos Padres 
Orionitas. Durante os cinco 
anios vieram para reforçar a 
vida religiosa masculina em 
nossa Diocese as seguintes 
Congregações: Os Irmãos da 
Roça, com três pessoas, mais 
uma comunidade dos padres 
Redentoristas, também com 
três pessoas, os padrões 

Colombianos, com duas 
pessoas, e os padres da 
congregação do Sagrado 
Coração de Jesus 
(Dehonianos), também com 
duas pessoas. 

Ao se iniciar a nova Diocese 
de Imperatriz, existiam no 
território da mesma oito 
congregações: Canossianas, 
Capuchinhas, Dominicanas, 
Notre-Dame, Teresianas, 
Sacramentinas e Jesus 
Crucificado. As Irmãs de Jesus 
Crucificado foram trr halhar em 
outra região do Pa: nas em 
compensação vieram as Irmãs 
da Ação Paroquial, que abriram 
sua primeira casa na Paróquia 
de São Pedro d' Água Branca e 
depois em Imperatriz. 

No início da Diocese 

existiam no Seminário 
Interdiocesano de São Luís seis 
seminaristas de nossa Diocese. 

Enquanto escrevo estas 
linhas contamos com quatro 
seminaristas a mais que 
ingressaram no Seminário, 
depois de 1987 e que até hoje 
perseveram. Muitos outros 
experimentaram a vida de 
seminário, mas depois de 
algum tempo desistiram. A 
Diocese tem se empenhado 
fortemente na promoção das 
vocações, seja de presbíteros 
diocesanos, religiosos e 
também de religiosas. Existe 
uma equipe vocacional 
trabalhando nesse sentido. Há 
ainda muito por fazer no 
campo das vocações 
sacerdotais, porque é sabido 

que o número de padres para 
as nossas necessidades é 
muito limitado. Lembremo-nos 
da recomendação do Senhor, 
que disse: "a messe é grande, 
mas os operários são poucos. 
Pedi ao Senhor da messe para 
enviar operários para sua 
messe". Esta oração deve ir 
acompanhada de ações 
concretas em favor das 
vocações, na certeza de que o 
Senhor proverá o Povo de 
Deus da Diocese de Imperatriz 
com muitos e bons padres e 
religiosas. 

A Diocese de Imperatriz 
pode contar desde o início com 
muitos leigos engajados e bem 
entusiasmados na missão que 
exercem. Acima já se falou do 
Conselho Diocesano de Le%os. 

Cl 
TC! 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empreeados e empreeadores 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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O livro do senador José 
Sarney que foi sucesso, no 
Brasil e na Europa, será lançado 
em breve em Imperatriz, o 
romance retrata bem a história 
das lendas de são Luis, entre 
outras especulações. 

A noite de autógrafos está 
sendo organizado por Luis 
Brasília, ainda sem data 
definida, por enquanto os 
convites estão sendo 
providenciados, e em breve 
chegarão as mãos dos 
convidados^ e quando isso 
acontece daremos detalhes até 
mesmo se o autor virá a 
Imperatriz. 

Aguardem. 

re Semp 

vida. 

O grupo sempre vida, vem se 
reunindo. com freqüência para 
traçar sua atuação a frente 

da preservação da aids, os 
trabalhos da entidade já 
éstá sendo levado a outras 
cidades vizinhas, o 
presidente do mesmo 
professor Osman Freitas, 
vem divulgando todo este 
trabalho, e contribuindo 

para a vida da população. 

Vendas das 

crianças. 

O CDL clube dos diretores 
logistas confiantes nas vendas 
da semana da criança 
resolveram dar. uma imagem 
diferente ao centro comercial 
da cidade, o CALÇADÃO. 

Lojas foram enfeitadas, 
vitrines receberam novos 
artigos, e até mesmo os 
atendentes de balcão 
foramorientados a prestar total 
apoio e atenção especial a essa 
clientela que é mais que tudo 
exigente e consumista. Mais 
os patrocinadores dessa festa, 

que são os pais, não gostaram 
muito dessa euforia, pois botar 
â mão no bolso neste período 
não é nada fácil. 

Visitando 

Depois de anos residindo em 
Imperatriz, e desempenhando 
importantes papéis no cenário 
político regional, como 
presidente do diretório 
municipal do PRN, e secretário 
de educação do hiunicípio, o 
amigo Mauricce Sabag trocou 
Imperatriz a dois anos pela 
Austrália, país de sua esposa 
Helena, agora o mesmo esteve 
entre nós nos fazendo uma visita 
que muito nos alegrou. 

Ele já está de volta ao país dos 
cangurus, mais nos deixou 
saudades. 

Queimadas 

suspendem vôos. 

Em fupção das queimadas na 
região .'arfumaça impossibilitou 
complefÉfrénte o aparecimento 
do sol em plena tarde, e pela 
manhã as dez horas, o sol ainda 
não aperecia, com isso muita 
fumaça estava no ar, e fez com 
que os vôos regulares fossem 
suspensos em Imperatriz, isso 
porque decolar com esse tipo de 
clima é impossível. Isso se deve 
ao fato de termos neste período 

Carlinhos Amorin, André Paulino e Ademar Costa. 

Vereadores. 

Os trabalhos legislativos parecem ter um sabor especial, os vereadores estão rindo a toa 
também não é para menos, os salários altos e pouco trabalho vem deixando muitos dos nossos 
legisladores no mundo da lua, das três sessões semanais, no máximo duas tem quorum , e sem 
os mesmos os grandeza expedientes são usados para que os homens do poder usem a tribuna 
para fazerem muitas acusações. Enquanto isso, o povo. Bem o povo é o povo, e no ano que vem 
eles serão colocados em palta. 

uma estiagem prolongada, e 
nosso solo já não reter as 
águas, em função do 
desmatamento. O Ibama 
quase nada pode fazer, 
porque não existe fiscais 

suficiente para atender as 
necessidades. Pra as pessoas 
que estão utilizando as 
viajens aéreas, passam por 
um transtorno. Pois os vôos 
e decolagens estão sendo 

feito somente nas cidades 
de Belém e São Luis. A 
IFREERO, e o Ibama, 
pretendem continuar 
incentizando a redução de 
queimadas. 
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PARAQOIVIINAS " PALMAS 

IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso e estar com vocei 

f 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da ^PdREQDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dRIRECIDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

;:i. i 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de^PdREQD^ . 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

^VJ 
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Reservas de passagens 

721-5687 
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Ney Bandeira refuta acisação e diz que cerca é imoral 

por llya Nathasje 

0 prefeito de 
governador Edson Lobão, 
Ney Bandeira refutou de 
imediato à armação promovida 
por Horácio Vila Nova Silva 
que se diz proprietário de uma 
área de terra e por isso vem 
impedindo o direito das 
pessoas irem e virem, 
inclusive causando 
transtornos a muitos 
moradores que em busca da 
água de um poço artesiano 
localizado nas imediações têm 
que andarem vários 
quarteirões a mais, numa 
verdadeira maratona de 
sacrifício e suor. 

Bandeira afirmou que 
de há muito vem promovendo 
gestões junto ao INCRA para 
que este promova a medição 
de toda as áreas localizadas na 
sede do municipio para que a 
administração municipal possa 
promover a titularização 
desses imóveis, por isso causa 
estranheza a afirmação de 

Horácio Vila Nova de ser 
possuidor de título de 
propriedade. "Já que ele 
possui documentos, e foi 
formalmente notificado pela 
prefeitura deveria apresentá- 
los ao setor competente. Até 
prova em contrário, invasor é 
ele,"devolveu. 

Nessa questão da 
invasão, inclusive, Ney 
Bandeira pergunta. Que 
invasão é essa, que visa apenas 
impedir que um "pretenso 
proprietário" cause 
transtornos a uma 
comunidade, inclusive 
privando-a de uma 
necessidade básica que é a 
água? Que invasão é essa que 
o "invasor" não lucra em 
benefício próprio, mas 
estimula o crescimento do 
município por ele 
administrado, causando 
conforto aos seus munícipes? 

Ao se manifestar, o 
prefeito de Governador Edson 
Lobão, deixou claro que existe 
uma indignação sim, dos 

* 

r' 

A cerca construída em plena rua. 
No destaque, a caixa dágua do poço artesiano, agora isolada. 

moradores do lugar que se 
sentem prejudicados pela 
atitude mesquinha de quem 
cerca um terreno sem 
legitimar sua propriedade, 
fechando o acesso a várias 
ruas sem a mínima 
preocupação com sua decisão 
arbitrária, apoiado apenas na 
falta de bom senso e na força 
bruta. 

Nós, que fazemos a 
administração da cidade, 
sabemos separar o joio do 
trigo. A parte boa de nossa 
administração, são as 
pessoas que pensam na 
comunidade, representadas 
pela construção de uma 
unidade hospitalar que vai 
beneficiar todos, sem 
distinção. 

Obra çssa, aliás, sem 
paralelo em outros lugares 
com nossas mesmas 
condições. A parte ruim, 
também existe e é 
representada justamente por 
aqueles que só jogam pedras, 
finalizou Ney Bandeira. 

Monografia discute economia de Imperatriz 

O autor do trabalho mostra que a Prefeitura Municipal está investindo para a retomada 

do crescimento econômico da cidade 

EXPRESSO AÇAiLÀNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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"O distrito industrial de 
Imperatriz está sendo 
implantado pela Prefeitura, 
em convênio com o Governo 
do Estado, dará melhores 
condições de funcionamento 
a inúmeras indústrias que 
atualmente estão instaladas 
dentro da cidade". 

Com esta afirmação, 
Edvaldo Tavares Alcoforado 
descreve uma das propostas 
de retomada do crescimento 
econômico de Imperatriz em 
sua monografia sobre O Ciclo 
Desenvolvimentista de 
Imperatriz. Edvaldo Tavares é 
estudante do curso de 
Administração de Empresas 
da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). 

O trabalho monográfico, 
que será defendido hoje, tem 
o principal objetivo de 
mostrar à sociedade o que 
Imperatriz obteve e ainda 
possui com esse 
desenvolvimento. 

Edvaldo Tavares aponta^ 
também, a falta de incentivo 
governamental e empresarial 
como um dos fatores que 
contribuíram para a queda na 
economia imperatrizense. 

A falta de plano industrial 
é outro fator apontado pelo 
acadêmico como causa deste 
declínio econômicr e vem 
sendo verificado de as 
décadas passadas. 

O trabalho inicia com as 
características do município 
(localização geográfica, 
população, dados históricos, 
entre outros), abrangendo 

inclusive o desenvolvimento 
econômico e social. 

Um outro ponto 
importante sugerido pela 
monografia é a existência de 
um programa específico de 
apoio à pequena indústria de 
produtos de consumo popular 
(alimentos, bebidas, móveis) 
e de matéria-prima para o 
setor agrícola. "A execução 
deste programa dependerá 
principalmente de orientação 
e assistência técnica aos 
empresários locais", diz o 
acadêmico. 

Para chegar a todas estas 
conclusões, Edvaldo Tavares 
fez um aprofundado estudo 
em váfías fontes, desde 
livros, projetos, resultados de 
pesquisas e outros. 

O secretário municipal do 
Desenvolvimento Integrado, 
EdmSlsort Sanches foi uma 
das principais fontes de 
referência para o estudante 
durante as pesquisas. 

"Edmilson Sanches 
propidóü--fne uma ótima 
oportunidade de 
aprendizagem sobre a 
realidade de Imperatriz", 
disse Edvaldo Tavares. 

Um poüèo de Imperatriz 
Os dados técnicos 

levantados pelo estudante em 
sua monografia registra 
alguns dados comprovados em 
pesquisas. 

Com uma área de 6.687 
quilômetros quadrados e dista 
629,5 Km da Capital do Estado. 
Ao norte, Imperatriz limita-se 
com as cidades de Brejão e 

Cidelándia e ao sul, com 
Governador Edson Lobão. 
João Lisboa e o Rio Tocantins 
são os limites a leste e oeste, 
respectivamente. 

Taxa de crescimento 
da população urbana 

Período Taxa 
1960-1970 386,30% 

1970-1980 333,76% 

1980-1991 181,25% 

1991-1996 93,90% 
A evolução econômica da 
cidade passou por diversa 
fases, iniciando com a 
agricultura, onde houve a 
implantação de novas 
tecnologias, passando pelo 
setor agropecuário e indústria 
madeireira. 

A monografia cita, ainda o 
setor industrial e a influência 
do ciclo do ouro para a região. 

O trabalho faz um 
levantamento da atividade 
aurífera em Imperatriz. 
Edvaldo Tavares aponta um 
fato curioso: o ciclo do ouro, 
ao contrário do que se pensa, 
trouxe mais perdas do que 
riquezas para a cidade. 

Percentual das 
atividades de investimentos 
no garimpo de Serra Pelada 

Os 76% correspondem às 
perdas das pessoas ao 
investirem na Serra Pelada. 
Os 26% representa os que 
obtiveram pequenos lucros e 
apenas 12% conseguiram 
obter lucros de fato com o 
movimento aurífero na 
década de 80. 

Hospital. Santa Maria 
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Mané Garrincha abre-se ao esporte imperatrizense 

256 atletas participaram da programação esportiva de reinauguração da praça 

A reinauguração da Praça 
Mané Garrincha foi marcada 
pelo esporte. A programação 
organizada pela Prefeitura 
Municipal, através da 
Secretaria dos Esportes e do 
Lazer (Sedei) fez a alegria dos 
desportistas imperatrizenses 
durante todo o último domingo 
(12). 

Foram realizados vários 
torneios, nas modalidades de 
futsal, handbol, voleibol e 
futebol de areia. Houve, 
também, momentos de 
recreação .sorteios de bolas e 
bonecas, além de 
apresentações de skate da 
categoria mini-ramp, patins, 
capoeira, karatê e dança com as 
Academias Poliher e Dança e 
Cia. 

Resultados 
O torneio de futsal teve 

como campeã, a Escola Leôncio 
Pires Dourado na categoria Pré- 
mirim masculino (crianças com 
até 10 anos). A Escola Rui 
Barbosa ficou com o vice- 
campeonato. As outras escolas 
participantes deste torneio 
foram Wady Fiquene, Santa 
Teresinha e Sarah Lamarck. 

O Colégio Ceril foi o grande 
vencedor do torneio de 

handbol, que foi realizado na 
categoria infantil feminino. A 
Escola Leôncio Pires Dourado 
ficou com o 2S lugar. 

Já na modalidade de 
voleibol, quem levou a medalha 
de vencedor foi o Colégio Santa 
Luzia. O torneio foi realizado na 
categoria mirim feminino e a 
Escola Nascimento de Morais 
ficou com a segunda colocação 
nesta disputa. 

No torneio de futebol de 
areia, na categoria mirim, o 
Colégio Vespasiano Ramos 
arrebatou o primeiro lugar, 
deixando o Colégio Tocantins 
com o vice-campeonato. Na 
categoria infantil de futebol de 
areia, os garotos do Projeto 
Resgate, da Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sed esct), foram 
os campeões. A Escolinha 
Janduí levou a medalha de 
segundo lugar. 

Na apresentação de skate, o 
garoto Cláudio recebeu o titulo 
de melhor atleta na categoria 
mini-ramp. Já na competição de 
hockey sobre patins, a Equipe 
dos Calangos foi a grande 
vencedora, deixando o segundo 
lugar para a Equipe dos 
Calanguinhos. 

Pessoàl envolvido 
Uma equipe de 85 pessoas 

da Sedei formaram a comissão 
organizadora da festa que 
marcou a reinauguração da 
Mané Garrincha. Um total de 
37 árbitros trabalharam nas 
diversas modalidades, 5 
pessoas no som, 12 policiais 
militares, 4 vigias e 6 homens 
do Corpo de Bombeiros. Na 
distribuição de água e 
brinquedos trabalharam seis 
pessoas e mais 12 membros da 
Banda Municipal. 

"Esta Praça Mané 
Garrincha veio dar um toque de 
modernidade às praças de 
Imperatriz, veio reforçar a 
intenção de todos nós, 
atendendo a orientação do 
nosso prefeito, que é de dar 
suporte adequado aos 
estudantes e desportistas de 
um modo geral", disse Valdeci 
Ferreira, secretário da Sedei. 

"Portanto, a partir de agora, 
lemos mais uma praça de 
esporte à disposição do povo de 
Imperatriz e a Sedei, 
naturalmente, fará todo o 
possível para que esta praça 
permaneça intacta e disponível 
aos atletas e ao público em 
geral", completou o secretário. 

■ Para reflexão 

Que tipo de professor sou eu? 

Ensaio questiona comportamento do professor no 

Brasil 

per Antonio Felipe 
Giacomin 

Professor 
Refletindo um pouco 

sobre os professores da 
atualidade, é possível 
perceber três tipos básicos. 
Veja você professor, com que 
tipo se identifica. Depois de 
descobrir, reflita em relação 
ao tipo que se adapta a você. 

Entretanto, não fique 
conformado, paciente e 
acomodado. Procure trilhar 
por novos caminhos, novas 
formas, sem se coibir com a 
situação real. Faça como 
certos animais, quando a 
roupa começa a ficar 
apertada: saiba romper com 
a estrutura velha de proteção. 
Saiba correr perigos, ataques 
e arranhões para buscar a 
nova roupa, mais folgada, 
atualizada e coerente com a 
vida. 

É muito difícil trocar a 
roupa de uma hora para a 
outra, mas nem por isso deve- 
se ficar acomodado. Quem 
sabe, agora rompendo com 
"algumas coisas" ou idéias 
ultrapassadas, amanhã 
outras, e assim por diante, e, 
quando perceber estará com 
"roupa diferente", mais 
folgada, mais livre. 

Tipos de professor: 
1. O professor-cadáver 
2. O professor-idiota 
3. O professor-educador 
*Características do 

professor-cadáver 

a preocupação única e o 
salário 

não prepara as aulas, chega 
na escola, abre o livro e 
começa 

não lê nada. Nem sobre 
educação, nem sobre outros 
assuntos 

reúne os pais somente para 
entregar os boletins 

não conhece a realidade 
das crianças, apenas a dos 
livros 

quase sempre chega 
atrasado na escola e, 
seguidamente, falta com seus 
compromissos de professor 

não organiza nada na 
escola, nem festas, nem o 
caderno de chamada, nem a 
secretaria, nem o calendário 
escolar. Segue cegamente 
tudo o que vem da DRE, ou da 
Secretaria de Educação 

não conhece a realidade 
das famílias nem as visita 

ele sabe tudo; os alunos são 
os ignorantes, os burros, os 
malcriados 

nunca conversa com os 
alunos; apenas dá castigos, 
matéria e tarefas 

nem se preocupa com o 
lazer das crianças 

é morto em criatividade, em 
senso crítico, análise... 

*Características co 
professor-idiota: 

tem muita preocupação com 
o salário 

prepara as aulas, mas como 
está no livro. Não introduz nada 
de novo. 

de vez em quando 
acrescenta algum dado atual, 
mas sem refleti-lo 

lê um ou outro artigo, 
jornal, revista ou livro 

reúne os pais para 
entregar boletins e fala 
alguns problemas 
disciplinares (briguinhas, 
discussões, desrespeitos) 

conhece mais ou menos a 
realidade e a vida das 
crianças, mas o que está nos 
livros continua sendo mais 
importante 

cumpre seus 
compromissos bastante bem. 
Não falta muito à escola, 
somente quando necessário 

conhece a realidade das 
famílias, mas não como um 
dado a mais na educação, mas 
porque mora perto 

ele começa a desconfiar 
que o aluno também sabe 
alguma coisa, mas não deixa 
ninguém expressar seus 
conhecimentos, nem os 
avalia, pois continua valendo 
o que está nos livros 

o castigo ainda é uma 
forte arma para manter a paz 
e a tranqüilidade dentro da 
sala 

conversa, de vez em 
quando, com um ou outro 
aluno, quando eles são 
problemas dentro da sala de 
aula, ou tem certa simpatia 
por eles (queridinhos) 

sabe tudo sobre nada 
(livros) e não sabe nada 
sobre o todo (a vida). 

Ê 

Ildon Marques e Dom Afonso Gregory descerram placa de inauguração 

Mané Garrincha 

Crianças divertem-se na praça 

m 

m 

lldon Marques e Luís Carlos Noleto entre as crianças presentes 

Banda, fogos de artifício, 
shows de dança e capoeira, 
foram uma das muitas 
atrações da festa de* 
reinauguração da Praça 
Mané Garrincha, no último 
domingo. Uma festa feita 
pela Prefeitura de 
Imperatriz, também, para 
comemorar o "Dia da 
Criançada". As crianças 
compareceram em rn^ssa, na 
companhia de seus pais e 
lotaram a Mané Garrincha. 

Algumas crianças 
aproveitaram para desfilar 
também os brinquedos 
recebidos naquele dia. 
Outras preferiram disputar o 
playground ou patinar na 
pista toda azul. 

Equipes de esportes de 
todas as partes da cidade se 
fizeram presente para 
prestigiar a festa ao lado 
prefeito Ildon Marques. Ele 
disse que estava muito feliz 

por cumprir mais uma tarefa 
e sobretudo, por presentear as 
crianças de Imperatriz, no seu 
dia, com mais uma opção de 
lazer. 

Ildon Marques disse estar 
"muito feliz por fazer uma 
obra que proporciona alegria 
e descontração para o povo 
mais humilde e 
principalmente às crianças 
que não têm acesso a clubes". 
Ildon também lamentou o fato 
das escolas municipais 
existentes serem ainda muito 
frágeis e não contarem com 
opções de lazer. 

Segundo o prefeito, a 
"finalidade maior do 
governante é fazer um 
governo voltado para o povo, 
um governo que tenha 
sentimento e carinho por sua 
gente". 

Uma patrulha da Polícia 
Militar interditou o trânsito na 
Rua Coriolano Milhomem no 

trecho em frente a praça para 
garantir a segurança da 
pessoas. O Corpo de 
Bombeiros também colocou 
uma viatura de plantão para 
prevenir os possíveis 
acidentes. 

Após a solenidade de 
reinauguração, o prefeito 
Ildon Marques, 
acompanhado do vice Luís 
Carlos Noleto e de 
secretários municipais, 
visitou cada departamento 
esportivo cumprimentando 
os atletas e populares. 

O prefeito Ildon Marques 
aproveitou o momento para 
exortar o povo a não 
depredar a praça. "Esse é um 
momento da gente aprender 
cidadania. Eu peço em nome 
das crianças e das famílias de 
Imperatriz que preservemos 
esta praça, porque ela não é 
minha, é de todos vocês", 
disse. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Mandando ver 
0 Gean Oliveira, que já foi 

Operador de áudio da Rádio 
capital AM, está muito bem na 
sua função de vendedor de 
uma empresa de autopeças da 
Cidade. Sempre que o vemos 
por aí (na maioria das vezes em 
Bancos), observamos que ele 
está contente com o que faz. 
Gean disse que ser Operador 
de áudio é bom, mas no 
momento ele prefere 
continuar como está. Sempre 
sorridente, o moço é sem 
dúvida uma grande figura que 

conquista a amizade de todos com 
seu jeito de ser. Só o pedimos para 
quem não esqueça os velhos 
amigos e apareça sempre que 
puder. 

Láecá 
Está o Francisco Duvalle 

(foto), que ultimamente tem feito 
de tudo um pouco aqui no Sistema 
Tucanu's. Até de apresentador do 
Domingo Alegre ele fez o papel 
no último domingo e não deixou a 
peteca cair. Sem falar que quando 
não está nas ruas fazendo suas 
reportagens policiais para o 
Programa Cidade Agora, está no 

■■ iü 
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estúdio ajudando a manter lá em 
cima a audiência deste. isto é 
porque eu nem vou falar que ele é 
responsável por uma página 
inteira deste Jornal, entre outras 
coisas. Esse sim pode-se chamar 
de polivalente. Os outros que se 
cuidem porque a fera está solta! 

Super simpático 
0 Programa Note e Anote da 

Rede Record é campeão de 
preferência nas tardes de segunda 
a sexta-feira. A simpatia da 
apresentadora Ana Maria Braga 
chama bastante a atenção e as 
variedades do programa também. 
No Note e Anote tem de tudo, 
desde dicas de beleza, saúde e 
culinária, até pequenos detalhes 
ligados a vida no dia-a-dia. A 
apresentadora é também dona de 
um carisma de dar inveja e já se 
tornou uma das maiores do Brasil 

Antigos demais 

Muitos equipamentos 
utilizados por algumas 
empresas de comunicação de 
Imperatriz podem mesmo ser 
chamados de equipamentos 
da idade das pedra (lascada). 
Enquanto uns poucos 
investem em qualidade, 
outros preferem deixar tudo 
como está, parado no tempo. 
É só observar que fica fácil de 
identificar de quem estamos 
falando.O pior de tudo é que 
os propietários dessas 
empresas não querem nem 
saber da evolução dos tempos 
e da moderna tecnologia que 
está aí, querem apenas lucros. 
Como eu não sei. O ruim 
dessa história é que os 
profissionais da área 
continuam sabendo apenas o 
que já sabiam há anos atrás 
sem nada de novo. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF" ZEN 

r 
Aries R 

Gêmeos 

*1 

Leão 

A nova posição de Vênus 
permite que você se torne mais 
consciente do que se passa em 
seu coração e possa modificar seu 
modo de agir no terreno amoroso. 

A passagem de Vênus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivamente seus 
sentimentos. 

Seja prudente nos negócios 
e atenha-se aos gastos 
rotineiros, para não sofrer 
perdas. 

Libra 

Vênus iniciou a visita que 
anualmente faz ao seu signo, 
detonando um período em que 
você poderá expressar melhor 
sua afetividade 

Sagitário 

Vênus passa a facilitar as 
relações de amizade e anuncia 
um período excelente para você 
fazer novos e interessantes 
contatos. 

Touro 
Câncer Virgem 

m. 
Escorpião 

K 
Capricórnio 

Mercúrio aconselha você a 
usar da máxima prudência e 
diplomacia, em especial no 
trabalho. 

Vênus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros. 

O trânsito de Vênus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida e 
cria um clima de harmonia em 
casa. 

O trânsito de Vênus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deverá 
ser realista no terreno amoroso, 
estando alerta para não se iludir. 

Os negócios com imóveis 
estão entrando em uma fase 
ótima, fique de olho. 

''WV Aquário 
xVW 

Procure ver as coisas 
como elas são e não se jogue 
em situações complicadas 
apenas para viver novas 
aventuras. 

P Q Peixes 

As românticas vibrações de 
Vênuschegam harmoniosamente 
ao seu signo, favorecendo os 
amores, encontros e, em especial, 
as viagens a dois. 
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TV 
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PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

10 
Canal 

5 TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 

TV 

Mirante 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
oo.oa ^ ^ c 

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

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidadf 

Alerta, i .i 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

A "7 I A A 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Wàrriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
IQ-^C Mo T?Ato ri A r t-irn a 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 
Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kforuri 
OO-OA Qiir<or 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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vice-prefeita do ItinyadMJA, Vete 'Botedio [adeada por esta 

colunista e peío industriai João Tereira (ieia-se grupo Cifrei) 

O Seio moreno íMiiton Santos esSanjando 

muito charme para a coiuna de hoje 

w 

A juiza 'Maria Luiza ladeada pelo advogado Rntonio 'Borges e 

"Edilson Morais da 5a CIR Independente 

■r' 

í 
«rs. 

\ 

\ 

m. 

d d m 
/ 

m 
i 

Siaiída Soamos ejoanita Sampaio em 

momento de pura descontração 
'/íávia SíSreu (adjunta da Ação Social') e yãtima 'Jrancisqueto 

em recente evento sociai aqui na Cidade do (ferro 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

ApreeentaçãD: 

CuiVipAdRE 

Chico 

VeINo 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

e 

7\)a ultima semaua o Hospital das íSlíuicas recebeu a 

sociedade de Jmpemtnz pa^a um coquetel uo salão 

uob^e do ^uça^a (Slube pa^a apresentai ao público 

presente as novas instalações. ;A,s novidades em matéria 

de saúde e os investimentos que jã jee e continuara 

■fazendo em nossa reqião. y\inda esta semana estaremos 

divulgando alguns jlasks da grande noite. 

'Tttudúu de idade 

Onem recebeu seu círculo de amigos neste última sexta- 

|eira para comemorar mais um aniversário "foi a bela 

dama Vanessa Lobãoy quem em grande estilo abriu as 

cortas de sua mansão e recepcionou os amigos mais 

oróximos. Parabéns a grande amiga pela j-eliz data. 

^icvcí (faieaítofiia, 

CD empresariado imperatrizense agora tem uma 

empresa voltada para atender suas necessidades de 

consultoria e treinamentos. Seus diretores Picardo 

Oliveira e Wilson vS
L'm'or estão acreditando muito no 

sucesso desta empresa. Piwil Oonsultoria e 

"Treinamentos estarã realizando um ciclo de palestra 

entre if? e ió de outubro no salão nobre do Pmperatriz 

Park Hotel (antigo y\nãpolis). 

- 

■ 

O cbar-mo-so casal Oaetano e Pejane como sempre 

contagiando e embelezando os eventos sociais da 

city. Oonj-ira o llask 

(S por jalar em TJmperatriz Park Hotel (antigo Hotel 

T^napolis)/ serã mais um grande investimento que esta 

sendo reformado em nossa cidade para receber em 

grande estilo kõspedes do sul do País e região. 

CDs empresários Poberto e A^árcio ;Alonso acreditam 

muito neste grande potencial e jã contam com o apoio 

dos empresários de nossa cidade^ pois destro de 

poucos dias/ ou seja/ no jjnal deste mes inauguram o 

mais novo empreendimento e nós aqui só temos a 

desejar boa sorte aos amigos. 

CD prejeito Pldon ./Vtarques juntamente com alguns 

secretários e o público em geral inauguraram neste último 

domingo a Praça J\\c\v\k (T\arrincka. Parabéns ao nosso 

prefeito por mais uma obra realizada no seu governo. 
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1 
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"Trio de fe. CD sempre simpático L_uís Brasília/ o bonito 

Pauní e o grande apresentador íSlelio Silveira 

Beleza em dose dupla. yA morena A^gda dividindo 

simpatia com a loira Pita yVtariano. 

Dispensam comentários. 
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é barato 

Filial Açailândia 

« Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fône:.(099) 738-4194 

:?5. 

CONSÓRCIO 

CCA - AeWRXÍSfTRAOOftA D« •COWSOSCiO tTOÀ. 

« 

Rua Alagoas 

Tel: (098) 

PLANTA© 

AQUI! 

. 1430-A 
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Francisco do Valle 

Bom 
resultado 

A Seleção de João 
Lrebgaiconseguiu um bom 
resuTtàdõ jogando fora de 
casa diante da forte equipe 
do Tocantinópolis. O time 
da Cameleira voltou para 
casa com um ponto 
garantido e de olho na 
liderança da competição. 
Na outra partida do Copão 
Maranhão do Sul a Seleção 
de Balsas perdeu dentro de 
casa para o selecionado de 
João Lisboa. 

edição do Domingo Alegre. 

Mané 
Garrincha 

A praça Mané Garrincha 
foi reinaugurada no último 
domingo. 

Centenas de pessoas 
compareceram, aquele 
longradouro público para 
comemora junto com o 
prefeito Municipal Ildon 
Marques de Souza o dia 
"Internacional da Criança". 
A praça era uma das obras 
anunciadas pelo prefeito de 
Imperatriz na época em 
que era interventor. 

Renato 
Moreira 

O caso Renato Moreira 
depok de,,quatro anos de 
paralisação, volta a ser noticia 
em todo o Brasil. O 
assassinato do prefeito além 
de.chocar todo o País, chegou 
ao conhecimento das 
autoridades Internacionais. 
Com a prisão de um dos 
agenciadores do crime, a 
Polícia Civil do Maranhão 
tenta chegar aos verdadeiros 
culpados. 

e retornou a empresa, em 
seguida comunicou o caso a 
Polícia. 

Velho 
Teixeira 

O programa do "Velho 
Teixeira" exibido pela TV 
Difusora vem conseguindo 
um alto índice de audiência 
no horário. As piadas do 
Velho Teixeira, a chance 
dada para os cantores 
amadores são alguns dos 
destaques do programa. 

Praia 
do Cacau 

Mesmo com o período de 
veraneio encerrado, um 
grande número de banhistas 
continuam freqüentando as 
belezas do Rio Tocantins. 
Além da Praia do Cacau, a 
Praia do Meio também é uma 
atração turística. Conforme 
notícias vinculados na 
imprensa local, um casal teria 
desaparecido nas águas do 
Tocantins no último sábado. 

Maranhão 
do Sul 

De acordo com Jakson 
Silveira, a Sedei (de 
Imperatriz) que tem o 
comando de Valdecir 
Ferreira esta trabalhando no 
sentido de realizar no 
próximo ano os jogos 
intercolégiais do Maranhão 
do Sul. 

De acordo com Jakson 
todos os detalhes já estão 
sendo estudados no sentido 
de enriquecer o desporto da 
região tocantina. 

Domingo 
Alegre 

O programa Domingo 
Alegre apresentado por 
este colunista com o apoio 
do jornalista Conor Farias 
e Eliene França distribui 
brindes para a criançada. 
Com uma equipe de 
jurados bastante severa, o 
Domingo Alegre 
arrebentou geral. Parabéns 
ao colégio São José do 
Êxito vencedor da terceira 

Assalto 
Na madrugada da última 

segunda-feira o motorista de 
prenome João (Sistema 
Mirante de Comunicação) foi 
assaltado por dois homens 
desconhecidos. 

De acordo com o 
profissional do volante os dos 
elementos após lhe amarrar, 
resolveram não levar o 
veículo camionete D-20, cor 
branca, de propriedade da 
empresa. Com muita luta o 
motorista conseguiu se livrar 

Deu na Imprensa 

A questão do moto-táxi em Imperatriz 

continua indefinida. O presidente das 

empresas de moto-táxi disse em 

recente entrevista a imprensa que a 

Câmara Municipal de Vereadores já fez 

sua parte, e que só resta agora um 

empurrão do prefeito para que a prestação de servi, > 

de moto-táxi possa ser regulamentado.    

Castos Comes Amo rim, secretário do Saúde é leitor do Jornal Capital 

Quem 
se habilita 

De acordo com 
informações chegadas a 
redação deste matutino, o 
narrador Renilson Souza 
estaria pedindo o boné da 
assessoria de comunicação 
do prefeito Sálvio Dino. O 
moreno que a dias não 
aparece na redação deste 
matutino/segundo a fonte 
teria entregue ao prefeito 
uma carta pedindo seu 
afastamento. 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Cadê a Cadeiruda do Sistema....? 

MaraCLAUfoliando... 

GodoMArafoliando... 

Juntinho para sempre... 

Um show não pode parar... 

Hojé é dia D 

Quem será o líder... 

Arnaldo Alencar? 

Ruy Porão? 

Ribamar Milhomem 

Pimentel ou André Paulino D' Albuquerque... 

Os cinco mosqueteiros... 

Todos de boas qualidades. 

PMDB bem servido.... 

PSDB bem servido... 

É as lideranças se definindo. 

Um abraço ao meu amigo Nildão do Panelão. 

Gente nossa! 

O homem dos 812 votos... 

Não é para qualquer um..! 

O pesado está na área... 

Helder Madeira nem apareceu. 

CadeiMArafoliando 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

:i 

Os Fantas i iminhas 
Sosfo - O l>enscf<for 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

Armação 
* Engenheiro Geral 

de Ponte 
* Engenheiro 

Tubulação 
* Patroleiros de Base 
* Vendedores 

externos 
* Recepcionista 

(masculino) 

LABORATÓRIO 

Dr. Clédio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24Vi- Q77-^U198 

Exames especializados em: 

Análises Clínicas, Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste de 
.•rtorlQ-lAMC A/-. A- • ^ m r* o c 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

AMI defÍNE pROqRAMAÇÃO 

Para Festa do Día do 

MÉdico NESTE SÁbAdof 18 

A exemplo do que ocorre todos os anos, a atual diretoria 
da Associação Médica de Imperatriz, presidida pelo 
pediatra Itamar Dias Fernandes, já está com a 
programação definida para as comeorações da categoria 
no próximo sábado, 18. 

A programação será desenvolvida no sábado, 18, com 
palestras, missa em ação de graças e jantar dançante e, no 
domingo, 19, a parte recreativa, com a realização de 
torneios de tênis de mesa. futebol e voleyball. 

Itamar chEqANdo 

O presidente Itamar Dias Fernandes está retornando 
de um congresso no Rio de Janeiro (esticando por Belém 
para o Círio de Nazaré), o mesmo acontecendo com o vice, 
Dr. Peixoto, cujo roteiro de viagem não foi revelado. A 
coluna ficou sabendo que ele está participando de 
importante congresso médico no centro-sul. 

Enquanto isso, o secretário, Dr. Ubirajara Pereira, 
responde pela presidência, contando com a força da 
,esoureira (Dra. Miriam) e demais membros da diretoria. 

EFemérícI ES 

Comemora-se amanhã, 16/10: 
* Dia da Ciência e Tecnologia; 
* Dia Mundial da Alimentação; 
* Dia Nacional do Anestesiologista; 
* Dia de Sta. Edwieges. Protetora dos Endividados 

Wé: t 

* 

WÂ ' 

li» 

^ANIVERSÁRIO - Dono do laboratório de análises clínica 
que leva o seu nome, instalado no prédio da Drogaria 
Econômica (Praça Brasil), o Farmacêutico-Bioquímico 
Clésio Fonseca (foto), está também na lista de 
aniversariantes de hoje. Secretário de Saúde do vizinho 
município de Davinópolis (ex-Vila Davi), o ilustre 
aniversariante (que esteva com planos de viagem ontem), 
recebe as manifestações de apreço do seu vasto círculo 
de amizades e também cumprimentos especiais do 
Marwel, do qual é um dos sócios mais dignos. Tim-tim. 

Merecido- 

fincmceíro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,11% 

Amanhã 1,10% 

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

UFír (FecíeraL) 

Outubro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Outubro/97  R$ 09,11 

UFr (EstacIuaL) 

Outubro/97 R$ 20,21 

UPC (FecIeraI) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,14 

* Turismo R$ 1,11 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 14.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 

14.10.97 

R$ 11,89 
SaLárío Mínímo 

Outubro/97 R$.120,00 

SaLárío FamíLía 

Setembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Humor 

Provérbios de Playboy: 

"Ao Tyson, nunca dê 

ouvidos". 

(Playboy/out/97 nas 

bancas via Dimapi). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Graziela Maria Reis Batista 

(Consensual); 

* Carolina Campos Cuimarães Moura 

(Escal). 

Aniversariam hoje e recebem os 

parabéns da ACII e do FEITO À IV^O 

RESTAURANTE (self-service, churrascc d 

quilo, marmitex e aquela saboi ^a 

feijoada aos sábados). Na Av. Cetúlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

ProFessores 

Hoje, 15, comemora-se o Dia do Professor e da 
Normalista, e o Dia de Santa Tereza DÁvila, Padroeira de 
Imperatriz. 

Além dos homenageados de amanhã, prestamos nossa 
reverência a todos os professores, esses profissionais cujo 
valor já teve seu verdadeiro conhecimento, a começar pelo 
respeito dos alunos e da sociedade. 

Sem falar em certos governantes, cujo respeito pelos 
professores é "zero", a começar pelos salários de fome 
dispensados a essa sofrida categoria, responsável pela base 
educacional de milhões de estudantes em todo o País. 

Parabéns aos professores, às Normalistas. 

Jesus (Ia AMI 

Embora tardiamente, regsitro hoje a passagem na 
última segunda-feira, 13, do aniversário da jovem senhora 
Maria de Jesus Cruz Barretto, secretária da Associação 
Médica de Imperatriz. 

Vale o registro. 

An íversarí antes/M arweL 

* Jaldene Nunes, jornalista; 
* Karoline, filha do sócio Paulo Negrão, apresentador 

de TV. 
Recebem os parabéns da coluna e da Família Marwel. 
Tim-tim. 

ANIVERSÁRIO - Destaque também hoje, para o 
aniversário do companheiro Carlos Brito. Professor, 
escritor, poeta e político, membro do PMDB, sigla 
partidária que ele ama de coração, o boa praça 
Carlos Brito será alvo de manifestações de carinho 
e apreço dos familiares e do seu vasto círculo de 
amizades. Recebe o nosso tim-tim. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

adia/Ua 

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

IMPERATRIZ 

r-romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
je sma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

r 7-- 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
- y 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 f 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Làboratòrias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 
Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 1 

•- i  x„;_ RR u s _ 
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Agressões no Paraná levam produtor a ACM 

Preocupados com a violência dos Sem-Terra, representantes dos produtos rurais denunciaram ao presidente do senado 

da legalidade e o desenvolvimento sistemático de ordens judiciais no campo 

Representantes dos 
produtos rurais brasileiros 
denunciaram ao presidente do 
senado, Antonio Carlos 
Magalhães, a "escala da 
violência no campo e a ruptula 
da legalidade, com invasões de 
propriedades, agressões com 
outros proprietários rurais e 
seus empregados no Paraná, 
além do descumprimento 
sistemático de ordens judiciais 
para reintegrações de posse", 
afirmou o presidente da 
Confederação Nacional da 
Agricultura, Antonio De Salvo. 
Os senadores Ramez Tebet 
(PMDB - MS), Lúdio Coelho 
(PSDB - MS) e Romeu Tuma 
(PFL -SP) acompanharam os 
representantes do Movimento 
Nacional de Produtores Rurais 
em seu encontro com Antonio 
Carlos Magalhães. 

O presidente do senado, 
segundo os representantes dos 
produtores rurais, monifestou- 
se " Solidário com os atingidos 
pela violência e defendeu o 
absoluto respeito à lei, 
prometendo ficar ao problema 
no âmbito do Legislativo". 

Os coordenadores do 
movimento entregaram 
documento a Antonio Carlos 
Magalhães comunicando a 
criação formal do Mavimento 
Nacional dos Produtores 
Rurais, dedicada em março 
último por iniciativa da 
Confederação Nacional da 
Agrícola, da Associação 
Brasileira dos criadores de 
Zebu, de Sociedade Rural 
Brasileira e da Organização das 
Cooperativas Brasileiras. 
Também relataram as gestões 
por eles desenvolvidas junto a 
árgãos do Execultivo, do 
Legislativo e do Judiciário, 
visando "à paz e ao 
desenvolvimento do corpo". 

O presidente do senado , 
Antonio Carlos Magalhães, 
disse que faltou "razão e 
sen sc tez" às ultimas 
declarações do ministério das 
Comunicações. Sérgio Motta, 
que havia acusado o 
Congresso de Manter "relação 
incestuosa" com o governo, na 
votação das reformas. 

- Es acho que ele é bom 
ministro, calado, mas quando 

fala é um desastre - afirmou. 
Antonio Carlos Magalhães 

reagiu a intervenção do 
governador de São Paulo, Mário 
Covas, que teria afirmado que 
"o Motta tem é que falor". 

- Ele devia nomeá-lo 
secretário em São Paulo, em 
vez de ministro do Fernando 
Henrique - acentuo. 

O presidente do senado 
conciderou a declaração 
afenciva não ao Cangresso, mas 
ao próprio governo, pois "para 
haver uma ralação incestuosa, 
só pode ser com o geverno, e 
não o Congresso". 

E assinalou a falta de 
oportunidade da manifestação 
do ministro: "Nada disso é útil 

presidente Fernando ao 
Henrique que é. o meu ver, o 
responsável pelo ministro. 
Com o regime • não é 
parlamentarista, não nos cabe 
utilizar nossa ação contra o 
ministro Sérgio Motta. Isto é 
um problema do presidente 
Fernando Henrique". 

A respeito de seu encontro 
com o presidente, o senador 
disse que atendeu a conversar 

i 
m 

: 
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Si 

Produtores foram acompanhados de três senadores 
sobre a tramitação de matéria 
do Senado, como Previdência, 
habitação e lei eleitoral. 

- Nós fomos ouvir o 
presidente da República, mas 
não consegui-lo, porque nós 

agimos com inpendência 
acrescentou. 

O presidente do senado 
Antonio Carlos Magalhães, 
recebeu o governo do 
Tocantins, Siqueira Campos, 

que foi fazer uma"visita 
cortesia e aproveitar 
oportunidade pé 
cumprimentar o sena : p< 
seu aniversário", cor 
informou à saida. 

GAE investiga renúncia fiscal dos estados 

O senador Vilson Kleinubing lembrou que contratos sem base legal 

podem deixar de ser cumpridos pelo próximos governadores 

Os nove senadores da 
subcomição da Comição de 
Assuntos Econômicos 
destinadas a examinar a 
política de incentivos 
oferecidos às empresas 
pelos governos estaduais 
irão buscar junto aos 
secretários da Fazenda e 
às assembléias legislativas 
todas as leis e contratos 
que contenha renúncia 
fiscal. O anuncio foi feito 
pelo relator da 
subcomissão, senador 
Vilson Kleinubing (PFL- 
SC). " Podemos não 
conseguir tudo, mas 
vamos fazer o que for 
possível", disse ele. 

Kleinubing acrescentou 
ser necessário que se 
lembre que contratos sem 
base legal - "espíritas", 

ê K 

li 
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Klain ubung: caça aos contratos 

apelido dado por Roberto 
Requião (PMDB-PR) - pode 
deixar de ser cumpridos 
pelos próximos 
governadores.A falta de 
informação sobre o assunto 
foi levantado por presidente 
do Ipea, Fernado Rezende, 
durante audiência pública 
realizada pela subcomissão. 
Rezende disse acreditar que, 
se for quantificada a relação 
custo/benefício da 
concessão dos incentivos 
fiscais pelos estados em um 
prazo de quatro à cinco anos, 
se chegará à conclusão de 
que os custos são maiores. 

Ele observou, entre tanto, 
que está difícil reunir os 
números para de trabalhar 
nessa análise espírica, já que 
cada vez mais o que não conta 
não é a lagislação - pública, 

transparente mais sim c 
contratos e protocolos qu 
não são divulgado 
publicamente. 

Também debateu o terr 
o coordenador-geral d 
estudos setoriais Ipe; 
Ricardo Varsano, para quei 
a "guerra fiscal" é r léfic 
para o país, pois os ^tade 
mais poderoso 
economicamente vencem" 
acaba havend 
concentração industrial, 
não desenvolviment 
regional". Participaram dc 
debates Fernando Bezerr 
(PMDB - RN), Jona 
Pinheiro (PFL - MT 
Waldeck Ornelas(PFL 
BA), Esperidião Amin (PP 
- SC), Eduardo Aplicy (PT 
SP), Bello Parga ( PFL 
MA), Requião e Kleinubinj 

Oferta de Emprego 
s 

A Caiman S.A. Açúcar e Álcool 

precisa de uma Enfermeira do 

Trabalho. Os interessados 

procurar Sra. Elieth Fernandes, no 

Jardim São Luís. 

Imperatriz 24 Horas 

De segunda a sexta 

A partir de meio-dia 

Apresentação: 

(EcmCLA/ 

cr 

Kjçx/wüdv 

10 Rodeio 

Espora de Ouro 

Realizará: 

Premiação: 20.000,00 
Período 

16 a 19.10.97 Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou oelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC É na TV Capital 

☆ ☆☆ 
Das lOhs ao meio-dia 

☆ ☆ ☆ cte (Kítu&td 

O desafio continuo. No Dio dos 

Críonrços um programo especial 

Colégnio Urlbamio Rochiai respoinude 

sobre PERÍODO GETUOSTA 

e Colégio Castelo IBraunico respoinude 

sobre ais PLANTAS 

Gincana ALA 

Esportiva ^ ^ ^ 

☆ A A 

Show de 

Calouros 

A A A 

A A A Pra fl116111 

Gincana 

Cultural A A A 

você tira 

o chapéu 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMRERATRIZENSE 

Apresentação: 

Gonor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

A A A 

A A A 

;v;t 

%• 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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João Lisboa empata em Tocantinópolis 

Time da Cameleira foi prejudicado pela arbitragem 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João Lisboa 
O Time da Cameleira 

começou bem a segunda fase 
do Copão. Um empate em 2 
x 2 na Cidade de 
Tocantinópolis com o time 
local. O Treinador Pelé disse 
que o seu time apesar de 
começar o jogo com um 
futebol tímido , se não fosse 
a arbitragem teria vencido o 
jogo. 

No primeiro tempo, João 
Lisboa levou dois gols. Mas 
no segundo, o time da 
Cameleira apresentou um 
futebol de garra e conseguiu 
o empate e até mesmo o 
terceiro-gol que foi anulado 
pelo árbitro Alfredo . O 
Próximo jogo de João Lisboa 
será no dia 26 no Cafeteirão 
com o time de Portro Franco. 

Açailândia 
O time da Cidade do Ferro 

, foi a Balsas em conseguiu 
uma importante vitória nas 
semi finais que o credencia 
como um dos favoritos para 
conquistar o título da 
competição. O Presidente da 
Liga de Açailândia , Ademir 
Nunes que acompanhou a 
delegação a Balsas , já tinha 
afirmado a este colunista que 
o seu time conseguiria uma 
vitória no sertão e que era um 
passo importante para a 
classificação. 

Carlos Galletti um dos 
empresários que ajuda o 
time, ficou muito contente 
com o resultado , até porque 
Balsas foi o time responsável 
pela desclassificação do 
Galletti no Copão de 95. 

Flamengo 
Uma vitória pelo placar de 

1x0 ,sobre o time do São 
Paulo sábado ( 11) ,deixa o 
time do Rio de Janeiro com 
muitas possibilidades de 
conquistar uma vaga entre os 
8 para a próxima fase do 
campeonato brasileiro da 
série "A ". 

O Time de Paulo Autuori 
, folga no meio de semana e 
só volta a jogar no próximo 
sábado as 21h30 diante do 
time do Palmeiras no 
Maracanã. O Flamengo tem 
35 pontos e está na 5a 

colocação. 

Sampaio 
O Time da Bolívia Querida 

, conseguiu um resultado 
excelente em Belém. 0x0 
com o time do Santa Rosa , 
domingo próximo passado ( 
12 ) . O Jogo decisivo entre 
ambos será realizado 
domingo as 17 horas em São 
Luis , no estádio Castelão. 

Na primeira fase , o 
Sampaio empatou o primeiro 
jogo em Belém 0 x 0 e venceu 
em São Luis por 4 x 0 . Se 
valer o prognóstico o time 
maranhense pode passar 
tranqüilidade. 

FMF 
O Diretor técnico da 

entidade maior do futebol 
maranhense Jámenes Calado 
, pediu demissão . Outro que 
deverá deixar a FMF é o 
diretor de arbitragem Lecy 
Estrela. 

O Presidente Alberto 
Ferreira disse que com essas 
mudanças que deverão 
acontecer , nada será 
modificado sobre os jogos 
finais do campeonato. O 
Primeiro jogo da melhor de 
quatro pontos entre Moto x 
Sampaio será realizado na 
próxima quarta feira dia 15 
de outubro. 

Vasco 
O Atacante Edmundo fez 

três gols na vitória sobre o 
Coritiba e lidera a artilharia 
com 20. 

O Vasco da Gama , soma 
42 pontos e é o líder ao lado 
do Inter. 

Vice presidente Eurico 
Miranda disse no programa 
com a bola toda que é 
apresentado na Record aos 
domingos , que é contra o 

■ projeto Pelé. Eurico disse 
ainda que o Vasco é um dos 
fortes candidatos ao título do 
brasileirão de 97. 

Brasil 
O Técnico Zagalo disse ao 

Jornal Folha da Tarde de São 
Paulo que já tem os nomes 
dos 22 jogadores que estarão 
na Copa do Mundo em 98 na 
França. O Ataque segundo 
Zagalo , será formado pelos 
jogadores Ronaldinho e 
Romário. O Treinador disse 
que Edmundo estará entre 
os 22. Jornal afirma , que a 
zaga será André Cruz e 
Aldair. 

Fluminense 
O Tricolor das 

Laranjeiras perdeu para o 
Botafogo pelo placar de 2 xl 
e continua com 14 pontos na 
lanterna ao lado do União 
São João. 

Os dois times terão que 
vencer os 5 jogos que faltam 
para garantir a vaga na 
divisão de elite do ano que 
vem. 

Ainda terão que torcer por 
resultados negativos os 
times que estão na zona de 
rebaixamento. 

A Seleção de João Lisboa fez 
a sua estréia nas semi finais do 
Copão Maranhão do Sul , 
sábado próximo passado na 
Cidade de Tocantinópolis 
enfrentando o time local. 

Os jogadores almoçaram na 
residência do prefeito Sálvio 
Dino , em seguida viajaram , 
chegando em Tocantinópolis 
por volta das 14h30.0 treinador 
do time, Pelé selecionou o 
melhor do elenco para tentar 
conseguir a primeira vitória na 
segunda fase. O Adversário de 
João Lisboa , Tocantinópolis é 
considerado um dos melhores 
times do campeonato e por este 
motivo , o treinador Pelé 
trabalhou forte com o grupo 
durante a semana ,para tentar 
um resultado positivo ou pelo 
menos um empate que dentro 
da casa do adversário seria de 
bom tamanho. 

O Time contou com a estréia 
do excelente jogador Dinar que 
foi contratado para reforçar o 
time na segunda fase. Dinar 
também treinou firme durante 
a semana e mostrou dentro de 
campo ,que apesar de está sem 
jogar a vários dias entende do 
assunto , que quando estiver 
totalmente em forma vai dar 
muito trabalho aos adversários. 

Mas sobre o jogo o time de 
João Lisboa nos primeiros 45 
minutos deixou a desejar não 
apresentando o seu verdadeiro 
futebol . O Time de 
Tocantinópolis com o apoio de 
sua torcida conseguiu 
pressionar o time adversário e 
fazer 2 x 0 no primeiro tempo. 

No segundo tempo , a 
seleção de João Lisboa voltou à 
campo apresentando um 
futebol diferente , após o 
treinador Pelé ter uma 

conversa nos vestiários e 
colocou a importância do jogo. 

Os jogadores mostraram 
garra e determinação e 
conseguiram empatar o jogo. A 
Pressão de João Lisboa era 
grande sobre o adversário que 
marcou 3x2 ,mas o árbitro 
Alfredo anulou o gol da 
Cameleira e foi criticado pelos 
jogadores .torcedores . Valdo e 
Duílio foram expulsos. 

O Placar final apontou um 
importante resultado para João 
Lisboa . 2 x 2 , na casa do 
adversário.O Próximo jogo de 
João Lisboa será dia 26 no 
estádio Cafeteirão ,com o time 
de Porto Franco. 

Na Chave "D " 
1) Tocantinópolis - ponto 

João Lisboa -1 
3) Porto Franco - 0 ponto ( 

Não estréiou) 

A; 
Y 

João Lisboa empata 

Açailândia vence no sertão 

Time da Cidade do Ferro se deu bem em Balsas 

A Seleção de Açailândia foi 
a cidade de Balsas e conseguiu 
um resultado importante 
visando a sua classificação para 
a grande decisão do Copão. 

O Técnico Paulo César 
treinou o time em regime 
intensivo durante a semana e 
sempre nas preleções colocou 
para os jogadores a 
importância do jogo. Paulo 
César disse que um empate em 
Balsas estava de bom tamanho 

mas se todos sé» 
empenhassem o máximo e 
jogassem com determinação 
como aconteceu na primeira 
fase .poderiam sair com uma 
vitória da casa do adversário. 

O Time de Balsas que se 
classificou para a segunda fase 
em um grupo que tinha 
Estreito e Carolina , com uma 
passagem razoável , não 
realizou contratações para esta 
fase e colocou em campo 

praticamente o time que jogou 
a primeira. 

O time de Balsas contou 
com o apoio integral de seus 
torcedores que compareceram 
em grande escala no estádio 
Municipal ,mas não mostrou 
dentro de campo futebol 
suficiente para evitar a vitória 
do time adversário. Placar final 
Balsas 0x1 Açailândia. 

O Time de Açailândia folga 
neste final de semana e só volta 

a jogar no próximo dia 26 no 
estádio Pedro Maranhão 
diante do Estreito. Já a sele d 
Balsense joga no próximo 
domingo dia 19 na Cidade de 
Estreito com a seleção local ,as 
16 horas no estádio João 
Duarte (Duartão) 

Na Chave "E " 
1) Açailândia - 3 pontos 
2) Estreito - 0 ponto ( Não 

estréiou) 
3) Balsas - 0 ponto 

Sampaio decide em casa 

O Time do Sampaio 
Correia conseguiu na tarde 
de domingo em Belém do PA 
, no estádio Baenão um 
importante resultado pelo 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão em sua 
terceira fasé. O Tricolor de 
São Pantaleão ,como também 
é chamado pela crônica 
esportiva da Capital, na fase 
anterior no primeiro jogo , 
empatou em Belém com o 
mesmo placar ou seja 0x0. 
Mas no segundo jogo entre 
os dois times ,o time 

maranhense se deu bem e 
goleou por 4 x 0 no estádio 
Castelão em São Luis. 

O Jogo de domingo 
próximo passado foi bastante 
disputado. O Time paraense 
contou com alguns reforços 
que vieram do Clube do 
Remo. Entre os jogadores 
que fizeram estréias, estava 
o atacante Apeú que deu 
muito trabalho a defensiva 
do Sampaio Correia. 

O Sampaio também fez 
algumas contratações para 
esta segunda fase e também 

a melhor de quatro pontos 
com o Moto Clube, mas só 
irá promover estréias no 
jogo de quarta feira valendo 
pelo campeonato 
maranhense. 

Um dos jogadores que 
fará estréia e o atacante 
Baron que estava no futebol 
Catarinense e que é a 
principal contratação da 
Bolívia. 

Ainda sobre o campeonato 
brasileiro o Sampaio leva a 
vantagem de decidir a 
classificação no dia 19 , 

próximo domingo no est. o 
Castelão em São Luis. Ao 
contrário do que aconte^u 
na fase passada que emp. u 
dentro de casa em 1 xl com 
o Quixadá e foi buscar a 
classificação no Ceará, na 
casa do time adversário. 

O Pensamento da 
diretoria e todos no Sampaio 
Correia é garantir a 
classificação para a próxima 
fase do brasileiro e o ponto 
de bonificação para os jogos 
finais do campeonato 
maranhense deste ano. 

Csporta é no Copital 

Assista de segunda a sexta 

Bola ua Rede 

Apresentação: Equipe da Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis Aguiar e Edvaldo Cardoso 

tòa e Jornal Capital 721 

Assine 
2506 
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Santa Teresa cTÁvila 

terminam 

Seguindo o lema Rumo ao novo milênio. Igreja Católica fecha programação com Procissão e Missa Campal 

Os festejos em honra à 
Santa Teresa d' Ávila, 
padroeira de Imperatriz, serão 
encerrados oficialmente logo 
mais à noite, quando estarão no 
pátio da Igreja uma verdadeira 
multidão de fiéis e religiosos. 

A programação de hoje, 15, 
é a seguinte; Noitários - 
professores, carroceiros, 
pescadores, Sindicato dos 
Mototaxistas, filhos ausentes e 
o povo em geral; 

Missão dos Professores; 
Traslada,ão da Imagem de 

Santa Teresa d'Àvila para o 
Balneário Iate Clube (BIC); 

Saída da Imagem em 
procissão pelo Porto da Balsa 
até a Igreja; 

Celebração Eucarística; 
Confraternização, por volta 

das 20h. 
Fazem parte da Comissão 

Organizadora Francisco 
Almeida (empresário), 
Francisco Brandão, Teresinha 
dos Santos Silva, Getúlio Tores, 
Conceição Formiga, Aparecida 
Coelho, Orlando Alves, 
Chiquinho França (músico), 
Maria Ileny Mendes, Aldeman 
Costa, Josimar Gonçalves, Luiz 
^raíba, Denóbia Sampaio 
. .iaves, Edmilson Franco, 
joc-ó Woub, Francisco de Assis 
M ano e Maria Liz Coelho. O 
coordenador é o padre 
Raimundo Pinto de Souza. 

Na Comissão de 
Comunicação, estão Elson 
Araújo, Timóteo, Aldeman 
Costa, Conceição Formiga, 
Thompson Mota, Claudir 
Porcínio, Chiquinho França, 
Francisco Almeida, Conor 
Farias (Sistema Tucanu's de 
Comunicação) e Raimundo 
Cabeludo. 

O Bispo da Diocese de 
Imperatriz, dom Afonso Felipe 
Gregory diz que, "na tradição 

do povo, os santos padroeiros 
têm uma importância muito 
grande. Nossa cidade e nossa 
Diocese têm como padroeira 
Santa Teresa d'Ávila". 

Segundo ele, haveria tanto 
por se dizer acerca dessa 
pessoa extraordinária que é 
Santa Teresa, mas não é esse o 
objetivo da mensagem que ele 
faz divulgar, na edição de hoje, 
do Jornal Capital. 

"A história de nossa cidade 
nos mostra que a festa de sua 
padroeira é um dos momentos 
fortes. Vamos também neste 
ano fazer uma festa bonita; 
festa de muita alegria e 
confraternização; festa de 
procissão fluxial e terrestre; 
festa de muito canto, música e 
oração". Agora, confira a 
mensagem feita por dom 
Gregory: 

O objetivo das presentes 
reflexões é registrar algumas 
realizações ao nível da 
organização e administração 
econômica da Diocese. 

Este registro é uma forma 
de prestar contas daquilo que, 
pela Graça de Deus, se 
conseguiu fazer e do muito que 
ainda fica por ser feito. 

Achei que valeria a pena 
preparar este registro, 
pensando que ele poderia ser 
de utilidade aos agentes de 
pastoral, servir como 
documento para o futuro da 
nossa Diocese e compensar, 
em parte, a falta de informação 
do que houve durante esses 
dez anos sobre a Diocese 
como um todo. 

Não se pretende registrar 
tudo o que a Diocese de 
Imperatriz realizou durante 
esse período. São lembrados, 
principalmente, aquelas 
atividades e realizações nas 
quais o Bispo teve uma 

TRAJETO DA PROCISSÃO 

DA PADROEIRA DE 

IMPERATRIZ 

P. Baisas SANTA TEREZA D'ÁVILA 

J 

♦ Rua 15 de Novembro 

Rua Godotredo Viana 

I 

Rua Souza Lima DATA: 15.10.97 
INÍCIO: 16:30 horas 

Trajeto da Procissão da Padroeira de Imperatriz 

participação mais direta. 
Pelo que foi possível realizar 

durante este período, demos 
Graças a Deus. E pelas falhas 
que houve, que Ele nos 
responde. 

À Diocese de Imperatriz é 
uma Diocese nova. Ela foi 
criada no dia 20 de setembro 
de 1997. Assim sendo, era 
necessário providenciar a 
estruturação e organização da 
mesma. Realidades novas 
foram criadas e as já existentes 
foram integradas dentro dessa 
nova situação. 

O Conselho Diocesano de 
Pastoral é um órgão de 
comunhão e participação, de 
natureza consultiva da Diocese, 
que, sob a autoridade do Bispo, 
examina e avalia as atividades 
pastorais na Diocese e propõe 
conclusões práticas sobre elas 
(Can. 511). O Conselho 
Diocesano de Pastoral da 
Diocese de Imperatriz foi 
criado em l9 de maio de 1992. 

São membros desse 
Conselho: 

Vigário Geral e 
Coordenador de Pastoral; 

- Representantes de cada 
uma das cinco micro-regiões 
pastorais. 

Cada setor elege o seu 
representante entre os 
membros dos respectivos 
Conselhos Paroquais; 

- Dois representantes dos 
vigários e administradores 
paroquais. Um da zona urbana 
e outro da zona rural; 

- O representante do Clero, 
da CRB e do Conselho dos 
Leigos; 

- Um representante de cada 
uma das dimensões pastorais 
em funcionamento na Diocese. 

O Conselho Presbiterial 
consiste em "um grupo de 
sacerdotes que, representando 
o Presbitério, seja como 
senado do Bispo, cabendo-lhe, 
de acordo com o direito, ajudar 
o Bispo no governo da Diocese, 
a fim de promover ao máximo 
o bem da pastoral da porção do 
povo de Deus que lhe foi 
confiada" (Can. 495). 

Com os presbíteros foi 
estudada a questão se melhor 
seria que o Conselho 
Presbiterial fosse constituído 
por todos os presbíteros ou por 
um grupo de representantes 
dos mesmos. Considerando 
que o número de presbíteros 
da Diocese é muito limitado, se 
optou pela idéia de considerar 
o conjunto do Presbitério como 
o Conselho Presbiterial da 
Diocese. Esse conselho, assim 
constituído, se reúne de dois 
em dois meses. Nos meses em 
que não se reúne há reunião 
dos párocos e administradores 
(as) paroquais. 

O colégio dos Consultores 
deve ter no mínimo seis e no 
máximo doze presbíteros. O 
Colégio dos Consultores tem 
como finalidade ajudar o Bispo 
na Administração da Diocese e 
também substituí-lo no caso da 

sede vacante. 
Os membros do Conselho 

de Consultores são escolhidos 
pelo Bispo entre os membros 
do Conselho Presbiterial, o que 
é motivo a mais para que este 
seja composto por todos os 
presbíteros. 

Conselho Diocesano de 
Leigos 

Este Conselho felizmente já 
existe e funciona. Ele tem 
como objetivo articular o 
trabalho que os leigos exercem 
na Igreja e também estudar 
todas as questões ligadas à 
missão do leigo na Igreja e no 
Mundo. 

Temos assim, em nossa 
Diocese, três organismo que 
se completam entre si: o 
Conselho Diocesano de 
Presbíteros, o Conselho 
Diocesano de Leigos e a CRB 
Diocesana, que reúne os 
religiosos e as religiosas. 

As religiosas e os religiosos 
que trabalham na Diocese se 
reúnem regularmente. O 
Biço sistematicamente 
procura se fazer presente 
nesses reuniões. Essa 
presença do Bispo quer 
expressar o seu apreço pelos 
religiosos (as) e pelo amplo 
leque de realiza,ões pastorais 
mantidas por eles e elas em 
nossa Diocese. 

Trata-se de uma presença 
muito significativa e que ela 
possa sempre ajudar ao nosso 
povo com os carismas de cada 
uma das ordens e 
congregações presentes em 
nossa Diocese. 

Para o bom andamento da 
Diocese a colaboração desses 
dois agentes de Pastoral é de 
máxima importância. O vigário- 
geral colabora com o Bispo 
para o bom andamento geral da 
Diocese e o substitui em suas 
ausências. 

O Coordenador de Pastoral 
colabora com o Bispo na 
animação e coodenação das 
pastorais diocesanas. Ocupam 
esses importantes cargos em 
nossa Diocese o padre Felinto 
Elísio Correia e a irmã Olivetti 
Foltram (MAP). 

I:- 

Paróquia de Santa Teresa d'Ávila será bastante visita 
nesta quarta-feira 

As seis missões pastorais 
Terminando o Concilio 

Vaticano II, a CNBB elaborou 
um Plano de Pastoral de 
Conjunto — 1965 a 1970. Uma 
das originalidades desse plano 
de Conjunto foi a criação das 
seis dimensões pastorais, na 
época chamada seis linhas de 
pastoral. A razão de intrução 
dessas linhas foi a 
preocupação de atender a 
todas as dimensões que a 
pastoral da Igreja deve ter. 

No decorrer dos anos, 
gradativamente, os regionais 
da CNBB e também das 
Dioceses foram adotando 
essas seis linhas d" '-astoral. 
Assumindo a D se de 
Imperatriz e con lo que 
nela ainda não e lia essa 
modalidade de organização 

pastoral, fui aos poucos 
difundindo essa proposta, que 
não tardou a ser adotada 
oficialmente pela Diocese. 

A partir de 1965 até hoje, 
fundamentalmente, essas seis 
dimensões de pastoral 
continuam inalteráveis. Duas 
mudanças, no entanto, se 
introduziram, que vale a pena 
aqui comentar. 

A primeira foi deixar de falar 
em linhas de pastoral para se 
falar em dimensão pastoral. 
Essa mudança tem a sua razão 
de ser, porque ao se falar em 
linhas de pastoral, se poderia 
ter a idéia de realidades 
estanques, separadas. A 
expressão "dimensão de 
pastoral" quer justamente 
evitar esse perigo e acentuar 
que a missão da Igreja é uma, 
mas que se desdobra através 
de diferentes dimensões. 

A segunda, foi realizada na 
assembléia da CNBB de 1992 
e consiste na mudança dos 
nomes de duas dimensões. Ao 
apresentar em seguida as seis 
dimensões, como essas 
modificações serão 
lembradas: 

01- Dimensão Comunitária 
e Participativa; 

02- Essa dimensão se 
chamava simplesmente 
Dimensão Catequética. Ao 
nível da CNBB nacional vinha 
se acentuando a preocupação 
de tornar mais explícita a 
presença da Bíblia dentro das 
diferentes dimensões. A Bíblia 
tem a ver com todas as 
dimensões, mas por uma razão 
de ordem prática se achou por 
bem introduzir a parte bíblica 
dentro da dimensão três; 

04- Dimensão Litúrgica; 
05- Dimensão Ecumênica 

06- Dimensão Sócio- 
transformadora (até a 
Assembléia da CNBB de 1991 
essa dimensão chamava-se 
Profética e Transformadora, 
Começaram a se multiplicar os 
questionamentos quanto a essa 
forma de se expressar, dizendc 
que Dimensão Profética nãc 
poderia se restringir a uma 
Dimensão, mas que deveria 
pervadir a todas elas. Essas 
foram as razões das duas 
mudanças que forarr 
introduzidas. 

A experiência pastoral vinha 
mostrando que, devido ao fatc 
de o território da Diocese sei 
grande e ao mesmo tempo a; 
realidades contidas no mesnu 
serem diferentes, era melhoi 
pensar em subdividir a Diocest 
em microrregiões. Isto foi feitc 
nas assembléias de 1990 t 
1991. Assim, ficaran 
constituídas cincí 
microrregiões. Duas 
microrregiões na cidade de 
Imperatriz; a Microrregiãc 
Centro e a Microrregiãe 
Periferia, e as outras três 
microregiões se constituíran 
conforme os seguintes eixos: C 
eixo João Lisboa, Mucuíba 
Buritirana e Amarante. O eixe 
Açailândia e Itinga e o eixc 
Coquelândia, Cidelândia e Sãc 
Pedro d'Água Branca. 

No Plano Global Quadriena 
ficou previsto que a: 
microrregiões haveriam d< 
fazer o seu planejamente 
pastoral até a Páscoa de 1992 < 
haviam de criar os Conselhos da: 
respectivas microrregiões 
Esses Conselhos escolherian 
entre seus membros un 
representante para < 
Conselho Diocesano d< 
Pastoral. 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

A sua melhor 

em SOM e 
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Libertados envolvidos 

na invasão de terras 

Homem acusado de ter assassinado um lavrador continua preso 

0 clima na fazenda 
Corguinho de acordo com o 
delegado Renê Almeida já foi 
contornado. Respondendo pela 
Delegacia de Polícia do 
Primeiro Distrito de Açailândia, 
Renê disse a reportagem na 
manhã desta última segunda- 
feira (13), que apreendeu várias 
armas de grosso calibre, 
inclusive a arma do crime. 

De acordo com o delegado, 
os sem terra foram 
enquadrados nos crimes de 
formação de quadrilha, porte 
ilegal de armas e invasão de 
propriedade, inclusive a 
tesoureira do Sindicato, Joana 
da Silva, presa por uma equipe 
de policiais faz parte do 
sindicato. 

A retirada de quarenta 
família de trabalhadores rurais 
sem terra da Fazenda 

3 

Renê Almeida, delegado do ls DP em Açailândia 
apreendeu armas no local 

Corguinho, realizada na última 
quarta-feira, 8, pela Polícia 
Militar de Açailândia, foi 
autorizada pelo comandante 
geral da Polícia Militar do 
Maranhão, cel Manuel de Jesus 
Moreira Bastos, pelo menos 
essa foi a informação obtida 
pela reportagem naquela 
cidade. 

Fomos informados de um 
conflito, com morte e ferido e 
por isso, depois de 
comunicarmos também ao juiz 
da Comarca de Açailândia, dr. 
Edilson Caridade, fomos ao 
local, apuramos os fatos e 
trouxemos todos, tanto do lado 
dos sem terra, como do lado do 
fazendeiro" disse o major 
Edilson - comandante da PM de 
Açailândia, que fez questão de 
acompanhar o caso 
pessoalmente. 

Lavradores ganham condicional 

Polícia Civil dá seqüência as investigações no caso da fazenda Corguinho 

Foto:Brawny Meireles 

Joana Pereira da Silva (em liberdade), "Tonhão"pistoleiro continua preso 

A tesoureira do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Açailândia e mais quatro (04) 
lavradores, Josias Cândido de 
Oliveira, Osmar Xavier de 
Souza, Jorge Veiga da 
Conceição, e Valmir Pereira de 
Souza foram recolhidos a uma 

das celas do Quartel da Polícia 
Militar de Açailândia, acusados 
de formação de quadrilha, 
porte ilegal de armas e invasão 
de propriedade. 

Eles foram num xadrez de 
segurança máxima no Quartel 
da PM de Açailândia, onde 

somente foram liberados no dia 
seguinte. O homem acusado de 
ser o autor do disparo que 
vitimou o lavrador Francisco da 
Conceição "Chicão", foi 
identificado pelo delegado 
como segurança da fazenda. 
José Messias Alves Almeida, 41 

anos de idade, encontra 
recolhido sob acusação de 
assassinado o lavrador. Ele 
nega a acusação, mas afirma 
que disparou contra "Chicão" 
para se defender dos disparos 
que estão sendo feito pelos 
lavradores. 

Edital de convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e 
Soldados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. A 
realizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convocação às 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 25 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora depois com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme'os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-MA, 
composto de uma viatura para os associados. 

III-Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da "ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPMIA-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imperatriz-MA, 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué Lopes Maia 

SD PM -Presidente da ARCSPMIA 

Moto continua 

desaparecida 

Polícia Civil tem dificuldades para 

comandar 

A falta de viaturas e material 
humano é uma das grandes 
dificuldades encontradas pela 
Polícia para desvendar os 
assaltos, arrombamentos e 
crimes ocorridos na periferia de 
Imperatriz.Jean Carlos Lopes, 
maranhense, casado, residente, 
na Rua 15 de novembro, 329- 
continua reclamando que 
elementos desconhecidos 
levaram sua moto titan- Honda- 
vermelha, placa HOX 7086- 
Imperatriz- Chassi n" 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Continua 
desaparecida 

A moto-titan de placa 
HOX 7086, de propriedade 
de Jean Carlos Lopes, 
maranhense, casado, 
residente, na Rua 15 de 
novembro, 329- Centro- 
continua desaparecida. 

Segundo o comunicante a 
moto foi furtada quando 
estava estacionada no pátio 
do colégio Graça Aranha, 
por volta 21h00 da última 
quinta-feira. 

Perda 
de documentos 

Givanildo Soares Aquino, 
maranhense, casado, 
residente na Rua Souza 
Lima- bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu Iodos seus 
documentos pessoais. Tais 
como Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F e outros. Fato 
ocorrido quando o queixoso 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos II 

Darcilene Mateus de 
Lima, maranhense, casada, 
residente no bairro Vila 
Fiquene comunicou na 
Depol que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
este ocorrido quando ele 
trafegava pela Bernardo 
Sayão 

Perda 
de documentos III 

Nerias Pinto da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Sandra 
Passarinho esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante trafegava 
dentro de um coletivo entre 

Lagoa Verde à Nova 
Imperatriz. 

Perda 
de documentos IV 
Ednelson Santos e Silva, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias, esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua bolsa contendo todos 
seus documentos pessoais, 
tais como, Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F, 
Titulo Eleitoral e outros. 

Furto 
de documentos V 
Roberto de Oliveira 

Dias, maranhense, 
solteiro, residente no 
bairro Cafeteira, esteve na 
Delegacia de Polícia 
comunicar que perdeu uma 
agenda contendo sua 
Carteira de Identidade Civil 
e um talão de energia 
quitado. 

Furto 
de bick 

Gilson Pereira Dias, 
paraense, casado, residente 
na Rua Ceará, bairro Vila 
Lobão, esteve na Delegacia 
de Polícia para comunicar 
que teve sua bicicleta 
Monark, cor vermelha, ano 
97, furtada quando estava 
estacionada em frente sua 
residência na tarde de 
ontem 

Perda 
de documentos VI 
Joaquina Pinto de 

Menezes, maranhe 
casada, residente na 
Bernardo Sayão comur ,u 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. 

Conforme a 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde da última quarta- 
feira quando trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz. 

diligências 

9C2J250VTR016828 que estava 
estacionada no pátio do colégio 
Graça Aranha. Fato este ocorrido 
quando a motocicleta se 
encontrava no pátio do colégio 
Graça Aranha na última semana. 
O queixoso registrou ocorrência 
no Plantão Central da Delegacia 
de Roubos e Furtos, mas até o 
fechamento desta edição não 
tinha nenhuma informação com 
relação ao paradeiro da mesma. 
Informações pelo telefone 722 
2076 e 721 0822. 
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