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BandnNova (foto)vai ser uma das atrações do maior evento cultural das regiões Norte/Nordeste 

Contagem regressiva para a 
realização do Faber/97, que terá 
como palco o Balneário late 
Clube (Bic), localizado as 
margens do rio Tocantins. 

O eyento vai ser levado a 
efeito de 28 ai50 de novembro e 
tem como meta divulgar, 
estimulai; promover e premiar a 
produção musical brasileira. As 
atrações serão: Banda Nova, de 
Belém do Pará; Mel com Terra, 
direto de Fortaleza-CE e, ainda, 
Banda Magnus, com o melhor 
do reggae. 

A comissão organizadora 
informa que as inscrições estão 
sendo feitas na Fundação 
Cultural de Imperatriz e na'IV 
Capital e terminam no dia 3 do 
mês vindouro. - 

somente poderão participar 
intérpretes e compositores 
residentes no Brasil, sendo que 
cada um poderá concorrer com 
até duas músicas. Um detalhe, 
no entanto, faz questão de 
ressaltar: cada intérprete só 
poderá concorrer com um 
trabalho. 

As composições devem ser 
inéditas e originais, sendo que 
será considerada inédita a 
música que ainda não foi gravada 

em disco e não tenha sido 
inscrita em Outros festivais. 

No ato da inscrição, o 
candidato deve apresentar letra 
e título da composições em 
papel ofício sem a identificação 
do autor em cinco cópias; fita 
cassete com a gravação da 
música inscrita, sem a 
identificação do intérprete, com 
boa qualidade de áudio. 

A triagem será feita pela 
comissão organizadora, que 
escolherá vinte e quatro 
trabalhos. 

A comissão julgadora — 
escolhida pela organização — 
será composta de cinco 
membros na primeira 
eliminatória, cinco na segunda 
e sete na finalíssima. 

Serão premiados e 
receberão troféus os três 
primeiros colocados, a 
melhor letra e o melhor 
intérprete. 

- O primeiro vai ganhar uma 
motocicleta Titan 125-Honda; 
o segundo, mil e quinhentos 
e o terceiro mil reais. 

A melhor letra e o melhor 
intérprete abocanharão um 
prêmio de duzentos e 
cinqüenta reais. 

Aiuventus conquista sobreoFaber 

H nnr Raimundo Primeiro Eugênio 

Algumas anotações 

- /97 

bi-c ampeonato 

INDICADOR 

/TA 

Dólar Comercial 
Compra   R$1.10 
Dólar Comercial 
Venda  -—    ^ FIO 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

  R$1,17 

  R$ 1,17 
Dólar Turismo 
Compra   8,$ 1,11 
Dólar Turismo 
Venda . 
Ouro (g) 
Venda —1—iè 

   R$1,11 

 R$ 11,2-1 
Poupança 
Rendimento " — F07% 
Ufir 
Valor ^ ^ ~ R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto   8$ 120,00 
Salário Família 
Valor 8.25 
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Ajuventus faz festa ao elevar o troféu da consquista pelo 
hi-campeonato 

O Estádio Municipal Frei 
Epifânio D' Abadia recebeu na 
noite da última sexta-feira cerca 
de quatro mil torcedores. 

Marília e Ajuventus fizeram 
uma partida de vários lances 
emocionantes. 

Durante o decorrer do jogo 
foram anulados pelo árbitro 
Reinaldo Martins Brito, dois 
gols, um de cada clube. 

O tiníe campeão, desde do 
primeiro minuto mostrou em 
campo que seria o vencedor da 
temporada. A conquista do bi- 
campeonato, vem sendo 
comemorada desde a noite de 
ontem e não tem horas para 
terminar. 

Todo o elenco, faz uma das 
maiores festas já realizadas pelo 
clube, que fez uma uma grande 
campanha este ano e comemora 
um título bem merecido. 
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por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cultura 
O Fabcr/97 surge como uma 

das principais portas de entrada 
para os novos valores dentro do 
cenário musical da Região 
Tocantína. 

Outro fator que também deve 
ser levado em consideração é 
que o evento já é motivo de 
especial atenção por parte de 
instituições culturais de centros 
mais avançados do País, caso de 
São Paulo, Minas Gerais e 
Ceará. 

Várias pérolas da música 
regional estarão mostrando seu 
talento no Faber/97. A 
continuação do evento é 
sinônimo de reconhecimento 
para gente que até bem pouco 
tempo era deconhecida do 
grande público. 

Não tinha experiência em 
festivais de peso em face da não 
continuação daquilo que é, sem 
medo de errar, um ponto de 
referência para a música 
maranhense. 

Como disse Érico Veríssimo, 
em "Olhai os Lírios do Campo", 

"Eugênio olha a 
paisagem.Cones dê palha àbeira 
da estrada, montanhas azulando 
ao longe, uma lagoa, uma 
plantação de eucaliptos... 
Bangalô cor-de-rosa, mulher à 
janela, homem no jardim, pijama 
listrado, chapéu de palha, 
regando as flores. Tudo rápido, 
fugindo.." 

Pois é. O nosso Faber voltou. 
Ou melhor dizendo, nasceu. Isso 
mesmo, estamos começando 
tudo do zero, outra vez. 

Porém, se faz necessário aqui 
destacar que, somado ao apoio 
e eventos similares, caso do 
Festival Caneleiros de Música 
da Terra, num espaço de 
tempo não muito distante, 
estaremos aplaudindo o 
engradecer, o iluminar de 
estrelas iguais a Nenêm 
Bragança, Zeca Tocantins, 
Erasmo Dibel e Cadinhos 
Veloz. 

Lena Garcia, Wilson Zara, 
além de tantos outros, são 
exemplos vivos de que quando 
empurrados, conseguem um 
lugar ao sol. 

Concavo e Convexo 

Vitrinne 
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Cafeteira recebe um programa participativo, 
manifestação de apoio de Cafeteira, em suas 
partidos de esquerda. viagens, esta sempre 

Durante a semana que acompanhado de 
passou, o senador esteve lideranças esquerdistas 
visitando diversos, que aposlam numa aliança 
municípios :dó interior do encabeçada pelo ex- 
Estado, discutindo com a governador, 
população, proposias para Página i-3 

Por 

Dentro 

da 
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Grupo de Voluntárias 

é reestruturado 

A primeira dama de entidade no dia 03 de agosto 
Imperat riz. Shirley deste ano. 
Marques, iniciou os A meta do grupo, e 
trabalhos de reestruração assegurar um atendimento 
do Grupo de Voluntárias. social à pessoas carentes do 

Sbirloy M arques foi município 
eleita presidente da Página 1-5 
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Vacinação 

j Aconteçou mais uma 
:etapa da campanha de mull- 
jvadnáçàí), desenvolvida pelo 
jgoverno federal, o objetivo, é 
jevitar surtos de doenças 
icotno Sarampo que atingiu 
!muitos estados do país, e 
icoquelucbe. Mais nem todas 
jas doenças poderão serem 
i impedidas com a vacina, isso 
iporque apesar delas 
1 existirem seus preços estão 
jmuito acima do poder de 
j compra da maioria da 
ipopulagão, 1 nia doso por 
íexeiVipío da vacina contra 
catapora. doença que atinge 
crianças e adirilos, chega a 
custar até R$ 28,00 outras 
que superam a bagatela dos 
R$ 34,00. com isso muitas 
crianças estão morrendo por 
falta de pfeVenção. Somente 
para a região Tocanlina, 
foram distribuídas 120 mil 
doses de. vacinas contra 

Sarampo, Coqueluche, 
Diftería, Tétano e 
Tuberculose, e atenderam 27 
municípios de Imperatriz, os 
25 postos espall^ados pela 
cidade permaneceram 
abertos até as 17h. 

Alto índice. 

Com um bom índice de 
audiência, o programa 
Domingo Alegre, apresentado 
pela talentosa Kl iene b ranca, 
com a participação do 
empresário Francisco 
Almeida, vem obtendo nos 
domingos um bom índice de 
audiência com muitas 
brincadeiras e competição 
escola X escola, o programa 
leva aos telespectador o que 
existe de melhor em 
programa de auditório. K para 
melhor acompanhar o sucesso 
do mesmo, çsle colunista faz 
parte hoje do corpo de 
jurados, dando assim uma 
parcela de contribuição ao 
trabalho televisivo. 
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O corpo de jurados do Programa Domingo Alegre com os 

apresentadores Eliene França e Francisco Almeida 

A festa do 

ano. 

Mesmo com Iodo a sigilo do 
local da lesta do cabeleireiro 
1hesko, nossa eqn ipe 
conseguiu fotos da fazenda 
onde o mesmo recebe neste 
final de semana autoridades de 
todo o país para sua festa de 
aniversário. Somente duzentas 
pessoas irão até uma fazenda 
Focalizada a oitenta 
quilômetros de Palmas-TO. 

Nossa equipe conseguiu uma 
foto aérea do local, isso porque 
a entrada da imprensa esta 
proibida, e laiubein de alguns 
dos convidados quê já estão no 
local, como a Desigpe Jtília 
Costa, O einj)p:sário Robson, 
a socialite Sônia Oliveira e 
Scãrlet e demais autoridades 
lloliticás e empresariais. Na 
manhã de ontem a presidente 
da AGI, Rafaella 11 Bar y, enviou 
fax ao cabeleireiró 
desmarcando o compromisso, 
elae mais três pessoas da lista 

já cancelaram o compromisso, 
dentre eles a decoradora 
.Onices Pereira e o Fstililas 
\\(dig|(in Sarg"s. Mesmo 
durante o lesta que tern início 
as 22h deste sábado e termino 
as 181,1 de {fomingo não será 
permitido a presença de 
repórteres e fotógrafos, os 
colunistas que farão parle não 
poderão levar suas equipes. 

Ultimando 

já está sendo ultimado os 
preparativos para a realização 

do dia de conscientização e 
combati* a Aids, realizado em 
todo o mundo. Fm Imperatriz 
0 evento fica sob a coordenação 
do Apra, e é desenvolvido por 
diversas entidades do setor da 
saúde pública do estado. Na 
primeira reunião realizada 
realizada na ultima quinta-feira, 
diversas instituições se fizeram 
presentes onde foram traçados 
as melás e as estratégias a 
serem usadas no mídia 
primeiro de dezembro . Para 
imovar a AGI vai realizar uma 
carreala com todos os 
militantes pelas ruas da cidade, 
com destino a praça de Fatima, 
local da exposição. 

Mostra de 

ciências. 

A escola Dom Hosco 
realizou neste final de semana 
sua VII Mostra de Ciências 
envolvendo estudantes do 
Jardim ao segundo grau Digo 
na abertura foram 
apresentados os avanços na 
ciências na arte da educação, e 
peças teatrais, é durante todo o 
dia os alunos se desdobraram 
1 tara explicar suas ex] teriências 
nos standes montados para 
cada equipe, no encerramento 
foi feito um relato sobre a 
explosão atômica e a 
interdisciplinariedade 'dás 
ciências. 
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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTÁLEZA - 

SÃO LUÍS - 

TERESINA - 

08h00 

20h30 1 

08h20 7 Ilh30/21h00 

09h20 / 13h00 / 19h3a 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dfVIRECIQd 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 

APAPEGDA 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. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de^P/1RECID/1. 

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

mm,: 

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

1 Ni í Í Í ^ P' 1 Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucarüi' s de Comunicação | 
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Ildon preside solenidade em São Luís 

Prefeito de Imperatriz participa do encerramento do Curso de Regularização de Assentamentos Urbanos, 

promovido pelo Banco do Estado do Maranhão 

Côncavo & 

Convexo 
: s 

Conor Farias 

incriminar prefeito 
A perita contratada pela 

Câmara Municipal de Santa 
Rita para investigar possíveis 
irregularidades praticadas 
pelo prefeito da cidade, padre 
Osvaldo Marinho Fernandes, 
do PT, na compra de um 
aparelho celular conclui 
investigação. 

Os trabalhos foram 
concluídos no último dia 24 de 
outubro. Segundo o relatório 
da contadora Valinda 
Rodrigues Ribeiro Viana, "a 
aquisição do telefone celular 
móvel aconteceu de forma 
regular, respeitando todos os 
processos legais a serem 
obervados. 

Autoridades querem 
por fim aos pegas 

Numa reunião que contou 
com a presença do Secretário 
de Segurança e Justiça 
Raimundo Cutrim, o diretor 
do Detran, Benedito Prazeres, 
do comandante da Polícia 
Militar, Coronel Bastos e do 
< lelegado geral da Polícia Civil, 
Júlio César, os pegas 
realizadsos em São Luís e em 
diversas outras cidades do 
Maranhão foi o tema principal. 

O objetivo do encontro 
realizado na última sexta-feira 
na capital do Estado busca 
iraçar um plano de ação 
c( Mijunto que venha punir com 
mais rigor motoristas 
irresponsáveis, na maioria 
jovens, que forem presos 
praticando racha. 

Vila Nova, deputado 
sem legenda 

Enquanto o diretório 
nacional não definir a situação 
do regional, o deputado Luís 
Vila Nova permanece sem 
legenda em plenário. Não fala 
sobre sucessão estadual em 
nome do IT, mas permanece 
assistindo e fortalecendo aos 
movimentos dos 
trabalhaii<)res rurais. 

Embora o PT, sob o 
comando de Dutra, 
permaneça defendendo o 
lançamento de um candidato 
próprio da Frente Ética, Vila 
Nova prefere reunir a 
oposição em torno do nome 
• le Cafeteira, mas deixou de se 
pronunciar publicamente,para 
permitir que a comissão 
provisória do partido realize 
o encontro regional. 

Cafeiteira recebe 
apoio da esquerda 
O senador Epilácio 

Cafeteira fez semana passada 
diversos contatos com 
políticos no interior do Estado. 

Cafeteira visitou os 
municípios de Anajatuba, 

discutiu com a população 
propostas para um programa 
Participativo. 

Wilson Zara encanta 
estudantes do Cefet 
Estudantes do Cefet 

(Centro Federal de Educação 
Tecnológica) foram ao 
extremo entusiasmo, terça- 
feira, 29, na abertura da X 
Sematec (Semana do 
Técnico), quando Wilson Zara 
& Flor de Cáctus se 
apresentaram. 

O evento contou, ainda, 
com a participação da Banda 
de Música do Município e dos 
grupos Baby Caís e Dança c 
Cia e de apresentação teatral 
por alunos do Centro. 

Com maioria formada por 
estudantes, a platéia foi ao 
"delírio" a partir da primeira 
interpretação, de uma série de 
quatro, feita por Wilson Zara 
& Flor de Cáctus: "Cio da 
Terra", de Chico Buarque e 
Milton Nascimento. 

A apresentação durou 
aproximadamente meia hora, 
tempo suficiente para Wilson 
Zara conquistar — se não o 
tivesse conquistado antes — o 
carisma de todos os presentes. 
Na platéia, além de 
estudantes, estavam 
professores, diretores, 
funcionários e convidados do 
Centro que, envolvidos pelo 
repertório, ajudaram-no a 
cantar. 

Este ano, na abertura da 
Sematec, foi comemorado o 
décimo anivesário da Unedi 
(Unidade de Ensino 
Descentralizado de 
Imperatriz). Embora pequeno, 
o show foi considerado,o ponto 
alto da festa pela maioria. 
Wilson Zara encerrou a 
apresentação com a música 
"Maluco Beleza", de Raul 
Seixas. 

Caneleiros 
Quem gosta de boa música, 

ao vivo, semanalmente, de 
quarta a sábado, a partir das 
22hd0, pode se deslocar ao 
Caneleiros — onde pode. 
ainda, conhecer os melhores 
artistas de Imperatriz que. 
além de suas próprias 
músicas, cantam sucessos 
nacionais e internacionais. 

() convite é feito por Wilson 
Zara, que tem o aval de gente 
conhecida, como o jornalista, 
editor e presidente da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, Adalberto 
Franklin: "A música. O 
ambiente. O som. O tom. O ar. 
Tudo no Caneleiros transpira 
a essência da alma brasileira 
e da música regional". 

"Tenho a satisfação — 
satisfação e honra — de aqui 
estar e presidir esta solenidade 
de encerramento não somente 
de um curso, mas de um 
produtivo ciclo de treinamentos 
que, em tão boa hora, o Banco 
do Estado do Maranhão Itíem] 
decidiu promover, em parceria 
com o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 
/Ibdml". As palavras foram ditas 
pelo prefeito de Imperatriz, 
lldon Marques, ontem (31), 
durante a solenidade de 
encerramento, da qual 
participaram o presidente do 
Bem, Afonso Fantoja, o 
presidente do Instituto de 
Colonização e Terras do 
Maranhão, Marcos Ivovvarick, e 
os concluintes do Curso de 
Regularização de 
Assentamentos Urbanos. 

Ildon Marques acrescentou 
que sua "satisfação reside, 
sobretudo, no fato de o Bem Ter 
como alvo, nesses cursos, o que 
igualmente tem como razão 
como gestor público: o homem, 
o ser humano — que é, em igual 
tempo, o centro, o começo e o 
fim de qualquer administrador, 
o objeto maior, senão único, da 
atuação de quem tem, sob sua 
responsabilidade, a obrigação 
de catalisar as forças e os 
recursos da comunidade para 
buscar as soluções que os 
problemas exigem". Segundo 
ele, "como todos os presentes à 
solenidade1 têm idade para 
lembrar disso, anteriormente, 
uma Prefeitura Municipal, um 
Governo do Estado, era tido e 
havido como um lugar para se 
empregar gente". 

Ministrado por instrutor do 
Ibam — órgão que se dedica à 
pesquisa, ao ensino, ao 
desenvolvimento institucional, 
com atuação dentro e fora do 
País —, o Curso de 
Regularização de 
Assentamentos l rbanos mostra 
que o Bem conhece as carências 
dos'municípios maranhenses e. 
coerente com a sua nova política 
de atuação, forma parcerias. 
"Considerando a relevância do 
acontecimento, principalmente 
para o processo de 
modernização da administração 
municipal", o presidente do 
Bem convidou o prefeito de 
Imperatriz para presidir a 
solenidade de encerramento, 
ocorrida às 17h de ontem, no 
auditório do 9Q andar do Bem, 
situado na rua do Egito, em São 
Das, 

Ainda em seu discurso, o 
prefeito Ildon Marques 
salientou que, "hoje, seja pela 
escassez do dinheiro, seja pela 
má gestão dos outros recursos 
(humanos, financeiros e 
logísticos), um órgão público 
deve-se caracterizar pela 
qualificação, e não pela 
quantidade, dos seres humanos 
que ali prestam serviços". O 
executivo imperatrizense disse, 
ainda, que "não basta viver nas 
cidades; é preciso viver a cidade, 
E por isso que, antes da 
ocupação das cidades, é 
necessária a preocupação dos 

governantes. Encerrando — 
leia-o abaixo, na íntegra —, e 
agradecendo pelo convite disse: 
"Aqui pra nós, o curso de ue 
vocês participaram é pelo 
menos uma modesta, modesta 
mas igualmente nobre, 
referência de que no Maranhão 
também nos ocupamos de 
preocupações desse naipe". 

Discurso do Exmo. Sr. 
Prefeito Uldon Marques, no 
encerramento do ciclo de 
cursos para a modernização 
da Administração Municipal 
promovidos pelo Banco do 
Estado do Maranhão (São 
Luís, 31/10/97) 

Senhor Presidente do Banco 
do listado do Maranhão. Afonso 
Celso Santos Pantoja; 

Senhor Marcos Alexandre 
Kowarick, presidente do 
Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão. 

Senhores Concluintes do 
Curso de Regularização de 
Assentamentos Urbanos. 

Tenho a satisfação — 
satisfação e honra — de aqui 
estar e presidir esta solenidade 
de encerramento não somente 
de um curso, mas de um 
produtivo ciclo de treinamentos 
que, em tão boa hora, o Banco 

, do Estado do Maranhão decidiu 
promover, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal. 

Minha satisfação reside, 
sobretudo, no fato de o Banco 
do Estado ler como alvo, nesses 
cursos, o que igualmente tenho 
como razão como gestor 
público: o homem, o ser 
humano — que é, em igual 
tempo, o centro, o começo e o 
fim de qualquer administrador, 
o objeto maior, senão único, da 
atuação de quem tem, sob sua 
responsabilidade, a obrigação 
de catalisar as forças e os 
recursos da comunidade para 
buscar as soluções que os 
problemas exigem. 

Anteriormente — e todos 
aqui temos idade para nos 
lembrarmos disso —, uma 
Prefeitura, um Governo de 
Estado, era tido e havido como 
um lugar para se empregar 
gente. 

Hoje, não: seja pela escassez 
do dinheiro, seja jiela má gestão 
dos outros recursos (humanos, 
financeiros e logísticos), uni 
órgão público deve-se 
caracterizar pela qualificação^e 
não pela quantidade, dos seres 
humanos que ali prestam 
serviços. 

0 que um contribuinte vai 
buscar em uma Prefeitura não é 
quantidade de pessoas, mas 
qualidade de serviços,. 

A percepção da qualidade 
dos serviços só existirá, se o 
prestador desses serviços, que 
é um servidor público, tiver a 
percepção do valor do seu 
trabalho i )ara o contribuinte que 
o procura, que muitas das vezes 
o aguarda e que raramente dali 
sai satisfeito. Porque muitas das 
vezes o servidor não sabe a 

diferença entre.atendimento e 
atitude. A qualidade da 
informação, depende da 
qualidade da_ formação. A 
qualidade do serviço depende 
(la_qualidade do sen 

Dessa forma, estarei sempre 
disposto a elogiar, a reforçar, 
quer rio nível técnico, quer no 
nível atitudinal, as boas 
intenções e as produtivas ações 
no campo do treinamento 
profissional e pessoal, 
sobretudo as voltadas para as 
Prefeituras, que são as 
organizações de maior interface 
com o cidadão. Como já se disse, 
vivemos em municípios e o 
prefeito e seus auxiliares 
importam aos cidadãos muito 
mais que o Presidente da 
República ou o Governador de 
Estado. Em uma cidade, o 
prefeito é um vizinho 
importante... e não uma 
autoridade distante. 

Velocidade, hoje, é o 
principal signo no zodíaco das 
mudanças. A rapidez com que 
coisas e conceitos mudam 
sugerem —ou melhor, obrigam 
— uma nova postura em todos 
nós. A i iressa não é mais inimiga 
da perfeição, especialmente 
com a velocidade com que as 
coisas e os conceitos se 
transformam e st1 aperfeiçoam. 

E o que isso tem a ver com o 
ciclo de cursos que o Banco do 
Estado promoveu e patrocinou? 

Ora, os gestores públicos 
têm de estarem 
permanentemente antenados, 
ligados, sintonizados com o que 
ocorre à sua volta para tirar suas 
repartições públicas do atraso 
institucional a que foram 
submetidas anos a fio. 

Foram décadas de educação 
para a passividade, para o 
comodismo, quando não para o 
conformismo, propiciados jxdas 
fontes de recursos mais ou 
menos volumosos e mais ou 
menos estáveis. 

Agora, a situação é outra. 
Não há mais espaço para 
administradores que, ante a 
escassez de recursos, não saiba 
lidar com o recurso da 
criatividade, da simplicidade, da 
comunidade. 

Não há mais espaço para 
administradores desin formados 
ou mal-informados. Porque que 
quem não conhece o valor da 
informação, valoriza a 
desinformação, a deformação. 

Um curso voltado para 
gestores ou assessores públicos 
tem o condão de permitir um 
crescimento de ordem pessoal 
e profissional do participante, 
pelo conteúdo das aulas e pela 
riqueza da troca de 
experiências. 

Nesse rumo, estou tomando 
decisões duras no município de 
Imperatriz, o maior do interior 
do Estado. Contra todas as 
esperanças e expectativas, 
determinei um salto de 
excelência quando autorizei a 
escolaridade mínima de 2. Grau 
completo para se inscrever nos 
menores postos do recente 
concurso que promovi, em 
obediência aos dispositivos 

constitucionais. 
Temos respeito pelas 

dificuldades e pela falta de 
oportunidade daqueles que nao 
estudaram, ou estudaram 
pouco, mas temos de estimular 
o gosto pelo estudo ou, pelo 
menos, respeitarão esforço de 
tantos que suaram assentos de 
escolas, de universidades, de 
salas de treinamento. O império 
da competência tem de se 
sobrepor à miséria da 
dependência^Não se combate 
pobreza ofertando emprego 
público — que é pago, em 
última instância, pela esforço 
particular, pela iniciativa privada 
de cada um de nós. 

Dirijo-me aos senhores 
concluintes deste curso: 

Tenho acompanhado com 
interesse e sadia preocupação as 
questões urbanas, no meu 
município e no mundo afora. 

Cada vez mais temos mais 
gente morando em menor 
espaço urbano. 

Um exemplo disso é 
Imperatriz, onde sou prefeito: há 
menos de dois anos tínhamos 30 
pessoas por quilômetro 
quadrado. Hoje, estamos com 
mais de 140 habitantes. E uma 
densidade demográfica muito 
elevada e que tem que ser 
considerada em qualquer 
estudo, análise ou planejamento 
estratégico. 

Em Imperatriz ou em 
qualquer outra grande cidade, 
as implicações desse fãto,- são 
muito grandes, de ordem 
jurídica, de natureza econômica, 
social, cultural, urbanística e até 
ecológica ou ambiental. 

As cidades não devem ser 
um amontoado de gentes. Não 
basta viver nas cidades. E 
preciso viver a cidade. E por isso 
que, antes da ocupação das 
cidades, é necessária a 
preocupação dos governantes, 

E o mundo todo está 

preocupado com isso. O 
encontro de gestores públicos e 
estudiosos nas conferências do 
Habitat 2000, realizadas pela 
ONU, mostram o grau dessa 
preocupação. 

Aqui pra nós, o curso de que 
vocês participaram é pelo 
menos uma modesta, modesta 
mas igualmente nobre, 
referência de que no Maranhão 
também nos ocupamos de 
preocupações desse naipe. 

Desejo que seus superiores 
e meus colegas prefeitos 
possam compartilhar os 
conteúdos de que vocês foram 
enriquecidos e dos quais, a 
partir de agora, são fiéis 
dejiQsitários. Eles devem passar 
a pertencer à comunidade, que 
pagou por eles, que precisa 
deles. 

Pela distinção do convite, 
que prontamente me apressei a 
atender, agradeço mais uma vez 
ao Banco do Estado do 
Maranhão. 

A todos, 
sejam estudiosos, 
sejam produtivos, 
sobretudo, sejam felizes. 
Obrigado. 

i 

TCI 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo, uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e emorepadores 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispôs - J-ís senhores empresários m.p 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funciona, 4 

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

rr<>nti:niia a Ipriga «-ntrc o 
cx ■ Dcpulado >1'cdcral 
Sebastiãt) , Çurif) v Pedro 
^H.eruardim) pida posse da 
L\)o|Wjríjljva.^p Mineravão 
(fos (lariinpciros de Sejjra 
Pidada. Numa denmslraeai.» 

;}|e forva o l'p Deimlado 
e«> nse11 e al ra\' es do 
Açjvo.uado . hr. Sérgio 

" CotU o., um d o s m a i s 
reiiomados Causídicos da 
America Latina, reyerter 

' uma liminar que foi 
jida^ A >. í . - . . 

De sem b a rgador Cali st rato 
Alves de Matos, que por 
sinal veio a falecer na última 

■sv.>;la (eina. Impressionante 
a briga para ficar no 
comando da Coomigasp. 
tudo em função de uma boa 
quantia em dinheiro que 
está na Caixa Econômica 
Lqderal. que chega a uma 
cifra suite rio r a cem 
niilhõçs de Reais, com tanto 
dinheiro <'111 jego, aí está o 
motivo desta briga. Esperto 
Sebastião Curió contratou 
um dos mais experientes 
Advogados de Belém do 
Pará. conhecido como 
advogado das causas 
perdidas, Sérgio Couto mais-, 
uma vez sai ganhando, 
contando com uma grande 
ajuda, que e o transito livre 
que tem Curió por ler sido 
Pepualado Federal. Pedro 
Hornardino. com sua 
humildade deve sair como 
perdedor, resta agora torcer 
para que, os amigos 

garimpeiros consigam bolar 
a mão nesta grana p mais 
rápido possível, após o 
racha dó dinheiro, 
possivelmente a 
Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra 
Pelada deve acabar, sem 
dinheiro talvez não 
t(Olhamos mais ninguém 
para segurar tão grande 

'pepino. 

Major 

Tudo indica que a partir 
de Novembro leremos 
nuidanças no Cymando da 
Policia Militar aqui em 
nossa cidade, o Coronel 
Linhares atual comandante 
deve se transferir para a 
Óapita] pão Luis, e deve 
assumir o Major Melo, que 
inclusive conta com o 
respaldo popular. Uma das 
primeiras medidas a ser 
tomada pelo novo 
comandante deve /ser a 
instalação de PM Hoxes, que 
serão espalhados pelos 
bairos da c idade. A presença 
dos valorosos .soldados da 
PM. com certeza absoluta 

pelo menos inibem a 
presença de marginais 
andando Soltos pelos bairos 
periféricos. Já no centro 
comercial, da cidade com a 
chegada do final do ano. a 
policia militar deve 
implantar o sistema Cosme 
e Damião. são dois policiais 
juntos que percorrem toda a 
área comercial, com essas 
duas medidas, acreditamos 
que vai mélhorar e muito a 
segurança aqui na cidade de 
Imperatriz. O Major Melo, 
em recente entrevista disse 
que vai colocar nas ruas o 
maior número de policiais 
possíveis, retirando alguns 
dos serviços burocráticos e 
colocando-os nas ruas. Por 
outro lado a Policia Civil 
aguarda o posicionamento 
do Governo Estadual com 
relação ao concurso público 
pára Delegados, escrjvãps e 
agentes . Dr. Luciano Abreu. 

>apesar da falta de material 
humano, ainda consegue 
com muito dinamismo, 
realizar um excelente 
Irabalho a frente de sua Sub 
Secretaria de Segurança 
Publica. 

Entre Linhas 

Novidades na nossa programação local. A TV Capital contrata 
para o horário matinal. 07 as OK horas, o arnnciente Jornalista 
Ixús Duarte, que inclusive já havia passíulo pelo horário. Cidade" 
Alerta vai continuar imprimindo a mesma dinâmica, era seguida 
tivemos a estréia de Orlando Menezes, apresentador polêmico 
conhecido do telespectador de nossa cidade, que após alguns 
meses traixtihaudo era Acailândia retorna para. Imperatriz. A TV 
Capitai a extauplo da Rede Record esta montando mna grande 
equipe de firqfissionais, que com certeza absoluta vai meOtorar 
ainda mais a j^ârcem da aucHéncia"eiiire o povo e a televisão. 

Rolx-rlo Martins, iniciou ajjarfirdí- ontem, -agnnda feira mais 
uma etapa na sua brOÍtante rida profissional Roberto assumiu a 
direção Comercial do Sistema TueanuV com a experiência 
íKlquiritla ao !<»ngod< ís anos. qiic k z <k-lc um d<>s mais C(nnj Klenl es 
profissionais na área de Marketing em nossa cidade. Roberto 
Martins s<ja bem vindo araigão. a união de valores passa a ser 
uma dás bandiaras prioritárias nas empresas eómaiMladas. por 
Conor Farias. 

Vereador André Paulino já está em campanha jvira ihqnitado 
tstádual, .p foi criadó o slogan de sua candidatura. SALVE O SEI' 
VOTO-APA-DFTTTADO ESTAI)í 1X1.., adobradinha com seu 
éokga médico llaroldo c hagas esta sendo aceita ix.r parte da 
comunidade. 

Simplício Zúza Neto, um dos vereradores mais atuante na 
( amara Mimieii )al de ílniv-ra( riz. v< «nt inna firme e ti irá • levantaiu }< • 
a bandeira do Fx Ministro Ciro ( rome^ para a i>resk!eneia da 
Republica. • ■ 
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ORLANDO MCNCZCS 

0 repórter que não tem medo de bandido 
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Cultura 

Números comprovam investimento 

Dados mostram a atenção do poder público municipal para o setor da cultura 

A Fundação fullural do 
Imperatriz (Funoulti) járocobou. 
do acordo com a Secretaria da 
Fazenda (Sofaz) do Município, 
recursos da ordem de R$ 
41.202,00. Até dezembro, o 
orçamento prevê o total do R$ 
4S.(),r)2,()0 do investimentos na 
cultura. Os rt^tassos são feitos 
mensalmente peta Prefeitura de 
imperatriz, roflotindo a 
preocupação o a atenção do 
prefeito lldon Marques para o 
setor. Ex-secretário da 
Comunicação e da Cultura, e 
atual representante do Poder 
Executivo no Conselho 
Deliberativo da Funculli. 
Fdmilson Sanches. secreUirio do 
lU senvolvimento Inte^Tado, 

lembra que outras dezenas de 
milhares de recursos foram 
aplicadas. Segundo a Sefaz. 
esses números chegam a R$ 
27.4(12.(12. 

Dentre os investimentos no 
setor, estão; incentivos n.a 
confecção de CD: filas cassetes 
e materiais de divulgação para 
cantores e grupos musicais; 
apoio ã participação de artistas 

em cursos, treinamentos e 
encontros nacionais; realização 
de eventos, como concursos. 
shows e comemorações outras; 
exibição de filmes culturais; 
aquisição de livros de autores 
locais: ampliação do acervo da 
Biblioteca Pública Municipal, 
bem como de ventiladores, 
bebedouros, estantes de aço e, 
inclusive, aquisição de livros de 
autores locais; reconstrução do 
Centro de Cultura Popular e 
melhorias no Teatro Ferreira 
(lullar; cessão permanente de 
funcionários para serviços 
administrativos e gerais, nas 
entidades culturais cedidos por 
comodato em prédios públicos 
(Academia Imi ' ratrizense de 
Letra-. .V .h> li>!icade 
Imperatriz, Associação dos 
Artesãos, Assi »ciação (.'ativos de 
Capoeira); e despesas cont a 
programação de aniversário do 
Município, a Kl de julho passado, 
entre outros. 

Um grande passo 
Para Fdmilson Sanches, "a 

questão é que o setor cultural 

ficou abandonado durante tanto 
tempo — sendo tantas as 
necessidades — que os 
investimentos feitos parecem 
que não causam um impacto 
maior". Porém, ele ressalta que 
aqueles que acompanham de 
perto e cotidianamente a área 
cultural podem testemunhar que 
neste primeiro ano de governo 
um grande passo foi dado em 
termos de políticas públicas para 
o setor do Município, sobretudo 
a permanente disposição para o 
diálogo e para as realizações do 
prefeito lldon Marques com os 
produtores e administradores 
culturais". O membro da 
Funculti completa: "É necessário 
que haja uma maior 
contrapartida dos demais 
setores da sociedade para a 
dinamização das atividades 
culturais em Imperatriz, seja 
pela participação direta ou 
subsidiada do setor do 
empresariado, seja pelo 
desenvolvimento por parte dos 
criadores de uma visão de 
negócios da arte que eles 
produzem", conclui. 

Prefeitura realiza obras nos ce- 

mitérios para o dia de Finados 

A Operação Tapa-Buracos que está sendo executada nas 

ruas próximas dos cemitérios visa facilitar o acesso da 

população na visita aos entes queridos 

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Sinfra), nos 
últimos dias intensificou as 
obras nos cemitérios da 
cidade. procurando 
proporcionar melhores 
condições de acesso das ruas 
aos locais, bem c uno. dentro 
dos próprios cemitérios. 

Os serviços estiveram a 
cargo dos Departamentos de 
Estradas e Rodagens 
(DMER), Urbanismo e 
Limpeza Pública. Cerca de 
trinta homens foram 
designados para fazer a 
limpeza de ruas, sarjetas e 

passeios, meios-fios, entre 
outros. 

No Cemitério Campo da 
Saudade, as ruas laterais, 
passaram por um trabalho de 
limpeza. Na parle interna do 
cemitério, as passarelas foram 
preparadas para receber o 
fluxo de pessoas que 
compareceram lá no domingo 
(02/11). Podas de árvores e 
pintura de portões foram 
outros serviços executados 
pela Sinfra no local. 

Todos os cemitérios da 
cidade passaram por 
melhoramentos, como São João 

Batista, Jardim das Rosas, 
Cemitério da Vila Fiquene e 
Bom Jesus, no povoado Lagoa 
Verde. 

A Operação Tapa-Buracos 
visou beneficiar as principais 
ruas que possibilitam o acesso 
até os centros de visitas no dia 
de finados. Entre elas estão: 
Avenida Estocolmo, Avenida 
Newton Belo, Leõncio Pires 
Dourado, Ceará e Piauí. As 
ruas Floriano Peixoto. 
Simplicio Moreira, Godofredo 
Viana, Pernambuco e Padre 
Cícero, também estão 
recebendo a operação. 

Primeira Dama inicia trabalhos de estruturação da entidade 

Atualmente, uma das prioridades do Grupo é a consturção de sua sede própria, para que, no futuro, possa haver um 

amplo espaço, onde as pessoas, sobretudo, crianças, jovens e idosos possam ser assistidos. 
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EXPRESSO AÇAILÂNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHH 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 j 

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 xViração 

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 Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

LTomingo, quinta e sexta 

. Terça 

Existente há 25 anos, o 
Grupo das Voluntárias de 
Imperatriz já iniciou os trabalhos 
de estruturação da entidade, 
que tem ã frente a primeira 
dama do Município, Shirley 
Marque de Sousa, eleita 
presidente da entidade no dia 05 
de agosto deste ano. 

No sábado (25), no Parque 
de Exposição "Lourehço Vieira 
da Silva", foi realizado um desfile 
beneficente promovido pelo 
grupo. Shirley Marques disse 
em seu discurso que os 
documentos ofiéiais do (Impo. 
como o Estatuto e Regimento 
Interno, já estão sendo 
finalizados. Na abertura do 
destile, ela frisou que o 
acontecimento não era somente 
um desfile de roupas, mas uma 
demosntração da própria alma. 

Atualmente uma das 
prioridades do Grupo é a 
construção de sua sede própria. 
"Oneremos, também, no futuro, 
ter um amplo espaço onde 
pessoas, sobretudo crianças e 
jovens, possam ser assistidas 
com orientação escolar, 

profissional e espiritual", 
enfatizou Shirley, 

Segundo ela, o 
reconhecimento do esforço do 
trabalho das voluntárias chega de 
diversos lugares e segmentos 
sociais. A assistência ao berçário 
do Hospital Regional está sendo 
um dos destaques dos serviços 
prestados pela entidade, assim 
como a assistência às mães, no 
campo religioso e orientações 
sobre maternidade e cuidado 
com os bebês. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (Senuis), através de 
voluntárias, deseja que o 
Grupo desenvolva trabalhos 
junto aos idosos. 

Segundo Shirley Marques o 
trabalho de assistência social 
do Grupo melhorou 
s u b s t a n c i al me n t e n a 
administração lldon Marques. 
"Já podemos contar com o 
auxílio de funcionários da 
Prefeitura, além do 
fornecimento regular de 
alimentos", informou. 

A Primeira Dama aproveitou 
a oportunidade para agradecer 

aos colaboradores na 
realização do evento. "Sou 
especialmente grata pela 
disponibilidade da Loja My 
Bella, pela disposição das 
amigas Voluntárias que se 
esforçaram no repasse dos 
convites e pela receptividae e 
o comparecimento de todos", 
finalizou. 

FÓRUM 
No período de 4 a 8 de 

novembro, Shirley Marques 
estará em São Luís participando 
do 5o Fórum Nacional de 
Administradoras Municipais, 
que será realizado no Convento 
(Ias Mercês. A voluntária,Vanda 
Raposo e. a representante da 
Se mus, Vilma Braga estarão 
acompanhando a Priemeira 
Dama. 

No local, estarão presentes, 
além da governadora Roseana 
Sarney, outros nomes 
femininos de destaque nacional, 
como a ex-prefeita de São Paulo, 
Luíza Erundina, a Deputada 
Federal, Marta Supliey, além de 
grande parte das Primeiras 
Damas do país. 

Quanto tempo depois uma pessoa ser 

contaminada pelo virus HIV ela começa 

a desenvolver AIDS? Quais os sintomas? 

Esse período de tempo é 
muito variável. Em geral, a 
doença começa a se manifestar 
de seis a oito anos depois da 
infecção. No entanto, algumas 
pessoas podem ter uma reação 
aguda (imediata) após a 
contaminação e outras podem 

1 tassar mais de uma década sem 
nenhum sinal da infecção (long 
term non progressors). Os 
sintomas iniciais também podem 
variar, mas em geral, a pessoa 
apresenta febre, perda de peso, 
diarréia, fadiga extrema, suores 
noturnos, etc. 

Existem casos de pessoas 
que foram contaminadas e 
nunca chegaram a desenvolver 
a doença, mas é importante 
mencionar que estes casos são 
rarissímos e a melhor forma de 
evitar a contaminação, é o uso 
da camisinha. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperaenzense 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Muito 
bom 

O Locutor Kdy Soares 
possui uma das vozes mais 
bonitas do Rádio 
Imperalrizense. Além disso, 
seu talento para comunicar é 
eloííiável e devt^ ser um 
exemplo para muitos que 
exercem a mesma função. 
Ide já passou por 
praticamente todas as rádios 
da cidade e onde está a sua 
audiência é garantida. Kdy 
Soares também já (raballiou 

no interior do Estado, na Rádio 
Vanguarda em Santa Luzia e 
deixou muita saudade nos 
ouvintes e colegas de profissão. 
Parabéns ao Kdy Soares pelo 
seu bom trabalho. So para 
lembrar, atualmente ele está na 
Nativa KM. 

Bar . 
da esquina 

O Programa Bar da Esquina 
da TV cRf.e um dos líderes de 
audiência nas manhãs de 
sábado. Os convidados que 

participam desse referido tem 
boa oportunidade de se 
divertirem. ()ntem por exemplo, 
o colunista Roberto ()1iveira, foi 
um dos participantes, que 
aproveiI ou a oporI unkla(k• i)ara 
fazer a divulgação do Chá das 
Chiques, que será promovido 
pelaACil no próximo dia sete no 
Caneleiros. O Bar da Esquina é 
apresentado pelo irreverente 
Timóteo, que faz e acontece 
durante a transmissão. 

Em busca 
do novo 

Os Jornalistas de Imperatriz 
estão mais do que ligados na 
mudança dos tempos. Issoé fácil 
dever, bastando apenas prestar 
um pouco de atenção na maneira 
como o comportamento 
atualmente é diferente em 

relação aos acontecimentos do 
dia-a-dia. (Taças a Deus que a 
mentalidade está evoluindo e 
nós já podemos contar com uma 
Imprensa ágil e dinâmica. Digico 
que ainda existem alguns poucos 
que preferem ficar parados no 
tempo, mas isso não significa 
que não estejam sujeitos 
também a essas mudanças. 
Sabemos ainda que existem uns 
que preferem ser mercenários 
do que exjHir suas opiniões para 
não ferir a imagem de alguma 
figura "ilustre"da nossa cidade, 
contudo é bom acreditar que 
todas essas atitudes jx^quenas e 
pouco éticas desapareçam de 
vez. 

Bom 
e sempre 

A Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de 
Imperatriz vem mostrando 
responsabilidade e 
compromisso com o que se 
propôs a fazer ao formar a 
equipe. Verdade seja dita, os 
profissionais desta Assessoria 
são de alto nível e o produto por 
eles enviado aos Órgãos de 
Imprensa é de grande 
importância,já que sem ele, 
dificilmente estaríamos por 
dentro dos acontecimentos 
ligados a Administração 
Municipal. Essas |)essoas sabem 
que o conjunto faz a diferença e 
que o trabalho em grupo é bem 
mais produtivo. 

Sempre 
em alta 

O Programa Jô Soares Onze 
e Meia é sem dúvida, uma das 

melhores ppções que lemos 
à noite na TV. A entrevistas, 
o humor, a inteligência e 
conhecimento do 
apresentador, tudo isso 
faz com que esse seja um 
dos mais assistidos em 
todo o Brasil. Pena que de 
Onze e Meia só tenha 
mesmo o nome, porque o 
horário nunca bate com o 
programado. Mas agora 
com a diferença de uma 
hora, dá até para assistir 
todas as noites,já que em 
nossa região não existe 
horário de verão. Para 
quem quer ver entrevista 
sem chatice, é bom se 
ligar no Jô Soares, que 
tem sempre ótimas 
atrações e faz a gente 
relaxar depois de um dia 
cheio. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

y Ar'es 

Aproveite este período 
ara se dedicar a tudo o que 

t xija senso iirália>. atenção e 
capacidade de concentração. 

n 
Gêmeos Leão 

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

Touro bo 

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

Libra 

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

Sagitário 

Câncer Virgem 
m. 

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

Aquário 
XWA 

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

Escorpião Capricórnio Peixes 

Sua ca) tacidade de trabalho 
(-slá sendo ref< )rça( la j x)r 1 'IliIíu ). 
que ajuda você a |XTseverar 
em seus propósitos e até a 
entendAlos melhor. 

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

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

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

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

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

PROORAMAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

00:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
()7:()() 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 
12:30Ksporte Lotai 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
1 0:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 

. 20:30Kaixa Nobre do 
Esporte 
22:80 ( inc g|:ir 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 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 Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta- 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Sluirato 
18:45 Os' 'aleê-os do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do t rime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômcga 
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 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sindicato 
dos médicos 

Na reunião que aconteceu 
nos meados da semana 
passada nas deixmdências do 
auditório do Sindicato dos 
médicos de Imperatriz que e 
dirigido pelo competente Dr. 
Magno Borba, extra 
oficialmente discutiu-se a 
respeito da candidatura do 
médico Ilaroldo Cristóvão 
Chagas membro daquele 
sindicato. Em pauta a 
possível indicação de 1ICC a 
deputado federal. Sem 
exceção foi elogiado a 
postura do médico Ilaroldo 
Cristóvão Chagas, (ido como 
uma excelente opção para o 
ano político de 98. Na opinião 
dos profissionais da 
medicina, a classe esta 
precisando de mais reforço 
no Congresso Nacional. 

E por falar 
em medicina! 

A cidade de Senador Ixi 
Rocque vem colocando a 
velha gameleira no bolso. O 
médico Ismael Moraes (um 
dos vereadores mais votados 
na região tocantina) e 
proprietária do Hospital 
Dona Isabel vem fazendo 
altos investimentos no setor 
de saúde. Recentemente o 
médico adquiriu 
equipamentos de ultima 
geração. 

Quem 
partiu 

No último domingo foi o 
dia de visitar aqueles 
partiram sem nos dizer 
Adeus. Ficaram apenas as 
lembranças, acredito em sua 
maioria boas. Dia 02 de 

Francisco do Valle 

novembro comemora-se em 
todo o mundo dia dé finados. 
Nos que estamos aqui na terra, 
só nos restou uma única 
missão, rezar, para que os que 
estão lã em cima possam sentir 
a nossa presença. 

Mundo inteiro 
Fãs do mundo inteiro 

visitaram durante lodo o dia do 
último domingo o túmulo do 
maior piloto da historia do 
automobilismo brasileiro. O tri- 
campeão de fórmula 1, até hoje 
não saiu da memória dos fãs 
espalhados por todo o planeta. 

Bi-campeào 
A Ajuventus é bi-eampeã de 

futebol amador de Imperatriz. 
A equipe dirigida pelo técnico 
Nonato Calção havia 
conquistado o título municipal 
em 97. A comemoração do 
título 97 aconteceu junto ao 
grande número de torcedores 
que superlotaram as 
dependências do Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
Abadia. 

Marília 
O Marília Futebol Clube, 

dirigido pelo seu presidente 
Pereira (1'neus Fort) lime de 
melhor campanha do amador 
97. acabou perdendo na hora 
errada. Vários torcedores 
fanáticos do clube ficaram 
assustados com o volume de 
jogo apresentado pelos 
jogadores da Ajuventus. 

Futebol 
feminino 

Na última sexlã-feira no 
Estádio Municipal Frei Epifânio 
ICAbadia tivemos uma 
preliminar diferente. Sociedade 

Esportiva Janduí e as Perigosas 
Peruas se enfrentaram em uma 
partida de muitos gols. A vitória 
de !> a 1 deixou a comissão 
técnica da Sociedade Esportiva 
Janduí satisfeita. 

Sérgio 
Rodrigues 

O Rádio Imperalrizense 
ganhou mais um grande 
profissional. O garoto foi 
importado da cidade de Codô 
para a Região Tocantina pelo 
cronista Carloto Jr. Sérgio 
Rodrigues já chegou pegando 
pesado. A decisão entre Marília 
e Ajuventus, pela Rádio 
Imperatriz leve a narração do 
"Serginho" como jã é chamado 
pelo garoto da "Nova Geração". 

Reformas 
O Secretário da Sedei - 

Valdecir Ferreira disse a 
reportagem do JC na última 
sexta-feira que o Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
Abadia passará por várias 
reformas. 

Uma das medidas que será 
tomada pelo secretário será o 
aumento do alambrado. 

Últimas 
De acordo com as 

informações chegadas a 
reportagem, o presidente do 
Marília Initebol Glulx' recorreu 
a Federação Maranhense de 
Futebol, alegando que três 
atletas da Ajuventus Futebol 
Clube estavam irregulares. 

A decisão do Tribunal de 
Justiça DesportivíV da 
Federação deverá se 
pronunciar ainda esta semana. 
Segundo Pereira, os jogadores 
pertenciam ao Tecão 
Maravilha. 

Deu na Imprensa 

Em uma rápida enquete realizada no programa 
Imperatriz 24 Horas, O major Melo conseguiu 

Tglf**5* Hip receber antecipadamente 12 votos de boas vindas 
^ WL Jl* ao comando do Batalhão da PM de imperatriz. 

As ligações partiram de moradores do bairro 
Bacuri, Mercadinho, Santa Rita e adgecências. 
O major Francisco Melo da Silva, conforme o 
comandante geral da PM do Maranhão, coronel 
Manoel de Jesus Moreira Bastos, em recente 

entrevista ao Sistema Tucanu's de Comunicação assume o comando 
em dezembro. Deu no Imperatriz 24 horas 
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Miragem! 

O novo sucesso de Ribamar José... 

Sucesso de ponta a ponta no estado do Pará. 

Ribamar José é de Imperatriz... 

De olho em mais revelações da nossa música... 

Vem ai o Faber 97. 

Faber 97 é no BIC- Balneário Iate Clube. 

O nosso point. 

Parada final, em João Lisboa. Diretooooooooooooo. 

O ano inteiro pedalando na bicicletinha. 

Quando pinta o avião... 

Todo mundo se assusta. Não se assustem! 

E apenas o começo. O fim é logo ali... 

Não basta ser Claudia...Tem que ser Claudínha! 

Pode ter todos os defeitos, mais é minha amiga. 

Repórter Pinheiro... Clicando tudo. 

No clic das imagens... 

Robertinho de Imperatriz. 

A Ajuventus é bi-campeã? 

Ao Marília só as esperanças de 98? 

Titulo será decidido no Tapetão? 

O sonho não acabou. 

\ Vem aí. 
HCC 

§ e 

W 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Oj Fantaii : minha» 

Motim i Sondo 

Operador de moto- 
niveladora 
Doméstica 
Manicura 

Caligmfista 
Cobrador 

Encarregado geral 
de ponte 

Encarregado de 
tubulação 

Patrolheiro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

' 

E-Mail: drclesio @ aeronet.coni.hr 

24b: 977-4426 

LABORATÓRIO 

br. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clinicas. Micro biologia. Rotina Completa. Citopalologia. Dosagens Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS. Análise de Água. Análise de Alimentos. Análises Toxicológicas 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Machado Neto Terça-feira, 04 de novembro de 1997 □ economia □ 1-7 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Correíos reaJusta 

TARÍFAS dE SERVÍÇOS 

NÃO IVIONOpolizAdoS 

A límprcsa Brasilciva de CorrHtís v IVlr^rafos (ECT). 
proniovfij onhin. d, n-ajusles nu-dios de r).7% nos premis dos 
serviços nao monopolizados, como o Sedex. Reembolso Posta! 
e impressos. 

Sem reaJustes 

t ia>. i<■ i1'çiainia> e maloics, (pie >ao -erviços 
monopolizados pela l'A,l. nao fõram inelmdos no aumeiiío 
promovido oniem pelo governo. 

Ainda bem. A, 

SlperSena (141) 

1- Faixa: 07, 18, 21, 35, 44, 45. 
2a Faixa: 12, 22, 27, 30, 32, 39. 

• s 

eF^/llíHS.lRlO h II()\H\\.\(th\I- Ó bon prnçn Zonivnl 
Cnnccição Coelho (no fato exibindo diplomo do TAM), 

* licrso//ou soh.nio ( / 1/ ).'e tecelwn esto siífniíicotii-o 
bonienogem de seus fomilioieüi e das colegos do T. LM, 
onde ele e ò representonte regionol: "Suo tom/lio e colegos 
de trohnlho do TAM, espero/n que tenhos uni grande 
oniversório. Todos te desejóm muito sorte e saúde poro 
que possos executor todos os /m figos e novos projetos de 
vido . Vale o registro com os nossos porobéns. 

Cooperativa de Trabalho 

de Imperatriz - COOPERTRIM 

CONVOCAÇÃO 

(.) Sr. João Ricardo Neto no uso de suas-atribuições (pielhe 
eoníere o Ari. 45. Item ''e" do Fslaluto da e'ooperaliva de 
Trabalho de Imperatriz, convoca todos os fundadores desta 

, (Coo|KTativapàra uma assenfbleia geral, para (ratar de assuntos 
sobre: 

A) admissão de cooperados; 
B) deliberação de pagamento de cola sobre salário. 
A assembléia será realizada ás ()h;(H)'hs. do dia 07.11.97 ha 

sede da Cooperaii.Va de Trabalho de Imperatriz, situada a rua 
Riam. n" 2:10 - Bairro juçara. 

Imperatriz- MA. 20de outiibrode 1997. 

João Ricardo Neto 
Presidente 

Humor 

Juquinha, de 10 anos, pergunta à prima, 
que já tem 18, se ela não quer transar com 

ele. 

De jeito nenhum - responde a garota- Eu 

detesto criança! 

- Não tem problema- insiste ele - A gente 
evita! 

(Piayboy/set/97) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACM 
No domingo, 2/11 :Raimundo Bezerra de 

Moura (Dispama); Eduardo A. Ferreira (S. 

José Moveleiro); 
Ontem, 3/11: 
Jaime Kal Gil (Auto Peças Amazonas); 

Brasiiina S. Pereira (André Auto Peças); 

Frank Dick (Lowem Industrial Madeira 
Maranhao) 

x Recebem os parabéns da ACII e do FEITO 
À MÂO RESTAURANTE (self-service, churrasco 
no quilo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúljo Vargas, 
esquina com a rua Alagoas-Centro. Fone" 

721-3565. 

Mercado- 

fLruvnceíro- 

PoupANÇA 

Hoje  . • 1,05% 

Amanha   ;  i 08% 

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

UfÍR (FcdERAl) 

Novembro/97. .  R$0.9108. 
UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97...   RS 09ji 
UFr (EsiAdUAl) 

Novembro 97...  R$20.2] 

UPC (FcdERAl) 
Novembro/97....   RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo   /RS 1.17 
* Tiinsmo  RS 1.12 
* Comercial . v RS 1,10 
Cotações de 03. 11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 03,11.97 

RS    1121 
SaUrío Mínímo 

Novembro/97. 

SaUrío FaiviíLía 

Outubro/97   RS 8.25 
* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Ludo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática; PROMOÇÃO: 

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

(-7x60) RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

OUIINA(546) 

14, 35, 53, 64, 77 

MecíaSENA (087) 

04, 05, 11,28, 32, 40. 

RÁdíOAMAdoR 

Comemora-se hoje, 4/11. o Dia Mundial do Radioamador. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

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

REqisTRo EspEcíaI 

Um registro especial também hoje para as seguintes 
aniversariantes, com os cumprimentos do Marwel; 

* Poollyanna Santos de Oliveira, filha de José Antônio (diretor 
da Sinfra) e Maria Helena; 

* Mônica Maria ChavesTrajano, filha do vereador Raimundo 
rajano. 

FUvía Tereza 

Filha do Juiz de Direito e sócio do Marwel, Dr. José Wilson 
de Araújo e Silva, a jovem Flávia Tereza Neres e Silva 
aniversarjou domingo, 2. no aconchego da família e dos amigos. 

Recebi1 o tim-lim do Marwel e do colunista. 

. í: 

o, ,; ■ ■ 

AM\ ERSÁRIO ■ Filho do gerente administrativo do BB. 
Paulo Lázaro, Marcelo ClistenesAraújo de Carvalho (foto), 
completou 14 anos de idade ontem. Recebe os parabéns 
do Marwel, do qual seu pai é um dos sócios especiais. 

Certificado da 

üniversity of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/11/97 no Yázigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ULEAC 

VOCK NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR 0 
CERTIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS. EMPRESAS MULTINACIONAIS, 
t UNIVERSIDADES E ESCOLAS DO Ml INDO INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APLICAR () EXAME DE PR( )FICIÊNC1A 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS. 
BOLSAS DE ESTUDO. EMPREGOS, CURSOS DE 
GRAI )l lAÇÁÍ) NO EXTERIOR 

-CURSO DE W MESES COM MATERIAL GRÁTIS 
-Al TIAS I )E 90 MINUTOS ÀS SEGl JNDA-FEIRAS 
-1 lORÁRK) DE 12;0() ÀS LEIO MS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
- VALOR DE 402,00 DIVIDIDOS EM b PARCELAS DE RS 

07,00. 

Materiais p- r T v - 

'ilClCCliCè "é"0"0'escolar Fone: 722-1478 ( bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 
1478, Centro. Cx. Postal. 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 ppn fi*; Qm aqh 
.resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) p- 4yu ; 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
(consultas, ( arurgias, Nácinaçõcs, Exames 

I -aboi atonas c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domingues. 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Suassuna: "fonte da história do Brasil 

Ao homenagear os 170 anos 
do "Jornal do Commércio", o 
senador Ney Suassuna (PMI )B- 
PB) afirmou que o período e uma 
foÀte inesgotável de informações 
sobre a vida brasileira a 
disposição de pesquisadores e 
historiadores interessados em 
conhecer o passado do País. Para 
o senador, a d<4esa da liberdade, 
a manutenção da democracia e a 
preservação dos interesses da 
nãção são os princípios básicos 
seguidos peja empresa. 

Fundado em 1827 pelo,editor 
e livreiro frãncês Pierre 
Pjancher, o "Jornal do 

Commércio" é a mais antiga 
])ublicaçào com circulação (fiaria 
ininterrupta na América 1 .atina. 
Desde sua criação, o jornal 
participou — ao lado do "Aurora 
Fluminense", de Fvaristo da 
Veiga, da divulgação e 
organização do movimento que 
levaria ã abdicação de Pedro 1, 
em 7 de abril de 1831. 

Na opinião de Suassuna, a 
renovação editorial ocorrida nos 
últimos anos o tornou o mais 
importante veículo do gênero no 
Rio de Janeiro. 

O senador lembrou ainda 
que, mais de uma vez, a 

Associação Brasileira dos 
Analistas de Mercado de 
Capitais conferiu o "Troféu 
Imprensa" a empresa. 

Conforme o senador, as 
principais coleções desse diário 
estão preservadas em cinco 
arquivos, no Rio de Janeiro. "A 
Associação Comercial mantém 
uma coleção bem cuidada e uma 
vitrine com cadernos do jornal 
de até ISO anos atrás. 

As t rés outras coleções estão 
no Palácio Itamaraty, no Instituto 
Histórico e Geográfico 
Brasileiro e na sede do próprio 
jornal", destacou. 

Previdência para juizes 

classistas em pauta na CAS 

A Comissão de Assuntos 
Sociais, presidida pelo senador 
Ademir Andrade (PSB-PA). 
esteve recentemente reunida 
pára apreciação de diversas 
matérias, destacando-se projeto 
de autoria do senador Fernando 
Bezerra (PMDB-RN), que 
dispõe sobre o enquadramento 

deis jui/cs classistas 
temporários, como segurados, 
no regime geral da Previdência 
Social. 

Foi apreciado ainda, em 
caráter terminativo, projeto do 
senador Osmar Dias (PSDB-PR) 
que dispõe sobre o tratamento 
medicamentoso da dor em 

pacientçs, portadores de 
neoplasias Comprovadas, por 
meio ' de cnlorpecenlcs. 
l ambem terminal iVám<mite, a 
comissão aprecia projeto do 
senador João França (PMDB- 
PR) que dispõe sobre a retirada 
de fabricação de modelos de 
veículos automotores. 

Receita Federal realiza 

teleconferência em Imperatriz 

Tudo pronto para a 
Teleconferência "Programa i 
m/m no dia 4 de novembro 
vindouro, no horário das 13 às i 
16 horas, numa promoção da I 
Roceita Federal em Imperatriz. 

O evento tem como meta 
divulgar o pn>grama ITR/97 e 
esclarecer as morbfkaçoes dé 
acordo com as alterações 

previstas na Lei 9.363/96; 
sensibilizar o público alvo sobre 
a importância do programa e 
orientar sobre as vantagens da 
utilizíiçãodç disquete eentrelia 
da declaração via ínterrut . 

Segundo l.uiz Gonzaga 
Rocha Aguiar, delegado ^ 
substilufoda Receita Federal na ; 
cidade, o publico alvo da 

tebconferCMicia e o ix-svoal da 
própria Receita, contadores, 
cooperativas, associações, 
entidades de clasNtb 
prefeituras e declanmtus em 
geral. Vai ser transmitido 
através da Kmhràtel devendo 
os int( r» ssados sintonizarem 
por meio da antena parabólica 
o canàl 6A2<íl>30". 

AcóriG-A: 

: : . u..: . -..t 

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOSCARIMPE.IROSDl-SERRA PELA 
SERRA PEIADA-PARÁ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, 
por seu Presidente SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA, esclarece a 
seus associados que a Diretoria eleita no pleito de 21 de maio do corrente ano 
encontra-se no pleno exercício do mandato. 

Esclarece, ainda, que : 

1 - A liminar concedida em 15.09.97, pelo Desembargador CALISTRADO AEVES 
DE MATTOS, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. reitegrando na direção da 
COOMIGASP a Diretoria anterior foi pelo mesmo Desembargador REVOGADA 
no dia 24.10.97; 

2 - Não foram ainda julgados os 03 (três) últimos recursos interpostos pela Caixa 
Econômica Federal no Processo de Execução que a COOMIGASP move contra a 

mesma. Não há, portanto, qualquer dinheiro para sair de imediato que beneficie a 
Cooperativa ou seus associados; 

3 - Não há nenhuma assembléia convocada pela Diretoria atual da COOMIGASP 
ou por seus associados, de acordo com as normas estatuárias. 

4 - Os boatos e rumores existentes, em desacordo com esta nota de 
esclarecimento, não passam de desespero e desonestidade de alguns poucos 
derrotados. 

SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA 
Presidente da COOMIGASP 

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa C aiman S.A. Açúcar o Álcool, convoca os funcionários abaixo relacionados a 
comparecerem ao seu escritório e (ou) retomar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena 
de ser demitido, conforme Art. 482 Ivtra I do Decreto Dm Nu 5452 da Cl T - Consolidação dás 
Dás Trabalhistas. 
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Bola na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apreséntação: Equipe da 

Galera - Renílson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo o 

Escola Costa e Silva 

responde sobre 

Queimadas e Colégio 

_ .. Leôncio Pires Dourado 

E na TV Capitai . n. ^ 

« sobre o kio Cacau 

mÊmmm 

É no BIC 

Pra nncm Gincana Fra quem c jt ! Show de 

voce t.ra ^ Calouros 

o chapéu 

esportiva   

APRESEM TAÇAOÍ 

FRANCISCO ALMEIDA E 

EUEME FRANÇA, 

í 

O RAÍO-X do MUNdo do CmiVIE COMANdAdo 

m 

pelo JornaLísta 

15 

L 

Nesta 2° segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL...! 

%■ É ãk MM W& w* m M M á 
i ® f .:,v R % f wm # 

1 mk 
RA ©SIFARA-QPEPISTAS Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 

APA 
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Ajuventus é bi-campeã do Amador 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Decisão 
A Liga Imperatrizense de 

Lutcbol, realizou com 
transparência e competência 
o campeonato amador de 
Imperatriz. Couraça, Edilson 
e Mangueira; receberam lodo 
o apoio dos dirigentes e 
corresponderam as 
expectativa- morali/ando o 
futebol amador de Imperatriz. 
O torcedor voltou as 
arquibancadas do estádio e 
prestigiou os jogos. No 
quadrangular e na final, as 
ar quibancadas receberam 
muitas pessoas. 

Ajuventus 
Com muita garra e 

determinação o Lime 
conquistou o bi campeonato. 
Os dirigentes Francismar 
Bahia e Mauro não mediram 
esforços e contrataram um 
bom elenco que conquistou o 
título do bi campeonato. 

O após o jogo os 
dirigentes e jogadores 
comemoraram o final de um 
trabalho que atingiu a sua 
meta, conseguindo o título de 
97. 

O Técnico Nonato Calção 
no final do jogo, afirmou que 
foi prejudicado pelo árbitro, 
mas estava feliz por ter sido 
campeão. Campeão invicto. 

Marília 
Realizou a melhor 

campanha de 97 e não 
conseguiu o título inédito. ■ 

O Presidente Pereira está 
de ] larabêns pela organização 
do time, que dentro de campo 
apresentou um bom futebol, 
mas como pênalti ê loteria 

Preguinho perdeu e o time 
espera o ano que vem para 
tentar o título. 

Arbitragem 
Reinaldo Martins Brito 

árbitro central. Raimundo 
Pereira e José Reis Lima, 
assistentes, tiveram muito 
trabalho para conduzir o 
jogo. 

Reinaldo foi criticado 
pelos dois treinadores, 
Anulou três gols, mas teve 
uma atuação boa. O Jogo era 
decisivo e difícil de conduzir. 

Equipe 
da galera 

Mais uma vez deu um 
show de cobertura nas finais 
do campeonato amador de 
Imperatriz. 

Renilson Sousa, Cloves 
Aguiar, Edvaldo Cardoso e 
Valter Silva, seguraram a 
peleca. A Equipe escolheu o 
melhor jogador em campo 
Biro Biro do Ajuventus que 
levou dois prêmios. O Pior 
jogador foi Ronaldinho da 
Ajuventus que também levou 
um prêmio. Valeu galera ! 

Pereira 
Ficou irritado. Foi expulso 

e perdeu o título. O Dirigente 
apesar de tudo isso merece 
parabéns pelo grande 
trabalho que está 
desempenhando no 
comando do Marília. 

O lime . continua na vila 
esperando a conquista do 
título. 

O Marília realizou a 
melhor campanha, mas 
perdèu o caneco. 

Imperatriz 

24 Horas 

ü£ SEGUNDA Á SEXTA 

Das 12h00 

ás 13:00 

Apresentação: (EotlOr JÇartaS 

Estádio Frei Epifânio recebe um bom público na final 

Marília e Ajuventus 
fizeram um dos melhores 
jogos do campeonato amador 
de Imperatriz no ano de 97. 
Os dois times entraram em 
campo para decidir o título da 
temporada. O Marília que foi 
várias vezes campeão nas 
categorias de base, buscava o 
título inédito da divisão de 
elite do futebol 
Imperatrizense. O time do 
Ajuventus, conquistou o título 
do ano passado e foi buscar o 
bi campeonato. 

O torcedor compareceu 
em grande número nas 
arquibancadas do Municipal, 
mas vez prestigiando o 
futebol amador que entrou 
em uma nova fase, após a 
saída de Toinho Barria e 
Justino Filho. A junta que 
comanda o futebol amador, 
composta por Couraça, 
Mangueira e Edilson, voltou 
á credibilidade do futebol 
amador. 

No jogo decisivo, os dois 
times entraram em campo 
com cautela, um jogando no 
erro do outro. 

O Marília fez dois gols e 
foram anulados. O Ajuventus 
fez um golaço, anulado pelo 
árbitro Reinaldo Martins 
Brito, alegando jogo 

Èm 
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perigoso. 
Aos 40 minutos do 

primeiro tempo. Ronaldo, 
atacante do Ajuventus foi 
expulso após jogada violenta. 
Com 10 jogadores Ajuventus 
,foi pressionado pelo Marília 
que a todo custo buscava o 
gol do titulo, mas o 
adversário -sob suportar a 
pressão.No segundo tempo 
por jogada violenta o atacante 
do Marília Zil , foi expulso 
também por jogada violenta. 
Com 10 jogadores ambos os 
times, buscaram os espaços 
vazios para efetuarem suas 
jogadas, mas o gol não saiu. 
Tempo normal 0 x 0. 

Na prorrogação os dois 

Ajuventus time campeão 97 
times com seus jogadores 
cansados, apenas 
administram o 0 x 0, placar 
final. 

() jogo foi decidido nos 
penaltys. Rreguinho do 
Marília perdeu um pênalti . 

O time do Ajuventus foi 
melhor e conseguiu o bi 
campeonato. 

Ajuventus 0 x 0 Marília 
Ajuventus 4 x 3 Marília 

(Penaltys) 
Juiz: Reinaldo Martins 

Brito 
Assistentes ; José Reis 

Lima e Raimundo Pereira 
Gols penaltys: Neném, 

Orlando, Biro Biro, e Tatá 
(Ajuventus) Geovane, Xaxado 

e joel (Marília) 
Cartão Amarelo: Joel. 

Beline, Dude , Geovane 
(Marília). Tatá. Biro Biro. 
Gordinho , André .Nando 
(Marília) 

Expulsão: Ronaldinho ( 
Ajuventus) Zil (Marília) 

limes; 
Ajuventus: Valdo, Tátá, 

Batata, Wando, e Orlando; 
Biro Biro , Batista ( Nenem) 
l)enival( Adãozinho), 
Gordinho (Peréreca ) André 
(Nando) Tec; Nonato Calção 

Marília; Kelino, Joel, 
Beline, Dude e Fred : Eurico, 
Xaxado e Tonho( Preguinho) 
Pombinho ( Lancast e Zil 
. Téc: Pereira. 

FMF marca jogo para quarta-feira 

O presidente da Federação 
Maranhense de Futebol, 
marcou para a próxima quarta 
feira dia 6 de novembro, o 
segundo jogo da melhor de 
quatro pontos entre moto clube 
e Sampaio Corrêa. 

O primeiro entre ambos o 
moto venceu pelo placar de 1 x 
0. Com este resultado o quadro 
molense joga por um simples 
empate para garantir o ponto de 
bonificação para o 
quadrangular final do 
campeonato maranhense de 
futebol. 

Alberto Ferreira afirmou 
que não pressionou o Sampaio 
a jogar com o moto, na semana 
seguinte do primeiro jogo, que 
aconteceu dia IS de outubro, 
porque.. o tricolor está 
conseguindo classificação para 
as fases seguintes do 
campeonato brasileiro e seria 
uma injustiça o dirigente 
federacionista marcar o jogo, 
sem levarem consideração que 
o time maranhense está 
fazendo bonito esle ano no 
cami 'eonalo brasileiro. 

O jogo de quarta feira foi 

marcado após a aceitação do 
presidente Manoel Ribeiro, 
afirmando que 
i n d epe n de nt e m ente de 
classificação ou não para o 
quadrangular final do 
campeonato brasileiro, o 
Sampaio está firme para jogar 
com ínolo. Sobre o campeonato 
maranhense, nos jogos do 
quadrangular alguns limes 
ainda estão em dúvidas sobre a 
participação. Caxiense e 
Imperatriz., esláo enconlrando 
dificuldades financeiras para 
participarem do campeonato. A 

Caxiense que tem em seu 
comando José Caetano Neto 
(Duquinha), participará se a 
FMF bancar as despesas de 
viagens, hospedagens e 
alimentação em permanência 
em São Luis. O Time recebeu 
proposta de Alberto Ferreira 
para realizar os jogos do 
quadrangular em São Luis. 

, O time da Sociedade Atlética 
Imperatriz, tem até terça feira 
para garantir a sua participação. 
A din ioria ainda busca apoio 
junto a políticos e emi -ários 
locais. 

Juvi adia sonho do 

Marília F utebol Clube 

A noite de sexta feira 31 de 
outubro ficará guardada na 
memória dos torcedores, 
jogadores e diretores do 
Ajuventus. O Time conseguiu 
a conquista do bi campeonato 
após jogar os 90 minutos e 
empatar em 0 x 0 com o 
Marília. A Prorrogação 
também terminou 0 x 0. 

Nas cobranças de 
penalidades o lateral Tatá 
marcou o pênalti que deu a 
vitória ao time Alvi Rubro de 
Imperatriz que venceu por 4 x 
3.0 Ajuventus entrou em 
campo com garra e 
determinação sob o comando 

do treinador Nonato Calção que 
foi contratado após dois-jogos 
do campeonato e quando 
assumiu o time não perdeu e foi 
campeão invicto. 

O treinador afirmou que os 
seus jogadores entraram em 
campo sabendo do ponlencial 
do adversário, mas com um só 
pensamento, conquistar a 
vitória e o campeão do futebol 
amador de Imperatriz. 

No jogo, várias 
oportunidades foram criadas. 
Ronaldinho fez" um gol de 
bicicleta anulado pelo árbitro 
Reinaldo Martins Brito. Mas o 
lime sempre buscou o gol 

através do próprio Ronaldinho 
e dos jogadores Gordinho e 
Denival que sempre chegavam 
com perigo no gol adversário. 

O goleiro Valdo também 
uma das principais figuras da 
decisão. Fie sempre firme na 
área. defendendo de todas as 
formas e evitando o gol do 
Marflia.No segundo tempo o 
técnico Nonato Calção fez 
algumas modificações. Batista 
saiu para entrar Nenem. I )inival 
deu lugar a Adãozinho. 
Gordinho saiu para a entrada de 
Perereca e Nando no posto de 
André. Mas o limes caiu de 
produção principalmente 

ofensivamente, após a expulsão 
do atacante Ronaldinho que 
perdeu a cabeça e foi para o 
chuveiro mais cedo.Após o 
jogo, os jogadores se 
abraçaram agradecendo a l )eus 
pela conquista do bi 
campeonato, título inédito na 
história do Ajuventus que é o 
melhor time do futebol amador 
de Imperatriz na atualidade. 

Marcaram penalidades para 
o Ajuventus: Neném, Orlando, 
Biro Biro e Tatá. 

Biro Biro foi eleito o melhor 
jogador em campo pela equipe 
da galera da Rádio Capital. Fie 
recebeu dois prêmios. 

e Jornal Capital 721 

Assine l 2506 
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Retnqeraaor 
RS 499,00^7 vista ou 
1+23 Mensais de 

* Porta reversível 
' Sistema de degelo fácil 
' Porta - ovos removível 
" Gavetas para gelar líquidos e garrafas 
' Design com formas arredondadas 
■ 293 litros 

37 50 

**  J 

Cônsul^ 

7+4 CHEQUES DE 107,60 
18 PECAS 

NA COMPRA DE ^ . 
OUALQUER PRODUTO ÇOnSUi^ 

DE BRINDE UMA CAIXA DE CERVEJA 
24 LOHG NECK 

Condicionador de ar 10.000 BTU's 
RS 669,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle de função simplificado 
* Termostato regulável 
■ Filtro de ar removível 
* Gabinete galvanizado 
" Duas velocidades de,ventilação 

Cônsul^ 

50 30 

5 \ 

Oü 1+4 CHEQUES DE R$ 144,20 09 PECAS 

F -teta Barra Circular 
Ium 64,00/7 vista ou 
1+1J Mensais de 

18 

rz^ma 

50 

OU 7+4 CHEQUES DE R$ 35,35 

\ 

15 PECAS 

MallorY 
Ventilador 
RS 23,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de _     

iiipi 
' De mesa ou parede 
* 3 Velocidades , 
" Controle de inclinação |p' / ' 
' Cabo embutido A 
' 3 Anos de garantia . 

2m 
mm 

(7(/7+4 CHEQUES DE RÍ 4,95 " 28 PEÇAS 

Estante de aço 
RS 36,00/7 vista ou -flSESS]- 
1+11 Mensais de 

' 6 Prateleiras 

4. 00 

OU 7+4 CHEQUES DE 7,75 30 PECAS 

Miicro Computador 
RS 1.599,00/7 vista ou 
1+9 Mensais de 
( Cheques) 

COMPAQ. 
PR ES AR IO 

Monitor 15" 
Proc. Pentium 133 Mhz 
Disco Rígido 2,1 GB 
Sync DRAM 16 MB 

' Memória Expansjvel até 128 MB 
Modem SS.e/l+AK bps 
CD ROM 8X • 

204 

i m 

... 'SRgV-^8»* 

95 

OU 1+3 CHEQUES DE R$ 417,65 06 PECAS 

TV 14" Cores 
RS 269,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

19 95 

:: 

Oí/7+4 CHEQUES DE Rí 53,00 

' Controle Remoto 
' Desligamento Automático 
' TV :VHF,UHF e CABO 
' Entradas de Áudio e Vídeo 

18 PECAS 

Conjunto de som 4X1 
RS 419,00/7 K/J//7 OU 
1+23 Mensais de 

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

31. 50 
r 

OL'7+4 CHEQUES DE R$ 9 ,30 

TOSHIBA 

@<zfai<Ud<zde 

3 'Dc<ico& 

v 

18PEÇASj 

Av.Getúlio Vargas - Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 08/11/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as lo as 
'' (1+23), e 12X (1+11) juros de 6% a.m, Plano cheque 5X 

3% a.m. Plano Computador em cheques, 
de Imperatriz. Plano Carnet 24X (1+23), e 12X (1+1 l)]uros de 6% a.m, Plano cheque 

(1+4 )juros de 3,9 % a.m, 4X (1+3) 
4X (1+3) juros de 3% a.m., 10X (1+9))% a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos. 

de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito ae não vender no atacado. Vendas a prazo é 
reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 

Internet: http:/! www.lilioni.com.br 
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Madeireiro mata 

três na Babaçulândia 

Um caminhão madeireiro 
Mercedes Benz de placas não 
anotadas atropleou e matou 
três pessoas as que trafegam 
em uma moto titan 125 - cor 
cinza ano 94 placa HON 5035 
do moto-taxis Buriti. 

A moto na oportunidade era 
pilotada pelo motoqueiro 
Selenit Rodrigues, 
maranhense, prestador de 
serviços para o mototaxis 
Buriti. Selenit que teve morte 
no local do acidente guiava a 
moto de propriedade de Òzias 
da Costa Velozo. 

O acidente ocorreu na altura 
do Posto Telefô nico da 
Babaçulândia. De acordo com 
testemunhas o fato ocorreu por 
volta de 01h3() minutos da 
madrugada de ontem quando o 
caminhão madereiro trafegava 
no sentido João Lisboa - 
Imperatriz, e a moto no sentido 
oposto.Conforme o que foi 
apurada pela reportagem o 
caminhão madereiro vinha 
desenvolvendo uma velocidade 
acima do não permitido para o 
perímetro. O caminhão 
segundo informações vinha 
fazendo zig-zag pela Avenida 
provocando o acidente. 

A perícia só tomou 

Final de semana violento em Imperatriz 

■■S-: 
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Delegacia de Trânsito funciona sem incentivo nas dependências da Regional 

conhecimento do acidente por imediato as duas passgeiras do das vezes fazia um bico como 
volta das 2h3(), quando uma 
equipe se deslocou para o local 
encontrando o corpo de Selenit 
sobre o asfalto. Duas 
passageiras que trafegavam na 
rpoto foram socorridas e 
levadas ao Hospital Alvorada 
(plantão) naquela madrugada. 
Mesmo com tím atendimento 

moto-táxi, Maria do Pépertuo 
Socorro," de 29 anos de idade e 
Maria Edileuza Rodrigues 
Caldeiro, 30 anos, não 
resistiram aos ferimentos e 
faleceram, ao dar entrada no 
hospital Alvorada. Também foi 
apurado pela reportagem que 
Solenit era taxistas e em muitas 

mototaxisla. Devidamente 
habilitado com o CNH "A3D" 
Delran-MA, com vencimento 
em 30.06.2005. De acordo as 
primeiras investigações ele 
transportava as duas 
passageiras para o Lagus Bar. 
O paradeiro do caminhão 
também ainda é desconhecido. 

Concurso público deverá 

melhorar atendimento da PC 

A população de Imperatriz aguarda anciosamente a execução do concurso 

A Polícia Civil de 
Imperatriz além de não 
contar com um bom 
amparato de agentes, 
delegados, arniamenlos e 

veículos, encontra-se com 
üm posto de identificação 
que não reúne às condições 
necessárias para-se efetuar 
com rapidez uma 
identificação. 

As filas enormes que 
existiam em frente a 
Delegacia Regional foram 
eliminadas pelo delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu. 
Com um atendimento diário, 
o posto de identificação de 
Imperatriz vem conseguindo 
resolver parcialmente a 
procura de identidades. 

A falta de um Instituto 
Criminalísta avançado em 
Imperatriz fez com que o 
veículo Santana-Quantun do 
taxista Vicente França, 58 
anos de idade, assassinado 
no mês de setembro pelo 
menor das iniciais J.M.J., 
ficasse retido no pátio da 

■ 

I 
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Dr. Luciano Abreu melhorou o sistema de identificação 

delegacia regional cerca de 
30 dias a espera de peritos 
especializados para fazer 
uma perícia minunciosa no 
referido veículo. 

A Polícia Civil de 
Imperatriz, ainda tem 
dúvidas de que o menor 
J.M.J, tenha agido sozinho 

na morte do taxista Vicente 
França. Após cometer o 
crime, o acusado que 
encontra-se apreendido no 3° 
BPM de imperatriz, teria 
jogado o cadaver do taxista 
no bagageiro do Sanatana 
vindo a desovar o corpo de 
Vicente no setor Agrícola. 

que formava filas enormes 

"Caso ouvesse um 
Instituto de Criminalísta a 
altura em Imperatriz as 
investigações estariam mais 
avançadas" disse um parente 
da vítima. Com o concurso 
público a população espera 
que o sistema de 
atendimento seja melhorado. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aieixo 

Perda 
de documentos 

Arnaldo de Souza Viana, 
maranhense, casado, 
motorista, residente no bairro 
Nova Imperatriz esteve na 
Depol para Comunicar que 
perdeu uma bolsa tipo poxete 
contendo vários documentos 
pessoais. 

Arrombamento 
Edilson Gonçalves dos 

Santos, maranhense, casado, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz, esteve ná* 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que elementos não 
identificados arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. Fato ocorrido na 
tarde da última sexta-feira. 

Perda 
de documentos . 

Claúdrp de Jesus Lima, 
maranhense, solteiro, 
motorista, residente na 
Duque de Caxias esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil e sua 
Carteira Nacional de 
Habilitação. De acordo com o 
queixoso o fato ocorreu 
quando j» comunicante 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda 
de documentos 

Emanoel Correia Cardoso, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente no bairro 
Vila D)bão esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua Carteira de Identidade 
Civil. De acordo com o 
comunicante além da referida 
carteira havia dentro da porta 
cédula cerca de R$ 50,00 
(Cinqüenta reais). 

Perda 
de documentos ' 

Moisés Neves Dantas, 

marmbrn^--.vasad'!. rcsid-nU 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

na Rua Tamandaré 
comunicou que também 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira de 
Identidade Civil e o Título 
Eleitoral. 

Arrombamento II 
Maria de Assis Cavalcante, 

maranhense, casada, 
residente na Rua Alagoas- 
bairro Nova Imperatriz 
comunicou que vários 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta 
lundos de sua residência e 
levaram vários objetos. Pato 
ocorrido na madrugada do 
última sexta-feira. 

Perda de 
documentos 

Maria José dos Santos 
1) a m a s c e n o, maranhense, 
casada, residente na rua 
Alagoas, Nova Imperatriz, 
reclamou a perda de sua 
Carteira de Identidade Civil, 
fato ocorrido no úll- qo 
domingo. ■' 

Arrombamento 
Márcia Pereira de Oliveira 

teve, paraense, solteira, 
residente no Jardim São Iaiís, 
comunicou que os larápios 
visitaram sua residência na 
tarde do último sábado. De 
acordo com a denúncia os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos e levaram 
vários objetos, entre os quais, 
um vídeo cassete, e cerca de 
5.000,()() (cinco mil reais) em 
espécie. 

Perda de 
documentos 

José Aníonio de S« sa. 
cearense, solteiro, motorista. .. 
residente no bairro Vila 
Nova, comunicou que perdeu 
sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, fato 
ocorrido na tarde do último 
sábado. 

PLANTÃO POUCIAL 

Terça-feira. 04/11/97 

1° Distrito 

Delegado 

Renê 

Escrivão 

Francisco Barbosa 

Comissário 

Edilson , 

Agentes 

Simião, loló e 

Urbano 

Perito 
Mário 

Amorim 

Fone: 

721-7090 


