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Justiça caça mandato de Tio Gerson e conduz 

Nerias a prefeitura de São Pedro da Água Branca 

Tio Gerson, condenado, perde a prefeitura de São Pedro daAgua 

■ Senador La Rocque 

Um despacho do Juiz 
Gervásio Protásio dos 
Santos, pôs fim a uma briga 
que já se perdurava na Justiça 
a um ano. 

O prefeito de São Pedro da 
Água Branca, Gerson Davi 
dos Santos teve o seu 
mandato caçado por abuso de 
poder econômico e Fraudes 
na eleição do ano passado. 

O recurso foi impetrado 
por Nerias Teixeira, dias 
depois do pleito que sagrou 
Tio Gerson como vencedor 
da primeira eleição na nova 
unidade administrativa. 

Tio Gerson e o seu vice 
Juscelino Muniz, deixam os 
cargos e despedem-se do 
secretariado, um momento 
que marca uma grande 
derrota do PSB- Partido 
Socialista Brasileiro, 
presidido no estado pelo 
advogado Lula Almeida, que 
garante recorrer da decisão 
na busca de reconduzir o 
prefeito caçado ao comando 
do município. 

Em São Pedro da Água 
Branca o clima e tenso. Entre 
os dois grupos políticos já 

foram registrados vanos 
confrontos pessoais. 

A vitória de Nerias 
Teixeira estar sendo 
comemorada com muita festa 
pelos eleitores que sempre 
estiveram junto a Nerias 
mantendo viva a esperança de 
vé-lo no exercício de chefe do 
executivo. Página 1-5 

AIDs, a luta 

continua. 

No próximo dia primeiro 
de dezembro a* população 
brasileira vai ter mais uma 
oportunidade de conhecer 
de perto os riscos e os 
avanços da ciência contra o 
mal do século, a AIDs. Em 
Imperatriz, 22 entidades, 
dentre elas a AGI, vai 
participar do dia mundial de 
luta contra a Aids. 

Cerca de dez mil 
pessoas deverão passar pela 
praça de Fátima, para 
receber informações a 
cerca da doença. 
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João Alberto elogia 

governo do Tocantins 

O Tocantins é quem 
atravessa um novo tempo com o 
governo Siqueira Campos. A 
afirmação é do prefeito de 
Carolina-MA, João Alberto, 
acrescentando que as diversas 
obras realizadas pela 
administração do Executivo 
tocantinense têm 

proporcionado, inclusive, a 
expectativa de desenvolvimento 
em regiões de outros estados, 
como é o caso da Rodovia 
Araguaína-Filadélfia, que 
encurtará o acesso as regiões do 
Piauí e da1 Bahia em quase 500 
quilômetros. 
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Lideranças indicam o 

sucessor de Alfredo Nunes 

Sebrae prepara VI Fenerto 

INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,11 
Dólar Comercial 
Vpnrla RS 1,11 
Dólar Paralelo 
C o mpra RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  - RS 1,16 
Dólar Turismo 
C ompra  RS 1,14 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,14 
Ouro (g) 
Vend^ RS 11.04 
Poupança 
Rendimento 1,22% 
Ufir 
Valor RS 0,9108 
Salário Minimo 
Nov.   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8.25 

Tudo já estar praticamente 
pronto para a realização da VI 
Fenerto- Feira de Negócios da 
Região Tocanti na. 

O evento estar previsto para 
o período de 04 a 07 de 
dezembro no centro de 
convenções do Imperatriz Park 

Hotel. 
Durante a VI Fenerto, 

estarão na cidade expositores 
de todo o país. A expectativa é 
de que o volume de negócios 
seja superior as edições já 
realizadas. 
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Policia civil impõe 

retaliações à imprensa 

Desde o acidente 
envolvendo um advogado de 
São Luís e um mototaxista 
que culminou com a morte 
de uma garota, a imprensa 
local vem recebendo 
retaliações por parte da 

policia civil. 
Segundo informações, tal 

procedimento atende a 
determinações do 
subsecretário de segurança 
Luciano Abreu. 
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"Alfredo Nunes será 
sucedido pelo vereador Ismael 
Morais" esta é a opinião de 
diversas lideranças comunitárias 
e de trabalhadores rurais que 
elogiaram esta semana a atuação 
de Ismael como médico e 
vereador. 

Embora considerado ainda 
ser muito cedo para falar da 
eleição do ano 2.000, o vereador 
não descarta a possibilidade de 
sair candidato a chefia do 
executivo de Senador La 
Rocque. 

O vereador cumpriu na última 
semana, uma de suas 
promessas, entregou a diversos 
trabalhadores rurais, roças 
comunitárias, e garantiu apoio 
técnico e máquinas para 
trabalhar a terra. 
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Ismael Morais se destaca como expressão política 
regional 

Extensa programação 

comemora o dia do doador 

Gopão Maranhão do Sul 

Um jogo de muitas emoções. 
Assim promete ser o desafio 
final entre os times de Açailândia 
e Porto Franco. O jogo acontece 
no próximo fim de semana. 

embora o adversário diga o 
contrário, Porto Franco é o 
favorito num jogo que promete 
levar muitos torcedores ao 
estádio. Página 1-10 

POLÍCIA 

O Dia Mundial do doador de 
sangue foi comemorado ontem 
em Imperatriz com uma 
programação elaborada pelo 
Hemomar. ^ 

Realizado simultaneamente 
com outras cidades do pais. o 

objetivo do evento foi 
conscientizar a população para a 
importância de doar sangue e 
salvar vidas. 

O filme "O poder do 
entusiasmo" foi exibido dentro 
de um programa de 

comemoração que se estende 
até o dia 30. 
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Horoscópo 
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Grêmio inicia 

treinos visando 

treino de volta 
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Prefeitura realiza 

encontro de 

adolescentes 
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PM de olho nos 

portadores 

de armas 
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ACII escolhe 
candidatos ao título de 

empresário do ano 

Página 1-4 

Prefeitura inicia 

para 98 
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Roberto Oliveira 

Pedro 

Mario, a festa. 

Foi mesmo um encontro 
de amidos. A homenagem ao 
médico Pedro Mário, foi um 
dos raros encontros com 
todos os amigos, admiradores 
e imprensa juntos. Durante 
lodo o evento. Pedro Mário 
se emocionou, sorrio e falou 
de sua trajetória na luta contra 
a Aids. O momento mais 
emocionanfes foi quando ele 
lembrou fatos de sua vida, que 
por muitos era desconhecido, 
acompanhado da mãe e da sua 
secretária, ele agradeceu o 
apoio que sempre recebeu da 
família, e lamentou a morte do 
pai. ocorrido recentemente," 
Se ele tivesse aqui. teria 
gostado de ouvir tantas 
palavras bonita a meu 
respeito", disse. Pedro 
recebeu da AMI, uma placa 
em homenagem a seu 
trabalho, e flores do grupo 
espírita Meimei, organizador 
do evento. Noei, uma das 
membro do grupo foi uma das 
mais eloqüentes e direta, 
dispensou discurso escrito, e 
de improviso falou por quase 
meia hora, foi muita aplaudida 
e como a maioria dos 
presentes também se 
emocionou ao falar do que 
preferiu chamar de " meu 
amigo Pedro Mário" . Na noite 
ouve também os momentos 
embaraçosos, como o 
discurso mais demorado do 
medico Itamar Fernandes, em 
suas palavras, ele foi cruel, 
falou de fatos nada agradáveis, 
e dirigiu suas palavras de 
protesto contra as autoridades 
políticas, o que deixou 
transparecer que eram 
direcionadas ao também 
médico e vice-prefeilo Luis 
Carlos Noleto. Osman Freitas, 

representando o APRA, 
também usou a tribuna para 
falar do apoio que a instituição 
recebe do medico, o de como 
esse trabalho tem sido 
importante para a cidade de 
Imperatriz e região onde a 
entidade está presente com 
suas ações. No final um 
coquetel foi servido aos 
presentes, a beira da piscina da 
AMI e o homenageado 
autografou o livro. Falando de 
DSTs, de sua autoria, os 
direitos autorais da obra foram 
doada ao grupo Sempre Vida, 
que trabalha com aidéticos. 

Música e 

educação. 
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Jovens baianos que 
integram as comunidades 
negras Olodum, Male, lhe Ave, 
Araketu, Bagunçaco, grupos de 
capoeira e terreiros de 
candoblé já podem participar 
do projeto Profissionalização 
para a cidadania. O projeto visa 
levar a musica como 
mecanismo de apoio ao 
aprendizado, isso porque 
verificou-se. que a maioria dos 
jovens negros estavam fora das 
salas de aula. mais todos tinham 
um sonho, integrar um grupo 
musical. A secretaria de 
educação levou a idéia as 
escolas publicas da periferia, e 
o resultado foi um surpresa, o 
índice de evasão escolar 
reduziu em oitenta por cento, 
enquanto que o índice de 
aprovação foi maior que em 
anos anteriores, o que deixou 
o governo satisfeito. 

Olodum vai a sala de aida. 

momo já estão sendo 
confeccionadas. Costureiras 
estão lotando os barracões 
com metros e metros de 
tecidos, plumas, peêtes e 
muita purpurina, tudo para 
garantir o maior espetáculo 
na avenida. Este ano, cerca de 
dois milhões de reais serão 
investidos pela Embralur 
para atrair o maior numero de 
foliões ao carnaval do Rio de 
Janeiro, Olinda, Salvador, 
Fortaleza e São Paulo. A idéia 
é montar uma das maiores 
festas dos últimos anos, e 
levar o que temos de melhor 
para todos os países do 
mundo. 

De acordo com o 
presidente da embratur, 
somente em 87, cerca de onze 
mil turistas do mundo todo, 
fizeram reservas antecipadas 
em hotéis das capitais da 
folia, e a idéia é receber bem 
os turistas para que eles 
continuem visitando o Brasil. 
Mais ele lembrou: " Devemos 
tratar bem não somente os 
estrangeiros, mais os nossos 
turistas também, aqueles que 
vem de outros estados, pois 
são grandes consumidores, e 
excelentes foliões", concluiu. 

eletrodomésticos, a idéia e 
atingir o maior número de 
pessoas em toda a região 
Tocanlina. O grupo sempre 
vida, vai levar às ruas 
personagens da peça Sai de 
Cima Sem Camisinha, 
escrita e estrelada pelo 
médico Pedro Mário, eles 
juntamente com outras 
personalidades, irão realizar 
pedágios nas ruas para 
aquisição de fundos para as 
vitimas da AIDs assistidas 
pelo grupo. Este ano a 
campanha tem o apoio ainda 
da policia militar, corpo de 
bombeiro e exército. Cerca 
de dez mil pessoas deverão 
passar pela praça de Fátima, 
para receber informações a 
cercada doença. 

Monografia 

contra o 

ahuso. 

O homem e 

como nos dias atuais, a máquina 
está mesmo substituindo o 
homem no trabalho das 
fábricas e montadoras, o que 
garantiu uma redução no 
número de funcionários e 
gastos com folha de 
pagamento. Mais isso já rendeu 
dores de cabeça ao homem, 
acostumado a mandar em tudo. 
O homem vem curvando se 
diante do computador, o que 
pelo menos em um ponto ele é 
melhor, não reclama nunca, não 
erra jamais, e também não 
reivindica direitos trabalhista. 
Com a ajuda da tecnologia 
digital, o numero de veículos 
nos pátios das montadoras tem 
aumentado muito, em alguns 
casos a oferta é maior que a 
procura, no entanto as chances 
da população adquirir um carro 
novo tem aumentado com as 
ofertas. 

adolescentes no mercado 
formal no trabalho do 
Município de Imperatriz. 0 
encontro é resultado de uma 
parceria entre Sedescl e 
Funac, que pretendem de 
uma maneira aberta, discutir 
os problemas do adolescente 
dentro do mercado de 
trabalho, evitando assim, que 
as mesmas sejam exploradas. 
Participam deste café, 
autoridades ligadas a criança, 
entre elas o promotor de 
justiça e curador da infância, 

AIDs, -a 

luta continua. 

No próximo dia primeiro 
de dezembro a população 
brasileira vai ter mais uma 
oportunidade de conhecer de 
perto os riscos e os avanços 
da ciência contra o mal do 
século, a AIDs. Em 
Imperatriz, 22 entidades, 
dentre elas a AGI, vai 
participar do dia mundial de 
luta contra a Aids. 

Ela se propõe a alertar as 
autoridades do problema do 
abuso sexual contra 
crianças e adolescente, mais 
talvez por euforia ou 
excesso de emoção, a 
Monografia defendida pela 
advogada Regina Célia 
Nobre Lopes, que chegou as 
nossas mãos esta semana, 
causou uma certa dúvida 
quanto ao teor da mesma, 
isso porque logo no inicio, 
a criminalista acusa o 
homem como ú o 
responsável pela 
prostituição no mundo, tese 
contestada pelos homens, 
que alegam que 
prostituição pode ocorrer 
entre um homem e uma 
mulher, dois homens, ou 

o computador 
Seminário 

Nunca na história da 
humanidade os recursos 
tecnológicos foram tão usados 

Com um café da manhã, será 
aberto hoje as ()8hs no salão 
nobre do Juçara Clube, o 
primeiro encontro de 
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Costureiras preparam fantasias. 

Dr Márcio Tadeu, a juiza da 
infância, Dra. Luzia 
Medeiros, conselho tutelar e 
pastoral da criança. O nome 
dos palestrante não foi 
divulgado, pelo menos a 
nossa equipe. 

Carnaval, 

os 

preparativos 

são ultimados. 

montadoras usam tecnologia e maquinas. 

Faltam praticamente três 
meses para a maior festa 
popular do mundo, o 
carnaval, mais os 
preparativos para a festa de 

A programação já em fase 
de ajustes finais, será 
totalmente voltada a criança, 
tema da campanha deste ano. 

Palhaços, personagens das 
histórias infantis, distribuição 
de balas, camisinhas e muitas 
brincadeiras, fazem o ponto 
alto da festa a ser 
desenvolvida durante todo o 
dia na praça de Fátima. A 
coordenação está a cargo do 
APRA, que pretende ainda 
enviar voluntários para os 
postos de gasolina, barreiras 
das policias militares e 
rodoviárias, estações 
rodoviárias e ferroviárias, 
alem de vídeos que serão 
exibidos nas agencias 
bancárias, e lojas de 

duas mulheres, e até 
envolvendo animais, algo 
que nada está ligado 
diretamente a existência do 
homem. 

Talvez no desejo de 
levantar todas as questões, 
o assunto tenha tomado uma 
conotação que nada reflete-se 
com a realidade, podendo ser 
também erro de transmissão 
da idéia. Alem deste assunto, 
a tese mostra ainda onde e 
como acontece os abusos 
contra crianças em 
imperatriz, e faz um 
comparação entre o que 
acou se no Brasil, com o 
exterioi A Monografia não foi 
divulgada, mais se tivesse 
sido, causaria muita conversa. 
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Prefeitura inicia matrícula para 98 

No primeiro período, são matriculados alunos novatos da Ia série e veteranos da 2a à 8a 

Côncavo e 

Convexo 

Conor Farias 

Escola 
para todos 

Os municípios que 
instituírem programas para 
complementar a redna de 
famílias pobres que tenham 
filhos de até 14 anos na escola 
poderão receber ajuda 
financeira do governo federal. 
Projeto nesse sentido foi 
aprovado pelo Senado e 
retornará à Câmara. 

O plenário acolheu um 
substitutivo do senador Lúcio 
Alcântara na Comissão de 
Assuntos Econômicos. De 
acordo com a proposta, o 
governo bancará metade dos 
gastos desses projetos e nuca 
uma família poderá receber 
menos do que R$ 15 por mês. 
Vários senadores debateram a 
matéria durante a votação. 

Escola 
para todos II 

O senador José Eduardo 
I )utra (PT-SE), líder do Bloco 
Oposição, acredita que o 
presidente da República 
executará o programa, mesmo 
sendo ele apenas autorizativo. 

Para ele, o sucesso de 
programas idênticos 
desenvolvidos por 
administrações petistas é um 
apelo muito forte para que o 
presidente da República adote 
o programa. 

Escola 
para todos III 

"Na pior das hipóteses, 
muitos deputados e senadores 
candidatos a governos 
estaduais ou a prefeituras 
perceberam o alcance e a 
importância do programa e isso 
os levará a lançar projetos 
nessa área", observou. 

Dutra apontou que a 
exigência de renda familiar per 
capita inferior à média estadual 
será um problema difícil de 
administrar por algumas 
prefeituras. "Como um prefeito 
explicará a um cidadão da divisa 
de um município onde há a 
renda mínima, que não pode 
implantar um programa 
idêntico?". 

Remédio X Fumo 
O plenário do Senado 

aprovou também, projeto da 

Câmara que torna obrigatória 
a impressão de advertências 
sobre os riscos do tabagismo 
nas bulas de medicamentos 
destinados àprevenção ou ao 
tratamento de patologias que 
são agravadas ou 
potencializadas pelo vício de 
fumar. 

Remédio X Fumo II 
Caberá ao Executivo, aixís 

a aprovação da lei, fixar a lista 
dos medicamentos que se 
incluem nos referidos casos. 

Como o plenário aceitou 
suas alterações ao projeto 
original, propostas pelo relator 
na CAS. José Alves (PFLrSE). 
a matéria voltará à Câmara. 

Direitos 
Humanos 

A Comissão de Educação 
aprovou parecer favorável do 
senador Joel de Hollanda 
(PFLrPE) o projeto de lei da 
Câmara estabelecendo a 
inclusão de conteúdos sobre 
direitos humanos nos 
currículos do ensino médio e 
fundamental. 

Parte pouco visível da 
nossa conviv-encia, a 
preocupação com os direitos 
humanos com freqüência 
tende a emergir quando os 
mesmo são desrespeitados - 
destaca Joel de Hollanda em 
seu parecer. 

Negro em 
publicidade 

A Comissão de Educação 
do Senado também aprovou 
requerimento da senadora 
Marina Silva (PT-AC) 
solicitando que seja feita 
consulta prévia à Comissão de 
Cosntituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) quanto ã 
constitucionalidade e 
juridicidade de projeto de lei 
de autoria da senadora 
Benedita da Silva (PT-RJ) que 
determina a inclusão de 
negros em programs de TV e 
peças publicitárias. 

A senadora argumentou 
que o pronunciamento da 
Comissão de Justiça se faz 
necessário para que ela, como 
relatora da matéria, "possa 
melhor emitir juízo técnico 
sobre a proposição". 

Começou ontem, 25, o 
primeiro período de 
matrículas de alunos do 
Sistema Municipal de Ensino 
para o ano letivo de 1998. Até 
amanhã, 27, em todas as 
escolas municipais e 
municipalizadas, serão 
matriculados alunos veteranos 
aprovados, de 2a a 8a séries, e 
novatos de 1' série do Ensino 
Fundamental. Durante os três 
dias, após o fechamento das 
matrículas, listão com os 
nomes será encaminhado à 
Seduc para processamento, 
supervisão e controle. Embora 
termine somente em 19 de 
dezembro, o ano letivo não 
será prejudicado pela 
matrícula. 

A Secretaria da Educação 
(Seduc) instituiu normas para 
a matrícula e rematrícula de 
alunos no Sistema Municipal 
de Ensino, por meio da 
portaria nQ 005/97, segundo a 
qual ficam estabelecidos dois 
períodos. No segundo — de 
18 a 20 de dezembro — serão 
matriculados ou 
rematriculados, nas séries 
seguintes, os alunos de 5a a 7il 

séries que conseguirem 
aprovação após os resultados 
finais ou que se submeteram 
com sucesso a programa de 
recuperação e, nas mesmas 
séries, os alunos de 5a a 8a 

séries que, por qualquer 
motivo, não tenham sido 
promovidos para as séries 

■ Teleconferéncia 
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Secretaria de Educação quer matricular o maior número possível de estudantes da rede 

seguintes, bem como, em 
todas as séries, qualquer 
criança ou adulto que postular 
vaga. 

Segundo a portaria da 
Seduc, as matrículas e 
rematrículas serão realizadas 
de acordo com alguns 
critérios, dentre as quais se 
destacam: todas as crianças 
nascidas em 91, independente 
de escolarização anterior, 
serão matriculadas na Ia série 
do Ensino Fundamental; os 
alunos de fraco rendimento 
escolar e sujeitos a reprovação 
passarão por um processo de 

municipal de ensino 
recuperação, motivado pela 
escola a fim de serem 
promovidos sem o "fantasma" 
da reprovação; e alunos de 5a 

a 7a séries, aprovados antes 
dos exames finais, farão 
rematrícula imediatamente na 
série seguinte. 

O subsecretário da 
Educação, Lourenço Pereira, 
informa que não será recusada 
a matrícula de candidatos que 
não disponham de certidão de 
nascimento. 

A pendência permanecerá 
até o início das aulas do ano 
letivo de 98. A medida tem 

por objetivo o mesmo 
desempenho obtido no início 
deste ano, quando o prefeito 
afirmou que "nenhuma 
pessoa ficaria sem estudar 
por falta de vaga ou 
documento". Lourenço 
Pereira diz que o 
compromisso assumido será 
mantido: "Ninguém que 
procurar vaga no Sistema 
Municipal de Ensino ficará 
sem estudar. Esse desafio 
continua neste ano. A Seduc 
vai cumprir a determinação do 
prefeito Ildon Marques", 
conclui. 

Evento discute a relação 

entre Consumo e Cidadania 

Quem dispuser de antena parabólica ou tiver acesso à rede NET 

de TV a cabo, poderá captar o sinal 

Acontece hoje, das 10h05 às 
12h30, no auditório da Receita 
Federal, a Teleconferéncia 
Consumo e Cidadania. O 
evento é uma organização do 
Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), 
em parceria com a Universidade 
Estácio de Sá e Key TV 
Comunicações. 

O Departamento de Defesa 
do Consumidor (Decon), da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (Serur), está contribuindo 
na divulgação do evento em 
Imperatriz, através de seu 
diretor, João Marques. 

A transmissão da 
conferência é uma das ações do 
Projeto de Conscientização e 
Educação do Consumidor e do 
Usuário, que integra o Programa 
Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP), do 
Governo Federal. 

O programa tem como 
objetivo apresentar e debater a 
relação entre os conceitos de 
consumo e cidadania, 
mostrando que a questão do 
consumo deve ser vista sob 
diferentes óticas, como as de 
segurança, do meio ambiente 
(consumo sustentável), da 
educação e da organização de 
movimentos de defesa dos 
consumidores. 

Uma outra meta é procurar 
contribuir para a educação dos 
consumidores, no sentido de 
tomarem decisões no momento 
de fazer uma compra, tomando 
por base diferentes 
parâmetros, que não somente 
o preço. 

A Teleconferéncia será um 
canal aberto, ao vivo, via satélite 

e transmitida para mais de 50 
auditórios, distribuídos por 
todas as capitais brasileiras e 
cidades com mais de 300 mil 
habitantes. 

A expectativa dos 
organizadores é reunir o maior 
número possível de entidades 
públicas e privadas de defesa do 
consumidor, empresas e 
entidades representativas do 
empresariado, órgãos públicos 
em geral, professores do ensino 
público e privado, líderes 
comunitários e consumidores 
em geral para discutir os temas 
que serão apresentados. 

Parceiros 
Além do Inmetro, participam 

da Teleconferéncia a Secretaria 
de Direito Econômico (SDE/ 
MJ). os Procons de São Paulo e 
do Rio (irande do Sul, o Instituto 
Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idcc), o 
Movimento das Donas de Casa 
de Minas Gerais (M.D.C/MG), 
a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do Estado de São 
Paulo, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) e a Escola Superior de 
Educação Fazendária (Esal) • 

As inscrições são gratuitas 
e durante a transmissão, os 
participantes receberão 
material instrucional e poderão 
interagir com os palestrantes 
através de fax e e-mail. 

Outras informações 
poderão ser obtidas no 
Inmetro, através do tele-fax 
(021) 293-1753 ou e-mail 
sepre@inmetro.gov.br ou na 
Universidade Estácio de Sá 
(tel; (021) 503-7312/7048; fax 
(021) 503-7252 ou e-mail 
rfransosi@estacio.br 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhã^ Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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U pacote ccononuco do 
governo deve ser votado 
ainda esta semana, a 
polemica maior é o 
desconto do imposto de 
renda na fonte e a demissão 
de cerca de 33 mil 
funcionários públicos 
federais instáveis, como 
estamos cm vésperas de 
eleições, alguns 
parlamentares para fazerem 
média com eleitores não 
gostam de votar matérias 
dessa natureza, pois os 
mesmos ficam visados pela 
chamada oposição nos seus 
redutos eleitorais. 0 PFL 
principal aliado do governo 
Fernando Henrique 
Cardoso, atarvés de seu 
líder na Gamara Federal já 
anunciou que é contra estas 
duas medidas por achar 
impopular, o mais 
interessante é que alguns 
parlamentares do proprio 
partido do Presidente o 
PbDH apresentaram 
emendas substitutivas ao 
pacote, segundo o relator o 
pacote deve ir a plenário 
sem alterações, no entanto 
já apareceram mais de 300 

TTê Helem cíõ Para, um 
verdaeiro show de carimbo 
e siriá, um verdadeiro 
espetáculo de coreografia 
em cena, no Sábado, Banda 
Mel com Terra direto de 
Fortaleza, o forró do geito 
que a galera gosta, e no 
enceramento no domingo 
Banda Magnus, a música 
consagrada em nosso 
estado, o Regaae. Neste 
final de semana agende-se , 
além das tres atrações 
nacionais, teremos o 
talento, a versatilidade do 
artista qur ainda não se 
destacou a nivel nacional, 
talvez por falta de 
oportunidade, o nível das 
canções inscritas nada 
deixa a desejar para os 
grandes festivais 
apresentados em nosso 
País, nomes como Nenem 
Bragança, Luis Carlos Dias, 
Zeca Tocantins, Wilson Zara, 
Celim (ialhàes, Lena Garcia,' 
Washington Brasil, entre 
outros demostram o talento e 
a criatividade do nosso artista 
tupiniquim. limperdível, dias 
28, 29 e 30 Faber 97, o Sonho 
Não Acabou  

D 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Congresso 

Os nossos Senadores e 
Deputados Federais estão 
dando uma demostração de 
civilidade, por incrível que 

possa parecer , os 
parlamentares 
conseguiram se reunir no 
último finakl de semana, 
isso pela primeira vez na 
história política brasileira. 

destaques, tendo achar um 
meio para não penalizar 
aqueles que ganham muito 
em nosso País, é aquele 
velho dilema, o povo 
sempre ^escolhido para 
pagar o pato, qualquer 
modificação na area 
econômica, lá está o povão, 
pagando o sacrifício. No 
Brasil enquanto não houver 
uma distribuição justa na 
renda percapta do povo, não 
adianta nada, 
lamentavelmente no nosso 
querido e idolatrado Pais, 
poucos ganham muito, e 
muitos ganham pouco. 
Vamos aguardar as benditas 
reformas, e que Deus nos 
ajude, iluminando a mente 
dos nossos representantes. 

Faber 97 

O maior festival aberto já 
realizado em Imperatriz 
está de volta, após alguns 
anos de paralização o Faber 
volta neste final de semana 
com força total, as atarções 
são imperdíveis, na sexta 
feira teremos na abertura a 
participação da Banda Nova 

Entrelinhas 

Mais uma vez o povo de Imperatriz ficou aguardando 
com muita expectativa a matéria que sairia no Fantástico, 
tentando limpar o nome de nossa cidade. Acredito ser 
difícil, o que a Rede Globo talvez coloque no ar. é a 
palavra do Deputado Federal Sebastião Madeira 
comentando apenas o contendo do relatório da Policia 
Federal concluindo o episódio. 

Comercial Bingo está' a cada dia adquirindo novos 
adeptos, os apostadores tem a oportunidade de concorer 
a prêmios extras no valor de 100,00, 50,00 e até 
televisores coloridos . que motivam ainda amis os 
apostadores. As apostas vão de 0,20 centavos até 3,00 
reais,quem não arisca, não petisca, já dizia o Barão de 
Tenoné. 

No ano que vem talvez tenhamos o maior número de 
candidatos a presidência da república dos últimos 20 
anos, todo mundo está achando muito fácil concorer com 
Fernando Henrique Cardoso, por acharem que o mesmo 
esta ca ido nas pesquisas populares, por falar em 
pesquisa, quem vai muito bem obrigado é o ExMinisíro 
Ciro Gomes, candidato pelo PPS. partido comandado 
pelo Vereador Simplido Zuza Neto em nossa região. 

Raimundo 

Primeiro 

O bicho 
vai pegar 

"Fala, peixe! A parada é a 
seguinte: vou começar a fazer 
meus gols também com a 
mão. Escrever para o 'O Glo- 
bo' vai ser, para mim, uma 
grande satisfação e, claro, 
também, uma grande novida- 
de. Até maio de 1998 o bicho 
vai pegar nesta coluna! Até 
porque, em junho, se Deus 
quiser, na França, estarei fa- 
zendo gol do jeito que eu gos- 
to. Com os pés, com a 11 da 
com a 11 ila Seli-ção". 

A afirmação foi feita pelo 

artilheiro Romário que, a 
partir de agora, trocará, uma 
vez por mês, as chuteiras pelo 
computador para debutar na 
posição de colunista. Passar 
das regras táticas às 
gramaticais não é tarefa fácil. 
Embora garanta Ter sido 
sempre um bom aluno de 
português, ele não esconde o 
nervosismo da estréia. 

Finalizando, Romário 
garante: "e, como não poderia 
deixar de ser, tentanto mais 
um título inédito para o nosso 
futebol - o pentacampeonato 
mundial. Para falar a verdade, 
diante do computador, que 
agora me encontro, não me 
sinto à vontade, nem tranqüilo, 
como se estivesse dentro da 
área, diante de um zagueiro, 
ou goleiro, mas como sempre 
fui de aceitar desafios, aqui 
estou para ver qual vai ser". 

Deputado 
presente 

O secretário Francisco 
Coelho (Agricultura) 
participou quinta-feira, 20, em 
Imperatriz, do / Seminário 
sobre Desenvolvimento 
Agropecuário do Sul do 
Maranhão. Ele falou das ações 
da Sagrima, informando que 
conflitos antigos, então tidos 

1 1 .. r luIiio ptiu.or> uv mui u>. iui <ilii 
solucionados no Maranhão. 

Deputado federal, o secretário 
é autêntico representante de 
Balsas no Governo do Estado. 

Explicando 
a violência 

O jornalista Josué Moura 
acaba de fazer a divulgação de 
um artigo, onde explica várias 
maneiras de explicar a 
violência. 

Diz que "hoje, a moda é 
explicar a violência. Para 
exorcizar o seu terror. Porque 
quando ela é explicitada deixa 
de existir como coisa primeira: 
é só conseqüência de uma 
outra, que a provocou. Como 
se explicar um defeito no 
motor do carro. Na verdade, 
o motor é perfeito; na sua 
concepção, uma máquina que 
funciona sem interrupções. St1 

patou, é porque entrou um 
cisquinho no carburador ou 
uma ligação elétrica que se 
partiu. Como se explica 
também que o motorista 
morreu no acidente porque 
dormiu na direção. Mas como 
nós nunca dormimos na 
direção, podemos continuar a 
viajar a noite, sabendo que 
nada nos acontecerá". 

Você 
sabia 

Que foi a administração do 
Cemitério do Caju quem 

retirou as cordas e as 
cravclhas do violão de bronze 
do jazigo de Noel Rosa. 

Está tudo num cofre, a 
salvo dos ladrões de sepultura. 
As peças — que alguns fãs 
supuseram roubadas — serão 
repostas nos próximos dias. 

Novos 
destaques 

A Associação Comercial e 
Industrial dc Imperatriz 
(AC11) acaba de completar o 
quadro dos vinte empresários 
que vão concorrer ao título de 
Empresário do ano, em 27 de 
dezembro, no Salão Nobre do 
Juçara Clube, por ocasião da 
solenidade festiva. 

As últimas empresas 
iríriicadas vão figurar na 
campanha como Destaques 
empresariais do mês de 
novembro. Foram a Tocauto 
— Tocantins Auto Ltda., na 
categoria comércio, e Móveis 
Santo Agostinho, na categoria 
indústria, eleitas no dia 12 
passado. 

Em 28 de novembro, a ACIl 
realiza coquetel de entrega 
dos diplomas de Destaque 
empresarial de agosto a 
novembro. Estão convidados a 
participar autoridades o 
representantes de entidades e 
i íiSiií u K m >. m m i umu a 
imprensa. 

cima 

do lance 

O plenário do Senado acaba de debatera questão do 
endividamento dos estados ao aprovar um projeto d- 
resolição que autoriza o estado de Maio Grosso do Sul 
a transferir ã Ceí uma dívida de R$> 353,7 milhões, 
tomada junto a 12 bancos. A dívida será renegociada 
com a União, para pagamento em ate :>U anos, dentro 
do programa de Apho d Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

Na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores 
aprovaram operação de crédito externo de US$ 300 
milhões entre a União e o Bird. O dinheiro será 
destinado ao financiamento parcial do projeto 
Restauração e Descentralização dc Rodovias Federais, a 
ser executado ] )elo 1 )NER. 

A Colônia do Pescadores Z-29 continua 
desenvolvendo campanha de intercâmbio entre seus 
associados. A entidade é presidida por Salomão Santana. 

De um diretor do Bando Mundial, comantando a 
polêmica em torno do relatório sobro a corrupção no 
Brasil; — Na América Latina, quando se trata d 
corrupção ou iufalação, o que tenta não é acabar com 
esses problemas, mas mantê-los em apenas um dígito. 

Aconteceu, sábado, 22, a primeira etapa da quarta 
edição do programa Sábado Cidadão. A festa será na 
Escola rancredo de Almeida Neves, na vila Redenção, 
para onde interessados em obter registros de 
nasdmcnloede casamento, bem como titulo de eleitor. 
Sv urSiuLaiula II.o jK t «wdo das 8h <iS luh. A piluivíiu 
etapa envolveu a Frcíeilura e o Judiciário local. 
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Tio Gerson perde o poder em 

São Pedro da Água Branca 

Nerias vence o desafio, e Tio Gerson perde numa briga que se estendeu por mais de um ano 

O prefeito de São Pedro da 
Água Branca Gerson Davi dos 
Santos e o seu vice Juseelino 
Muniz da Silva tiveram seus 
mandatos caçados pela 
Justiça. 

Logo após a realização do 
pleito que apontou Tio Gerson 
como o vencedor da eleição 
do ano passado, o seu 
adversários Nerias Teixeira 
de Sousa ingressou na Justiça 
denunciando fraudes, poder 
de abuso econômico e 
diversas outras 
irregularidades que 
consistem em crime eleitoral. 

Julgado em várias 
instâncias, o Juiz Gervásio 
Protázio dos Santos fez na 
última segunda-feira o 
despacho que finalmente dar 
um parecer final a um caso 
que já se estendia por mais de 

um ano,Tio Gerson é caçado. 
O anúncio do parecer da 

decisão judicial foi recebido 
com festa por Nerias 
Teixeira, que durante todo o 
período em que o caso foi 
arrolado, sempre se mostrou 
confiante, " Tenho certeza na 
vitória, diante das provas que 
temos não restará qualquer 
dúvida de grandes irregulares 
na eleição de São Pedro da 
Água Branca" disse ele 
durante uma entrevista 
concedida ao Jornal Meio Dia 
de Noticias da Rádio Capital 
em maio deste ano. 

A s s e s s o r a d o 
juridicamente pelo advogado 
Lula Almeida, também 
presidente estadual do PSB, 
partido de Tio Gerson, o 
prefeito caçado, promete 
recorrer na tentativa de 

reaver o seu mandato, e não 
ter encarar a difícil situação de 
se tornar um homem sem 
poder, depois de tê-lo nas 
mãos, e sentir o gosto da 
administração publica, 
mesmo que tão pouco tempo. 

Em situação mais 
complicada, estão todos os 
que faziam parte do 
secretariado de Tio Gerson, 
na grande maioria, 
"endividados até o pescoço" e 
agora sem estrutura para 
cobrir seus compromissos. 

No município de São Pedro 
da Água Branca, o clima é de 
tensão. De um lado o grupo 
do prefeito derrotado, e do 
outro, o do prefeito a ser 
empossado, o que deve 
acontecer nas próximas 
horas, em desentendimentos 
initerruptos. 

w 

Justiça dar parecer favorável, e Nerias é o novo prefeito de São Pedro da Água Branca 

Ato público pede cabeça de José Lisboa 

Na tarde do próximo sábado, a população de Cidelândia vai às ruas num movimento articulado pela oposição 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00* Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 I mperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória viaTerezina 

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- 

CAC dimento 

ao Cliente 

. 9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 
Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Ê 

"Salve Cidelândia! União pela 
liberdade", este é o slogan do 
movimento que vai às ruas no 
próximo sábado, 29 quando a 
população de Cidelândia num 
ato articulado pelos vereadores 
de oposição Maria do Socorro 
Costa, Rita Guedes, Paulo 
Baiano e Francisco Roberto, 
ambos do PSB- Partido Socialista 
Brasileiro, vai cobrar do prefeito 
José Lisboa o cumprimento de 
suas promessas de campanhas, 
0 que segundo eles, estão longe 
de serem cumpridas. 

O grupo de oposição em 
Cidelândia, acusam o chefe do 
executivo de mal versaçào do 
dinheiro público, bem como o 
não respeito ao Poder 
1 ogislativo. José Antonio Lisboa, 
eleito com grande maioria de 
votos e com o apoio em massa 
dos movimentos populares, 

inclusive da igreja Católica 
daquele município, cujo 
vigário, padre Cícero foi o 
primeiro secretário de 
educação, é acusado ainda de 
não cumprir com suas 
responsabilidades para com 
seus fornecedores, estando 
devendo as empresas 
responsáveis ixda construção 
dos prédio da prefeitura, 
câmara, matadouro e reforma 
de duas escolas da cidade. 

Entre FPM- fundo de 
Participação dos Municípios e 
ICMS, Cidelândia recebeu 
desde o primeiro repasse a 
que teve direito, um montante 
de R$ 918.018,014 
(Novecentos e dezoito mil, 
dezoito reais e quatorze 
centavos), valores que para a 
oposição não existe paradeiro 
justificável. "Zé Lisboa, jamais 

nos fez uma prestação de contas 
sobre a aplicação dos recursos 
destinados melhoria de vida da 
população de nossa cidade" 
denuncia Maria do Socorro Costa, 
ressaltando que as estradas 
viemais, em sua grande maioria, 
estão em condições quase que 
intrafegáveis, a saúde na UTI, a 
educação sem qualquer 
perspectiva de melhoria em sua 
qualidade. 

"Estamos caminhando para 
um cãos" alerta a vereadora Rita 
Guedes, rebatendo afirmações 
do grupo do prefeito de que 
estaria agora aliada a Salvador 
Rodrigues, prefeito caçado em 
Imperatriz, "Não tenho qualquer 
envolvimento com este homem, 
que anda de braços dados com 
José Lisboa e inlegrantes do 
primeiro escalão de seu 
governo. 

■ Senador La Rocque 

Lideranças querem Ismael no executivo 

0 vereador Ismael Silvestre 
de Morais, recebeu esta semana, 
um dos mais profundos 
reconhecimentos que já foi alvo, 
seu nome começa a ser 
articulado como sucessor do 
atual prefeito Alfredo Nunes. 

Embora sendo ainda muito 
cedo para falar da eleição do ano 
2.000, Ismael Morais, que 
candidatar-se a esta função faz 
parte de seu projeto jKÚítico, mas 
ressalta que no momento 
"pretende assumir 11a melhor 
maneira possível a sua 
responsabilidade como 
vereador, e continuar prestando 
serviço a população no exercício 
de sua função como médico". 

Proprietário do Hospital 
Dona Izabel, Ismael Morais 

atende diariamente a dezenas de 
pessoas, na grande maioria 
gestantes, que além do 
acompanhamento médico, 
recebem orientações e ajudar 
alimentar, "no Dona Izabel, a 
gestante não vai embora depois 
de uma consulta, sem que tenha 
feito um lanche reformado, a 
base de proteínas necessárias 
tanto para ela, quanto o bebê" 
afirma o parlamentar que 
recentemente fez a entrega de 
roças comunitárias que já estão 
sendo cultivadas por pequenos 
lavradores que contam com 
auxílio técnico, e um trator para 
maquinar a terra deixando-a 
prontapara o plantio. 

"Tudo o que faço e que estou 
ainda idealizando para executar 

a curto, médio e longo prazo, 
não estão a frente de interesses 
políticos" garante ele, 
acrescentando que apenas 
pretende viabilizar alternativas 
que venham a garantir o 
desenvolvimento econômico e 
social de Senador La Rocque e 
"de um povo sofrido que 
necessita ser visto pelo poder 
público municipal com os olhos 
do compromisso e da 
seriedade". Durante conversas 
que manteve cora diversos 
correligionários e lideranças 
comunitárias, Ismael não 
descartou a possibilidade de 
lançar-se já em breve e começar 
a trabalhar o seu nome rumo a 
chefiado executivo municipal, e 
agradeceu à todos pelo apoio. 

Hospital Santa 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Em alta 
A apresentadora Mônica 

Waldvogel, vem ganhando 
muito mais espaço na TV 
desde que assumiu o 
comando do Jornal Hoje. E 
uma das melhores que 
vemos atualmente nas leias 
v pelo que sabemos, 
levantou bastante a 
audiência deste telejornal. 
Com a experiência que tem, 
ela não deixa nada a desejar. 
Não ê ã toa que a Rede 
(ilobo a pegou de volta 
depois de uma temporada 
no SBT. Realmente um bom 

investimento. 
Super esperta 

A Repórter Luzia Sousa da 
Difusora, não deixa passar nada 
em branco. Nos últimos tempos, 
podemos ver claramente seu 
crescimento profissional em 
meio a concorrência que cresce 
diariamente. As notícias não 
passam batidas e a moça tem 
papel importante na qualidade 
do Aqui Agora Maranhão. Sc 
I irosseguir assim, lógico que irá 
ganhar muito mais 
reÇonhecimenlo do público e 
dos colegas de um modo geral. 

Liga dona 

Assim está a crítica de 
Imperatriz quando o assunto é 
Comunicação. Vez por outra a 
Imprensa ê alvo de comentários, 
muitos não tão agradáveis como 
gostaríamos. Porém, 
percebemos que embora nem 
sempre sejamos elogiados, 
nosso trabalho não para, muito 
menos a importância do papel 

que lemos na sociedade. Claro 
que as críticas construtivas às 
vezes até envaidecem, contudo 
não são motivo de acomodação. 
Por outro lado, existem colegas 
que por pura imaturidade não 
sabem aceitar o fato de que 
ninguém é perfeito e dar a volta 
por cima quando ê como dizem, 
"queimado" na boca de alguém. 

Esi)ero que esta mentalidade 
infantil seja eliminada de vez e 
que todos nós da Imprensa 
saibamos encarar a realidade de 
frente seja ela como for. 

Pedindo socorro 
A situação dos funcionários 

da Rádio Imperatriz está feia. A 
moçada está na maior pindaíba e 
o pior ê que para a maioria, sendo 
esta a única fonte de renda, a 
coisa pegou de vez. A 
lamentação ê grande, mesmo 
assim a esperança ê a única que 
morre. Neste caso não deve é 

morrer nunca, porque se 
acontecer aí acaba é com tudo. 
O negocinho chato este de 
atraso de salário! 

Pena que só os trabalhadores 
sintam na pele, e que os 
"senhores", nem se lixem para 
as necessidades dos "servos". 
Tomara que da próxima vez que 
eu vir um colega desta Rádio, 
ouça palavras e frases mais 
otimistas, pois do contrário não 
sei não...Boa sorte pessoal!! 

Voltando às raízes 
No último Final de semana 

estive na cidade de Santa Luzia, 
onde aproveitei para visitar a 
Rádio Vanguarda, local onde 
iniciei meu trabalho há um 
tempo atrás. Fiquei um pouco 
triste ao constatar que o 
interesse por parte dos 
proprietários desta rádio é 
mínima e os investimentos 
menores ainda. Sei lá. em uma 

cidade onde existe apenas uma 
emissora de rádio, e a audiência 
está em baixa dessa maneira, só 
pode ser atribuído mesmo é ao 
abandono. 

O pessoal que trabalha na 
Vanguarda não está nada 
animado e os mais experientes 
já abandonaram o navio e estão 
buscando oportunidades em 
outras cidades. Uma luz no fim 
do túnel existe, porque um dos 
novos donos está afirmando que 
mudanças acontecerão logo.Só 
espero que não seja tarde 
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demais quando esta luz 
acender. 

Em ponto de bala 
Quem é leitor sabe que o 

Jornal Capital está 
completamente mudado 
ultimamente e como não 
ixxleria deixar de ser, mudou 
para melhor. E pode esperar 
que mais novidades estão 

chegando, aí, a concorrência 
que se cuide. Este Diário está i 
mostrando que não é de 
brincadeira e que tem muito 
|)ara dar aos Imperatrizenses 
em matéria de jornalismo. 
Quem se propõe' a ser líder 
tem que ser deste jeito e 
pronto. O esforço da equipe 
do JC merece ser 
reconhecido, afinal nós que 
fazemos sabemos o que é 
estar em busca do melhor 
liara o leitor e é por isso que, 
estamos aqui. 

ssa 
Li 

T 
Aries n 

Gêmeos 

Concentre-se nos seus 
afazeres, e os resultados logo 
virão, dia propicio para 
passeios com amigos. 

I lojeé(lia(laquelarou])a sensual, 
a sensualidade hoje está a flor da 
Iiele. Também ê diade aliar-se aos 
amigos e colher os bons frutos. 

Leão 

Una-se aos amigos para 
progredir profissionalmente. 
Hoje uma pessoa superdivertida 
vai encanta-la. Entre no clima. 

Libra 

Eno Mitrei isamigt« mais íntimos 
e divirta-se de montão, dia propicio 
l»ara fazer mudanças em sua vida 
ti] x) mudar os moveis de lugar. 

Sagitário 

l Inindo-se aos companheiros, 
você reterá muito mais. As idéias 
criativas irão surgir, use-as e vai 
se dar bem. 

Aquário 
✓WV 

Pense de modo positivo. 
O otimismo faz muito bem, 
se estiver bem disposto, você 
conseguirá o que deseja. 

Touro Câncer 

Exercite o corpo e mente 
1 )ara obter um mai<>r equilíbrk > 
mental e espiritual, o astros 
recomendam muita malitação. 

Curta o parceiro e deixe-se 
levar pido clima de fantasia que 
os envolve no dia de hoje, os 
astros prevêem mudanças 
profissionais. 

iH) 
Virgem 

rri 
Escorpião 

x 
Capricórnio Peixes 

Muitacriatividade dispmível, no 
entanto seus empreendimentos 
não terão o êxito esperado neste 
dia. ()s astros aconselham es|xTar 
umixnico. 

O bom astral entre os colegas 
melhorarão seu desempenho, 
a noite, mostre maior interesse 
pelavida familiar, oportunidade 
para mostrar sua criatividade. 

Dia aconselhável para cuidar 
mais da beleza, isso lhe renderá 

estado de espírito um 
maravilhoso, hoje também é dia 
excelente para os investimentos. 

Esportes coletivos a 
deixarão energizada e 
satisfeita. Siga a sua intuição 
e cora certos riscos. Não 
tenha medo. 
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Canal 
TV 

CRC Canal 
TV 

Capital Canal 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Infomiecial Nulre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
09:30 Amaiiry Júnior 
10:55 Vamos Falar c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30 Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa II 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - Maria Celeste 
18:15 Rede Cidade Cocai) 
19:00 Jornal da Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre 
21; 30 Força Total-Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- V Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2'' Edição 
20:00 Ratinho Livre 
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.. 

n TV 

j Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia tV Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adains 
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 |ô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SB T 
01:50 Perfil 

TV 

Mirante 
Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

L-L; 

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 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacaru 

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 Programa 
AudreyBarbosa 
ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com 
Canário 
13:45 Interpró - 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagner Montes 
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 

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

ProÒMçáo de áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MÁ 
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Hemomar comemora dia 

mundial do doador de sangue 

Uma vasta programação marcou o dia do doador de sangue em Imperatriz 

Ontem dia 25 do novembro 
do 97. foi o dia Nacional do 
Doador do San^uo. Por sua voz 
o Homomar do Imperatriz 
desonvolvorá uma vasta 
programação om comemoração 
alusiva ao dia do doador do 
sangue. A módica Luiza Rocha 
Quoiroga, ressaltou sobro as 
comemorações do dia mundial 
do doador do sangue como será 
desenvolvida no sou tolal: A 
diretora do órgão está bastante 
otimista, o diz om uma conversa 
bom franca que, a programação 
está bastante aquecida o cheia 
do novidades para os doadores 
inscritos no I lemomar regional 
de Imperatriz, lila aproveita 
ainda para lembrar a todos que 
dentro da programação está 
incluída também uma largada 
cidística, o que é, de falo muito 
imjKtrtanto para a entidade atrair 
os seus participantes. A largada 
cidística, ocorrerá no próximo 
dia20/11. domingo. I i ma outra 
coisa muito importante que 

ocorreu ontem durante toda a 
programação alusiva ao dia 
mundial do doador de sangue, foi 
a apresentação do filme "O 
poder do entusiasmo ". A 
doutora Luiza Rocha Qu ei roga, 
diretora do Hemomar de 
Imperatriz, relatou que houve 
uma participação maciça de toda 
camada que compõe o quadro de 
doadores de sangue em nossa 
cidade. Imperatriz. O maior 
objetivo da apresentação do 
filme, intitulado "O poder do 
entusiasmo", que aconteceu no 
auditório da Associação Médica 
de Imperatriz, seria incentivar 
melhor a participação dos 
doadores inscritos no I lemomar, 
e também a não se esquecerem 
de que doar sangue é regar a 
vida. Luiza Rocha Queiroga, 
agradece a todos que 
participaram das 
comemorações referentes ao 
dia mundial do doador de 
sangue, que aconteceu ontem 
durante lodo o dia. programada 

pelos agentes do Hemomar e 
principalmente pela iniciativa 
corajosa dos seus associados, 
que são verdadeiramente uns 
heróis. Vale lembrar também, 
que todos os anos, o Hemomar 
de Imperatriz, na pessoa da sua 
diretora, a doutora Luiza Rocha 
Queiroga, juntamente com toda 
a sua equipe, comemora essa 
data tão imi)ortanle para muitos, 
que é o "Dia Mundial do Doador 
de Sangue". A cada ano o 
Hemomar realiza uma 
programação diferente. Ontem 
houve até um bolo para 
abrilhantar as comemorações e 
as f( atividades alusivaa essa data. 
Na largada cidística, que 
acontecerá domingo dia 20 de 
novembro, só jKKlerào participar 
do evento, os doadores inscritos 
no 1 lemomar. 1 laverá premiação 
para o Io, 2" e 2o lugar, tanto 
masculino, quanto feminino, além 
de outras premiações e 
brincadeiras. No decorrer da 
semana vai haver vários outros 

Secretaria de Educação 

promete diminuir repetência 

A medida será alcançada por meio de um novo sistema de 

ensina implantado nas escolas da rede municipal 

A Secretaria Municipal de 
Hducação se prepara para iniciar 
as matrículas para o ano letivo 
de 98, a informação e do 
presidente do conselho 
municipal de educação. Ribamar 
Silva, a metodologia esse ano 
para facilitar a vida dos alunos e 
dos próprios servidores da 
secretaria de educação e de 
forma que o primeiro período 
de matricula compreende os 
dias 25 26 e 27 deste mês onde 
será matriculados nos próprios 
colégios ou nas escolas bem 
próximas de suas residências. 
As crianças de L' série e as de 
Ia a 4a série que já estejam 

estudando nas escolas 
municipais, que possuem 
médias para a aprovação, no 
segundo período de 17a20 de 
dezembro, para todas as 
crianças que ainda não fazem 
parte do sistema, ou seja, 
aquelas de 5a a 8a série. 
Pergunta-se qual a maior 
novidade para este ano: uma 
resposta bem compreensiva e 
dada por Ribamar Silva, ele diz 
que as novidades são muitas na 
área de educação, inclusive a 
partir desse ano, a secretaria de 
educação decidiu esperar que o 
conselho municipal de 
educação analise e aprove a 

idéia. A proposta consiste em 
um regime de progressão 
continuada em conformidade 
com o artigo 22 e parágrafos 1 
e 2, que abre essa 
oportunidade para o sistema de 
ensino e para os alunos 
justamente no período em que 
mais são reprovadas, que 
segundo ele, e o período de Ia 

a 4a série e que a reprovação e 
não e responsabilidade 
somente dos alunos e sim da 
escola e do professor e 
consequentemente do 
governo municipal, que já esta 
tomando providencias para 
sanar esta deficiência. 

   

« 
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Novo sistema vai melhorar a qualidade do ensino 

atrativos, inclusive um torneio de 
futebol para todos os 
participantes. Vale ressaltar aqui. 
que o Hemomar de Imperatriz, 
essa entidade tão importante para 
muitos que em nossa cidade 
precisam dele, possa desenvolver 

um papel que janiais seráocupado, 
ix)is trata-se de saharvidas através 
dos esforços desempenhado jxjr 
esse órgão, que em meio- as 
dificuldades existentes, jamais 
desiste de ajudar o próximo que 
necessita da sua ajuda, da sua 

particii)ação fundamenta] no ato de 
buscar uma saída i)ara muitos que, 
sem esperanças, acabam 
encontrando essa luz no fim do 
túnel. Valeu Hemomar, valeu 
doadores de sangue! Vocês são 
heróis de verdade. 
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Doadores prestigiam o filme O Poder do Entusiasmo 

Ou t-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cdáudia 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 
ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayâo 
Impera triz-Maranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

mmM 

Credenciada pelo Detran-MA e (l1 

C iretran). Habilitação. Aulas Práticas e 

 Teóricas, renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 
ry'fa Ceará, 1133 - Mercadinbo 

Ccl. Manoel Bandeira - Centro 

Imperatriz - MA 

Fones: (098) 721-211 5 OI. (098) 977- 3245 
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; período e 0 I n 07 de dezembro) prome+e ser n mms 

nrrojneL ios ulfimos nuos. o everv+o reuuirn e»n uossn 

eidnde . cposifores de vnrios es+ndos, e rvos dins e 

06 de dt :'eii\bro neoufeeern rvo eerv+ro de eon\>ervç.oes 

do Jn\ ve ir tlri^ Pnrl< "Flo+ely n Rodn ele /vlepóeios. 

lítcUá vtooa ccM&irtfado- 

CD mnis i aovo e o rv+r n+n d o do Sebrne-Jmpern+rl^ c o 

ndvocjnelo e gn+íssimo ;A.deme\r Vel osoy por sÍeaoI 

pesso< t ngrnelnvel e um super ser Kumnuoy ngorn 

+rnbn!!\eAudo ombrlódo eom o momvllkoso nmigo 

CD\c\i'\~C?, cjue eompõem um gundro uo+n mil ele 

iuueiorvnrios Sebreie. 

y\g uni'nem niueln es+e mês n irvnugurnçno ele mnis uht 

grnude eiiApreervelimeufo em uossn eidnde. Trnfn-se elo 

ê7mper< d ric 7Tirl< "Floiel/ um lugnr ngrndnvel ouele voee 

t>spedn e elispõe ele. umn nren ele In^er ele muito bom gosto 

y\gunrde i1 eou|irn ns mais novas instnlnçõesy muito breve. 
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Duas personalidades bastante simpdtieas; dr0 

Adartinbo (Fielmar) e eel. Deladiêr. 

F^m beire ou no |ine\l ^ le semenev eom ebrstino <a 3no 

Potúloy onTe (ei jneer eomf.~>ras para sua lojn/e\ 

granele nmig<A JD neliay y\A. y\A. d o i n s, ejue promete 

arrebentetr eom mulias novielndes neste jinai ele ano. 

'Pam de Õtm 

y\)o pró^InAo elia (2ô a atiArga AAaria Feonia estará 

reeepeionanelo a soeiedade loeal para a grandiosa 

noite Paeu de Ouro. Um evento de renome gue todos 

os anos se elestaea em nossa elelaele. O este ano 

para jÀear na K isto ria yV\aria Feonia trás Oarl inbos de 

3esus e suas bailarinas^, o embaixador ela salsa no 

Brasil. 

% 
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Br0 TTeusdete e (Fleuma Souza joram elieaelos no L*ãile 

ele i0 anos ele eolunismo ele Sonas RJ >e i ro 

De Carlos Silveira, Magàa, Dr" Peixoto e Leda e.n 

reeente evento soeial 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

Excelência em educação infantil. 

^ Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Tele fax: 723-3394 

Imp era triz - Maranh ão 

Filial Açailândía 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 
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Convite 
Rock Mangueira 98. 

Recebi na manhã de ontem 
convite antecipado para 
participar do Rock Mangueira 
desta temporada. O 
organizador do evento, 
Chagas Lima, procurou 
I)essoalmente o colunista para 
formalizar o convite. O XIV - 
Rock Mangueira acontece no 
próximo dia 07 de dezembro 
em Senador La Rocque. 

Em 
João Lisboa 

O evento também vem 
sendo realizado na vizinha 
cidade de João Lisboa. No 
entanto a reportagem não 
conseguiu localizar nenhum 
responsável para falar sobre 
a edição de 98. Sabe-se que a 
festa do Sinal é o roby do 
momento. Verde, Amarelo e 
Vermelho. Geia-se: solteiro, 
enrolado e casado). Ou seja, 
participa todo mundo. 

Frei 
Damião 

Recebi convite para 
participar de um encontro 
religioso que acontece no 
próximo domingo (30), a 
partir das IThOO na Igreja de 
São Francisco (na praça 
Brasil). O encontro marca os 
seis meses do 
desaparecimento de Frei 
Damião. Maria Rita, devotado 
santo veio pessoalmente ao 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação fazer o convite. 

Animais 
na pista 

E assustador o número de 
animais que continuam 
trafegando nas principais ruas 
e avenidas de Imperatriz. 

Francisco do Vaile 

Nem mesmo a campanha que 
vem sendo desenvolvida pela 
prefeitura Municipal de 
Imperatriz intimida os donos 
dos animais. Recentemente um 
ônibus daTCI (Unha Imperatriz 
João Lisboa), quase foi 
prejudicado por causa de um 
destes animais. 

Timidez 
O torcedor do Cavalo de Aço 

compareceu de forma muito 
tímida ao Estádio Municipal 
Frei Epifânio D' Abadia. 

De acordo com os dirigentes 
do clube, e a crônica esportiva 
da cidade, os verdadeiros 
culpados são os dirigentes da 
Federação Maranhense de 
Futebol. Mesmo assim, o 
torcedor de Imperatriz tem a 
obrigação de incentivar os 
nossos atletas. 

ARCSPMIA 
A Associação Regional dos 

Cabos e Soldados de Imperatriz 
e Açailândia poderá definir hoje 
sua nova diretoria. Mesmo 
previsto para hoje a atual 
diretoria não comunicou nada 
a imprensa, nem mesmo a 
oficialização da realização do 

segundo turno, tais como edital 
de convocação e outros. Sabe- 
se que o Cabo Hosano, e o 
soldado Jamil estão disputando 
a presidência da entidade. A 
reportagem foi informada que 
o cabo Hosano (Imperatriz) foi 
o mais votado no primeiro 
turno. 

Ivan 
Júnior 

O cantor e compositor Ivan 
Júnior vem se tornando um dos 
maiores cantores brega da 
região tocantina. Com uma voz 
adequada para a música brega, 
Ivan levantou a galera do 
auditório do programa 
domingo Alegre. O primeiro 
trabalho do cantor deve ser 
lançado no próximo mês de 
fevereiro em Belém do Pará. 

Eleições 98 
O empresário no ramo de 

comunicação Moacir Spósito 
vem sendo cogitado para ser o 
vice de Epitácio Cafeteira nas 
próximas eleições. Caso 
Spósito venha desistir da 
candidatura, o Bioquímico 
Francisco Araújo deverá entrar 
no páreo. 

Vende-se uma lanchonete em 

perfeito estado de conservação. 

Tratar no Sunset Boulevard. 

721-5800 (Júnior) 

Deu na Imprensa 

O líder do PT na região tocantina Jomar 

Fernandes, vem agindo como de praxe, ou 

seja, falando 

e agindo mais. Jomar, vem participando de 

vários encontros com lideranças, grupo de 

jovens, movimentos e outros. Candidato a 

deputado estadual pelo PT, ele vem tentando manter suas bases. 

Deu no programa Cidade Agora (Capital AM). 
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Raimundo Carvalho, presidente do PMDB local, é leitor assíduo do Jornal Capital 
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Virgem que riqueza II 

Bota fé, que da pé! 

O deputado Jorge (PMDB) não aceita coligação... 

Com outros partidos para as eleições de 98... 

Quem for pequeno que se quebre! 

Dr. Antonio Leite, cotado para suplente de Fernando Sarney... 

Que por sua vez seria o le suplente de Paulo Marinho. Boto fé! 

Moacir Spósito (Rádio Imperatriz)... 

... poderá service de CAFIFA 

Na sua desistência poderá entrar o Bioquímico Francisco Araújo. 

Candidatos a deputado pelo PMDB: 

André Paulino, Remy Ribeiro, Milton Lopes, e possivelmente,... 

Arnaldo Alencar. 

Estamos sempre em alerta. 

Como anda a política em Montes Altos? 

Cadê Nelson Castilho? 

Francisco Holanda, vem perdendo terreno na gameleira! 

Enquanto isso lolete Dino, trabalha dobrado. 

E como trabalha! 

Ozias Pânfilo estará de volta em 98. 

Agora sim, ele vem para ficar! 

Bom dia. 

Quem será 

o vice? 

V- .A A: 

Os FtantasíMx®minhas 
Gosto - O Rcnsatior 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Chunasqpjdto 

áqueiro 

XX..-■ 

.JmWíÊ 

E-Mail: drclesio @ aeronei.com.hr 

24h: 977-4126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Cimicas, Micrubioiogia, Rotina Completa. Citopatologia. Dosagens Hormonais, Teste de 

Paternidade -DNS, Análise de Agua, Analise de Alimentos. Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

TRE CASSA IVIANdATO de 

PreFeíto e vice dE São 

PEdRO dA ÁquA Branca 

O Juiz (irrvásio Prolásio Júnior, do Tribunal Regional 
Hleiloral CI RR). cassou na última segunda-feira, 24, o mandato 
do prefeito Gerson Davi e do vice-prefeito, Jucelino Muniz. do 
recém-criado município de São Pedro da Água Branca. 

Prolásio Júnior eondenou-os por "atos ilícitos que macularam 
a lisura do pleito municipal", de 1996 em São Pedro da Água 
Branca. 

Segundo a sentença de Prolásio Júnior, o novo prefeito é 
Nerias Teixeira de Sousa, autor da demanda judicial contra 
Gerson Davi e seu vice Jucelino Muniz. 

Candidato derrotado por conta dos "atos ilícitos", da dupla 
Gerson Davi/Jncelino Muniz, Nerias Teixeira disse ontem ao 
colunista que está de posse da cópia da sentença do Juiz Prolásio 
Júnior, entregue por seu advogado, Dr. José Lamarck. 

Cauteloso, Nerias 1 eixeira disse ainda que aguarda agora o 
pronunciamento final e oficial do Tribunal Regional Eleitoral, 
com a firme esperança de que, muito em breve, possa ser 
declarado o prefeito de fato e de direito de São Pedro da Água 
Branca. 

"Desde o início, lemos depositado nossa confiança na Justiça 
o resultado aí está. do nosso lado", finaliza Nerias Teixeira. 

Renlincía 

Caso seja declarado o novo prefeito de fato e de direito do 
seu município, Nerias Teixeira de Sousa terá que renunciarão 
cargo de presidente do Diretório Municipal do PMDB em São 
Pedro da Água Branca. Nesse caso, assume o vice-presidente 
Belchior Raimundo Sales. 

Mínístérío Público 

Comemora-se hoje. entre outras efemérides, o Dia do 
Ministério Público. 

Vale o registro com os cumprimentos da coluna e da 
Otorrinocehler, sob a direção do Dr. CarlosTadeu (721-8921). 

Contra Fraldes 

Nem os deficientes físicos escapam o fio da tesoura: num 

■aim 

* 
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HOMENAGEM - A Papelaria Sambaíha parabeniza 
Rita de Cássia Alves Oliveira pela sua formatura no 
curso de Administração de Empresas da UEMA/SESI, 
realizada no dia 21/novemhro/97, desejando sucesso 
à nova profissional liberal universitária. "Tenha 
sempre em mente que tomar a resolução de ser bem 
sucedido c mais importante do que qualquer outra 
coisa . (Ahrabam Lincoln). Vale o registro. 

Mercodo- 

fivxcwc&íro- 

PoUpANÇA 

Hoje  1,23% 

Amanhã  1,33% 

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

UFír (FedERAl) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97  R$ 09,11 

UFr (EsTAdüAl) 

Novembro/97 RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,16 

* Turismo RS 1,14 

* Comercial RS 1,11 

Cotações de 25.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 25.11.97 

RS 11,04 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 R$. 120,00 

SaUrío FamíIía 

Novembro/97 RS 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): RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Humor 

O cachorro-quente: 

- Au! Ai!... Au! Ai! 

(Playboy/nov/97 nas 

bancas via Dimapi). 

An i VERSARÍ ANTES 

ACII 

* Daniel Corrêa (Disbil). 

Recebemos parabéns da ACII e do 

FEITO À AAÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). NaAv. 

Gelúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas-Centro. Fone; 721-3565. 

prazo de (rês meses, terão de passar por uma perícia mais 
rigorosa feita por médicos do INSS (os conveniados serão 
efetivados). 

O objetivo é combater fraudes. 
Novos benefícios também ficam suspensos pelo mesmo 

período. 
Calcula-se que essa medida (do pacote fiscal) resultará numa 

economia de R$ 210 milhões (ISTOE Dinheiro da semana 
passada). 

DoAdoRES dE SANqUE 

Ontem, 25, os doadores de sangue foram homenageados em 
todo o País. 

Em São Luís, a boa notícia de que a capital não sofre mais 
com o problema da escassez de doadores de sangue, numa 
indicação de que muitos ainda se preocupam com o próximo. 

Em Imperatriz 
Em Imperatriz, o Dia do Doador de Sangue, também foi 

lembrado. 
O Hemomar elaborou uma programação para homenagear 

as pessoas que estão sempre colaborando com a instituição, 
fornecendo o precioso líquido da vida. 

Parabéns mais uma vez aos doadores de sangue, ao Hemomar 
e também ás pessoas que, diarimente, estão renascendo graças 
a cada gota de sangue doada por esses benfeitores anônimos. 
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DESTAQUE DA ACII ■ O lojista Francisco Coelho (foto), 
cap. das Lojas Comercial Norte, concorre no dia 27 de 
dezembro, ao título de Empresário do .4no ", na área de 
comércio, durante a festa que está sendo organizada pela 
ACII. Ele foi escolhido Destaque Empresarial" do mês 
de outubro e, juntamente com os demais de cada mês 
(indústria e comércio), estará concorrendo ao título 
máximo em dezembro. O conceituado lojista continua 
recebendo cumprimentos pelo título de destaque 
empresarial do mês. Vale o registro còm os parabéns do 
Marwel Esporte Clube (do qual é sócio), que hoje lhe 
presta essa homenagem. (Foto: Moreira Silva). 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Sup erintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Materiais para . 

W^QAÍCi estritório, escolar, bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal,. 

353, Cep. 65.901- 490 i 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboralorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 
Rua Luís Domingues, 1400 • Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz ■ Maranhão 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Curso 

Unimeã-^AçaÜàndia reaíiz.ará no próiçpno dia 28 o I Curso de atendente Unvned 

direcionado para os funcionários que trabaífam nos setores de recepção e 

faturarnento da rede credenciada da Unimed-Açaifândia, objetivando o 

aprefeiçoamento da qualidade no atendimento ao usuário. O evento acontece no 

auditório do Sebrae ás 18030. Lembrando aos participantes que o curso será iniciado 

no horário marcado e após será oferecido um coquetel aos participantes e sorteios de 

brindes. Vaie a pena conferir. 

Capoeira 

Tudo pronto para o terceiro batiz-ado Lidada Capoeira, que acontece nos dias 29 e 

30/22 aparir das 17hOO, no pátio da 'Hzz.aria Zeppelin, que tem como organizador 

professor tRpbert ('Liabão) de Leresina-TI. O evento tera a participação de capoeirista 

de outros estados do 'Brasil, que deram um sfozv de apresentação com aufão aberto 

para o público na praça do '/Pioneiro. 'Participe. Apoio: Lscoía 'Espaço 'Mágico. 

ôigantao 

Em dez-embro Açailândia vai tremer com o projeto Cjigantão Verão Vivo, um shozv 

de emoções pelos bairros da cidade. O lançamento do projeto acontece domingo, dia 

07/12 em homenagem aos motoqueiros de Açailândia e região, na praça da Vila 

lídemar. 'Durante o dia vai acontecer festas, brincadeiras, sorteios de brindes e a 

noite, a escolha da rainha dos motoqueiros. Participe desta emoção. Está de 

parabéns Miro 'Jerraz peba a organiz.açáo do brilhante evento. 

Festa 

Violinista Moisés Melo dará o toque e o brilho na festa, Mulheres/97, que acontece 

neste sábado, ás 2lh30 no 2001 Disco Shozv, que tem a organiz.açáo deste colunista. 

O evento é de caráter beneficente, e o objetivo é angariar fundos para o abrigo dos 

idosos (Lar Erei Daniel). Durante a noite será servido um coquetel aos participantes. 

'Prestigie o evento. 

De realce 

* Circulando em nossa cidade a advogada Almeri Soares de Recife-PE. A 

mesma é hóspede do casal Pai mira e Arnaldo... 

* O técnico judiciário José Oliveira vem desempenhando seu trabalho com 

bastante competência. O mesmo é de Alagoas e em breve estará se 

transferindo para exercer suas funções na cidade de Balsas-MA... 

* Açailândia está se tornando ponto pref erido pelos bandidos que 

assaltam caminhões, portando cargas, por ser uma cidade de grande 

movimento comercial. Mais a policia está de olho... 

* Está em São Paulo a empresária Eereza Brandão (Minas Brasil 

Boutique), onde foi escolher as novidades para o final de ano... 

* Será no próximo dia 12 às 19h00 o chã beneficente da Apae, que tem 

como objetivo angariar fundos para a construção da escola. Prestigie... 

* 9{este sábado a 'Banda Ofpva de Belém-PA, estará se apresentando no 

Qigantão, com um grande shozv. 
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O cantor e rei do carimèó, 'Pinduca ~ lane 

Vasconcelos Jornal Conhecer) 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP FÓRUM 

ALEGGR! - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

KUA BOÍSiAlRE, 3U7 - FONE (098) 7:i8-I08H - AÇAILÂNDIA 

paro 

LNBIJSIMA; Rua Paraguai, s/n-I _ Tas Nações-Fone (098) 738-185 -Aca2ândia-MA 
DEPÓSITO: Qd, 23 Lote H9/A, 72-Vila Ikieraar-Fone (098) 738-1890-A^ukmdia-MA 
LOJA*. Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-199O-Açailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Tocantins 

Prefeito maranhense elogia 

governo Siqueira Campos 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

O prefeito de Carolina- 
MA, João Alberto (PSDB), 
fez elogios ao serviço que o 
governador Siqueira Campos 
vem realizando no sentido 
de incrementar as atividades 
comerciais do Tocantins o 
redundará em benefícios 
para os estados vizinhos. 

Na opinião de João 
Alberto, a construção da 
Rodovia TOcantins-222, 
ligando Filadélfia c 

Araguaína, encurtará 
radicalmente a distância 
entre os dois estados. 

• Acrescenta que a 
construção desta rodovia 
tem grande importância 
também para o seu 
município, que "ressente a 
falta de estradas 
pavimentadas. 

Tentando seguir o 
exemplo de Siqueira 
Campos, João Alberto 
anuncia que não medirá 
esforços para aproximar os 
laços comerciais entre sua 

cidade e o Tocantins. 
João Alberto reafirmou ser 

favorável a criação do Estado 
do Maranhão do Sul, como 
forma de assegurar a 
aceleração do processo de 
desenvolvimento daquela 
região que só agora começa a 
receber um pouco mais de 
atenção com o Governo de 
Roseana Sarney. "Trabalhando 
assim, no período não muito 
distante estaremos 
observando uma região 
próspera, gerando recursos 
para os cofres públicos". Governador opera trator na rodovia Araguaína-Filadélfia 

Indústrias chegam ao estado 

em função da TO-222 

■^or Marilda Amaral 
Palmas (Secom) 

Um fábrica de polpas de 
tomates será instalada em 
Araguaína. Nesse sentido o 
governador Siqueira Campos 
e representantes políticos da 
região assinaram protocolo 
para construção da fábrica, dia 
22 último, em 10 toneladas/ 
hora e exportação para o 
mercado europeu. O Governo 
do Estado financiou 520 mil 
dólares para instalação da 
fábrica que vai gerar em 98, 
primeiro ano, 1.816 
empregos, não só na produção 
de polpas de tomate, mas 
também de abacaxi, limão, 
maracujá e outras frutas 
c ijcas que vão incrementar 
desenvolvimen to agro- 
indústria] de Araguaína. 

Para o setor social o 
Governador se prontificou a 
ampliar o Parque das Águas, 
com a construção de piscinas 
c áreas esportivas, oferecendo 
melhores condições para 
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Siqueira Campos assina convênio 
recreação da família 
araguainense. Para melhor 
atendimento ã saúde, o 
Governador convidou o 
Secretário de Saúde do Estado, 
Eduardo Medrado, a criar 
edital de licitação para 

construção do Centro 
Cirúrgico de Araguaína. 

Já em Filadélfia o 
governador falou do desafio 
que recebeu do empresário 
Antonio Ermírio de Moraes, 
Grupo Votorantim, em instalar 

uma fábrica de cimento no 
município. Antonio Ermírio 
disse que quando houvesse 
estrada instalaria sua fábrica 
de cimento. "A estrada está 
saindo, e a fábrica virá para cá", 
disse o Governador. 

Franceses desenvolvem 

projetos urbanísticos 

em Palmas 

Palmas (Secom) - 
Técnicos franceses 
chegaram a Palmas nesta 
terça-feira, 25, com a dupla 
missão de discutir os 
projetos de plataforma 
multimodal agroalimentar e 
de organização de espaços 
públicos da capital. 

A pesquisa local de 4 dias 
é baseada em experiência 
dos 6 técnicos no projeto 
Villes Nouvelles, que trata 
da criação de novas cidades 
francesas, a exemplo da 
cidade planejada de Evry. 

No Estado, os técnicos 
devem entrar em contato 
com produtores de abacaxi, 
soja, banana e gado. Fora do 
Tocantins devem contatar 
com redes de 
supermercados, operadores 

de logística, grandes 
transportadores e 
entrepostos e Ceasa de 
Brasília e do Rio de Janeiro. 

O prefeito Odir Rocha 
recebeu a missão 
composta pelo diretor do 
projeto Brasil, Emile Bayer; 
diretor da Sogaris, Jean 
Foessel; diretor comercial 
de Estabelecimento Público 
e da Organização da cidade 
de Evry, Edouard Senelac; 
diretor de urbanismo e 
habitação de Evry, 
François Delouvrier; 
Michel Moritz e Cesna 
Lesnik. 

Participam das 
discussões técnicos da 
prefeitura de Palmas, Grupo 
4, Seplan e Secretaria de 
Agricultura. (I.C.A) 

Cônsul japonês visita Tocantins 

por Marilda Amaral 
Palmas (Secom) 

ü governador Siqueira 
Campos recebeu a visita do 
Cônsul do Japão, izumy 
Takayama, na manhã de 
sexta-feira, 21, no Palácio 
Araguaia. O governador 
demonstrou interesse em 
fechar acordo já iniciado com 
o Governo japonês no sentido 
de enviar ao Tocantins, 
aposentados e nisseis ativos 
que queiram ensinar aos 
tocantinenses as técnicas e 

conhecimentos que possuem 
em diferentes áreas. "Os 
aposentados japoneses são 
bastantes jovens e eu tenho a 
certeza de que eles poderão 
contribuir muito com o nosso 
povo", disse o Governador, 
informando que no Estado 
existe uma área destinada a 
construção de uma cidade 
nissei. Takayama lembrou a 
parceria existente com a Jica e 
a Campo, no desenvolvimento 
da agricultura do Tocantins, 
ressaltando o interesse em 
aumentar essa parceria. 

O Cônsul que visita o 
Tocantins pela primeira vez 
quis saber do governador sua 
opinião sobre o Japão, país de 
onde chegou recentemente em 
viagem de negócios. Siqueira 
Campos disse que notou 
acomodação e desinteresse 
dos jovens em manter a luta 
dos mais velhos pelo 
desenvolvimento econômico do 
país, como aconteceu no 
I)eriodo pós-guerra. Citou a falta 
de espaço físico, o alto custo de 
vida e a revolta desses mesmos 
jovens, marcada talvez, pela 

forte presença dos 
americanos. Mas em 
compensação impressionou- 
se com o crescente 
desenvolvimento tecnológico 
que possui o país e a solidez 
de sua economia. O Cônsul 
concordou com o Governador 
Siqueira Campos comentando 
que as autoridades de seu país 
já estão tomando providências 
no setor educacional, no 
sentido de devolver ao jovem 
o valor do trabalho e a 
humildade perdida cm função 
da força do poder econômico. 

Agricultura 

receberá 4.884 

mi para irrigação 

Palmas (Secom) 
O Governo do Estado, 

através da Secretaria da 
Agricultura, assinou na quarta- 
feira, 19, seis convênios com o 
Ministério dos Recursos 
Hídricos totalizando valor de 4 
milhões 884 mil, 498 reais e 
40 centavos. 

Os recursos federais 
devem implementar a 
introdução de tecnologia na 
irrigação do solo 
tocantinense. A verba será 

destinada aos projetos de 
lagoa na região do Javaé (R$ 
2.009.12,40); recuperação da 
barragem Taboca III (R$ 
1.499.043.00); Irrigação 
Comunitária no Prodecer (R$ 
744.150,00); perímetro 
irrigado em Araguatins (R$ 
264.000,00); projeto irrigado 
de diversificação de culturas 
(R$ 154.000,00), e projeto de 
produção agrícola (R$ 
154.000,00). (I.C.A.) 
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M Copão Maranhão do Sul 

Campeão enfrentará Papão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Brasileiro 
Série "A " 

Jogos que serão 
realizados nesta quarta feira 
26/11 

Qrupy"A" 
Juventude x Flamengo 
Local: Olímpico 
Horário: 21h40 
Vasco x Portuguesa 
Local: Maracanã 
Horário: 20h3() 
Grupo"B " 
Atlético MG x Palmeiras 
Local: Mineirão 
Horário; 21h4() 
Santos x Inter 
Local: Morunbi 
Horário: 2()h:»() 

Cavalo 
de Aço 

A FMF Federação 
Maranhense de Futebol 
marcou para o próximo 
sábado o jogo de volta do 
Moto Clube com o Cavalo de 
Aço, em São Luis as 2()h3(). 
Alberto Ferreira como 
sempre pressionado pelos 
dirigentes dos times 
chamados grandes da 
Capital, irá marcar o jogo 
para beneficiar o Moto e, 
claro prejudicar o lime do 
Imperatriz. Conforme a 
própria FMF. o Cavalo de Aço 
joga na quinta feira com a 
Caxiense em local a definir 
.mas provavelmente em 
Imperatriz e terá que viajar 
mais de seiscenlos 
quilômetros para pegar o 
Moto no sábado. 

Ainda existe cronistas 
esportivos que defendem 
Alberto Ferreira. F mole ou 
está bom ? 

Copão 
Grande expectativa para a 

decisão de domingo próximo 
na Cidade de Açailândia 
entre o selecionado local e o 
time de Porto Franco. No 
primeiro jogo que aconteceu 
domingo 23, o time de Porto 
Franco venceu pelo placar de 
I x 0 . Joga pelo empate para 
sagra-se bi campeão. 

Sobre o jogo que 
acontecerá em São Luis, no 
próximo sábado entre Moto 
e Imperatriz. O Treinador e 
a maior parte dos jogadores 
do Cavalo de Aço que atuam 
na Cidade de Porto Franco 
ficarão fora do desafio, pois 
domingo acontecerá a 
decisão do Copão. Para o 
pessoal de Porto Franco a 
decisão é muito importante e 
o time jogará completo. 

Porto 
Alegre 

Com duas derrotas uma 
de 3x0 para o Vasco no 
Olímpico e outra de 2 x 0 
para a Portuguesa em São 
Paulo, o time do Juventude 
só interessa a vitória para 
continuar sonhando com a 
classificação no grupo "A ". 
O jogo está programado para 
as 21h40. 

O time do Flamengo não 
contará com Sálvio, Fábio 
Baiano e Renato Gaúcho que 
estão entregues ao 
departamento médico. O 
Flamengo soma quatro 
pontos em dois jogos e lidera 
o grupo ao lado cio Vasco da 
Gama. O Ultimo jogo do 
flamengo em Porto Alegre 
foi goleada pelo placar de 4 
x 0 para o Inter na primeira 
fase. 

Rio 
de Janeiro 

O Vasco da Gama não 
realizou uma boa 
apresentação no clássico 
com o time do Flamengo 
domingo próximo passado 
no- Estádio do Maracanã. 
Antônio Lopes treinador do 
time, poderá contar para o 
jogo de hoje com a volta do 
jogador Odvan. O time 
Carioca está com quatro 
pontos e lidera o grupo ao 
lado do Flamengo.A Lusa 
que perdeu o primeiro jogo 
no Maracanã para o time do 
Flamengo pelo placar de 1 x 
0 gol contra de Augusto, vem 
de uma vitória diante do 
Juventude por 2 x 0 e ocupa 
a terceira colocação no grupo 
com três pontos. 

Belo 
Horizonte 

O Gallo Mineiro foi 
derrotado pelo time do 
Internacional em Porto Alegre 
no último jogo, mas apresentou 
um bom futebol. O técnico 
Leão ex goleiro da Seleção 
Brasileira pretende colocar em 
campo um time ofensivo para 
conseguir a vitória. O Atlético 
tem três pontos e está na 
segunda colocação ao lado do 
Inter. 

O lime de Iaiís Felipe, está 
tranqüilo em dois jogos com 
seis pontos ganhos. 

O jogo de hoje é bastante 
esperado jxms os dois times são 
considerados os melhores 
deste campeonato brasileiro, 
mas somente um vai para a 
próxima fase. 

Payssandú foi confirmado pelo prefeito de João Lisboa 

O Copão Maranhão do Sul 
em sua terceira edição está 
chegando ao final. Esta 
competição foi criada 
basicamente pela falta de 
organização da FMF, mentora 
maior do futebol maranhense. 
Devido a distância que os times 
da região Sul enfrentam para 
realizar os seus jogos na capital 
do Estado, integração da região 
através do esporte e 
principalmente para começar 
pelo esporte a bandeira de 
nossa indejtendência territorial. 

Desportista de coração, o 
prefeito de João Lisboa Sálvio 
Dino foi um dos idealizadores 
desta competição que a cada 
ano que é disputada, descobre 
mais valores. 

Sálvio Dino em 92 dirigia a 
Amsul, quando aconteceu a 
primeira edição da competição 
esportiva. Em 95 houve a 
segunda edição e em 97 
novamente Sálvio Dino na 
presidência da Associação está 
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Sálvio Dino presidente da Amsul confirma jogo 

acontecendo a terceira edição. 
Outros nomes merecem 

destaques no sucesso do 
Copão, como por exemplo o ex- 
prefeito de Porto Franco, 
Deóclides Macedo. 
Empresário Damião Benício e 
como não poderia deixar de 
citar os prefeitos desta região, 
é lógico toda a imprensa 
esportiva. 

Presidente da Amsul desde 
o início do campeonato deste 
ano que divulgou á imprensa 
que o time campeão iria jogar 
com o Paissandú de Belém do 
Pará para a entrega de faixas. 

No próximo domingo após 
o jogo decisivo o último do 
Copão, Sálvio Dino deverá 
anunciar a data do jogo de 
entrega de faixas, quando 
acontecerá o encerramento 
com chave de ouro de uma 
competição promovida pela 
Amsul Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão. 

Açailândia treina para a decisão 

O técnico Paulo César está 
trabalhando firme o grupo de 
jogadores visando o difícil 
compromisso que terá no 
próximo domingo diante de 
Porto Franco na decisão do 
Copão Maranhão do Sul. 

Açailândia perdeu o 
primeiro jogo no Estádio 
Manoel Panelada jielo placar de 
1x0. 

Comissão técnica 
considerou o resultado 
prejudicial para o time que terá 

■ Copa Mirante 

que vencer no tempo normal 
por uma diferença de dois gols 
para levar o título. Se no tempo 
normal o time de Porto Franco 
perder por um a zero o jogo 
será decidido na prorrogação, 
persistindo o empate teremos 
cobranças de penalidades. 
Porto Franco joga pelo empate 
para ser bi campeão. 

Na terra do ferro a 
expectativa é das maiores sobre 
o jogo de domingo 30. O 
presidente da Liga Esportiva de 

Futebol Ademir Nunes, disse 
que o público deve superar a 
casa dos cinco mil pagantes. 

Ademir lamentou a derrota 
no primeiro jogo, mas acredita 
na recuperação do time, 
jogando em casa com o apoio 
de sua torcida e uma boa 
vitória. 

Secretário da Sedei, Joçelio 
não gostou da atuação do 
árbitro Juscelino Miranda, e 
espera que o diretor de árbitros 
do Copão Maranhão do Sul, 

Jackson da Silveira indique um 
trio que não complique o 
espetáculo esportivo. 

Deusdeth Sampaio prefeito 
de Açailândia esteve presente 
em Portí) Franco incentivando 
o seu time e também lamentou 
a derrota. 

O prefeito pediu mais 
empenho dos jogadores no jogo 
decisivo que irá acontecer 
domingo. 

f 

Grêmio inicia treinos 

visando o jogo de volta 

Time da Cameleira joga sábado no Cafeteirão 

O Grêmio Futebol 
Joãolisboense jogará no 
próximo sábado fazendo a 
revanche diante da Seleção de 
Amarante no Estádio 
Cafeteirão. O primeiro jogo foi 
realizado sábado 22, em 
Amarante e o time da casa 
venceu pelo placar de 1 x 0. 

As informações que chegam 
ã nossa redação provenientes 
da Cidade de Amarante dão 
conta que os dirigentes fizeram 
várias contratações visando o 

título da Copa Regional. 
Nerisvan, 

Djalma, Babão são alguns 
dos jogadores que foram 
contratados pela Seleção 
Amarantina. 

Vereador Evilásio um dos 
patrocinadores do time do 
Grêmio, disse que o seu time 
perdeu em função do péssimo 
estado do campo de jogo. 

Para o compromisso deste 
final de semana o técnico e 
presidente Ninho irá realizar 

algumas contratações lá 
mesmo em João Lisboa para 
reforçar o time no jogo de 
sábado as 16 horas. 

Com o derrota em Amarante 
o Grêmio precisa vencer o jogo 
por uma diferença de dois gols 
para passar á próxima fase. Um 
empate o time de Amarante se 
classifica. Uma vitória do 
.Grêmio pelo placar de uma a 
zero leva a decisão para as 
cobranças.O secretário da 
Sedei de João Lisboa Furipédes 

Batista da Silva, disse que o 
time do Grêmio tem todo o 
a{K)io em se tratando de Estádio 
para a realização de seus jogos. 

O diretor sobrinho esteve 
acompanhando a delegação do 
time no jogo do último domingo 
na Cidade de Amarante. 

Seleção de Amarante vai 
p.jrajoão Lisboa consciente de 
qiu ^ enfrentar um difícil 
compr unisso, pois o Grêmio 
joga em casa e com o apoio 
integral de sua torcida. 

'AMOS FECHAI AS PORTEIRAS 

PARA os par a-que distas 
Em 98 vamos dar 

APA-» os valor a nossa gente 
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Assistência social 

44 
Criança deve ser tratada de maneira especial", diz o prefeito 

Fm seminário realizado ontem, no Juçara Clube, foi discutida a qualificação da mão-de-obra infanto -juvenil. 

A Pn iVitura Municipal 
realizou onlem (25), duranle 
lodo o dia, no Salão Nobre do 
Juçara Clube, o I Encontro dos 
Adolescentes Trabalhadores do 
Município de Imperatriz, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedeset) e da 
Fund-; ' " Naçlonrd de -j 
C riança e ao AtbdeSiente 
(Funae). O evento foi aberto 
ptdo prefeito lldon Marques c 
( landi Io (!'• Jesn^ Pibeiro, 
jiresidenle < ^laduai da l ima: 

Sejqiínd' ■ o Iieb do P' idej" 
I.x»autive Municipal, ■si-ra via 
edueaçan que a criança poderá 
colocar Imperatriz nos 
verdadeiros trilhos do 
desenvolvimento num futuro 
próximo. "Êu dividiria o 
assunto em duas partes, ou 
seja, o momento cultural e o 
momento do não 
conhecimento. Por isso, prefiro 
o cultural. Garantindo uma 
educação eficaz aos nossos 
menores. Estarei dando 
importante parcela de 
contribuição ao processo de 
transformação por que 
continua atravessando o nosso 
municípioargumentou lldon 
Marques, acrescentando ainda 
q-" a criança deve ser tratada 
dv^íianeira especial, pois ela é 
o futuro do País. 

m. 

> 

visando o seu encaminhamento 
ao mercado de trabalho e ao 
convívio social. 

Já a partir dos próximos 
dias, a Funac bancará cursos 
aos meninos e meninas 
assistidos pela Sedeset em 
órgãos com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Yázigi (idiomas) e 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac). 

A equipe da Funae. que veio 
de São Luís especialui' ntepara 
prestigiar o acontecimento, 
contou com as presenças das 
técnicas Dione Pereira Baíiiil. 
Isabel Cristina Rocha e 

Benigna Regina. Esta última, 
coordenadora do Programa de 
Proteção ã Criança e ao 
Adolescente, que aproveitou 
para informar que "estamos 
trabalhando aqui na realização 
de várias oficinas, tendo como 
mela despertar o espírito de 
cidadania e cooperação dos 
meninos e meninas integrantes 
dos projetos executados pela 
Sedeset. 
As linhas de ação da Funanc 
estão pautadas em princípios 
essencialmente educativos, 
baseado no respeito a condição 
da criança e do adolescente 
como sujeito de direitos e 
deveres. 

lldon Marques 

A secretária do 
Desenvolvimento Comunitário 
v do Trabalho, Sofia Oliveira 
fez-uma avaliação positiva, 
destacando o papel que o Poder 
Público local vem tendo dentro 
do projeto de proteção ao 
menor. "É apenas o início dos 
muitos benefícios que 
estaremos oferecendo as 
nossas crianças", garantiu. 

Por sua vez, a presidente da 
Funanc-MA, Claudete de 
Jesus, afirmou que o órgão está 
presente de forma concreta, 

abre seminário sobre criança e adolescente 

tendo em vista que sua 
coordenação opta por trabalhar 
tecnicamente, e não apenas 
ouvindo - sem visitar os locais 
- as reivindicações feitas pelos 
municípios maranhenses. 

Lembrou que a Funac é uma 
entidade de direito público, 
sem fins lucrativos, de caráter 
assistência!, de patrimônio 
próprio, vinculada à Secretaria 
de Estado de Solidariedade, 
Cidadania e Trabalho (Solecit). 

O evento contou ainda com 
a participação de secretários, 

vereadores e representantes 
de conselhos municipais. 

No final do Encontro, foi 
anunciado convênio firmado 
entre Prefeitura Municipal, 
Funac e Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), que, por meio do 
Programa de Trabalho 
Educativo de Apoio ao 
Adolescente, vai garantir o envio 
dc verba com o objetivo de 
atender os adolescentes 
provenientes de famílias de 
estado de pobreza absoluta, 

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO, 

situado à Rodovia BR - 010, km 1354 - 

Coco Grande, Imperatriz - MA, convoca- 

o Sr. LUÍS FRUTUOSO GOMES DE 

ANDRADE, portador da CTPS nQ 89258 

série 001 MA, a retornar ao trabalho no 

prazo de 72 horas sob pena de ser 

demitido, conforme Art. 482 Letra I do 

Decreto lei N- 5.452 da CLT - 

Consolidações das Leis Trabalhistas. 

Domingo Alegre 

Neste domingo o Bic 

vai pegar fogo com as 

atrações e a disputa 

das escolas na Gincana 
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Lei da rolha de volta na PC 

O acidente provocado por um advogado de São Luís com 

vítima fatal pode ter sido a causa 

A imprensa que cobre o 
dia-dia da polícia local vem 
tendo problemas outra vez 
com a Polícia Civil. 

Desde do acidente que 
envolveu o veículo Fiat 
conduzido pelo advogado 
Gleuber Guimarães Jr,, 
(OAB- Brasília), prestando 
serviços em São Luis, que a 
imprensa vem recebendo 
retaliações por parte da PC. 
O livrão de ocorrências por 
exemplo foi proibido para a 
imprensa. Segundo se 
informa, os repórteres terão 
que aguardar por boletins 
que serão fornecidos pelos 
êscrivãos das 
especializadas. 

Segundo o que foi 
apurado pela reportagem a 
determinação é do delegado 
regional Dr. Luciano Abreu. 
O delegado teria ficado 
aborrecido devido 
informações vinculadas na 
imprensa local dando conta 
de que foi a delegada 
Iranilde Assunção 
responsável pela liberação 
do advogado na noite do 
acidente que vitimou a 
jovem Marlene Silva Souza, 
maranhense, 23 anos de 
idade, que trafegava em uma 

1. Regional 

■ 

i 

Dr. Luciano Abreu, insatisfeito com a imprensa local 
mototaxi pilotada pelo 
motoqueiro Gesieldes 
Victor Dias, maranhense, 
35 anos de idade. 

Gleuber Guimarães, ao 
perceber a gravidade do 
acidente evadiu-se do local. 
Perseguido por uma 
patrulha da Polícia Militar 
comandada pelo tenente 
Adgilson ele foi localizado e 
conduzido até o plantão 

central, onde segundo o 
comandante da viatura 
afirmou que minutos depois 
ele fora liberado pela 
delegada de plantão. 

Cerca de oito emissoras 
que cobre as notícias 
policiais estão ameaçadas de 
omitir a informação a 
população de Imperatriz por 
causa da nova lei implantada 
pelo delgado regional. Os 

repórteres estão sendo 
proibidos de visitar os 
xadrezes, acesso ao livrão e 
outros. 

T u d o será for n e c j d o 
através de livrão. A 
reportagem do JC, tentou 
conversar com o delegado 
na tarde de ontem, mais foi 
informada que o mesmo 
estava em uma reunião sem 
hora para terminar. 

Assassinato de professor 

universitário ainda é mistério 

Delegado Sebastião Cabral recebeu inquérito no início do mês de novembro 

O delegado Sebastião 
Cabral, titular da Delegacia 
de Homicídios recebeu no 
início do mês de novembro 
mais um inquérito de difícil 
elucidação e autoria não 
definida ocorrido na Capital 
do Estado. Trata-se do caso 
do professor universitário 
Florismar de Jesus Aranha, 

assassinado com várias 
facadas por desconhecidos 
no dia 19 de novembro de 95. 

O caso Aranha, como 
ficou conhecido, chocou a 
opinião pública. A polícia 
trabalhou meses a fio nas 
investigações, mais não 
encontrou pistas suficientes 
que a levassem ao assassino 

ou assassinos. 
0 inquérito foi enviado do 

14° Distrito Policial 
(Bequimão) , onde 
permanecia sem conclusão, 
já que não há como 
formalizar uma denúncia 
sem apontar o acusado. 

O delegado explica que a 
atribuição da Delegacia de 

Homicídios não é tratar de 
todos os assassinatos que 
ocorrerem na capital, mas 
investigar aqueles de difícil 
elucidação e com falta de 
autoria. Os demais casos, 
devem ficar sob a 
responsabilidade da 
delegacia do distrito onde 
aconteceu o crime. 

PM de olho nos portadores de armas 

Quem for pego armado será preso e autuado em flagrante 

O coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos, comandante 
geral da PM no estado, 
reforçou a campanha da Polícia 
Militar no sentido de desarmar 
a população. Com esta medida 
o comandante espera diminuir 
a violência no estado. Bastos 
disse ainda que isso faz parte 
da nova lei que esta em vigor. 

A Polícia Militar distribuiu 
recentimente pânfletos para a 
imprensa informando sobre a 

Lei n0 9.437, de 20 de fevereiro 
de 1.997, que considera crime, 
"Ter ou possuir, mesmo em 
casa, arma de fogo (não 
registrada), e portar ou 
conduzir, sem autorização, 
arma de fogo (mesmo que seja 
registrada). 

De acordo com a orientação 
do Ministério da Justiça, o 
cidadão deverar procurar a 
Delegacia de Polícia mais 
próxima para informar-se a 

respeito. Para efetuar o 
registro, o proprietário da 
arma deverá levar todos os 
documentos pessoais, 
comprovante de residência e 
os dados da arma (tipo, marca, 
número, quantidade de tiros, 
calibre). 

Se for necessário 
inspecionar a arma, a 
autoridade policial dará uma 
autorização por escrito para 
portá-la. A nova I^i, entrou em 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

vigor apartir do último dia 
(09). O objetivo das 
autoridades é diminuir o auto 
indice de criminalidade 
existênte no País. 

Quem for pego com armas 
de fabaricação caseira, ou 
qualquer tipo de arma terá que 
se explicar para as 
autoridades, assim como, 
quem ter ou possuir, mesmo 
em casa, arma de fogo não 
registrada. 

Animais 
É assustador o número de 

animais que circulam 
dioturnamente pelas 
principais ruas de 
Imperatriz. Nem mesmo a 
campanha feita pela 
prefeitura de Imperatriz 
intimidou os proprietários de 
animais que correm o risco 
de serem multados, e seus 
animais recolhidos. 

Perda 
de documentos 

Maria de Fátima Guedes, 
maranhense, solteira, 
residente na Luis 
Domingues comunicou que 
perdeu uma bolsa contendo 
sua Carteira de Identidade 
Civil, e a importância de R$ 
30,00 (trinta reais). Fato este 
ocorrido quando a queixosa 
retornava para sua 
residência. 

Perda 
de documentos 

Marcelino Trindade de 
Sã, maranhense, casado, 
residente na Rua João 
Lisboa- bairro Juçara 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. Conforme o 
comunicante o falo ocorreu 
na tarde desta última 
segunda-fdeira. 

Perda 
de documentos III 
Deocleciano Gomes de 

Almeida, maranhense, 
solteiro, promotor de 
vendas, residente na rua 
Niléroi comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
dedula contendo vários 
documentos pessoais, balo 
ocorrido na tarde do uliiiho 
domingo. 

Furto 
de bicicleta 

Elementos não 
identificados furtaram no 
final de semana a bicicleta de 
propriedade da vendedora 
Gilcilene Barbosa Miranda, 
28 anos de idade, residente 
na rua Paraíba. 

Trata-se de uma bicicleta 
marca Monark Barra 
Circular de cor azul. 

Perda 
de documentos IV 
Valdinéia Martins dos 

Santos, maranhense, 
solteira, residente no bairro 
Mercadinho, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última segunda-feira 

Furto 
de documentos 

Raimundo Nonato da 
Silva Dantas, maranhense, 
39 anos de idade, residente 
na rua Guarani- comunicou 
que elementos 
desconhecidos furtaram de. 
dentro de veículo Chevette, 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última segunda-feira quando 
o referido veículo estava 
estacionado em frente sua 
residência. 

Furto 
de bicicleta 

Armando Rodrigues "%• 
Lima, maranhense, soltei.<-f. 
25 anos de idade, motorista, 
residente no bairro Santa 
Rita, comunicou que 
elementos desconhecido^ 
levaram da porta de sua 
residência uma bicicleta 
Caloi Ceei- cor vinho. 97. 
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