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Igreja encerra hoje 

assembléia diocesana 

Madeira 

apresenta 

relatório 

O deputado federal 
Sebastião Madeira está 
convocando a imprensa local 

ira uma coletiva às IShOO 
de hoje na ACII, para 
apresentar o relatório da 
Polícia Federal na trama do 
assassinato do prefeito Ildon 
Marques. O deputado 
Sebastião Madeira garante 
que cumpriu com a sua 
palavra, de ir até as últimas 
conseqüências na elucidação 
do caso. Segundo Madeira, ot 

resultado das investigações 
da vem confirmar a sua 
idoneidade moral e 
desmascarar o pseudo 
complò de assassinato do 
prefeito. 
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Dólar Comercial 
C ompr a ———— R$ 1.10 
Dólar Comercial 
Venda R$1.10 
Dólar Paralelo 
Compra     R$1,15 
Dólar Paralelo 
Venda   — 
Dólar Turismo 
Compra    
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   

. R$ 1 15 

R$ 1 11 

R$ 1.11 

RS í 1.27 

■ 1.15% 
Poupança 
Rendimento   
Ufir 
Valor R$0.9108 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120.00 
Salário Família 
Valor R$ 8.25 
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Dom Afonso Felipe Grégory, "Os leigos são a base da Igreja' 

Leigos, religiosos, padres e 
o bispo de Imperatriz, encerram 
ao meio dia de hoje a Assembléia 
diocesana de pastoral. 

O encontro que teve início na 
última terça-feira, serviu para 
fazer uma avaliação das 
atividades católicas, assim como 
elaborar o calendário da diocese 
de Imperatriz para ano de 98. 

Durante todo o encontro, 
trabalhos em grupos, orações, 
reflexões e cantos de animação, 
promoveram uma maior 
integração entre os 
representantes das diversas 
paróquias. 

Na noite de ontem, 
aconteceu uma confraternização 
no Centro Anajás onde o 
encontro está sendo sediado. 

Durante a realização da 
assembléia que terminará com 
um almoço, dom Afonso felipe 
Grégory, reafirmou sua 
confiança no trabalho gratúito e 
espontâneo dos leigos, que 
segundo ele, formam a base da 
Igreja. 
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Ismael Morais recebe indicação 

para a câmara estadual 

:W 
xxx 

Ismael Morais, reconhecimento público 

O médico Ismael Morais 
recebeu esta semana 
indicação para sair candidato a 
deputado estadual. 

O reconhecimento ao 
trabalho do vereador de 
Senador La Rocque partiu de 
diversas entidades que se 
mostraram ansiosos para tê- 
lo como representante da 
região no legislativo do 
Maranhão.Ismael Morais, 
agradeceu o apoio recebido, e 
embora tendo plano apenas 
para o ano 2000 disse colocar 
seu nome a disposição do 
partido. Página 1-3 

Ildon Marques recebe 

cronistas esportivos 

Ü prefeito de Imperatriz Ildon 
Marques de Souza, deverá 
receber uma comissão de 
cronistas esportivos e a diretoria 
do Cavalo de Aço ainda esta 
semana. 

Embora o executivo tenha 
afirmado ainda em campanha, 
que iria incentivar apenas o 
futebol amador, considerado por 
ele a base para o profissional, 

Ildão deve se render a 
preocupação da imprensa 
esportiva e seder um pouco de 
sua atenção ao esporte 
profissional. 

Na coluna Imperatriz 
Urgente assinada pelo jornalista 
Francisco do Valle, tudo sobre 
os bastidores da política e o clic 
do dia. 
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PM box é reativado 

João Lisboa 

Partido dos Trabalhadores 

elege comissão provisória 

Preocupado com o alto indíce 
de assaltos no centro de 
Imperatriz, mais precisamente 
no setor do calçadão, o major 
Francisco Melo da Silva, 
comandante interino do 3o BPM 
determinou a reativação o PM 

box existente naquele local e 
que a vários meses estava 
desativado. 

Os gatunos aproveitam a 
movimentação em horários de 
pique para aplicar o golpes. 
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Militantes e simpatizantes 
do Partido dos Trabalhadores 
elegem neste sábado a 
comissão provisória da sigla 
em João Lisboa. 

Durante reunião prevista 

para às 08:00hs no salão 
paroquial da Igreja Matriz, 
além da escolha dos 
dirigentes do PT, será lançado 
uma campanha de filiação. 

O encontro contará com a 

presença de Jomar 
Fernandes presidente do 
diretório municipal em 
Imperatriz e candidato a 
deputado estadual 
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Sociedade em 

Expressão Página 2-2 

Por Dentro da Imprensa 

Página 2-1 

■ Fim de ano 

Promoções vão 

aquecer o comércio 

Lojistas de Imperatriz já reaquecer o comércio que 
preparam para as festas de natal durante 97 teve seus altos e 
e ano novo as tradicionais baixos, o que para uns foi apenas 
promoções.O objetivo é trazer tropeços e para outros grandes 
de volta o consumidor, c quedas. Página 1-8 
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Roberto Oliveira 

procurado, v as crianças, já 
preparam suas listas de 
pedidos, e é para agradar essa 
parcela da sociedade que os 
empresários já se aventuram 
em viagens ao sul do país em 
busca de novidades', que sem 
dúvida agradarão a clientela. 

Nobel da 

Suborno 

nas estradas. 

Apesar das muitas 
denúncias a nível local e 
nacional sobre os muitos 
subornos nas estradas do país, 
este crime continua 
ocorrendo até aqui mesmo no 
Maranhão. Somente para se 
ter uma idéia, a menos de um 
mês nós constatamos crimes 
como policiais que por alguns 
trocados não conferem a 
documentação do veiculo e do 
motorista. constatamos 
também no posto fiscal de 
Kstreito os funcionários, 
passarem notas na frente de 
outras em troca de suborno, 
nas barreiras eles deixam 
passar cargas ilegal, e as mais 
recente ocorreu neste final de 
semana na barreira da policia 
militar de Açailândia, quando 
três policiais berraram o 
caminhão e ameaçaram 
prender a carga por falta de 
uma autorização para 
condução do veiculo por parte 
do proprietário, revoltado o 
motorista resolveu oferecer 
cem reais para -que a carga 
fosse liberada, os policiais 
recusaram, mais cederam 
quando a oferta foi de 200 
reais, o que mais uma vez 
prova que com alguns 
trocados tudo pode acontecer 
nas rodovias do país, só 
lamentamos que quando 
constatamos isso, não lemos 
como provar e punir os maus 
policiais, que quando se 
tratando da PM, a exceção é 
bem pequena; .dando para 
contar nos dedos da mão. 

Jogo pesado 

no mundo da 

cola. 

Ilá mais de cinqüenta anos. 
Pense e Coca-Cola travam 

uma batalha feroz pela 
preferência do mercado 
planetário de refrigerentes. Na 
semana passada, essa guerra 
assumiu uma violência inédita. 
A Coca-Cola comprou os 
parceiros da Pepsi na 
Venezuela. A Pepsi abandonou 
o iiaís. Suas ações 
despencaram na bolsa 
americana e a empresa quase 
foi a lona. No Brasil a coisa 
também não anda bem, na 
quarta tentativa de se firmar 
no país, a pepsi anunciou um 
investimento de 400 milhões 
de dólares para dobrar suas 
vendas e tornar-se a segunda 
na preferência dos brasileiros, 
mais deu tudo errado. Nos 
sete países onde a briga pela 
referência entre as duas 
empresas é mais acirrada, a 
Coca-Cola não perde em 
nenhum deles, e somente na 
Rússia é que a diferença é de 
apenas 1% em favor da Coca- 
cola, no Brasil a preferência 
pela Coca-cola é de 511%. 
enquanto que a Pepsi leva 
apenas 8%, no México a 
empresa bateu o recorde, dos 
00%, lá a Pepsi levou 21%. A 
pepsi não acerta mesmo uma 
no Brasil. Nos últimos tempos 
os franqueadores brasileiros 
de sua rede de pizzarias, a 
pizza llut, resolveram vender 
Antarctica. 

Já é natal 

no Comercio 

Faltam ainda quase dois 
meses para o natal, mais no 
comércio as vitrines já estão 
decoradas com pinheiros, 
bolas e laços, a idéia é mostrai- 
as opções de natal com maior 
tranqüilidade, e o pessoal do 
vai que é cedo, já estão de olho 
na decoração de suas arvores, 
os papais Noel já estão com 
suas novas versões. Sentado, 
esquiando ou saudando o 
natal, ele e mesmo o mais 

puz. 

.Se ainda estivesse entre nós 
a princesa Diana se sentiria 
honrada por ser uma das 
muitas merecedoras do 
prêmio nobel da paz 97. Sua 
adesão a luta de combate ãs 
minas antipessoas voltou a 
atenção da mídia para o 
problema e deastacou o 
trabalho corajoso da ativista 
Joady Willian, que faturou o 
prêmio de 1997 por ter 
trabalhado pelo banimento das 
minas em todo o mundo. Ao 
receber o mesmo no valor de 
um milhão de dólares Jody 
disse não acreditar no trabalho 
quando iniciado. maD o apoino 
inreslrilo da princesa Diana 
deu este prêmio a luta dos 
ativistas, e a certeza de que 
devem continuar lutando, pois 
0 mundo pode mudar. 

Festival de vídeo. 

Finalmente depois da 
segunda chamada o público 
alvo atendeu e o Festival de 
Vídeo de Imperatriz 
aconteceu. Somente duas 
emissoras de televisão 
participaram do projeto, e 
cineastas das escolas Rui 
Barbosa e D FM A. Os 
trabalhos inscritos são nas 
categorias Campanha 
publicitária, Matéria 
jornalísticas. Curta de ficção e 

1 minuto, os mesmos serão 
mostrados a população nocine 
Timbira e avaliados por uma 
equipe multi-diseiplinar. Os 
vencedores receberão o troféu 
Muiraquita e inscrição no 
(inarnicê de cine-vídeo 
realizado em São Fnis. alem de 
certificado de participação. A 
participação foi pequena e não 
atingiu a expectativa, talvez por 
falta de uma premiaçào um 
pouquinho melhor, o que 
estimularia mais os 
participantes 
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O presidem<■ do Jíipdo e a ele^niíe primeirii-diimii 

livro 

Nobel 97, vai para obras apoiada por La-Di. 

Nas comemoração da 
semana do livro, algumas 
escolas públicas estão 
recebendo o Kit-escola, 
destinado pelo ministério da 
educação. dentro do 
programa de incentivo a 
leitura. Durante a semana, 
foram feito exposições dos 
livros infantis, e trabalhos 
nas áreas de leitura e 
dramatização, mais a coleção 
visa também levar os alunos 
de 1 a 4 série a inlerassar-se 
mais pela leitura, e reduzir o 
índice de evasão escolar. A 
secretaria de Fdu cação 
também tem um programa de 
incentivo a leitura que é feito 
por um dia em escolas 
carentes, mais os alunos 
poderão adquirir os livros 
como empréstimo na Seduc 
para trabalhos em suas 
escolas. 

AIRT, 

Eleições 97. 

Rara a escolha da nova 
diretoria da Airt, associação 
de Imprensa da região 
locantina, dois nomes de peso 
disputam as eleições, Willian 
Marinho divulgou uma chapa 
antes mesmo de comunicar 
as pessoas que fariam partes 
da mesma, isso revoltou 
alguns comunicadores que 
tiveram seus nomes 
envolvidos sem nada 
saberem, entre eles estavam 
t laudir Rorcinio e Maria 
I.eònia, esta situação tez com 
que ambos os comunicadores 
manifestassem apoio a Josué 
Moura, o segundo candidato, 
que realizou duas reuniões 
para formação de chapa e 
discussão a cerca de um plano 
de governo, a chapa tem 
como, cabeça Josué Moura e 
Flso Araújo, alem de muitos 
nomes distribuídos e todos os 
setores da comunicação e 
empresa, dentre eles os 
Maria Feônia no 
departamento social, e 
Llaudir porcinio no conselho 
fiscal, Durante toda a semana 

passada lambem havia 
especulações a cerca de 
Demerval Moreno disputar 
também as eleições com 
chapa independente, durante 
a primeira reunião no 
Caneleiros Bar, o mesmo 
disse não ter nenhuma 
pretensão de vir ser cabeça de 
chapa, e aderiu a chapa de 
Josué Moura, Rara formar 
Chapa e definir nomes. 
Willian Marinho reúne-se 
com comunicadores de todos 
os quilates na próxima terça- 
feira, onde deverá sair a 
definição de nomes, o que 
promete esquentar a disputa. 

Exposição 

Durante seis anos, o 
repórter fotográfico, 
Sebastião Salgado rodou o 
mundo em busca de imagens, 
e o resultado são uma 
exposição gigantesca com 
quatro mil fotos, de 
trabalhadores do mundo 
inteiro. Durante as muitas 
sessões de Foto. esse mineiro 
de 4() anos disse ler se 
comovido com a dura vida de 
homens, mulheres e até 
crianças numa rotina de 
trabalho que mais parecia 
uma via-crussi, homens 
reduzidos a nulidade, onde a 
dignidade é trocada por um 
trabalho seme-escravo. As 
pessoas que visitaram o salão 
das artes em SR, ficaram 
impressionadas com as 
muitas cenas de sofrimento e 
riscos constantes. A 
exposição aberta no ultimo 
dia 19, com a presença de 
artistas, fotógrafos e 
personalidades políticas, fica 
(un cartaz até o final do ano. 
Vale a pena conferir. 

Festa 

supresa para 

Falabella. 

Não poderia ser diferente, 
nas comemorações de 40 
anos do ator mult-mídia 
Miguel Falabella, amigos de 
todas as áreas foram a São 
Raulo levar os cunmprimenlos 

ao amigo. Os atores Rai 
(lazolla, May ara Ma gr • 
Oacar Magrini Renã.f 
Ciribellee Mauro Mendoiu 
encararam a ponte a 

aéria Rio/são Raulo pai a: 
levar um abraçop a uma das; 
pessoas mais varsãtil do; 
teatro brasileiro. A lesta; 
organizada pela Socialhi :• 
Mary Nigri no reslauran 
Qualrino a quatro quadras do j 
teatro procópio fereira, onde 
Miguel acabara de estreia a" 
peça Submarino, que reuniu ; 
um grupo seleto de sei | 
amigos.Rara os prézenles ele j 
fez uma declaração; ".iaj 
ganhei muitas fesLo-j 
supresas masi esta i j 
especiaP. 

Moda tem 

herdeira 

Thank you, lhank vou. 
com um agradecimento 
quase sussurado. Donalella 
Versace encerou o mai^ 
aguardado dos evenle 
apresentados duranle 
semana da moda de Milão, 
que aconteceu entre os dia-- 
2 e 9 de outubro. Rãlida 1 

vestindo preto, a irma do 
estilista (fianni Versão 
despediu, aplandidissima.do 
pulblico selecionado a dedo 
para o lançamento da nova 
coleção primavera-verao da 
griffe, no primeiro desfib 
depois da morte de seu: 
criador, em julho passado 
Rassada a tragédia. 1 tonaiella 
assumiu a direção artislica i 
o design da marca, "sinto 
muita falta de meu irmão. I 
muito triste voltar a uma 
passarela sem sua 
presença"declarou ela >em 
conter as lagrimas. 

Antes da casa Versão 
entrar em cena, uma 
homenagem ao estilista 
emocionou o publico, qm 
contava com celebridades do 
mundo do cinema, da musi» a 
e da moda. Fnlre os 
convidados ilustres, nomes 
como Demi Moóre. ("her. 
Rupperl Fverell, Boi 
(leorgc, Reler Oabriel e 
Donna Karan. 
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Postos de vacinação continuam atendendo hoje 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Felicidades 
mil 

Externando meus 
parabéns nesta sexta-feira, 
ao Cleonir Ferreira dos 
Santos, presidente do 
Juçara Clube, que esteve 
aniversariando na terça- 
feira, dia 28 de outubro. . 

Querido por seu vasto 
círculo de amigos, Cleonir 
Ferreira promoveu 
importantes mudanças no 
comando do principal clube 
de lazer de Imperatriz. 

Prostituição 
infantil 

40 pontos de 
prostituição infantil foram 
desativados ou fechados 
nos últimos 11 meses em 
Goiânia, principalmente 
pela fiscalização do 
Ministério Público, que 
criará uma rede para 

abar com outros 40 
estabelecimentos que 
resistiram. 

A estratégia é ampliar a 
fiscalização aos chamados 
"inferninhos", com a 
participação de órgãos 
municipais, estaduais e 
federais, além da polícia. 

Empresas 
conscientes 

Consumidores já podem 
escolher produtos que 
venham com selo que 
garante que a empresa 
responsável não utilizou 
mão-de-obra infantil. A 
Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança 
diplomou até agora 103 
^ipresas que 

comprovaram não 
empregar trabalho infantil 
e que desenvolvem 
projetos sociais e de 
capacitação profissional de 
jovens. 

Uma campanha 
publicitária irá mostrar ao 
consumidor por que deve 
dar preferência a produtos 
que tenham o selo. 

Dinheiro 
legal 

Prefeitura de Campinas, 
em Sao Paulo, lança a 
campanha "Um por Todos e 
Todos por Io", para 
arrecadar um milhão de 
reais até o fim do ano e 
financiar projetos para 
crianças e adolescentes 
carentes. 

Os recursos devem vir da 
iniciativa privada, ao se 
colocar em prática a Lei 
Federa] 8.069/90, que 
possibilita a destinação de 
1% do total do imposto de 
renda devido pelas 

empresas ao Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Relações 
públicas 

A Universidade Católica 
de Pelotas abriu um novo 
espaço para a divulgação da 
pesquisa e a produção 

de Relações 
Caderno 
Relações 

teórica 
Públicas: o 
Didático de 
Públicas. 

O Caderno foi 
organizado por Marislei da 
Silveira Ribeiro e Maria 
Eneida Tombesi, sob a 
coordenação da professora 
Margareth Michel. 

Os colaboradores podem 
encaminhar artigos e 
sugestões bibliográficas à 
professora Margareth 
Michel, avenida Fernando 
Osório, 6718 - Pelotas - RS - 
Cep 96070 - 000, fone/fax 
(0532) 736604. 

Unimed 
em destaque 

A Unimed Imperatriz 
promoveu palestra em 
Imperatriz, na noite do 
último dia 29, com o Dr. 
Reginaldo Tavares de 
Albuquerque, presidente 
das Sociedades 
Cooperativas de Trabalho 
Médico do Norte/Nordeste. 

O tema da palestra foi "O 
sigtema Unimed Norte/ 
Nordeste — momento 
atual", e foi desenvolvida no 
auditório da Associação 
Médica de Imperatriz 
(AMI), no Centro da cidade. 

Fazendo 
campanha 

O Governo do Estado 
acaba de colocar em prática 
uma campanha de 
conscientização dizendo 
que toda vez que um 
empresário sonega ICMS 
está roubando o seu 
dinheiro. O mesmo 
acontece quando o governo 
renuncia ao direito de 
arrecadar, porque concede 
a algum empresário um 
favor fiscal. 

O ICMS é um imposto 
que a pessoa paga 
embutido no preço de 
protudos e serviços. O 
empresário é um fiel 
depositário e deve repassar 
o imposto pago pelo 
contribuinte aos cofres 
públicos. 

Esse dinheiro deve se 
transformar em escolas, 
hospitais, redes de esgotos 
e em muitas obras que irão 
dar mais qualidade à vida 
das pessoas. 

A vacinação inciada, no 
último sábado (25), pela 
Secretaria de Saúde do 
Município (Semus), 
continua até hoje, nos 
postos de saúde da cidade, 
segundo informações da 
diretora do Departamento 
de Imunização e da 
Campanha de 
Multivacinação, Maria das 
Graças Bezerra. 

Segundo a coordenação 
da Campanha, até a última 
quarta-feira (29), 3.272 
crianças menores de um ano 
haviam sido vacinadas 
contra Poliomielite 
(Paralisia Infantil), 
atingindo 74,46 % da meta 
exigida. A Semus conseguiu 
vacinar (dados coletados até 
quarta-feira) 17.828 crianças 
menores de cinco anos e de 
um a quatro anos (51.13%). 
No total geral foram 
vacinadas contra Paralisia: 
22.838 crianças. 

Contra o Sarampo, 
somente no sábado (25), 
foram aplicadas 15.821 Criança é atendida por vice-prefeito no Posto de Saúde 

doses. Nesse caso, a Semus 
conseguiu atingir 70.89% da 
meta exigida pela Secretaria 
de Saúde do Estado. 

Está previsto para hoje o 
resultado final da 
Campanha. A Secretaria está 
computando os números 
registrados nos postos de 
vacinação fixos (unidades 
de Saúde da Rede 
Municipal). Para a 
coordenação da campanha, 
o total apresentado até 
agora já corresponde as 
expectativas. 

A Semus também 
agradece a colaboração e o 
apoio das instituições 
públicas e privadas na 
realização da campanha, 
sem as quais não seria 
possível instalar 33 postos 
de vacinação contra 
Sarampo e Paralisia Infantil, 
oito contra Paralisia e 10 
fixos contra Sarampo e 
Paralisia. No total 51 postos 
de vacinação foram 
montados nessa segunda 
etapa da Multivacinação. 

População enaltece ações de Ismael 

Em reconhecimento ao trabalho que vem realizando, o médico e vereador 

Ismael Morais foi indicado esta semana pela população de seu município, como 

candidato a deputado estadual 

O médico e vereador 
Ismael Morais recebeu esta 
semana de diversas entidades 
de classe e movimento 
populares da região, a 
indicação para candidato a 
uma cadeira na Câmara 
Estadual. 

Para diversos lideres 
comunitários, Ismael Morais 
que ocupa uma cadeira na 
câmara de Senador La 
Rocque, preenche os 
requisitos para representar a 
região na Assembléia 
Legislativa. 

Político influente, e de livre 
acesso nos gabinetes do 
governo, o médico tornou-se 
publicamente conhecido em 
seu município pelo trabalho 
que profissionalmente vem 
exercendo a muitos anos, 
"Doutor Ismael, além de ser 
uma grande pessoa, é um bom 
profissional e bom político" 
diz a dona de casa Maria da 
Silva, 35 anos. 

Para o lavrador Carlos 
Eduardo, 46, as roças 
comunitárias entregues por 
Ismael Morais, resolveram o 
seu problema e o de sua 
família, "Eu estava 

preocupado, porque não tinha 
onde plantar, agora, tenho 
certeza que na colheita, terei o 
que comer juntamente com os 
meus filhos" afirma. 

Ismael Morais, disse ficar 
feliz pela indicação que 
recebeu, mas confessa não ter 
interesse em disputar em sair 
candidato no ano que vem, "o 
projeto do meu partido é para 
o ano dois mil" diz ele, 
acrescentando que seu nome já 
está sendo cotado pelo partido 
como o candidato a prefeito em 
Senador La Rocque. 

"Temos grandes nomes da 
região que com certeza 
representarão muito bem este 
lado do Estados, de forma que 
fico tranqüilo, o que me 
garante traçar um projeto 
político a longo prazo" 
enfatizou recentemente 
durante entrevista concedida a 
Rádio Capital 

Entre as iniciativas do 
médico Ismael Morais, a que 
mais repercute, é a distribuição 
de sete mil lotes em Senador La 
Rocque, o que está sendo feito 
em etapas. 

O programa que visa 
beneficiar pessoas carentes que 

mm. 
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Ismael Morais, "can didato ideal" à Assembléia legislativa 

não casa própria, será 
concluído até o final de janeiro, 
quando terá início uma segunda 
fase: a de construção de casas 
em regime de mutirão, "nossa 
vontade é de fazer muito mais" 
afirma, "mas não temos o apoio 

de nenhum poder público, 
todos os benefícios que 
prestamos tanto nq hospital 
Dona Izabel, quando em outros 
setores, são feitos com 
coragem e recursos próprios" 
finaliza 

Baixo quorum adia decisão sobre vigência da GPMF 

A decisão sobre a vigência 
da CPMF até 1999 foi adiada 
pela Câmara Federal, com o 
quorum baixo e vários 
parlamentares viajando em 
missão no exterior, ele diz que 
a intenção agora é votar na 
próxima semana um 
requerimento de urgência para 
a tramitação da proposta e 
depois ouvir o ministro da 
saúde, "Eu acredito que a 
semana vem será o melhor 
momento para fazê-lo, e nós 
queremos ouvir o senhor 

Ministro da Saúde para ele nos 
dizer dos quase R$ 6 milhões 
já arrecadados com a CPMF, 
como foram aplicados, bem 
como o que ele pretende fazer 
com o restante dos recursos 
hão de entrar ainda neste ano 
e em 98" disse o presidente da 
Câmara Inocêncio Oliveira, 
chamando atenção para a 
importância de que se discuta 
uma Reforma Tributária e 
Fiscal que permita, não só o 
enxugamento do número de 
"encargos, taxas e 

contribuições, mas sobretudo, 
uma melhor distribuição do 
bolo para os Estados, 
Municípios e União". 

Pela proposta a ser votada 
na Câmara, Contribuição 
Provisória Sobre 
Movimentação Financeira deve 
ser prorrogada por onze meses 
a partir do ano que vem, os 
recursos arrecadados serão 
investidos na área de saúde, 
especialmente, no pagamento 
aos hospitais convêniados ao 
Sistema Único de Saúde-SUS. 

Entre, parle dos deputados 
do bloco esquerdistas, registra- 
se hoje uma certa indignação. 
Para eles, os recursos que 
entrarem nos cofres públicos, 
até o momento, "não foram 
aplicados nos setores para os 
quais deveriam ter sido 
direcionados", muitos 
deputados, já manifestaram 
interesse em convocar o 
Ministro da Saúde Carlos 
Albuquerque, para que venha 
a prestar esclarecimentos na 
Tribuna da Casa. 

TTI 
TCT 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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por THOMPSON MOTA 

Candidatos 

O PRP lançou na última 
quarta feira em reunião 
realizada na People os nomes 
do Dr. Luis Carlos Noleto e do 
Vereador Joel Costa como 
{candidatos a Deputado 
Federal e Estadual 
respectivamente. Marcaram 
presença neste acontecimento 
a alta cúpula do Partido, além 
de várias lideranças política, 

estudantil e empresarial de 
nossa cidade. Todos os 
oradores destacaram o 
trabalho político que está 
sendo desenvolvido pelo Vice 
Prefeito Dr. Luis Carlos Noleto. 
muitos o consideraram como 
verdadeiro articulador. Por 
outro lado, aproveitando o 
momento, foi lançada a 
candidatura do Vereador Joel 
Costa a Deputado Estadual. 
Estiveram presentes o 
Secretario de Esporte e Lazer 
Valdeci Pereira e esposa Sra. 
Maria José, Sra Maristeia 
Noleto, entre outros. Após este 
lançamento acreditamos que as 
candidaturas sejam 
irreversíveis, no decorrer 
deste mes de Novembro 
muitas candidaturas serão 
lançadas, é preciso que os 
partidos políticos observem o 
número de candidatos, caso 
contrário estaremos abrindo 
guarda para os famosos para - 
quedislas. Ao nosso ver cada 
partido deveria lançar no 
máximo (i candidatos, o que 
facilitaria para que possamos 
aumentar a nossa 
representatividade, tanto no 
Congresso Nacional como na 

Assembléia Legislativa, vamos 
lançar nomes que tenham pelo 
menos condições de competir, 
homens que estejam 
comprometidos com o 
desenvolvimento de nossa 
cidade. As dobradinhas 
políticas começam a aparecer, 
Dr. Haroldo Chagas e André 
Paulino já estão em campanha, 
geralmente chega ao fim, quem 
sai na frente, é verdade. 

Airt 

Nunca esteve tão 
concorrida a disputa para a 
presidência da Airt, os colegas 
estão se mobilizando no 
sentido de se recadastrar para 
poder ter direito ao voto. Essa 
disputa acirrada é salutar, 
esperamos ter uma eleição 
tranqüila, que por sinal está 
marcada para o dia 10 de 
Dezembro. Até o presente 
momento já lançaram duas 
chapas, uma encabeçada pelo 
Jornalista Josué Moura, a outra 
por William Marinho. Os 
colegas que queiram se 
recadastrar pódem procurar o 
escritório da Agencia Brasil 
do amigo Clelio Silveira, atual 

presidente de nossa entidade, 
localizada nos altos do Big 
Box, na praça da Bíblia. 

Fiqueninho 

Acontece hoje no Ginásio 
Fiqueninho o Curso de 
Iniciação Esportiva, o evento 
será realizado pela Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer, com total apoio da 
Prefeitura Municipal. O curso 
contará com a participação da 
Subsecretária Regional de 
Educação. Segundo o 
Secretário Valdeci Ferreira, o 
principal objetivo deste curso 
é preparar os professores de 
educação física das redes 
públicas municipal e estadual. 
A participação está aberta 
também para os demais 
professores de primeira a 
quarta série que tem um 
trabalho fundamental de 
recreação escolar. O 
secretário disse ainda que o 
curso é gratuito para os 
profesores da rede de ensino, 
os professores da rede 
particular de ensino devem 
contribuir com uma taxa de 
apenas dez reais. 

O ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades 
da República de SâoTomé c Príncipe, Homero jerônimo 
Salvaterra, visitou o Sebrae recentemente, sendo 
recebido pelo presidente da entidade, Mauro Durante. 
Em reunião com técnicos da área internacional da 
entidade, o ministro mostrou interesse na possibilidade 
de um futuro acordo de cooperação com o seu pais na 
área de apoio às micro e pequenas empresas, por 
intermédio do Itamaraly. 

Homero Salva terra visitou as várias áreas do Sebrae e 
se entusiasmou com o serviço desempenhado pela 
entidade. Ganhou, de presente;: varias publicações que 
orientam os futuros empresários na criaçao de suas 
empresas. 

Além de Mauro Durante, participaram da reunião com 
o ministro Homero o gerente de Assuntos Internacionais 
do Sebrae, Pedro Paulo Beck: Geraldo Eustaquk), técnico 
da área internacional e Luís Augusto Pacheco, assessor 
de Articulação Institucional. 

O colunista recebeu comunicado do presidente da 
Apra, Osman Freitas, afirmando que, "levando em 
consideração que o Dia Mundial de Combate a Aids, 1° 
de dezembro, se aproxima convidamos V.Sa. para uma 
reunião a realizar-se no auditório da sede da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS). á rua Coriolano Milhomem, 
às 19 horas do dia 30 de outubro/97, onde serão 
discutidas as tarefas atribuídas a cada entidade que venha 
participar da Campanha naquele dia. Sua presença é de 
fundamental importância". 

8° Congresso dos Funcionários 

do BB, o congresso do "não" 

por Gilberto C. Costa 
Diretor Seeb-MA 

Estivemos reunidos no 
Rio de Janeiro, nos dias 07, 
08 e 09 de agosto deste, para 
tratar de assuntos 
específicos do Banco do 
Brasil e seu funcionalismo. 

Na pauta, a Campanha 
Salarial 96, onde se procura 
uma solução para o impasse, 
a Campanha Salarial 97 e 
ainda a votação do Previ. 

De todas as avaliações 
feitas, é consenso dizer que 
o patrão não é mais o 
mesmo e ainda que as 
correlações de forças 
apresentam uma ligeira 
desvantagem para o 
conjunto do funcionalismo. 
E difícil negociar quando a 
outra parte impõe todo um 
apoio, toda uma sustentação 
de quem se permite 
participar de uma política 
neo-liberal, subtraindo cada 
dia que passa, direito dos 
trabalhadores conquistados 
a duras penas. 

Quando entitulamos que 
este foi o Congresso do 
"não", fazemos referência à 
casta de idéias ali 
representada. Depoimentos 

vindos de todos os cantos do 
País, dão conta da 
insatisfação e indignação do 
corpo funcional. Não ao 
reajuste zero, não a cassação 
dos PCS, não às horas extras 
gratúitas, não ao "sim" da 
Previ que o banco apresentou 
prontinho sem muita 
discussão, não a manipulação 
dos balanços e não ainda a 
todo tipo de enrolação que o 
banco vem impondo frente as 
negociações. 

O "não" foi repetido várias 
vezes para que enfrentemos 
o "sim" verdadeiro. Deles, o 
maior foi o "sim" à 
resistência. Resistir à política 
néo-liberal de FHC, Ximenes 
e Cia. Este "sim" se confunde 
com o "sim" da mobilização 
que é a pedra fundamental 
para o alingimento dos 
nossos objetivos. 

Jogando com o medo, o 
desemprego e a situação 
financeira do quadro, o banco 
aposta no abono, que não se 
incorpora a nada, para impor 
uma política de reajuste zero. 
Aposta ainda na 
desmobilização e na talfa de 
organização das entidades 
representativas. Engana-se 
totalmente pois a categoria 

foi minada e encontra-se no 
último grau da tolerância. 
Certamente não, iremos 
assistir juntos o banco 
enrolar mais uma vez a 
reposição de perdas 
reconhecidas oficialmente. 
No mínimo. 

A resistência trará 
riscos? Talvez. Mas, 
corremos também o risco 
de mostrarmos ao banco 
que ainda somos capazes de 
nos mobilizarmos para 
conseguir um reajuste que 
devolva a dignidade ao 
nosso salário. Por um banco 
de fomento à produção e ao 
desenvolvimento social. Por 
nm banco que há muito já 
acabou. 

Como dissemos na 
campanha eleitoral, não 
temos pronta a solução para 
as inquietações dos 
bancários e dos 
trabalhadores em geral. 
Temos sim, o compromisso 
de lutar cada vez mais na 
busca destas alternativas. A 
ordem do dia é resistir. 
Apsotar na resistência. 
Resistimos mesmo. Somos 
forte e temos a capacidade 
de retomar os nossos 
rumos. 
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por Luís Gomes 
Ex-promotor de justiça 

Hoje é o Dia do Livro. Um 
livro deve ser, ou deveria ser 
o nosso travesseiro. Castro 
Alves, poeta baiano, vate da 
literatura brasileira, assevera, 
em versos conhecidos: "Oh 
bendito o que semeia, livros... 
e manda o povo pensar". 

Em cada livro um 
admirável mundo novo, uma 
fonte de inesgotável consulta 
e de sabedoria. Quem quiser 
se imortalizar, escreva um 
livro, faça um filho ou plante 
uma árvore. 

Um livro, mesmo ruim, lhe 
conduz ao prazer da leitura. 
Um bom livro, abre uma nova 
fronteira ao conhecimento, 
alimenta a alma e o corpo. 

A Bíblia Sagrada é o livro 
dos livros. Há, também, o 
livro dos recordes. Um bom 
profissional deve adquirir 
bons livros, para alcançar 
sucesso. Um livro serve até 
de enfeite, se o seu 
proprietário não quiser abri- 
lo. 

O homem faz o livro, o 
livro faz o homem. Dizem que 
Rui Barbosa, tirava algumas 

horas por dia para ler 
dicionários. porque 
considerava um livro por 
excelência. I odos os demais 
estão ali dentro. 

Dizem que livro e mulheres 
não se emprestam. Eu já 
emprestei aqueles, e os recebi 
bem poucos. Um livro é pedra 
de cristal, tem-se com ele o 
mesmo cuidado. 

O padre Anlonio Vieira, 
beletrista de escol, conhecido 
pelos seus sermões., disse 
num deles, "o livro é um 
mundo que fala, um surdo que 
responde, um cego que guia. 
um morto que vive". 

O livro ê um amigo de todas 
as horas, um companheiro de 
viagem, um confidente. O livro 
ê um orgasmo, já disse um 
louco, que renunciou todos os 
prazeres carnais da vida, para 
ficar com o prazer do livro. 

Conhece-se o homem pelo 
livro que escreve. Ali está 
traçado o seu biolipo. O 
Capital de Marx, Òs Lusíadas 
de Camões, O Livro da 
Virtude de Lao-tsé. 

Livro em tudo. Livro no 
bolso, debaixo do braço, livro 
no chão, na prateleira, no 
banheiro. 

Há quem os troque ' >r 
uma mulher, m T. 
igualmente, há quem faça o 
contrário. 

Sêneca, já dizia que um 
livro, mesmo pequeno, ê 
apreciável e tem sua 
utilidade. 

Monteiro Lobato, disse 
que "um país se faz com 
homens e livros". Josué 
Montello, Paulo Coelho, 
Jorge Amado e tantos outros 
grandes escritores 
brasileiros, lançam para o 
povo, através dos livros que 
escrevem, as suas idéias, as 
suas histórias e estórias, 
tornando-se formadores de 
consciência cultural, 
impondo respeito 
internacional ã iií|n(") 

brasileira. 
Leia, mas leia muito, 

porque a leitura é salutar 
para a alma e o corpo. Leia 
livros, revistas, jornais. Estes 
são a máquina de fazer 
lúcidos,-ao contrário da 
televisão, que é a máquina de 
fazer doidos. 

Ris, portanto, a minha 
singela homenagem ao livro, 
pela data que hoje transcorre, 
assinalando o seu dia. 
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Polícia Militar   
Delegacia de Plantão  
Corpo de Bombeiros  
Hospital de Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão ^Pediatria) _ 
Aeroporto  
Estação de Trem 
Hemomar  
Tropígás _ 
Paragás 
Alcóolicos Anônimos  
Prefeitura Municipal _ 
Câmara M unicipali 
Fórum Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita — 
Defesa do Consumidor^ 
Cemar — 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal _ 
Secretaria Estadual da Fazenda __ 
Polícia Federal  
Polícia Rodoviária Federal 
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722-1287 
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721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Partido dos Trabalhadores 

Comissão Provisória será eleita hoje 

A direção quer fazer do PT um partido atuante em João Lisboa 

Militantes e simpatizantes do 
Partido dos Trabalhadores se 
reúnem neste sábado no salão 
paroquia] da Igreja Matriz de 
João Lisboa. 

A reunião prevista pára 
iniciar às ()8:(K) hs contará ainda 
com a presença de Jomar 
Fernandes, presidente do 
diretório municipal do partido 
em Imperatriz, durante o 
encontro será eleita a Comissão 
Provisória do PT naquela cidade. 

Na reunião de amanhã, o 
Partido dos Trabalhadores 
espera abrir uma nova história 
no município, onde apesar de 
ter sido atuante, hoje 
praticamente não existe. 

Para a direção estadual do 
PT. o mais viável para a sigla é 
ser dirigida em João Lisboa] tela 
juventude que "hoje tem 
grande maturidade |X)líIica". 

Fm João Lisboa, muitos 
jovens vindos de movimentos 
estudantis e religiosos devem 
estar assinando ficha de filiação 
no Partido de Trabalhadores, 
isso, segundo Ivanildo 
Alexandre, atual coordenador 
da Pastoral, é resultado do 
trabalho de formação política 
realizado nos últimos três anos, 

-í ipela própria pastoral, ele 
^ entende que, diante do quadro 

social em que Vive o país, "torna- 
se indispensável um trabalho de 
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Jomar Fernandes, fortalecer o PT 

base". 
Para Jomar Fernandes, a 

reestruturação do partido em 
João Lisboa, se torna essencial 
diante da necessidade de 
tornar o PT, atuante. 

O bacharel, diz acreditar na 
mobilização da juventude 
como a "força capaz de 
derrotar, num futuro bem 
próximo, oligarquias fincadas 
no Estado desde muitos 
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EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

lorário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 . Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

iü 
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Após a formação da 

Comissão Provisória, será 
lançada em João Lisboa uma 
campanha de filiação, que se 
estenderá da sede até aos mais 

distantes distritos do interior. 
A meta do PT em João 

Lisboa é participar do 
processo eleitoral de 2000, 
possivelmente lançando 
nomes aos cargos 

majoritários e proporcionais. 
João da Cruz, do distrito de 

Serra do Odílio e Ivanildo 
Alexandre, de São Raimundo 
devem assumir a direção da 
sigla neste sábado. 

Proposta de ensino pago 

nas universidades públicas 

Para Tomaz Aroldo da Mota Santos e Jacyntho José Lins 

Brandão, a idéia é como se o Brasil investisse na 

formação de médicos e professores, porque eles vão 

ganhar mais. 

Algumas vozes têm 
propalado a introdução do 
ensino nas universidades 
públicas brasileiras. Essa 
idéia se apóia em propostas 
similar de agências 
internacionais, entre as quais 

'O Banco Mundial (veja-se, a 
propósito, a publicação 
Financiamento de la 
Ensenaza Superior). 

Sugere-se ainda que o 
poder público não tem 
recursos para financiar a 
expansão do ensino superior. 
Ora, estudos indicam que o 
pagamento de anuidades nas 

entre outras, a extensão 
cultural, e a prestação de 
serviços à sociedade, como a 
realizada, por exemplo , pelos 
hospitais universitários, a 
pesquisa artística, filosófica, 
científica e tecnológica, a 
formação de cientistas e 
recursos humanos de alto 
nível. 

Parece-nos, pois, que o 
ganho financeiro com a adoção 
do ensino pago é irrelevante 
diante da demanda atual e 
futura por acesso ao ensino 
superior. 

Pensamos que nas 

indivíduo a ganhar melhores 
salários no mercado de 
trabalho e que, por esse ganho 
futuro, o estudante deve 
pagar. 

Nesse argumento há um 
erro: admitir que o 
investimento em educação 
não visa a objetivos coletivos 
e sociais, mas individuais. E 
como se o fiais investisse na 
formação de médicos e 
professores não porque eles 
vão cuidar da saúde e da 
educação, mas porque vão 
ganhar mais. Sendo assim, 
caberia a cada qual escolher o 
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Universidades públicas, ensino gratuito ameaçado 

universidades públicas "por condições aluais, alguma curso mais recompensador 
expansão já é possível aqueles que podem pagar 

cobriria parle pouco 
sigíicativa dos custos. 

E certo que esses custos 
são mais elevados que os de 
instituições que se dedicam 
tão somente ao ensino de 
graduação- que é, diga-se de 
passagem, uma das mais 
nobres missões 
universitárias, quando 
realizada com excelência. 
Mas as universidades 
públicas, além do ensino, 
desenvolvem ampla e 
dispendiosa gama de 
atividades, cabendo destacar, 

e vem 
sendo feita pelas universidades 
federais. 

E possível que a adoção de 
novas regras de gestão 
acadêmica, administrativa e 
financeira, no contexto da 
autonomia, possa ampliar essa 
capacidade. Além disso, é 
necessário que se criem novas 
instituições, destinadas a 
absorver a explosão 
demanda existente. 

Gostaríamos também 
considerar o argumento 
utilizado na discussão, de que 
o curso superior capacita o 

de 

de 

em relação ao seu 
investimento em anuidades. 

E de esperar que essa idéia 
não prospere, pois é 
destituída de sentido público. 
Devemos esperar que ela não 
encontre apoio entre as 
lideranças do país, que tem 
como pripcipal 
responsabilidade a 
coordenação e supervisão da 
educação no Brasil, ensejando 
amplo debate capaz de 
delinear os rumos 
necessários ao ensino 
superior público e gratuito 
neste país. 
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Secretaria de Educação reorganiza TV Escola 

O objetivo é diminuir a centralização, incentivando as escolas a cuidarem de seu patrimônio, orientando 

sobre a utilização desse recurso ainda pouco explorado pelo professor. 

A Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc), através de 
seu Departamento Pedagógico, 
iniciou na manhã de ontem 
(30), no Auditório "Paulo 
Freire", o encontro com os 
professores das 44 escolas 
municipais de Imperatriz que 
utilizam o método TV Escola. 

O evento, que encerrará 
hoje, foi aberto pelo secretário 
de Educação, Agostinho 
Noleto, e tem como objetivo a 
formação de coordenadores 
nas escolas, para descentralizar 
o trabalho da Seduc, orientando 
sobre a questão da utilização 
desses recursos ainda pouco 
explorados pelo professor nas 
ações didático-pedagógicas. 

No local, já foram proferidas 
palestras pelo subsecretário de 
Educação, Lourenço Pereira, 
que falou sobre Recursos 
Audiovisuais nas Escolas e pela 
diretora pedagógica, Ester 
Amália Glitz, que falou sobre 
TV e Educação. Hoje. a partir 
das 15h, o subsecretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches irá falar 
sobre Escolas e os Meios de 
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Agostinho Noleto, cuidado com o patrimônio das escolas 

Comunicação. O evento contará 
ainda com a participação do 
Sargento - Erancinando 
Pereira, idealizador do 
Telecurso 2000 nas Escolas 

Municipais de Imperatriz. Um 
técnico irá orientar sobre a 
utilização correta dos 
equipamentos {Kit 
tecnológico). 

Aniversariahte em destaque 

■ 1 ■ 1 ■ 

\í P wW W, I 

O destaque desta sexta- 
feira, 31, é o boa praça Cleonir 
Ferreira Santos, presidente do 
Juçara Clube, que esteve 
aniversariando na terça-feira, 
28 de outubro/97. Como 
comandante do maior e mais 
tradicional clube de lazer de 
Imperatriz, tem contribuído 
efetivamente na 
incrementação das atividades 
desenvolvidas pelo JC, além 
de aproximar a comunidade 
juçara da comunidade local. 

Atualmente, Cleonir 
Ferreira "Negrão", como é 
mais conhecido entre os 
amigos, exercer importante 
cargo de assessor da 
Prefeitura Municipal. 
Indiscutivelmente, tem sido 
uma peça de fundamental 
importância dentro da 
administração fldon Marques 
de Sousa. 

A data foi comemorada em 
grande estilo, quando 
estiveram presentes 
familiares e amigos. Durante 
todo o dia, Cleonir Ferreira 
foi efusivamente 
cumprimentado. Portanto, 
receba, neste momento, os 
votos de parabéns e muitos 
anos de vida de diretores e 
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funcionários do Sistema 
Tucanu'svde Comunicação, 
sobretudo do superintendente, 

Conor Pires (!(> Farias, do 
quem "Negrão" é dileto 
amigo. 

A«wra einm 
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Outras atividades 
coordenadas pela professora 
Fátima Celeste, coordenadora 
da TV Escola em Imperatriz, 
serão feitas paralelamente 

utilizando o vídeo. Dez temas 
estarão sendo explorados. As 
professoras também irão 
receber material de apoio 
como: apostilas, textos e 
revistas. "Estamos 
reorganizando os serviços da 
IV Escola: Aqui, os professores 
serão cadastrados e receberão 
lima carteirinha para o 
énlpréstimo das filas que estão 
à disposição na videoteca da 
Seduc", explica Ester Glitz. 

"A TV Escola é um 
instrumento pedagógico de 
auto valor, e não tem sido usado 
convenientemente, por isso o 
encontro, para treinar, orientar 
e estimular professores e 
diretores a usarem melhor esse 
sistema", esclareceu Agostinho 
Noleto. Segundo ele, agora há 
uma consciência mais apurada 
sobre esse assunto, e a Seduc 
quer aproveitar, não só para 
educar, mas para preparar-se 
para o ano de 1998, quando a 
TV Escola será utilizada como 
instrumento de maior valor 
pedagógico para . o 
desenvolvimento do Ensino 
Fundamental. 

FUNCIONAMENTO DA 
TV ESCOLA 

Implantada oficialmente no 
ano passado e funcionando em 
caráter experimental desde 
1995, a TV Escola é de 
funcionamento simples. Para 
se cadastrar, basta ao 
estabelecimento de Educação 
Fundamental comprovar que 
tem mais de cem alunos. Com 
isso, ela pode requerer a verba 
de R$1,5 mil, suficiente para 
adquirir o Kit básico, 
composto de uma antena 
parabólica, com, no mínimo, 
3,60 metros de diâmetros; um 
receptor para antena; uma TV 
com tela de 20 polegadas; um 
vídeo cassete e dez fitas de 
vídeo. 

As requisições de cada 
escola devem ser feitas às 
secretarias municipais e/ou 
estaduais de ensino, que 
enviam os pedidos ao 
Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC). A instalação 
dos equipamentos é de 
responsabilidade das escolas, 
com supervisão das 
secretarias. 

Funculti 

Encerram hoje as inscrições 

para festival literário 

Os trabalhos que chegaram após esta data estarão 

automaticamente inscritos para a próximo 

edição do evento 

Terminam hoje (31), as 
inscrições para o XI Festival 
de Poesia, Crônica e Conto, 
promovido pela Fundação 
Cultural de Imperatriz 
(Funculti), órgão vinculado 
à Prefeitura Municipal. Os 
pedidos de inscrições que 
chegarem após esta data. 
estarão automaticameiite 
inscritos para XII Festival. O 
evento acontecerá em duas 
etapas (classificatória e 
finalíssima) a serem 
realizadas nos dias 12 e 13 
de dezembro, 
respectivamente. 

- Na primeira etapa do 
Festival, serão divulgados 
os 10 poemas, crônicas e 
contos classificados. No dia 
seguinte, serão os três 
vencedores em cada gênero 

literário com o tradicional 
Troféu Macunaíma. 

Inscrições 
Os trabalhos inscritos 

devem ser inéditos. Cada 
participante pode concorrer 
com cinco obras em cada 
categoria, contudo somente 
uma poderá ser classificada 
em cada gênero. 

Os interessados em 
participar precisam enviar 5 
cópias de cada trabalho 
dentro de um envelope 
lacrado e, na parte externa do 
envelope, somente o 
pseudônimo. Os dados do 
autor poderão ser anotados 
numa folha à parte dentro do 
envelope. Na obra, não pode 
haver nada que identifique o 
seu autor. 

Os trabalhos podem, 

também, serem inscritos em 
disquetes 3 1/2". Num 
arquivo â parte devem 
constar os dados do autor. A 
Fundação informa que os 
inscrições podem ser feitas 
através do e-mail 
fci@jupiter.com.br. 

Premiaçào 
Todos os pralicantes 

receberão certificado de 
participação e um exemplar 
do livro XI Festival de 
Poesia, Crônica e Conto, 
onde serão reunidas as 
obras vencedoras deste 
Festival. 

Além do Troféu 
Macunaíma e da publicação 
dos trabalhos em livro, os 
vencedores receberão 10 
exemplares do livro XI 
Festival. 

O Seu Líder 

Drano A 

■■ 4006 

Assiste de segunda a sexta-feira 

de 08h00 às 1 lhOO 

CIDADE AGORA 

Apresentação: Conor Farias 

Rádio Capital AM 

na 
rua 

sala 
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Sexta-feira, 31 de outubro de 1997 - Editor responsável; Josclia Melo 

Por Dentro 

da Imprensa 

■ JoséliaMelo 

Vilmar Alves 
O (."incRraíisla Vilmar 

Alvrs.da TV MiranU-.c uma 
das pessoas mais simpáticas 
tlo nosso meio. A mam 'ira que 

u^x le trata as pessoas é uma 
' coisa incrível e rara no nosso 

meio. Outra característica 
dele é o talento. O Vilmar e 
um profissional de mão e não 
fica para trás quando o 
assuntoé imagem. C <»m isso. 
quem sai ganhando é a 
empresa onde ele trabalha e 
oleles|H'ctador. («ostaríaaqtií 
de dizer o quanto admiro esse 

rai Kize r< »sl< nle ter sua ai nizade. 
Não mude iiunca. |KH-c|ue você é 
otil no e se melh( >rar i >< x 1( • passar 
do ponto e estradar. Boa sorte 
em todos os dias da sua vida! 

Boa palestra 
A palestra sobre 

cooperaiivismo que a l nimed 
realizou nesta quarta-feira no 
auditório da Associação Médica 
de Imperatriz, foi realmente 
muito interessante, e contou 
com um bom numero de 
|iarticii lanles. priiu ipalmentede 
médicos. A Imprensa local 
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também esteve lã representada 
po r alftii n s pro fissi()nais. Iclar( > 
que os i iresentes tiraram muito 
proveito, lendo em vista que o 
assunto em pauta é de interesse 
não apenas da classe, mas da 
população de um modo geral. Na 
conversa que tive com o 
palestrante, Reginaldo Tavares 
pude observar que a l!nimed 
vem desenvolvendo ura bom 
trabalho e procurando evoluir 
na área da saúde, buscando o 
que hã de mais moderno em 
matéria de tecnologia para 
oferecer aos seus cooperados. 

Vai pegar fogo 
A eleição para a escolha da 

nova diretoria da Associação 
de Imprensa da Região 
Tocantina-AIRT, promete ser 
bastante acirrada. Os 
pretensos candidatos ã cabeça 

de chapa ja estão se 
mexendo como podem para, 
assim que definirem todos 
os nomes que irão formar as 
referidas, partirem para a 
conquista dos votos. 
Ultimamente o assunto é 
bastante discutido nos 
corredores dos Órgãos de 
Comunicação de Imix ratriz, 
e olhe que a eleição ainda 
nem tem data para 
acontecer. 

Um campeão na 
cidade 

() bi-cam])eà<> mundial de 
Vôlei de Praia. Emanuel vai 
estar participando como 
convidado de um torneio na 
Praça Mane (iarrincha. 

Na foto ele aparece ao 
lado de Luís Carlos, 
funcionário da da Comunic. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
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Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
i para se dedicar a tudo o que 

<,< *exiia senso prático, atençãoe 
a| lat idade de conciMilraçã<». 

Os astros oslíio rciorçando a; 
caracl'M"íslicas mais furl.-s qu> 
irxistcnjaMii 'mu vuj.''' iiHxllficand' 
n sovi nt ' !■ i d'- - • i i-iacionar. 

I) paralelo de Vénus com 
Plnlão dinamiza seu potencial 
regenerai ivoe assinala dias em 
que- sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

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

Sagitário 

Touro 

ia ca) iacidade de I rabíüho 
«'st. ix i k lo n -ú >rça( ki) )or I Mutá( >, 
(|ue ajuda você a (HM severar 
(Mil seus propositos e até a 
enUMidClos melhor. 

Câncer 

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

íí|> 
Virgem 

m 

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

Escorpião Capricórnio 

Plutáo e Vénus anunciam 
uma semana propícia aós 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

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

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

Aquário 
✓VW 

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

PQ Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO BB TV - VHf/ÜHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CR€ 
Canal 

5 TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
ObiOO Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:50 Sv ven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury- Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

)eus 
12: Jornal Acontece 
12;!»0Esporte lotai 
14:00 Esporte Total Local 
14:50 Grafit Vídeo Music 
15:00 Rrograma II 
KLOO Supermarkel 
1 ();50 Silvia Roppovic 
!7;40 Brasil Vtú clade 
1 Ú;00 l\ede C idade 
í'': 10 iVrdidus d. .\uu>r 
20;00 j• «-riia' da Baud 
20:51*1"aixa. \obn do 
I- 
av-OO ( " • m ■ Sl ;i 
00:50 lomal da \-oi(e 

0b:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:50 O Agente (. 
0f»:50 0 Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Eogáo 
11:50 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
15:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- L' Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:50 Campeões de Audiência 
25:50 Raixões Rerigosas 
00:50 Palavra de Vida 
05:50 K sus W rd.idi 

Rádio Capital. 

A suo onda no ar. 

Ofi:00 C< >r< >nel Sebast iào 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia Cia (com 
Eliana) 
10:00 Mupitet Babies 
10:50 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:50 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Fispecial 
12:50 Aqui Agora Maranhão 
15:50 Aqui Agora 
14:50 Cinema em Casa 
10:50 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:50 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
ÍO: 10 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 (tssos do Bará< • 
22 45 Curvas Perigosas (S7'ri<•) 
25515 Jornal do SB I 
(UHIO goítr- s í )|i/f .■ M- r-i 
(11 • ! .i I(tSR 1 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

nTunn 
KJ / I 

00:00 Telemanhã 
00:50 Igreja da Graça no l>ar 
07:50 Escola Bíblica na TV . 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:50 Grupo Imagem 
10:50 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:50 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
15:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
18:00 Grupo Imagem 
10:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17; 15 Samurai Warriors 
18:15 Shurabi 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:55 Na Pnta do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:50 Alfa e Omcga 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cais 
10:50 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Dú -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
15:00 Cadeia 
15:45 Interpró- 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 FTi Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos '■Ratinho" Massa 
19:50 CN T Jornal (com Ix-ila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Kfóruri 
22:00 Simer Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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(jiíson Santana, Siívana Siívestre, 'Eulalia 'Dias do 

9dgrte, Aríete Cutriri e Aluísio Siíva Sousa 
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O destaque da coluna de hoje: 

deputado federal Nan Sousa 
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J/d e Ceítm (Marmoraria Ornamentai) 
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Aprimeira-dama dipsam Sampaio e a sogra 

Joanita em recente evento sociai 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

CUM I/aTÍ 

Chico 

VeIíio 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

AAudaLvclo de idade 

Oueyo Lves+e espaç-ó parabem^ar meu ainigo Ser0Ío 

T^eriAaude^ do CTtmpo íH-íSvd que boje es+ó mudando de 

idade. £ coma eerfe^a mais fa^de estará recepcionando 

os ahAigos para comenAorar a grande da+a. Ê isso aí 

Se r0ÍOy mil felicidades e parabéns pela bela da+a. 

yVludando de idade Cü 

6^s+e espíACo também está reservado para o simpático 

e íunipo medico C vilson Kiíy ejtve coin cer+e^íA recebeu 

l\omencApens por todo o dia de boje e nos do Sapitai 

também te bomena0eamos e te desejamos todo sucesso 

elo mundo pela |eIi^ cla+a. Parabéns! 

S\d ega Perfumada 

y\0uardenA paro prox íhao dia i 3 de novembro a prande 

|nau0L\raç:ão da yXdepcv Perfumacla. 7b. loja está sob o 

comando da elegante (Sliete Pernande-SN cjue lopo 

estar ca recepcionando a sociedade para o cocjuetel de 

lançamento. 

"ébcterior" 

j^indcA se encontra no (cpterior o casal Pedro Ovo e 

(SuriclinbcA cjue aproveitam a extraordinária e fantástica 

via0em para ja^er cas compras cie final cie ano. (Z\\\o 

este casal. 

iíipip 

1 

7^ e-1 e-0 a n-tí s-s i - ma Sliete Pernande^/ sempre de 

bem com a vida. éáolbi esta pose com esse novo visual 

em momento de total descontraçáo. 

Ponfira a elegância. 

■ 
I 

I 
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Ui na pose coibida pela colunista do ele0antc médico 

Paulo ao IcacIo do simpático médico P\ilson Kitpue 

mudou cie idade boje 

e 

Dentro de mais alpuns dias o lançamento cio "PIP 

Saucle"^ macaís uhaca novidade dos fantásticos médicos do 

PI os pitai das Cl ínicas. 7^0uardem e confiram em breve. 

(Dlvero apradecer o carinbo especial do 0rande ahAÍ0o 

Dr. yAntonio TAlbérto para com os colcvnistas. P como ele 

é cbic demais^ bastante cordial e carinhoso^, enviou-me um 

cartão com um presente sLvr-pre-sa e ainda disse cjLve 

meus atos são de uma lacly. Pie é demais, mais ele sim, é 

c|ue é Lvm amor de pessoa. (DbrÍ0ada tá 7AA/UDP... 

^eípacUi 'Pcofitc 

Q uem recebeu também a sociedade para uma 

deliciosa feijoada foram os amipos Pernanclo e 

tA rinanclo, a dupla abricv as portas do restaurante 

Pe ople e receberam 0rande numero de amÍ0os cjtve 

de0ustaram a deliciosa feijoada e já prometeram 

repetir a dose no próximo sábado. 

Séigio Pernanclee tambéhA é um dos aniverscxriantes 

de boje e eL\ cliguei o amÍ0o 

J v H í. 

iê(C©lLâ ©il) 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Poderes) ^ 723-3394 
é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Francisco do Valle 

Riacho 
Limpo 

Tem prosseguimento, na 
Vila Redenção, a operação 
denominada Riacho Limpo. 
Realizada pela Secretaria da 
Infraeslrulura, a operação 
tem por objetivo a 
desobstruição dos riachos 
da cidade. Depois do 
Bacuri, vão receber os 
serviços de limpeza os 
riachos Capivara e Santa 
Teresa. 

TV Escola 
A Secretaria Municipal 

de Educação (Seduc), 
através do seu 
Departamento Pedagógico 
iniciou na manhã de ontem, 
30, no Auditório Paulo 
Freire, o Encontro com os 
professores das 44 escolas 
municipais de Imperatriz 
que utilizam o método TV 
Escola. O objetivo é 
diminuir a centralização, 
incentivando as escolas a 
cuidarem de seu 
patrimônio, orientando 
sobre a utilização desse 
recurso ainda pouco 
explorado pelo professor 

Eleição 
na Airt 

William Marinho diz que 
não desistiu de concorrer à 
eleição da Associação de 
Imprensa da Região 
To cantina. Ontem, ele 
visitou companheiros do 
Departamento de 
Comunicação da Prefeitura 
Municipal e disse que 
"continua candidato". 
Énquantó isso, Josué 
Moura articula, em todos os 
órgãos de comunicação, sua 
eléição defendendo a chapa 

Começar de Novo. Outro 
nome que surge é o de Luiz 
Duarte, atualmente no Jornal 
O Progressso. 

Considerações 
Gerais 

Pessoas e empresas de São 
Luís estão encaminhando 
correspondências ao colunista 
Edmilson Sanches, 
cumprimentando-lhe pela 
coluna que escreve, às 
segundas-feiras, no jornal O 
Estado do Maranhão. O 
colunista mostra números e 
dados relacionados a 
economia maranhense. 

Magistério 
e Técnico 

Duas escolas de 
Imperatriz, o Centro de 
Ensino de 2" Graça Aranha e 
o Centro Federal de 
Educação Tecnológica, 
realizam eventos bastante 
concorridos na cidade. O 
Graça Aranha, única escola 
estadual só de segundo grau. 
promove a XII Semana do 
Magistério, eo Cefet, a X 
Semana do Técnico da 
Unidade de Estudos 
Descentralizada de 
Imperatriz. 

Ildão 
decide 

O prefeito de Imperatriz 
fldon Marques de Souza, 
deverar receber uma 
comis'são de cronistas 
esportivos e a diretoria do 
Cavalo de Aço ainda esta 
semana. Embora o executivo 
tenha afirmado ainda em 
campanha, que iria incentivar 
apenas o futebol amador, 
considerado por ele a base 
para o profissional, Ildão deve- 

se se render a preocupação da 
imprensa esportiva e seder 
um pouco de sua atenção ao 
esporte profissional. 

Copa Mirante 
A Copa Mirante de Lulebol 

Amador versão 97 vem sendo 
aguardada com muita 
expectativa por parte das 
equipes jã filiadas a Liga 
Regional de Futebol. O 
empresário Humberto Castro 
recentemente confirmou a 
reportagem do JC que o 
campeonato será um dos mais 
disputados. O diretor de 
futebol da entidade Justino 
Oliveira Filho garantiu1 

também que os jogos serão 
todos eliminatórios. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo. Tu que 
me esclareces em tudo, que 
iluminais loilos os caminhos 
para que eu atinja o mim 
ideal Tu que me dás o dom 
divino de perdoar e 
esquecer o mal que fazem e 
que em Iodos os instantes de 
minha vida estás comigo, 
que neste curto diálogo 
agradecer-te por tudo e 
confirmar uma vez mais, que 
não quero separa-me de Ti. 
For maior que seja a ilusão 
material, não será o mínimo 
de vontade que sinto de um 
dia estar Contigo e todos os 
meus irmãos na glória 
perpétua. Agradeço-te uma 
vez mais. 

N.B. Deve-se fazer esta 
oração 3 dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
Ires dias será alcançada uma 
graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 

M.C.P.S 

Íííffi 

Deu na Imprensa 

Apesar de já ter sido anunciado o encerramento 
do período de veraneio "Praia do Cacau" os 
banhistas continuam freqüentando em grande nos 
finais de semana. Para os barraqueiros ainda à 
uma esperança de aumentar o faturamento que 

foi um fracasso este ano. A falta de energia elétrica 
no local (nos primeiros meses de veraneio) esta 
sendo bastante comentado. Para os barraqueiros 

a Prefeitura Municipal precisa ter mais atenção com o único ponto 
turístico da cidade em época de veraneio. 
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AJair Chaves Miranda, empresário é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

No jogo das letrinhas o colunista se atrapalhou 

Não é ACC e nem FHC... 

Um abraço a meu amigo HCC 

Haroldo Cristóvão Chagas... 

A onda do momento é... 

Fechar as porteiras para os Para-Quedistas. 

APA 98... 

HCC 98. 

O médico e vice-prefeito Luis Noleto é a bola do momento 

Aguradem... 

Barra Pesada na BAND...CRC. 

William Marinho ascendeu as chamas novamente^ 

Luis Duarte aparece como um furacão... 

A fortes comentários que ele fará o lançamento da chapa hoje. 

Que falta faz Marcelo Rodrigues 

Virgem que riqueza II 
» 

Orlando Menezes esta de volta... 

Lá, Ratinho Livre... 

Aqui, Lelé Livre! 

Quem também esta de volta é o companheiro Luis Duarte. 

Boa sorte, só espero que desta vez ultrapasse os 90 dias. 

Fora!!! 
Para- 

quedistas 

9 $ 9 

w rA 

0j Fíniíj:1 minhas 

himikndí 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Operador de moto- 
nivel adora 

Doméstica 
Manicura 

Caligrafista 
Cobrador 

Encarregado geral 
de ponte 

Encarregado de 
tubulação 

Patrolheiro de base 
Vendedora 
Cozinheira 
Cozinheiro 

E-Mail: drclesio @ aeronet.coni.br 
O ã K. OTV 4 4 ^,-tÍl. ij * « - A 1^-1/ 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 

Analises Clinicas, Microbiolpgia. Rotina Ouriipieia. Cuõpaioiogia. iLusagyns IiornsDn.aa^ç4,csie cie 

Paternidade -DNS, Análise de Agua. Analise de Alimentos. .Análises Toxicólógicas 
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Inforines 

Especiais 

Machado Neto 

CD L/Banco ReaI Fírmam 

CONVÊNIO boje PARA TROCA 

de cbEQUES pRÉ^dATAdoS 

Pois é. A Câmara (!<• Diretores Lojistas de Im|HTalriz e a 
agência local do Banco Real, através dc seus resiwclivos 
representantes, firniamconvênio na noite de hoje (2()hs) durante 
coquetel na ACII O contato permitirá que todos os cheques 
pré-dalados e as antecipações de vendas via cartão de crédito 
Visa, apresentados por empresários filiados á CDL, sejam 
trocados jh-Io Real mediante taxa de juros de apenas 2,9% do 
lolal da operáeão. enquanto a média do mercado é de 4%, 
secundo eníaliza o gerente Kduardo Shimadíu 

\'em do '.nii' i" milimíimI i (mu o Baneo Real. a CDL 
oiiciali/aráa implantavâo do Sislemaí )n Liue para consultas ao 
SRc , incluindo o lanvamenlo da Camarinha de Natal organizado 
anualmente com parceria com a prefeitura. 

SupER Sena (140) 

l5 FaLva: 07, 13, 16, 24, 34, 39. 
2- Faixa: 01,21, 24, 28, 33, 44. 

A O l 'A SÓCZ4 - Professora, vereadora e atual secretária 
da SEDESC (Secretaria do Desenvolvimento Comuniüírio), 
Sàog Oliveira Dias acaba de entrar para o quadro de sócios 
especiais do Mamei, primeira escolinha de futebol de 
Imperatriz, que já tivera a honra de receber sua lisita 
(foto), ocasião em que ela fez entrega de medalhas a atletas 
vencedores de torneio interno.. Sempre acompanhada de 
sua assessora Aálva, a secretaria Soíia Dias recebe as 
boas vindas da Família . Mar o t i. (Foto: Moreira Silva). 

Cooperativa de Trabalho 

de Imperatriz - COOPERTRIM 

CONVOCAÇÃO 

O Sr. João Ricardo Neto no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Ari. 45, Item "e" do Kstaluto da Cooperativa de 
Trabalho de Imperatriz, convoca todos os fundadores desta 
Coo|)erativa para uma assembléia RiTal, para tratar de assuntos 
sobre; 

A) admissão de cooperados; 
R) deliberação de pagamento de cola sobre salário. 
A assembléia será realizada ás 09:00 hs, do dia 07.11.97 na 

sede da Cooperativa de Trabalho de Imperatriz, situada à rua 
Riaui, hü 230 - Bairro Juçara. 

Imperatriz- MA, 2b de outubro de 1997. 

João Ricardo Neto 
Presidente 

Hercctdo- 

fCnctnceíro- 

PoupANÇA 

Hoje  1 15% 

Amanhã    1,15% 

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

UFír (FcderaL) 

Outubro/97  . R$ 0.9108. 

UrFí (MuNÍcipAl) 

Outubro/97   R$ 09,11 

UÍR (EsTAdUAl) 

Outubro/97   R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97  R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo  R$ 1 15 

* Turismo  R$ 1 11 

* Comercial  RS 1,10 

Cotações de 30.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 30.10.97 

R$   11,48 

SaUrío Mínímo / 
Outubro/97 r   R$.120,00 

. SaUrío FamíIía 

Setembro/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

Centro, com 0 fone 722-1478 e 0 fax 722-1400. 

Humor 

Transar com a minha mulher está ficando 

cada vez mais chato - diz o Alves. 
- Criatividade, meu caro! - incentiva o Leal. 

- Por que você não brinca de médico com 

ela? 

- A idéia não é má - anima-se Alves. - Mas 
como vou conseguir levar a brincadeira 

durante l hora? 

- Ora, é fácil - explícao outro. - Você a deixa 

50 minutos na sala de espera. 
(Playboy/jul/96) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Heloísa Akinoga Vavassori 

(Casema) 
Aniversaria hoje e recebe .ps 

parabéns da ACII e do FEITO A AAÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e .aquela saborosa 
feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 
Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

CoNqRESSO E Feíra 

Vários empresários da região estão se preparando para 
participarem em Belém do Fará, no Pavilhão de Exposições do 
Sebrae-PA., do III Congresso Internacional de Compensados e 
Madeira Tropical e da II Feira de Máquinas e Produtos do Setor 
Madeireiro. 

Detalhes amanhã. 

CoNqRESSO 

Ontem, 30, o boa praça Francisco da Silva Almeida constou 
como um dos aniversariantes da ACII. 

Na realidade, o seu aniversário é no dia 30 de janeiro, embora 
conste no cadastro da ACII como sendo em 30/10. 

Fica a correção e as nossa desculpas ao Francisco Almeida 
(Lojas Brasil). 

COOPERTRIM CONVOCA 

O presidente da Coopertrim, João 0<>ãozito) Ricardo Neto, 
está convocando todos os fundadores da entidade para uma 
assembléia geral marcada para as 9hs do dia sete de novembro 
na sede provisória situada na rua Piauí, 230 - bairro Juçara. 

Na pauta, dois assuntos prioritário: 
a) Admissão de novos cooperados; 
b) Deliberação de pagamentos de cota sobre salário. 
Vale o comparecimento de todos os sócios fundadores. 

Quina (T45) 

21,22,40,51,74 

FEIRA DE MÁQUINAS EM BELÉM - Titular da 
Maqeuisul • Máquinas do Sul Comércio e 
Representações Ltda., o empresário Euclides Antônio 
Viera, viaja amanhã com destino a Belém. Ele vai 
participar como expositor na II Feira de Máquinas e 
Produtos do Setor Madeireiro, que estará sendo 
promovida simultaneamente com o III Congresso 
Internacional de Compensado e Madeira Tropical, entre 
os dias 4 a 9 de novembro, no Pavilhão de Exposições 
do Sebrae-PA. Quase vinte outros empresários da região 
estarão em Belém nos próximos dias, participando 
desses dois grandes eventos. (Foto: Moreira Silva). 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo» e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo Superintensivo 
2 meses de duração >, 1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

MàteÜBis para 

'mcpüa 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1470 

Fax: 722-1400 
j 

Rua Simplício Moreira, 

Centro. Cx. Postal,, 
háT f roíTioção em papel repórter (mod. 400) R$ 0,00 353 Cep 65901. 490 Ji 

} ^resma) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) Imperatriz MA ' í* 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOft. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

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

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro • Fone: 721-4135 • Imperatriz - Maranhão 
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Comércio faz promoção e investe na mídia 

No fim de ano, lojistas acreditam nas promoções e 

propagandas para chamar atenção do consumidor para 

aquecer o comercio 
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Comercio espera reaquecimento no fim de ano 

O comercio de Imperatriz qual o país atravessa, uma época desempregados. 
começa a se movimentar em face 
das festas de natal e ano novo. 
Os logistas, já discutem o 
lançamento de uma campanha 
promocional capaz de chamar 
atenção dos consumidores que 
lamentavelmente se afastaram 
das lojas. 

O setor de eletromésticos, 
tem sido o que mais investiu em 
publicidade durante todo o ano, 
e a tendência é de que nos 
próximos, as propagandas sejam 
mais atraentes. 

Embora se divulgue o 
contrário em várias regiões do 
país, Imperatriz não vive um 
período de glória para o 
comercio, o resultado, é fruto da 
atual situação econônima pela 

que embora compras financiadas 
a curto médio e longo praze não 
empolgam o consumidor 
precupado com as altas taxas de 
juros. 

Na cidade, muitas lojas, não 
agüentaram o "arrocho", e nem 
a concorrência e acabaram 
fechando as portas. 

. O ano de 1997, nunca foi tão 
bom para quem teve a coragem 
de reduzir a margem de lucro e 
investir em produtos que 
chegam ao consumidor com 
valores médio de R$ 199 e R$ 
2,99, o consumidor aprovou a 
idéia que por sua explosão, até 
se compara ao serviço de moto- 
táxi, uma atividade que tirou 
muita gente da lista dos 

As lojas de materiais de 
construção', estão incluidas entre 
o setor comercial que mais 
sofreu este ano, quem investiu 
na em publicidade, superou e 
está superando obstáculos, é 
como se afirma"a propaganda é 
a alma do negócio". Para quem 
parou no tempo, e simplesmente 
esperou o consumidor, o 
prejuízo de ter caído ou está 
caindo diante da concorrência. 

"Mas a esperança é última 
que morre" sempre dizem os 
que lutam pela sobrevivência, e 
mais uma vez é fim de ano, 
temix) ideal para as propagandas 
endoçadas com muita 
mercadoria a preço jxqmlar, "que 
o digam as lojas de confecções". 

Termina hoje a 

Assembléia Diocesana 

O encontro contou com a presença de padres, leigos, 

religiosos e do bispo de Imperatriz 

Termina logo mais com um 
almoço a Assembléia 
1 hocesana de Pastoral. 

Realizado no Centro Anajás, 
(> encontro teve início na última 
terça-feira com a presença de 
padres, religiosos, leigos e do 
bispo dom Afonso Felipe 
Grégory. 

Durante esses dias de 
debate, foram discutidos temas 
como os dez anos da diocese, 
assim como traçados planos da 
Igreja Católica para o ano de 98. 

Na Assembléia, cada 
paróquia apresentou um 
relatório de suas atividades 
desenvolvidas durante este 
ano, e apresentou seu 
calendário para 98, 
programação que se juntará ao 

cronogramado calendário anual 
das atividades da diocese. 

Na noite de ontem, foi 
realizado uma confraternização 
entre os presentes, o bispo dom 
Afonso Felipe Grégory, que se 
manteve presente durante todo 
o evento, eleogiou o trabalho 
dos leigos e disse que eles "são 
a base da Igreja". 

Muito estudo, reflexão e 
oração, as Assembléias 
diocesanas de pastoral, a cada 
ano exige dos representantes 
paroquiais, muita disponibilidade 
e "sacrifício"já que os presentes 
(no caso dos leigos) prestam um 
serviço gratúito e espontâneo. 

Para o leigo que mora em São 
Pedro da Agua Branca, paróquia 
mais distante da matriz, 

participar do encontro anual, é 
se ausentar de suas obrigações 
familiares e do trabalho quase 
que uma semana, uma doação 
cujo retorno é a formação 
espiritual e moral, o que para 
eles "safísfaz". 

0 leigo, tem um dom muito 
especial, o da gratuitadade, 
essencial e principal 
responsável pelo crescimento 
da Igreja, e que diga-se de 
passagem, muita vezes 
ignorado, e não respeitado 
muitas vezes até mesmo por 
padres, que preferem se 
fechar numa "redoma de 
vidro", esquecendo-se que o 
principal voto de pobreza, 
humildade e plena doação, 
deveria partir deles mesmos. 

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool, convoca os funcionários abaixo relacionados a 
comparecerem ao seu escritório e (ou) retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena 
de ser demitido, conforme Art. 482 Letra I do Decreto Lei Ng S452 da CLT- Consolidação das 
Leis Trabalhistas. : ' A- ; 5 

3. 
4 
5. 
6. 

ADENFRÁ X.« SANTOS DF SOUZA 
ALFREDO DÁ LUZ CÕFLi IO "  

' ÁkHX^NÍ<Á<:ARj7)S-DA SILVA ; . 
'•\MTONK5 M ARCOSC. DA SII.V.À _ 
' ANTÔNIO PAULO CARNEIRO  

6301 í 77Í 28/001-MA 
>980 89898/001-MA 
'<£Ú4_ ISOsf/ólO-MA 
0370 70944; (Õ1 -M A_ 
4827 095 3 3/004-MA 

ANTONTO PAULO DA SILVA 4038 53870/008-MA 

i7_ 
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15. 
16. 
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ANTONlü RIBEIRO ROCHA 
ANTÔNIO SANTOS DF SOUSA 
ARNALDO DE MELO SOUSA _ 
BENERVAL DOS REIS RAMOS 

6117 2473Ô/006-MA 
3721 53 397/001 -MA 

" 0262' 92625/01 i-MA 
5913 69609/00 l-VLA 

 1 

CARLOS AUGl ISTO SILVA DA GAMA _ 
' T .K(IKDdl PEREÍRÁ LTO NASCIM HN'\'q_ 
DAVI ÁLVlSDEFREITAS 
! TUSpETH DA CONCEIÇÃO FERREIRA. 
1 XincKSÒN DA SÍLNÁLTNES  

Quaresma bos sani;qs, 
ÊDÍvfTLSON CvMá LOP!-S 

6133 
6289 
4316; 
6059 
5937 
5988 
>943 

98569/004-MA 
86375''0_15-DT' 
08665/004-Á1Á 
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25. 
26. 
27 
22. 
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30. 
31 
S2._ 
33. 
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35. 
36. 
37. 
32 
39. 

•/•MT] S/N RIOS RAMOS 
EDMÍINÕN SILVA SOUSA 6447 
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Csporle é no Copílol 

Itolci nu Ilede 

Assista d® segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Reníison Sousa, 

Francisco do Vale, Clovís 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Cefet/Unedi realiza X Sematec 

Prefeito lldon Marques foi representado, na abertura, pelo secretário Edmilson Sanches que aproveitou 

para conhecer a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

A Dnedi (Unidade de 
Ensino Descentralizada de 
Imperatriz) do Cefet (Centro 
Federal de Educação 
Tecnológica) abriu no último dia 
29 a X Sematec (Semana do 
Técnico do Cefet/Unedi). Este 
ano o evento comemora os dez 
anos de fundação do Cefet em 
Imperariz e termina hoje (31). 

À abertura, compareceram 
professores, alunos, diretores e 
outros funcionários do Cefet/ 
l Jnedi, além de autoridades civis 
e convidados especiais. O 
prefeito lldon Marques foi 
representado pelo secretário 
municipal do Desenvolvimento 
Integrado, Edmilson Sanches. 

Apresentações da Banda de 
Música do Município, de 
grui «os de danças — a exemplo 
do Haby Cai s e Dança e Cia. - 
-, de iteça teatral (que tratou dos 
10 anos de eixtência 
tecnológica) e de música 
popular, por Wilson Zara & Flor 
de Cáctus, marcaram a abertura 
solene. 

Às autoridades e convidados 
es|)eciais, também foi oferecido 
um coquetel pela diretoria do 
Cj ^lro. Os trabalhos técnicos, 
expostos nos stands, também 
foram mostrados pelos 
diretores. Os projetos, livros e 
revistas técnicos estão em 

■ 

: 

m 

vS: 

Fdmilsom Sanches conhece a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

exposição até hoje. 
A programação teve 

continuidade ontem, dia 30, 
com mostra dos trabalhos e 
palestra sobre "Segurança no 
Trabalho", iniciada às 18h, 
ministrada por Mauro Seródio, 
da Celmar. Hoje, no 
encerramento, haverá palestra 
sobre GPS, pelo engenheiro 
Aliomar, do Incra. 

Discurso 
Ao discursar, representando 

o prefeito lldon Marques, o 
secretário Edmilson Sanches 
relembrou o início dos estudos 
para instalação do Cefet, dos 
quais ele havia participado, 
inclusive quando do 
levantamento iirofissiográfico - 
- que é a avaliação das 
necessidades do pessoal de 

nível técnico no Município e na 
região. Na época, Sanches era 
da diretoria da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz e havia recebido 
solicitação direta do presidente 
do Cefel/MA, engenheiro 
Celso Jorge Pires I^eal. "Para 
mim, estar aqui, dez anos 
depois, é uma satisfação 
enorme", afirmou o secretário. 

Edmilson Sanches 
mencionou a importância da 
educação na vida do homem e, 
lembrando ser do prefeito lldon 
Marques a mensagem que 
levara para o Centro, disse da 
importância da materialização 
de caminhos por onde possam 
trafegar as mentes. "O estudo, 
a formação de técnicos do Cefet 
é um exemplo daquela pregação 
do senhor prefeito, quando ele 
fala da necessidade de começar 
a transformação da região pela 
cabeça das pessoas, que é 
necessariamente um trabalho 
de abertura de melhoria dos 
caminhos para neles as mentes 
poderem transitar", emendou, 
alertando, ainda, para a 
necessidade de o técnico 
egresso do Cefet ampliar lá fora 
o seu repertório de 
conhecimentos. 

Para o secretário, essa 
ampliação se dá pela busca de 
outras formações e 
informações, "que possam 
complementar aquelas que o 
Cefet tão bem sabe 
proporcionar". E orientou que 
os técnicos egressos dêem 
preferência à área humanística. 
"Esse a{K)rte de saber fará com 
que os técnicos do Cefet 
aumentemm o seu nível de 
empregabilidade — que é a 

Bicampeão mundial de Vôlei de 

Praia joga na Mané Garrincha 

Acerto entre a Sedei e Emanuel, que faz dupla com Zé Marco, 

será mantido em Carolina 
O bicampeão mundial de 

Vôlei de Praia, Emanuel 
Fernando Sheffer Rego — 
que faz dupla com Zé Marco 
I | >rega F. de Melo — poderá 
jogar na praça Mané 
Garrincha, dia 3 de novembro 
(quarta-feira), a convite da 
Secretaria dos Esportes e do 
l^azer (Sedei). "A iniciativa tem 
por objetivo incentivar mais 
ainda a prática esportiva na 
cidade", anunciou Giorvani de 
Pinho, subsecretário da Sedei. 
A idéia foi apresentada ao 
prefeito lldon Marques, que 
manifestou apoio à 
apresentação do atleta em 
Imperatriz. 

Emanuel veio passar 
momentos com sua família, 
que mora em Carolina-MA, 
tendo passado por Imperatriz 
na última quarta-feira. Ele será 
homenageado com o título de 
Cidadão Carolinensè, hoje, 
pelos vereadores da Câmara 
Municipal de Carolina, a partir 
das 2()h, em solenidade muito 
concorrida. A homenagem 
será na sede do Poder 
Legislativo carolinense. 
Amanhã, ele participa de um 
encontro com jovens atletas 
daquela cidade, na Associação 

Emanuel firma acordo para partida de vôlei na Praça Mané Garrincha 

Atlética do Banco do Brasil 
(AABB), às 20 horas. Ao 
desembarcar no aeroporto 
local, quarta-feira, o bi- 
campeão mundial disse: "E 
muito bom voltar, ver a família, 
os amigos". Atualmente 
morando na Paraíba, Emanuel 
deve retornar no dia (i, 
podendo aqui jogar na noite 

anterior. 
Confiante nas 

conversações que serão 
mantidas hoje com o atleta, o 
subsecretário Giorvani de 
Pinho viaja para Carolina, logo 
mais, e participa das 
homenagens que serão 
prestadas ao alteta. "Vamos 
para conversar, negociar a 

qualidade de ser, mais do que 
um empregado de uma 
empresa, ser um empregável 
pelo mercado. Ampliar os 
conteúdos de conhecimento, 
de experiência de vida e ofício 
é o que transforma um 
estudante da condição de um 
futuro profissional para a 
realidade de um profissional de 
futuro", disse, concluindo a sua 
fala. 

Monitoramento 
Após coquetel sevido às 

autoridades e convidados, o 
representante do prefeito, 
acompanhado da engenheira e 
professora de Topografia, Adaci 
Batista Campos, foi conhecer as 
instalações do projeto RBMC - 

Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo —, 
implantado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Imperatriz é a nona 
cidade em todo o País a receber 
tal projeto que, por intermédio 
de geoprocessamento por 
satélite, oferece um variado 
número de informações sobre 
condições geográficas e 
dafológicas (de solo) e 
climáticas, entre outras, que 
podem orientar desde 
construções civis (pontes e 
rodovias, por exemplo) até a 
agricultura. 

Natal 

Coral de alunos da 

Rede Municipal 

começa os ensaios 

wc 

apresentação do atleta em 
Imperatriz, já que temos o 
apoio do prefeito lldon 
Marques", disse. Além de 
apresentar-se, Emanul poderá 
descerrar uma placa, no. 
poliesportivo Mané 
Garrincha, também em sua 
homenagem pelo 
bicampeonato mundial. 

O Departamento 
Pedagógico da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) já está 
organizando um pequeno 
coral de trinta estudantes 
das escolas municipais, 
para apresentações 
durante a época natalina. 
Isso faz parte do projeto 
Cantigas de Natal, irá 
contribuir para processo 
ensino-aprendizagem, 
reforçando a auto-estima 
das crianças. 

Segundo as 
informações da diretora do 
Departamento, Ester 
Glitz, o trabalho para 
formação dos pequenos 

cantores é uma 
oportunidade de descobrir 
talentos e incentivar 
hábitos artísticos 
(musicais). 

Estudantes, com idade 
acima de oito anos e 
previamente selecionados, 
usando critérios de voz. 
entonação, timbre e 
domínio de leitura, já estão 
ensaiando todas as 
segundas, quartas e sextas- 
feiras, no auditório "Paulo 
Freire", da Seduc, sempre 
a partir das 17h30. 

Durante os ensaios 
coordenados por dois 
instrutores, estão sendo 
realizados exercícios de 
voz, postura, harmonia de 
equipe e dinâmica de canto, 
com repertório selecionado 
de músicas natalinas. 

O coral devidamente 
uniformizado, com trinta 
crianças que tiverem 
melhor aproveitamento, se 
apresentará em locais 
públicos entre os dias 15 e 
24 de dezembro, levando 
mensagens de paz e 
felicidade através da música. 

Cidade 

Agora 

De ÇeGUNDA A 

ÇeXTA, DAÍ OSHOO 

Àí 11HOO na 

Rádio Capital AM 

Apresentação: 

Conor F arias 



1 - 10 □ esporte □ Sexta-feira, 31 de outubro de 1997 Editor responsável: Renilson Sousa 
JORNAL CAPITAL 

Porto Franco acredita na classificação 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

L/F 
Presidenlc José Artur 

Moura dos Santos ( 
Couraça ) convoca todos 
dirigentes do futebol 
amador de Imperatriz, 
para uma importante 
reunião que acontecerá na 
próxima terça feira na 
Sede da Liga, as 20 horas. 
A Junta governativa irá 
fazer um balanço do 
campeonato de 07. O 
Presidente disse que os 
dirigentes também irão 
falar sobre a temporada 
que a junta ficou no 
comando do futebol. 
Assuntos ligados as 
eleições da mentora maior 
do futebol amador de 
Imperatriz, serão 
colocados em pratica. 

Cavalo 
de Aço 

A Diretoria do time 
ainda não se pronunciou 
sobre a formação do 
mesmo para participar dos 
jogos finais do 
campeonato maranhense 
de futebol. 

Nonato e Wiliam 
Marinho, diretores do 
time ainda buscam apoio 
dos empresários para o 
possivél retorno do time 
mais querido da cidade. 

Copa 
Mirante 

Está prevista para 
iniciar-se no dia 15 de 
novembro. A Copa foi 
realizada com sucesso em 
sua primeira edição. Este 
ano os organizadores 
esperam a participação de 
30 times amadores dos 
Estados do Maranhão, 
Pará e Tocantins. 

Copão 
Seleção de Balsas está 

tentando complicar. O 
Time por duas vezes teve 
os seus jogos adiados. 
Quem não lembra do 
Copão de 95. Balsas não 
cumpriu a tabela da 
competição e não jogou o 
seu último jogo. Na minha 
opinião o time deve ser 
excluído das próximas 
competições. 

João 
Lisboa 

O coletivo apronto 

acontecerá hoje as 16 
horas no estádio 
Cafeteirão. 

O técnico Isnard 
Antonio que implantou 
linha dura no time, após o 
treino de hoje irá definir 
a onzena que entrará 
jogando com o 
Tocántinópolis. 

A Seleção precisa 
vencer os dois jogos que 
lhe restam para continuar 
sonhando com a 
classificação. 

Ainda dependerá de 
uma série de 
combinações. 

FMF 
Como o Sampaio ainda 

está no campeonato 
brasileiro e pelo espaço de 
tempo muito pouco para a 
realização dos jogos do 
campeonato maranhense. 
O Presidente Alberto 
Ferreira definiu os 
primeiros jogos do 
quadr angu lar sem a 
presença do Sampaio 
Corrêa. Os jogos serão no 
sistema de ida e volta. 

Moto x Caxiense -9/11 
Caxiense x Moto - 11/ 

11 
Imperatriz x Moto 15/ 

11 
Os jogos da Caxiense 

todos serão na Ilha. 

Sampaio 
Acontecerá hoje o 

coletivo apronto para o 
jogo com o Ferroviário. 

O Técnico Pinho disse 
que o seu lime está 
consciente da força do 
adversário, mas que 
jogando dentro de casa 
não deixará a classificação 
ir embora. 

O Sampaio joga amanhã 
por um simples empate 
para garantir a vaga na 
próxima fase do 
campeonato brasileiro. 

Moto 
Time pretende marcar 

um amistoso para este 
final de semana. 

Moto estréia no 
quadrangular antes de 
decidir a melhor de quatro 
pontos com o Sampaio. 

Moto x Caxiense dia 9 
de novembro, abrem os 
jogos finais do 
campeonato de 97. 

Time corre em busca do bi campeonato 

O time de Porto Franco 
vem realizando a melhor 
campanha da chave "E "do 
Copão Maranhão do Sul. 

O presidente do time , 
Jailson Cirqueira e Secretário 
da Sedei de Porto Franco, 
disse a reportagem do Jornal 
Capital após o jogo de 
domingo próximo passado na 
cidade de João Lisboa, quando 
o time venceu a Seleção local 
pelo placar de 2x1, que o seu 
time está firme em busca do 
bi campeonato. Porto Franco 
foi campeão do Copão em 95. 

Este ano, o time contou com 
poucos reforços. O Filho do 
artilheiro Bil, foi contratado, 
mas jogou apenas duas 
partidas. 

O jogador foi convocado 
para uma Seleção Júniores e 
teve que viajar ás pressas para 
Goiania. Segundo Jailson, o 
jogador poderá voltar á Porto 
Franco e participar dos jogos 
finais, isto é, se o time 
conseguir a classificação. 

Sobre a classificação para a 
fina] do Copão, Porto Franco 
só depende de uma vitória , 

que lhe dar o direito de somar 
9 pontos em três jogos. O 
Time joga em casa com João 
Lisboa e vai a Tocántinópolis 
enfrentar o time local. 

João Lisboa e 
Tocántinópolis só podem 
chegar a 7 pontos, por este 
motivo o time do Porto está 
confiante na classificação. Bil 
é o artilheiro do Copão é está 
seguindo o mesmo caminho 
de 95 .quando consagrou-se 
artilheiro da competição. 

O time de Porto Franco 
folga na tabela este final de 

semana. Segundo 
informações chegadas ao 
nosso departamento 
esportivo da vizinha Cidade. 
O Time fará um amistoso 
neste final de semana com a 
adversário ainda a confirmar. 

O técnico Dimas Chaves 
que está suspenso pela 
comissão disciplinar do 
Copão, por ter agredido o 
árbitro Carlos Magno, está 
comandando os treinos 
normalmente. Nos jogos o 
treinador fica na 
arquibancada. 

João Lisboa 

faz apronto hoje 

Time espera vencer Tocántinópolis neste final de semana 

A seleção de João Lisboa 
realizará o seu coletivo 
apronto na tarde de hoje no 
estádio cafeteirão sob o 
comando do técnico Isnar 
Antonio. O Treinador assumiu 
o time no decorrer da semana, 
após a demissão do treinador 
Pelé. Isnard na terça feira no 
inicio do seu trabalho frente a 
Seleção .colocou para os 
jogadores que quer do grupo, 
empenho e seriedade nos 
treinos e jogos. O Treinador 
afirmou que. já trabalhou com 
alguns jogadores do grupo, 
afirmando que eles já 
conhecem ó seu trabalho que 
é pautado na seriedade e 
muito trabalho. 

Isnard a princípio não irá 
mexer no plantei. 

Para a seleção da 
Cameleira só a vitória 
interessa nos dois jogos com 
Tocántinópolis no estádio 
Cafeteirão no próximo 

■A >$5 
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Seleção de João Lisboa tenta reabilitação diante 
domingo ou sábado a diretoria 
tentará antecipar o jogo e com 
Porto Franco na Cidade de 
Porto Franco. 

O treinador Isnad Antonio 
vem trabalhando o time em 
regime intensivo tentando 
aprimorar as jogadas para sair 
de campo com uma vitória 
sobre o Tocántinópolis. O 
Primeiro jogo entre os dois 

times aconteceu na abertura 
das semi finais na Cidade de 
Tocántinópolis e ambos 
empataram em 2x2. 

O técnico Isnard afirmou 
que tentará de todas as formas 
com muito trabalho, ajustar o 
time para terminar a 
competição com bons 
resultados. O treinador disse 
ainda que acredita no 

do Tocántinópolis 

potencial de seus jogadores e 
vai buscar as vitórias e 
torcedor para TocantinC x lis 
Vencer Porto Franco jogo que 
será realizado em 
Tocántinópolis. 

O coletivo de está sendo 
esperado com muita 
expectativa, pois será definida 
a onzena titular que entrará 
jogando. 

Balsas complica Copão 

Time dá um show de falta de competência 

A seleção de Balsas por ter 
participado com sucesso do 
primeiro Copão Maranhão do 
Sul, realizado no ano de 1992, 
foi convocada a participar da 
segunda edição que 
aconteceu em 95. 

Em todas as reuniões da 
competição de 95 ,os 
dirigentes estavam presentes 
e ajudaram a fazer o 
regulamento. Balsas jogou 
normalmente os jogos da 
primeira fase, mas quando não 

dava para chegar a final e 
faltando um jogo para 
terminar a sua participação. 
Jogaria com Porto Franco na 
Cidade do mesmo nome ,não 
cumpriu a tabela prejudicando 
o time do Galletti, que na 
oportunidade dependia do 
jogo para garantir a sua 
classificação. A Diretoria do 
Galletti se propôs a pagar 
todas as despesas de 
deslocamento do time até 
Porto Franco e mesmo assim 

o time não foi. 
Este ano com Carolina e 

Estreito, Balsas teve os seus 
jogos adiados. Motivo 
desconhecidos para a 
imprensa. O Radialista e 
diretor da Sedei de Balsas 
José Luiz avisou aos 
dirigentes de Açailândia que 
se o seu time não tiver 
chances de classificação ,não 
irá jogar na Terra do Ferro. 

Com essas atitudes da 
Seleção Balsense, seria 

primordial que os dirigentes 
ou as pessoas que irão 
organizar o próximo Copão, 
deixassem o time fora e não 
enviassem convites aquela 
Cidade, que por duas vezes 
demonstrou falta de 
compromisso e organização 
no setor esportivo. 

Uma cidade forte 
economicamente, mas fraca 
no sentido de organização 
esportiva, assim é Balsas que 
fica no Sertão Maranhense. 

Aw e Jornal Capital 721 

Assine 0 Seu líder Diário 
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Domingo Alegre 
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Lojas do Centro estão sendo 

"visitadas" por "gatunos" 

Empresários da avenida Getúlio Vargas denunciam aumento 

de casos de arrombamentos e assaltos naquele setor da cidade 

Estão aumentando de forma 
vertiginosa os casos de assaltos 
e arrombamentos no Centro de 
Imperatriz. 

Os empresários daquela 
região da cidade estão fazendo 
de tudo para evitar que suas 
lojas sejam "visitadas" pelos 
donos do alheio. > 

Marcos Anxlré Vieira, 40 
anos, áfírma que não st1 pode 
admitir que os assaltos e arrom- 
bamentos sejam registrados ate 
mesmo em plena luz do dia. 
sondo que em alguns r asos, não 
muito distante do aparelho po- 
licial. 

"Já tive minha loja assaltada 
diversas vezes, mas as soluções 
por mim reclamadas até agora 
ainda não foram atendidas. 
Entretanto, aqui continuo 
esperando por melhorias e 
acreditando que os bandidos 
serão expulsos no espaço de 
tempo não muito distante de 
nossa cidade", diz Antonio 
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Vários arrombadores estão presos na Delegacia do 
11m dos casos de roubos ve- berto por funcionários e enca- 

rificados no Bazar Ipanema fora minhado até ao Io DP, nas pro- 
recenteménte comunicado a ximidades do setor "Farra-Ve- 
Delegacia do Primeiro Distrito lha". 
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População quer contar com o apoio do aparelho de segurança pública 
Cardoso Fernandes, 39 anos. 

Ide faz um pedido ao diretor 
de Segurança Pública da Região 
Tocantina, Dr. Luciano Abreu, 
que permaneça fazendo cobran- 
ças no sentido de dotar da 
infraestrutura necessária o apa- 
relho policial de Imperatriz. 

Cm dos pontos mais visados 
petos larápios é o Calçadão da 
avenida Getúlio Vargas, 
principal centro comercial 
desta parto do Estado. 

Ali, diariamente, são 
ocorridos vários tipos de delitos 
envolvendo até mesmo 
menores-de idade. • n/u**. ■ ■* - \*aeh • • * ■ 

O Bazar Ipanema, por 
exemplo, é uma das lojas 
preferidas pelos ladrões. 
Naquela loja, eles agem de 
todas qs maneiras buscando 
burlar o sistema de segurança, 
que conta, inclusive, com o 
apoio de diversos homens 
percorrendo toda a sua 
extensão durante o período de 
expediente, ou seja, das 8 às 18 
Jioras. 

Policial, Dr. Renê Almeida, hoje 
respondendo temporariamente 
pela Delegacia de Polícia de 
Açailância, cidade distante 72 
quilômetros de Imperatriz. 

Um casal de turistas, fazen- 
do passar-se jior compradores, 
tentou levar do Bazar Ipanema 
vários objetos, mas foi desco- 

0 que leva o menor para a 
marginalização 

Algumas pessoas ouvidas 
pela reportagem do Jornal 
Capital, ontem, atribuíram o 
falo de muitos menores esta- 
rem partindo para o mundo da 
marginalização em Imperatriz 
pelo fato de não haver planeja- 

■iís 

m 

:v®- 
A: 

Renê Almeida, delegado do 19 Distrito Policial 

19 Distrito Policial 
mento familiar na cidade. 

Segundo elas, a responsabi- 
lidade pelo planejamento fami- 
liar cabe tanto ao homem quan- 
to à mulher. 

Todos os homens devem ter 
consciência dos benefícios que 
o planejamento familiar traz 
para a saúde — e dos diferen- 
tes métodos disponíveis atual- 
mente. 

De acordo com especialis- 
tas, alguns métodos de planeja- 
mento familiar, como camisi- 
nhas e pílulas anticoncepcio- 
nais, também estão disponíveis 
em farmácias e alguns outros 
tipos de comércio. 

Há muitas maneiras seguras 
e aceitáveis para se evitar a gra- 
videz. Os serviços de planeja- 
mento familiar podem fornecer 
aos casais as informações e os 
meios para decidir quando co- 
meçar aAter filhos, com que in- 
tervalos desejam tê-los. e quan- 
do parar. 

Adona-de-casa Maria Miran- 
da Sousa revela que muitos pais 
não estão dando mais a educa- 
ção básica para seus filhos, ou 
seja, o tradicional conselho na 
hora em que eles precisarem. 

"Um bom castigo não preju- 
dica ninguém e, certamente, 
ainda é um dos melhores cor- 
retores. Foi criada assim e es- 
tou viva", acrescenta. 

Até mesmo nas escolas das 
redes públicas — estaduais e 
municipais — já existem a pre- 
ocupação da adoção de méto- 
dos esclarecedores sobre pla- 
nejamento familiar e educação 
sexual. Outro fator também que 
está sendo motivo de especial 
atenção por parte dos educado- 
res diz respeito a permanência 
dos estudantes nas-escolas. 

A luta contra a evasão esco- 
lar tem sido uma constante, tan- 
to por parte do Governo Fede- 
ral quanto do Governo do Esta- 
do. 

Boletim de 

Ocorrência 

. Joberth Alelxo 

Bastos 
O comandante geral da 

PM no Maranhão, coronel 
Manoel de Jesus Moreira 
Bastos em recente 
entrevista a uma rede de TV 
do estado garantiu que 
condutores de veículos que 
forem identificados fazendo 
o chamadp "pega" ifá capital 
serão severamente punidos. 

Agressão 
Maria Aparecida de 

Souza Leitão, maranhense, 
solteira, residente na rua 
Duque de Caxias, esteve na 
Depol para comunicar que 
foi agredida por dois 
elementos desconhecidos. 
De acordo com a 
comunicante o fato ocorteu 
quando a mesma trafegavq 
pela Avenida Industrial na 
tarde da última quarta-feira. 

Arrombamento 
Gilson de Assis Marinho, 

maranhense, casado, 
r e si d ente na Vila Lpbão, 
esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
elementos nãò identificados 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência-e 
levaram vários objetos. De 
acordo com o comunicante 
os larápios levaram do 
interior da residência uma 
aparelho de som 3 em 1, e 
outros objetos de pequenos 
valores 

Perda ' 
de documentos 

Maria José Cavalcante?, 
cearense, solteira, 
residente na Rua João 
Lisboa esteve na Depol para 
comunicar que;perdeu sua 
C ar t ei ra d e Td e n t i d acl e 
Civil. De acordo com a 
queixosa o falo ocorreu 
quando ela trafegava pelo 
centro comercial 

Perda 
de documentos 

João Lima de Aquinq,^ , 

maranhense, casado, 
braçal, residente na Rua 15 
de novembro esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua< Carteira de 
Identidade Civil, C.P.F, e 
outros. j : 

Fato pcorrjdo na tarde 
desta uma quinta-feira 
quando o queixoso 
trafegéva pela Dorgival 
Pinheiro de Souza 

Perda 
de documentos 

José Maria de Souza 
Pinto, maranhense, 
residente no bairro Vila 
Fiquene- esteve na 
Delegacia de polícia para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo ; vários 
documentos pessoais. 

De acordo com o 
-comunj cante o fato 
ocorreu há tarde de ontem 
quando ele trafegava por 
aquele bairro 

Perda 
dedocumentos 

Enedino Pinho dos 
Santos, maranhense, 
solteiro, residente na rua B 
- Ouro Verde comunicou 
que também perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
docu mentos pessoais. De 
acordo com ó comunicante 
o fato ocorreu por volta 
das I3h0() horas. 

x * Perda 
de documentos 

Francisco João da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Manaus, 
estevç na 'Delegacia ; 
Pòlíciá para comunicar que 
perdeu sua Carteira Porta 
Cédula contendo todos 
seus documenlos pessoais. 
Fato ocorrido na tarde 
desta última quinta-feira 
quando o comunicante 
trafegava pelas imediações 
no DNER 
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PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


