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Maria cio Socorro Sousa, 
aniversariante do dia 
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INDICADOR 

/O 

Dólar Comercial 
Compra   RS 1,10 
Dólar Comercial 
Venda   R$1.10 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.15 
Dólar Paralelo 
Venda   RS 1.15 
Dólar Turismo 
Compra   RS 1,12 

RS 1.12 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda _____ R$ 11,30 
Poupança 
Rendimento   1,13% 
Ufír 
Valor   R$0AlOS 
Salário Mínimo 
Xgcno   RS 120.00 

Sal a no Família 
Valor 8.25 
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Polícia Militar age rápido e prende assassinos de mendigo 

Sub-secretário de 

saúde pode cair 

Notícias não oficiais através informações chegadas no Estado) e a Sub-Secrelm in (N 
de membros do Consellio fechaníento desta edição, „ Saúde ((íoverno Miinicipnl) 
Municipal de Saúde daoconlas secretário, através da O médico Rui Guilherme 
dc que o sub-secrclano Airton Promotoria de justiça foi Nobre de Oliveira, leu. scú 
l
I
anHMls<)n . és lar ia obrigado, a fazer uma escolha nome cogitado j.ara assumir o 

demissionário <'„tre a direção do Ilospilal cargo deixado por lamcr^on 
e acordo com as Regional (pertencente ao C)s detalhes na Página 1-8 

A polícia ainda não conscgiu 
levantar a identidade do mendigo 
assassinado de forma brutal na 
noite de segunda-feira. 

O crime, segundo 
informações, teria ocorrido por 
que a vítima se recursou a fazer 
comida para os assassinos que 
revoltados não temeram a 
praticar um ato com tamanha 
requinte dc crueldade. 

O crime ocorreu sob a ponte 
do riacho Cacau, João Pereira da 
Silva de 30 anos e Marcos Vieira 
dos santos acusados de serem 
os responsáveis pelas pauladas 
que esfacelou o crânio do 
mendigo, já estão presos. 

Na delegacia, os dois jogaram 
a culpa um sobre o outro, e 
lerminaram por confessar o 
crime. 

A polícia, investiga ainda a 
possivel partuipacão dc um 
terceiro elemento no ato que 
resultou na morte de um 
mendigo que até o fechamento 
desta edição, estava na funerária 
a espera de que alguém 
reclamasse o seu corpo. 
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Lagoa pode ser 

transferido hoje para GGPJ 

Francisco Pereira Lucena, 
maranhense, 26 anos de idade, 
vulgo "Lagoa", foi preso no 
último final de semana por uma 
equipe de agentes da Delegacia 
de Polícia Civil. Conforme o 
delegado Augusto Cabina, 
"Lagoa", vinha sendo procurado 
1 x ja pratica de crimes na região 
de São Felix. Na companhia de 
um outro comparsa identificado 
pelo prenôme de Marcos, ele 

teria assassinado no mês de 
agosto último, o elemento 
conhecido apenas por Cícero, 
que segundo o delegado, a 
vítima teria assassinado um 
amigo de Lagoa, conhecido 
como Raimundo Nonato. Na 
delegacia o acusado negou todas 
as acusações. Mesmo assim o 
delegado Augusto Cabina 
deverá pedir sua prisão 
provisória. Página 1-12 
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VI Fenerto 

promete novidades 

Definida para o período de de 
04 a 07 de dezembro, a VI 
Fenerto- Feira de Negócios da 
Região Tocantina, promete ser 
amais arrojada dos últimos anos. 

O evento vai reunir em 
Imperatriz expositores do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 

Pará, Tocantins, Piauí e 
Maranhão. 

A VI Fenerto será realizada 
em parceria entre a Prefeitura 
Municipal, Sebrae e Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. 
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Concluído 

calendário para 98 

Dc acordo com calendário 
letivo do ano que vem. já a par (ir 
dos dias 26. 26 c 27 dc 
novembro, serão realizadas as 
remai nculas nas escolas para os 
alunos dc dc 1 ' a 8'' série 

aprovados por média. 
A Sccrclaria dc Educação do 

Município prevê para o ano que 
vem um Iqlal dc cinco mil vagas 
para educação infanlíl. 

Página 1-4 
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Roberto Oliveira 

Obras em 

projetos 

Com um bom numero de 
imortais trabalhando 
incansavelmente nas mais 
diversas obras literárias, a 
Academia Imperairizense 
de Letras tem o maior 
numero de trabalhos 
publicado no estado, tanto 
que já pode ser 
considerada a mais 
produtiva do Maranhão, o 
para 98, muitas outras 
obras deverão chegar as 
livrarias. 

Liderança 

Estudantil 

Acostumado a grandes 
movimentos, o talentoso 
Ortevaldo Sousa, é um dos 
mais combatentes lideres 
de movimentos estudantis 
na região, atuando como 
presidente da antiga 
UMECT, e foi um dos 
diretores da UMES, 
atualmente estudando no 
Estado do Tocantins, este 
líder nato, coordena agora 
a Cooperativa dos 
estudantes do estado. 
Durante toda esta semana 
ele participa do encontro 
nacional dos estudante 
secundaristas na cidade de 
Ouro Preto, Minas Gerais, 
onde ao retorna, deverá 
passar férias em Imperatriz 
com familiares e amigos. 

Casa do 

estudante. 

Foi criado no ultimo dia 
10 cie Outubro, pelos 
estudantes imperatrizenses 
na sala do grêmio do CEFET 
a Casa do Estudante 
Secundarista de Imperatriz 
(CEsI). A nova instituição 
contrair para si as atividades 
que hoje deveriam ser 
comandados pela Umes, 
entidade qtie a muito não 
atende a contento a 
comunidade estudantil. Este 
talvez seja o primeiro passo 
para uma nova diretoria da 
Umes, qúe tem se mantido 
alheia as aspirações dos 
estudantes. Preocupando-se 
apenas com o faturamento 
anual da venda de carteira 
estudantil. Com mais um. 
ano de mandato, a entidade 
está sendo presidida 
atualmente por Antonio 
Carlos, ex- diretor da 
instituição, isso porque o 
presidente eleito jean 
Carlos, é atualmente o 
presidente da UESMA, 
entidade que até o momento 
não decolou. Para os 
estudantes a atual realidade 
da Umes mesmo sob nova 
direção não reflete o 
comando, nem tão pouco 
está presente nos eventos, 
onde estudantes são 
barrados e as carteiras 
ignoradas. Segundo os 
grêmios estudantis 
existentes a nova entidade 
criada por eles ê sim a sua 
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.4 cidade de Imperatriz vista do alto. Imperatriz é sem dúvida uma hela cidade, e continua 

crescendo graças a empresários de toda parte do mundo que acredita no potencial da city 

real bandeira de luta 
enterrando de vez a Umes. 

Crime 

ecológico. 

Uma área de 48 equitares 
de área verde com grande 
parte de babaçual, acaizal e 
três grandes riachos, a 
reserva sol brilhante, em 
questão judicial entre o 
MST e a Ce]mar, foi 
destruída pela empresa, 
antes mesmo de ficar 
definido a quem pertence a 
área. Mesmo se ficar 
definido que este pedaço 
ainda de área verde 
pertença a Celmar , o 
desmatamento para o plantil 
de eucalipto, caracteriza-se 
um crime ecológico, que 
alem do babaçu e do açai 

que desaparaceu, os riachos 
sem suas plantas nativas 
poderá morrer também. Os 
sem terra preocupados, já 
estão reflorestando a área 
com Cajií, Macacheira, 
Feijão e Milho, mais poderá 
perder tudo se a empresa 
ganhar na queda de braço no 
lucra. Até agora a empresa 
não se manifestou a 
respeito. 

Violência 

Neste final de semana a 
escola Pedro Ferreira de 
Alencar, realizou sua 
gincana cultural, mais em 
função do alto índice de 
violência registrado no 
setor, o evento teve que ser 
realizado as portas fechadas 
e somente alunos e 
convidados tiveram acesso 

ao evento, mesmo com 
essas medidas, foi 
necessário que a policia 
militar fizesse plantão na 
porta da escola, apesar 
disso, três prisões ainda 
foram efetuadas, coisa que 
deixa claro o quanto anda 
violento os bairros de 
Imperatriz. 

Investimento 

Decididos a abocanhar 
uma fatia maior do bolo, os 
empresários do setor de 
beleza. Norma e Rafaella, 
investiram alto no visual do 
seu instituto de beleza, e 
estão realizando altas 
promoções. De acordo com 

Norma, este investimento 
fez com que a clientela 
freqüentasse mais o 
instituto, até por estarem 
localizados num dos pontos 
mais previlegiados da 
cidade. Para atender ; 
grande procura Norma já 
está contratando novos 
profissionais já com 
objetivo de atender o 
grande numero de pessoas 
que deverão procurar os 
mesmos durante as 
festividades de final de 
ano. Para os que 
pretendem conhecer os 
trabalhos destes 
profissionais, eles estão na 
Rua ceará, no bairro 
Juçara, e atendem também 
pelo telefone: 721-7!>!>9. 
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Ortevaldo de Sousa, Líder estudantil AIL trabalhos engavetados podem surgir em 9S 
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M Vila Redenção 

Sinfra inicia Gdade limpa amanhã 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

W Fenerto vai 
trazer novidades 

O Seviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do 
Maranhão, Sebrae/MA, 
escritório Regional de 
Imperatriz, cuida dos 
prapralivos finais para a 
realização da VI Fenerto. 

O evento conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
e da Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz. 

A VI Fenerto, prevista para 
o período de 04 a 07, vai reunir 
em Imjjeratriz, expositores do 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Pará, Piauí, 
Tocantins e Maranhão, para a 
realização de negócios. 

uf Embrapa promove 
encontro 

O I Encontro sobre 
Desenvolvimento 
Agropecuário do Sul do 
Maranhão, que acontece no 
período de 20 a 21 de 
novembro no Hotel 
Posseidon. 

No encontro, as diversas 
instituições ofociais e 
privadas, ligadas ao setor 
agripecuário, farão 
exposições de seus 
trabalhos, bem como 
apresentarão sugestões as 
possibilidades de realizações 
de parceria entre sí. visando 
uma maior eficácia no 
resultado de atividades. 

> 
* 50 Bis comemora 

dia da Bandeira 
O r,0" Batalhão de 

Infantaria e Selva, se prepara 
para comemorar o dia da 
Bandeira. 

Para as comemorações, 
uma programação no pátio 
interno do Batalhão, com a 
presença de autoridades 
políticas, eclesiásticas e 
militares. 

celebrado em 19 de 
novembro, o dia da Bandeira, 
será comemorado também 
nas escolas das mies públicas 
e estaduais de ensino. 

Medidas 
Econômicas 

O pacote do governo caiu 
como uma bomba para 
consumidores que já 
imaginavam um natal de 
presentes.. 

O aumento das taxas de 
juros, além de coibir o sonho 
de um fim de ano com festas, 
amplia o pesadelo do 
desemprego e da recessão. 

O governo, admite estudar 
a ix)ssibilidade de diminuir os 

reajustes dos juros, mas 
afirma que tal medida, 
resultaria em mais despesas 
sobre as compras em 
cheques. 

A CPMF, pode se tornar 
mais pesada, para aliviar 
outros setores. A mão pesada 
do governo já recaiu sobre as 
compras em cartões de 
créditos, a partir de agora, 
quem usar mais, sentirar um 
peso ainda maior. 

Grupos pedem 
apoio para projeto 
Dois grupos de jovens da 

Comunidade de São José do 
Egito se sensibilizaram com a 
situação dos inúmeros idosos 
abrigados do Lar São 
Francisco de Assis. 

Na grande maioria, os 
velhinhos que já não 
conseguem andar, não dispõe 
de cadeiras de rodas, ou às 
tem mais prescisam recuperá- 
las. 

0 Guc e Jucaff, depois de 
uma visita, lançaram o projeto 
"Cadeira de Rodas"e 
garantem ir à "luta" para 
conseguir recuperar todas as 
cadeiras dos idosos. Para 
isso, já realizaram o II Show 
Gucaff e analizam agora, a 
possibilidade contar com o 
apoio de empresas da cidade, 

Em um levantamento 
realizado durante uma visita 
ao abrigo, foi feito um 
levantam (Mito, para constatar 
a quantidade de cadeiras em 
estado precário. 

Segundo a coordenação do 
projeto, se tudo vier ocorrer 
como o previsto, a partir do 
final do mês, tudo já estará 
sendo providenciado. 

Seduc faz balanço 
A Secretaria Municipal de 

Educação (Seduc) já elaborou 
os projetos de recuperação de 
alunos e de matrículas para o 
ano de 1998. 

De acordo com o 
calendário, já a partir dos dias 
25,26 v 27 de novembro serão 
realizadas as rematrículas nas 
escolas para os alunos de l8 a 
43 e 53 a 8a séries aprovados 
por média. 

Nos dias 18, 19 e 20 de 
dezembro serão realizadas as 
matrículas para os alunos que 
estavam de recuperação e 
para os novatos, em todas as 
escolas municipais e 
conveniadas. Todas estas 
atividades serão realizadas 
sob supervisão e orientação 
da Seduc. 

A Sinfra (Secretaria da 
Infraestrutura) inicia amanhã, 
dia 13, nas vilas Redenção I e 
II, a operação Cidade Limpa. A 
informação foi dada ontem, 11, 
pelo secretário da 
Infraestrutura, Jairo de 
Oliveira, lembrando haver 
determinação do prefeito Ildon 
Marques para que a operação 
se realize ainda este ano. 

Os serviços serão 
concluídos num prazo de trinta 
dias. A previsão é que ainda 
este mês ali se realize a quarta 
edição do programa Sábado 
Cidadão. "Isso não quer dizer 
que temos de entregar as 
obras antes. Como nas vezes 
anteriores, o programa 
acontece e a Cidade Limpa 
continua", diz o secretário. 

Já conhecida da 
comunidade local, a operação 
Cidade Limpa tem por 
objetivos a melhoria das ruas 
e avenidas — com limpeza 
geral, regularização o 
piçarramento —, recuperação 
de meios-fios e sarjetas, 
reformas nos postos de saúde, 
escolas e associções 
comunitárias, entre outros 
serviços. 

Programa de Asfalto 
Coincidentemente,, em 

meio a Cidade Limpa a avenida 
Caiçara e a rua Rui Barbosa 
receberão pavimentação 
asfáltica. Há cerca de quinze 
dias, ali são realizados serviços 
de drenagem. A pavimentação 
é parti4 do Programa de Asfalto, 
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Funcionários da Sinfra durante recuperação de esgotos 

convênio que envolve a 
Prefeitura e o Governo do 
listado. 

"As vilas Redenção I e II vão 
ser amplamente beneficiadas", 
resume. "Além da Cidade 
Limpa, melhoria já conhecida 
da comunidade, também 
faremos asfaltámento na Rui 
Barbosa e na Caiçara, 
interligando-as à rua Duque de 
Caxias (vila Lobão) e à avenida 
Pedro Neiva de Santana, 
respectivamente". 

Comunidade participa 
A exemplo do que aconteceu 

na Vila Lobão e nos povoados 
Coquelândia e Lagoa Verde, a 
operação terá a participação 
dos moradores das vilas 
Redenção I e II. Os populares 
colaboram com a limpeza de 
seus quintais, cujo amontoado 
de lixo e entulhos é coletado 
por equipes especializadas da 
Sinfra. 

Além disso, em atendimento 
a orientações do secretário 
Jairo de Oliveira, os moradores 
são consicentizados sobre a 
importância de manter os 
trabalhos executados. "A 

comunidade, na Cidade Limpa 
e no Sábado Cidadão, tem 
participação fundamental. Ela 
tem sido nossa parceira", 
afirmou. 

Para ele, "realizados os 
serviços físicos, se não houver 
uma cooperação da 
comunidade a partir disso, volta 
a ser o que era". Jairo adverte 
que não se pode, por exemplo, 
jogar lixo em locais 
inadequados nem despejar 
água nas ruas. "Mas, ao 
contrário, a população tem sido 
muito participativa", disse. 

SEDEL 

(HOUBtNHO) 

RUA FVflIUIlADO 8AIBQRA 
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GRAÇA ARANHA TfM ZA RUA SAIITA 

RUA 13 DE MAiO 
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O seu líder diário 

Grupos avaliam 

show Gucaff 

Na noite desta terça-feira 
a cordenação dos grupos 
Guc- Grupo Unido em Cristo 
e Jucaff- Jovens Unidos 
Caminhando Firme na Fé, se 
reuniram para avaliar o II 
Show Gucafl realizado no 
último sábado na quadra do 
Centro Calequético da 
Comunidade de São José do 
Egito no bairro Bacurí. 

O evento, contou com a 
participação de Gliiber 
Martins, Legião Urbana 
Cover, Irmã Lúcia Silva, 
grupo Mandacarú, Magno, 
Assim Será e a partiepação 
especial do padre Felinto. 

A comissão organizadora, 
formada pelos dois grupos, 
avaliou o show como i kksüívo. 
"O dinheiro arrecadado, não 
será suficiente para darmos 
um passo mais avançado no 
projeto, mas isso, não faz com 
que esqueçamos os idosos do 
Lar São Francisco que 
prescisam de nossa ajuda", 
garante André Santos. 

Nas próximas reuniões, os 
grupos Guc e Jucaff voltam a 
discutir a continuação do 
projelp que visa recujxTar as 
cadeiras de rodas dos idosos 
do abrigo, eles querem a 
partir de agora contar com o 
apoio do novo Conselho 
Comunitário, eleito no último 
domingo. 

TO 
TCT 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entrp pmnKoíTad 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição d^ senhorL^^T300'"- 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhãr-Movo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Democracia branca 
Existem coisas que 

realmente não entendo, num 
Pais onde o cidadão é obrigado 
a servir as forcas armadas, é 
obrigado a votar, ainda falam 
que vivemos uma democracia 
plena, ora, no Brasil os 
governantes geralmente 
impõe' as medidas goela 
abaixo para o povo engolir, o 
que c pior sem água Ainda 

bem que o povo brasileiro é 
pacato, ordeiro, desprovido de 
qualquer sentimento de 
represália. Nos países vizinhos 
da América I.atina, a coisa é 
bem diferente, a população vai 
as ruas e protesta numa boa, 
apesar da repressão. As 
medidas anunciadas pelo 
governo federal, mais uma vez 
vai atingir de uma forma direta 
a classe média, que por sinal 
está cansada de tanto ser 
explorada. Aumentos 
sucessivos de impostos, 
aumento nos combustíveis, 
aumento no gás de cozinha, aí 
vem taxas. IPMF, etc Todos 
nós estamos carecas de saber 
que quando aumenta os 
combustíveis, aumenta tudo, 
principalmente os 
cpsmestíveis, que atravessam 
o Brasil via transportes aéreos, 
terrestres, marítimos ou 
ferroviários, aí quem paga o 
pato, ou melhor, o frete, somos 
nós que vivemos numa situação 
delicada, acredite se quiser, 
existem famílias que estão se 
acabando em virtude da crise, 
que ora atravessamos, socorro, 
help. help, alguém ter de fazer 
alguma coisa. No próximo ano 

teremos eleições, tomara o 
povo crie vergonha na cara e 
deixe de lado, e.sses 
burocratas que só pensam 
neles. Enquanto isso, tadinho 
do povo, que só é valorizado 
em épocas de eleições. 
Pergunta para quem souber 
responder   isso é um 
comentário ou um 
desabafo?????????? 

Congresso 
O Coronel Linhares, 

Comandante do terceiro 
Batalhão da Policia Militar, 
juntamente com o Major Allan 
Kardec participarem 
recentemente de um 
congresso em Fortaleza no 
Estado do Ceará, sobre a 
postura do novo Código 
Brasileiro de Transito. Muitas 
novidades a serem aplicadas 
aos usuários. Uma delas , são 
as multas que vêem pesadas, 
uma outra é com relação a 
impunidade, os motoristas 
usam e abusam do direito de 
cometer acidentes, muitos 
com vitimas fatais, e nada 
acontece, lembramos de mu 
lato recente que aconteceu 
envolvendo o filho de uni 

Ministro, o caso continua 
impune, ainda hoje no nosso 
programa de televisão, o Major 
Allan Kardec. deve fãlar o que 
muda, no novo Código 
Brasileiro de Transito. 

Desarmamento 
A Policia Militar do 

Maranhão, que tem como 
Comandante geral o Coronel 
Bastos, deu inicio a operação 
desarmamento. Aqui em nossa 
cidade, ainda sob o comando 
do Major Melo, a policia militar 
consegui um verdadeiro 
arsenal de materiais bélicos, 
incluindo armas brancas e de 
fogo, de grosso calibre. Essa 
operação segundo o Coronel 
Linhares deve continuar, pelo 
menos até o final do ano. as 
viaturas que deverão participar 
dessa operação, já estão sendo 
recuperadas. Hoje portar uma 
arma sem o porte,' é crime 
previsto na lei, e é inafiansável. 
ou seja o caboclo vai parar no 
xadrez, se você souber de 
alguém que tenha arma, 
denuncie para a policia, temos 
que desarmar a população, só 
assim (i remos menos mortes 
entre os brasileiros. 

Entrelinhas 

\ Empresária Imperairizense Eíieth Fernandes lança 
dia 1,> , amanhã , a I-ranqüa Adega Perfumada, que já 
existe a vinte anos no Brasil, mais precisamente em São 
Paulo e que está se espalhando para todo o Brasil, o 
coquetel de inauguração será as 19 horas, na Av. Gelulio 
Vargas :i97 B. entre Coronel Manoel Bandeira e 
Godoíredo Viana, destaque será a presença da Sra. 
Esteia Baggio, proprietária da Griffe e que veio de 
Londrina -Paraná, participar deste grande 
acontecimento. 

Recebemos e agradecemos o envio do Jamí - Jornal 
da Associação Médica de Imperatriz, que tem a frente o 
l)r. Itamar Fernandez. um dos mais eonceituados 
Pediatras da América iJalina, que está anunciando para 
breve o Primeiro Congresso de Pediatria em nossa 
cidade 

Ex Prefeito da C idade de Caxias está percorrendo todas 
as cidades do Sul do Maranhão, já em franca campanha 
para disputar uma vaga no Senado Federal. Paulo Marinho 
está sempre bem acompanhado do produtor cultural Luiz 
Brasília, que e o responsável pela sua campanha em nossa 
região, ao Fx Preleilo desejamos muito sucesso, ele que 
e eleitor de é iro Gomes nas próximas eleições 

Seminário 

Servidores elogiam iniciativa 

da Prefeitura Municipal 

:::C íSSS 
.WíS 

II 

íhlon, elogios do 
se r\idores 

"O prefeito lldon Marques 
vem mostrando preocupação 
no sentido de continuar 
promovendo mudanças na 
máquina governamental de 
Imperatriz". A afirmação foi 
feita, na última sexta-feira, pela 
professora Marli Sousa 

Feilosa, ao avaliar o Seminário 
"Imperatriz e seus novos 
servidores", realizado pela 
Prefeilura Municipal, no 
Ginásio da Sedei. 

Mesma opinião tem o 
professor Marcos Farias. 
Segundo ele, "o prefeito vem 
trabalhando corretamente. 
Com o concurso, objetivou 
apenas regularizar a vida de 
várias pessoas que estavam 
fazendo parte do quadro de 
servidores municipais 
irregularmente". 

A professora Fiei de Morais 
disse que "o servidor público 
precisa criar auto-estima, 
motivação c estar preparado 
para saber respeitar e tratar 
bem o eiiíadáo que será 
atendido por ele". 

Ao tomar a iniciativa de 
realizar o Concurso Público - 
diz Vicente Freitas o prefeito 
lldon Marques deu um 
importante passo no que se 
refere ao incremento do 
processo de desenvolvimento 
por que vem passando a 
segunda maior cidade do 

Fslado. "Imperatriz, todos 
sabem, cresce. O crescimento 
também deve acontecer no 
Poder Executivo Municipal. 
Iniciativas que visem o nosso 
pleno desenvolvimento 
sempre terão o meu apoio", 
sublinhou. 

Elei de Morais 
parabenizou o discurso do 
prefeito lldon Marques, 
sobretudo no trecho em que 
ele destaca que quando um 
servidor está em alto-mar, ide 
guia-se por uma bússola. Da 
mesma forma, nas águas e nas 
ondas da administração 
publica, as vezes também 
profundas, às vezes 
igual mente . perigosas, 
lambem devemos ler o nosso 
instrumento, que nos aponte 
o melhor, o mais seguro 
rumo. Esse instrumento é a 
C onstituição. o documento 
maior, a receita mais correta 
para quem quiser encontrar 
os medicamentos para os 
males que ãs vezes se 
infestam e infeccionam a 
gestão da coisa pública". 
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Chamada escolar 

Seduc conclui 

calendário para 

A Secretaria Municipal dc 
Educação (Scduc) já 
elaborou os projetos de 
recuperação de alunos e de 
matríeulas fiara o ano de 
1998. 

De acordo eom o 
ealendário. já a partir dos 
dias 2!), 2() e 27 de novembro 
serão realizadas as 
rematríeulas nas escolas 
para os alunos de T' a 4" e .9' 
a 8 ' séries aprovados por 
média. 

Nos dias 18, 1!) e 20 de 
dezembro serão realizadas 
as matríeulas para os alunos 
que estavam de recuperação 
e para os novatos, em todas 
as escolas municipais e 
conveniadas. Todas estas 
atividades serão realizadas 
sob supervisão e orientação 
da Sedue. 

A Sedue prevê para o ano 
de 1998, um total d e cinco 
mil vagas para a Educação 

. ígostinho XoJeto, 
rematrículiís pnrn íduríps 

nprov.idos por média 

Infantil, que inclui alunos na 
faixa etária de 4 a 5 anos. Na 
a Educação Fundamental, 
para crianças a partir de (i 
anos, já na primeira série, a 
previsão e de 45 mil vagas. 

G Departamento 
Pedagógico formulou ainda 

para antes do término do 
ano letivo - 19 de dezembro, 
um projeto especial para 
recuperar alunos com baixo 
rendimento escolar. 
Durante esta semana (10,a 
14) estão sendo realizadas 
nas escolas um teste 
Avaliativo Diagnostico quê 
irá avaliar a maior 
dificuldade das crianças 
para. a partir daí, elaborar 
o conteúdo das atividades de 
recuperação. 

Durante mais ei n^ 
semanas serão trabalhados* 
os conteúdos especiais. A 
cada semana serão quatro 
dias de atividades de reforço 
c um dia para o teste de 
avaliação. Para que o 
conteúdo básico não seja 
prejudicado, o professor 
dará sua aula normalmente 
até a hora do recreio. Após 
o recreJo será feita a 
recuperação. 
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Polícia Militar _ 
Delegacia de Plantào_ 
Corpo de Bombeiros  
Hospital de Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria) _ 
Aeroporto  
Estação de Trem 
Hemomar  
Tropiqas  
Paragás 

Alcóolicos Anônimos  
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal  
Fórum Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita  
Defesa do Consumidor_ 
Cemar _ 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal _ 
Secretaria Estadual da Fazenda _ 
Polícia Federal _ 
Policia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
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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Prefeitura melhora trânsito no Centro 

Sinfra constrói ilha regularizadora na avenida que dá acesso ao Nova Imperatriz 

11 ma ilha regularizadora de 
trânsito na avenida Bernardo 
Sayão - é o que a Sinfra 
(Secretaria da Infraestrulura) 
executa naquele logradouro, 
que interliga o Centro ao bairro 
Nova Imperatriz. O trabalho 
tem por objetivo reinanejar o 
trânsito, por meio da 
reestruturação das vias de 
acesso ao Centro, bem como 
de saída, via Bernardo Sayão. 

Desde o início das obras, na 
semana passada, o tráfego de 
transportes coletivos foi 
desviado da avenida Bernardo 
Sayão, via Fortunato Bandeira, 
com direção ao centro 
comercial da cidade. 
Temporariamente, até que se 
conclua .i ex(-t lição das obras, 
os coletivos circulam pela rua 
Y, [lassando pela Treze de Maio 
e Coronel Manoel. Bandeira. 

Segundo o secretário jairo 
de Oliveira. a ilha 
regularizadora vai evitar 

m m 

■ 
m 

m 

i 

r:' : 

Ruas do centro são recuperadas 

acidentes e dar um fluxo 
melhor ao trânsito naquela 
região. No momento, na 
Bernardo Sayão, há 
confluência de duas mãos - o 
que facilita a ocorrência de 
acidentes. "Devido a 
confluência de duas mãos, é 
comum vermos problemas de 
trânsito ali", diz o titular da 
Sinfra. 

Cora as mudanças, 
previstas somente para a partir 
da conclusão das obras, quem 
descer pela avenida Bernardo 
Sayão rumo ao Centro vai virar 
á direita, seguindo pela 
Fortunato Bandeira para entrar 
na Coronel Manoel Bandeira ou 
na Quinze.de Novembro. 

Jâ quem se.destinar ao Nova 
Imperatriz, partindo da rua 
Godofredo Viana, no Centro, 
terá que entrar pela Treze de 
Maio. em direção ao Centro de 
Fnsino de 2 Grau "Graça 
Aranha", e Simplício Moreira, ao 

lado da mesma escola, para 
posteriormente pegar a . 
Bernardo Sayão (veja o 
desenho). 

Para que a ilha regularizadora 
dê certo, a Sinfra vem 
trabalhando há algum tempo no 
projeto. Para facilitar o tráfego de 
veículos, Jairo de Oliveira diz que 
toda a malha asfáltica do trevo 
executado será reestruturada. 
"Já recuperamos alguns trechos. 
E o pequeno pedaço que ainda 
falta vai ser reestruturado", 
afirmou ontem o secretário. 

O secretário acredita que 
com a mudança, evitando-se o 
encontro das duas coníluências, 
o número de acidentes vai cair. 
A propósito, lembra que a 
sinaleira que hoje se encontra na 
esquina com a rua Simplício 
Moreira será destinado à 
ciinfluência da avenidaBernardi> 
Sayão com a rua Piauí, onde, 
sexta-feira, registrou-se mais um 
acidente. 

VI Fenerto acontecerá com grandes novidades 

A Feira de Negócios, va reunir exposit®res de sete estados brasileiros 

O Serviço de Apoio âs 
icro e Pequenas Empresas 

«to Maranhão- Sebrae/MA, 
através do seu escritório 
Regional de Imperatriz e em 

parceria com a Prefeitura 
Municipal e Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, promovem de 04 
a 07 de dezembro do ano em 

curso a VI Fenerto- Feira de 
Nogécios da Região Tcantina, 
reunindo empresas de vários 
estados e dos diversos 
segmentos empresariais. 

O a 

A 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 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 

■■■■■vx.: 

mm 

m 
.... 

m 

P 

mm 

Sehrae, boas pespec 
Esle ano a feira conta com 
muitas novidades, dentre elas 
Roda de Negócios e Ciclo de 
Balestras. 

A Roda de Negócios, 
acontecerá durante o período 
da Feira nos dias 5 e 6 de 
dezembro, no Imperatriz 

lh as para VI Fenerto 

Bark Hotel ( antigo Hotel 
Anápoles) e tem como 
oobejlivo reunir empresários 
dos setores madeireiro e 
meveleiro de Imperatriz e 
Açailândia, os quais irão 
encontrar-se com 
empresários do Rio Grande 

do Sul, Santa catarina, Pará, 
Tocantins e Maranhão, para 
a realização de negócios, 
parcerias, etc. 

Paralelamente acontece o 
Ciclo de Palestras, nos dias 
05,06 e 07 de dezembro, 
abordando temas como; "O 
papel do empresário em 
cenários de mudanças", "Por 
que informatizar as Micro e 
Pequenas Empresas"e 
Seminário sobre Crédito". 
Para tanto será construído no 
local da feira um Mini- 
auditório para que 
empresários e pessoas 
interessadas possam assiti- 
las com conforto. 

Os stands da VI Fenerto 
estão sendo comercializados 
v encontram-se â disposição 
dos empresários 
interessados em participar 
da amostra, podendo ser 
adquiridos no escritório 
Regional do Sebrae em 
Imperatriz, situado na 
Avenida Getúlio Vargas, 
1623 (prédio do Hotel 
Posseidon) no horário 
comercial. 

Compra-se 

computadores 386 em 

perfeito estado de 

conservação. 

Contatos pelos fones 

721-2506 e 721-4006 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Patrocinadores: 
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Adm. Ccl. Ventura 
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Dep. «João 

Paiva 

Sec. de Agricultura 

do Estado 

Chico Coelho 
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Pret de Imperatriz 

Ma lldon Adm quês 

na finiteirimt 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Sérmo Neres 

Desapareceu 
O Operador de áudio 

Sanuicl Noiva desde que 
leixou o SisleniaTueamds, 

desapareceu do meio. Qiumu 
conhece sabe que este 
rapaz é um excelente 
trofissional, pena que por 
ser uma pessoa muito 
simples não tenha o devido 
reconhecimento e a 
oportunidade que merece 
para voltar a aluar na sua 
área. A dedicação e 
inteligência do Samuel 
perante uma Mesa de Audio, 

são coisas raras. Isso sem falar 
da humildade do garoto, lui 
pessoalmente o admiro 
bastante e lamento pela 
maneira como ele foi obrigado 
a ficar longe do que gosta. 
Tomara que no menor espaço 
possível de tempo ele possa 
estar novamente fazendo o 
trabalho que gosta e que sabe 
fazer. 

Mandando 
ver 

A Kquipe de esportes da 
Rádio Capital está investindo 

alto na qualidade do trabalho 
que faz. As coberturas 
esportivas ao vivo. não se 
limitam apenas ã Imperatriz e 
região, o que nós podemos 
comprovar. Vez por outra, o 
Narrador Renilson Sousa e sua 
equipe está cobrindo jogos 
importantes em nível nacional. 
Na noite desta terça-feira, por 
exemplo, o jogo entre a seleção 
Brasileira eo País de Gales foi 
transmitido ao vivo direto de 
Brasília. A Kquipe da Galera 
marca itresença e quem ganha 
('• o torcedor, que tem a chance 
de acompanhar todos os lances 
como se estivesse no gramado. 
Parabéns para esses rapazes 
maravilhosos. 

Sem querer 
exagerar 

Mas a programação da 

Mirante FM caiu muito 
ultimamente. Não entendo 
porque seus diretores dão 
prioridade à estilos musicais 
tão distantes da realidade 
Imperatrizense. Sei lã, no 
nosso país existem tantos bons 
cantores e até mesmo no 
maranhão e em Imperatriz em 
particular. A questão é que esta 
emissora valoriza demais os 
cantores de outros países e 
despreza nossa cultura 
musical, que como sabemos é 
riquíssima e nada deixa a 
desejar em comparação aos 
gringos. E claro que existem as 
pessoas que gostam mais 
desse estilo, porém, a maioria 
absoluta prefere as 
Brasileirinhas. Então será que 
não está na hora de pesar os 
dois lados e mudar as coisas? 

Aproveitando 

o embalo 
Parece que este é o lema 

de quase todas as estações 
de rádio e televisão hoje. O 
fato é que basta alguém dar 
início a um tipo de programa, 
seja qual for ele, já a 
concorrente faz a mesma 
coisa. K só prestar um pouco 
de atenção para notar que a 
imitação é grande. Nos finais 
de semana então nem se fala. 
os programas são 
praticamente os mesmos. As 
promoções também não 
mudam muito e as opções são 
muitas, agora a diversificação 
é mínima. Aqui mesmo em 
Imperatriz a gente ver que as 
rádios e TVs são muito 
parecidas. 

Em busca 
de mudanças 

O Gean Oliveira, que já 
foi Operador de áudio da 
Rádio Capital, está 
atualmente esperando uma 
oportunidade de trabalho 
em outro ramo de 
atividades. Ele me garantiu 
que no momento não 
deseja retornar ao rádio, já 
que seus propósitos são 
outros. Está pensando 
inclusive, em sair da 
cidade. O Gean acabou de 
deixar a empresa de 
autopeças onte eslava 
trabalhando e pretende se 
preparar para tomar novos 
rumos. Seja como for, 
esperamos que nosso 
amigo seja bem sucedido, 
afinal, ele merece mesmo, 
não só pelo profissional 
que é, mas também pelo 
ser humano. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
ca]tacidade de concentração. 

Os astros eslão reforvànclu as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro 

O paralelo de Vénus com 
Riu tão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar eslara incrível. 

Libra 

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

Sagitário 

Câncer 
ni) 

Virgem 
fíl 

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

Aquário 

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

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Sua ca) Kicidat le de tniball u > 
esta si 'nd( > ref< »rçada) )or Rlulao, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
enleiidAlos melhor. 

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO D£ TV 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital 

00:00 Igreja da (/raça 
()():()() Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:l>0 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10; 10 Marta Ballyna 
10:17) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47) Amaury júnior 
11:7)7) Vamos Falar c/ 

Deus 
12;Jornal Acontece 
1 2:2»0F-sporle Total 
1 1:00 Esporte Total Tocai 
' 1:80 Grafit Vídeo Music 
1 00 Rrograma II 
10 ou Supcrmarket 
!( '.o Silvia Roppovic 
17; P Brasil Verdade 
1!):00 IA de Cidade 
10:10 Rerdidos de Amor 
vMeun T-nial da Band 
2 0 7 '• 0 F a i x a Nobre d o 
t-.jwwl.. 

( ' i iu • ^>1 :i r 
DOMO lurnal da Noite 

OtkOO Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08::>0 O Agente G 
OOMO O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:20 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
10:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- R1 Edição 
18:27) Cidade Alerta - 2:' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:20 Campeões de Audiência 
22:2)0 Raixões Rerigosas 
0();2() Ralavra de Vida 
02:20 lesus Verdade 

Rádio CapHa!. 

A sua onda no ar. 

Canal 
TV 

j Difusora 

00:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:20 A Requeira Sereia 
12:00 Moreira Serra léspecial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
10:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Rassaou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:7)0TJ Brasil 
10:40 Maria do Bairro 
21:00 Rrograma Tivre 
22:00 ()ssos do Barão 
22:17 Curvas Rerig^sa^ (Série) 
22:47 Jornal do SB I 
nnnu lê. siiíii"it hr/, . M- A 
011:) 11 )rn:il do sg | 
01:70 Rerfil 

VHF/UHF - 

i TV 
Canal Mirante 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

nvunn 
\j /1 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no I^ir 
07:20 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:17) Sailor Moon 
08:4.7 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:20 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:20 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
12:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Rapa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:25 Na Rota do t rimo 
20:05 Jornal da Manchete 

Canal /1 
TV 

Tocantins 

05:00 Padrão'Técnico 
05:20 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:20 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
12:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:20 CN T Jornal (com Udla 
Richers) 
20:17 Série Hartjball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Klbriiri 
22:00 Suuer Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Sucesso Liliani 

^eaímente uma grande festa aconteceu nesta segunda-feira em 

5\çai[ândia, a inauguração do Magazine Liíiani, com certeza de 

parabéns a popu[ação desta cidade pelas facilidades nas compras e 

a cidade pelo Selo patrimônio, diga-se de passagem a mais bela loja 

da cidade. 

Congresso 

ftcontece em éAça ilândia nos dias 14,15 e 16 o I Congressso Sul 

Maranhense da Ia Igreja 'Batista deSLçailândia, o evento 

evangélico trará vários preletores de todo Brasil, que pregarão as 

boas novas. 

Semana da cultura 

Começou ontem emIAçailândia com bastante sucesso a 'feira da 

Cultura, tendo como local o (jigantão, na verdade uma feira com 

artesanatos, comidas típicas e exposição de peças da nossa cultura. 

'Prestigie, só até hoje. 

Noite das Arábias 

'Tudo confirmado para esta se?(ta-feira a grande noite na fia 

LateraTyfpite das Arábias') onde aquela casa diversionária se 

transformará em uma grande tenda árabe e receberá a famosa 

bailarina ífprma Silva, que exibirá a mágica Tança do Ventre 

De realce 

* Acontece dia 15 na quadra do Cf Cf o II fer musa de 

Açailândia. Tlãopercam... 

* Tm rápida visita a nossa cidade o prefeito de Imperatriz, sr. 

Ildon Marques... 

* Moto-táxj é um bem necessário, quando dirigido com 

responsabilidade, ou seja, segurança, habilidade e pelas pessoas 

autorizadas... 

* Tudo pronto para o lançamento do jornal evangélico 

Acontecer, no próximo dia 14 na Câmara Municipal... 

* Começa o clima de üfatalemAçailândia, todo comércio se 

preparando para a grande data... 

* Três minutos de leitura e volto amanhã. 
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Luciana Carvalho, executiva da Terrof, 

presença confirmada na festa da ivíuífier/97 

I 

:.':V 

A ternurinfia Mariana Marques, em pose 

especiaípara a coíuna de hoje 
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0 charme discreto das senhoras 'Cem 'Botelho, 

'hçseana Sarney e 'Eulafia do 'Morte 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGR! - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha, 

KL)A BONA1RE, 3U7 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILAJNDIA 

ENDIISTRIA: Rua Paraguai, s/n-Pq. das N.acws-Fone (098) 738-185 -Acnilândia-M^ 
DEPÓSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72-Vila Üdemar-Fone <098) 738- 1890-Ayíúfândia-MA 
LOJA: \x. Bernardo Sayão, 1 780 ■ Centro - Fone (098) 738-1 990-Aeailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Imcâtmda oito- 

CD advogado^ enApresario ^ ex-p^|e.i+o de. (Saxies 

P c\ n I Mo fNLvKoy v<aí liAves+ir |Pme ein Mossa oidade. (D 

tekVeMp de dez alqueires |oi comprado uesse |ir\al de 

seinana para a ius+alação de fres empresas/ uma de 

eínbalaqeus plas+icas/ ou+ra de cole+aqeus de lei+e e 

aiuda uma terceira que vai comercializar gado 

embriouado. 7\]6s aqui do Capital só temos a desejar 

boa sorte e sucesso a esses empresários que coujiam 

no desemvoIvimeMto de Mosse\ cidade. 

T^eúca de menyutCie 

Por |alar em Peudimar Vi el ray o qaucbo tem uma serie 

de cursos que preteude oferecer aos imperatrizeuses. 

Cu rso Bá sico , /\]oturMo e Orieutação/ yXiaujragil e 

_ SalvanAeMtoy Primeiros Socorros e Pesgates y\JitroN/ 

yVlei4givll\o Pro|uMdo e A^^gul'^ em Cave rua. CD 

projessor e menAbro da CoMjecleraaóo Brasileira de 

Pesca e Pesporto Sub-aquaticp. Procure-o^ melkores 

ÍM|ornAaaões pelo 722-299^ ■ 

y\ prinAeira turma de Cspecialistas em Dm|onnatica Ma 

Cd ucapao, cl\egaram esta semaMa Ma cidade depois 

de passarem 3 meses em Pecije se espcializaMclo, 

deutre as escolas públicas do Cstaclo do /daraMbao 

pestix^eram represeMtamcIo Pmperatrizy Cscola y\mar( \l 

PaposO/ Porgivcxl PiMl\eiro de Souza e-Cstqdo de 

C \oic\s. 

•a? 
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Trio bastaute belo, as damas VaMia, Pita e SuzaMa 

Os elegautes Pr. Luís Carlos^ Poberto, o deputado 

|ederal Sebastião ;V\adeirá e seu irmão TtanAar. Cm 

receute eveuto social ua ci+v 

AAais um trio que clispeusa conAeMtarios. Pra ^Ariaue^ 

Teica e yV\c\ra Peri-aamdez 

(2owentonaça& 

Piual de semaua de muito agito Ma vUlba, aiMda 

coMtÍMuanA lAomeMageaMclo a eterMa primeira dama 

y\]ice Lobão pela passagem de seu aui versa rio e 

conao uão poderia deixar a data passar em L»rtvmci"», 

quem |oi ate a Olba do pxnAor participai cie uma 

das "festa fora ha as amigas TeUa e Socorro,, que 

preferiram abraçar cie perto a aMiversariauíe. 

*pecici doe 'MítMccífeíM 

y\ cj u ca r d em a primeira Leira cios Cstados e 

Mi \micípios que acoutece rã mo próximo dia 29 a O / 

de dezembro. Promoção do SiMclicato Pural. Se 

Mforme com o presideMte cio SiMrural Cel. C \uill\erme 

VeMtura. 

f c. 
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Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Podcres) 
M 

f 723-3394 é harato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

ri 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Francisco do Valle 

Denúncias 
O colunista vem 

recebendo várias denúncias 
de que uma quadrilha 
especializada na 
autenticação de contas 
telefônicas, água e luz. vem 
agindo em Imperatriz. As 
denúncias já foram levadas 
ao conhecimento das partes 
interessadas. A agência do 
BEM em Imperatriz vem 
sustentando a tese de que 
as contas com a 
autenticação do banco do 
estado estão sendo 
falsificadas. 

coisa esta mais do que leia. 
Foram várias datas de 
reapresentaçáo adiadas. Para 
hoje. mais uma data vez os 
dirigentes garantem que os 
jogadores irão se apresentar. 
Juntamente com os atletas 
também deverá se apresentar 
a comissão técnica do "alvi- 
rubro. 

Falta de sinalização 
A falta de sinalização em 

vários trechos da 
complicada Pedro de Neiva 
de Santana esta deixando os 
condutores de veículos de 
cabeça quente. Os 
constantes acidentes que 
vem ocorrendo quase que 
diariamente é atribuído a 
falta de obstáculos e 
sinalização. 

AIRT 
Quem se recadastrou, st' 

recadastrou. Quem não 
compareceu a sede 
improvisada da entidade esta 
fora das próximas eleições 
que define a nova diretoria da 
categoria. A AIRT- Associação 
de Imprensa da Região 
Tocanlina tem como atual 
presidente o jornalista Clélio 
Silveira, que sem o apoio 
devido da classe ficou no 
anonimato. 

Como fica? 
Oitenta por cento dos 

companheiros da imprensa 
não compareceram a sede da 
AIRT. Enquanto que a minoria 
eorre atrás da moralização da 
entidade, outros de braços 
cruzados ficam apenas 
esperando que com frutos 
comecem a apareeer para tirar 
proveitos. Que a nova 
diretoria sirva de exemplo, e 
consiga moralizar a nossa 
entidade. E que os 

I 

mm 

" despreocupados' se 
concientize e se una para uma 
categoria mais forte. 

Chapa 
única? 

Esportes 
Na tarde de ontem a 

reportagem ouviu o 
presidente do M ardia 
Futebol Clube. Otimista, 
Pereira disse a reportagem 
que confia muito no TJl) - 
Tribunal de Justiça 
Desportiva da Federação 
Maranhense de Futebol. O 
diretor do clube lamentou 
não ter ganho a partida 
dentro de campo, mas 
adiantou que este é o 
trabalho dos dirigentes de 
clubes. 

Papelão 
Papelão fez o jornalista 

William Marinho. O colunista 
foi o último a fazer seu 
recadastramento junto a 
AIRT. Na oportunidade foi-se 
verificado que o jornalista 
William Marinho não 
compareceu a aquela entidade 
para fazer, seu 
recadastramento. Pode, uma 
coisa dessa? 

Para se ter uma idéia, os 
filiados a entidade que 
compareceram para o 
recadastramento não reúne o 
número suficiente para 
compor uma chapa. Diante de 
todos estes impasses o 
jornalista Josué Moura deverá 
ser candidato único. 

Esporte II 
No esporte profissional a 

Papelão II 
Fala a boca miúda que o 

jornalista William Marinho 
deverá alegar que não teve 
para o recadastramento pelo 
fato de esta acompanhando o 
jogo do Brasil. Essa ninguém 
vai engolir pelo fato do jogo 
ter sido realizado ontem, e no 
sábado, William eslava na 
cidade. Que papelão. 

Show 
de cobertura 

A Rádio Capital deu um 
show de cobertura na partida 
entre Brasil e País de (lalles 
direto do Mané Garrincha. Os 
profissionais da imprensa 
esportiva do Maranhão estão 
motivados pela possibilidade 
de transmitir ao vivo e a cores 
os jogos da Copa do Mundo da 
França em 98. 

Enquanto a Copa do 
Mundo não chega, a solução 
é cobrir o restante do 
Campeonato Maranhense, 
promovido pela Federação 
Maranhense de Futebol, que 
tem a frente o incompetente 
Alberto Ferreira. 

Deu na Imprensa 

O médico e vereador André Paulino 

D' Albuquerque não tem sido visto 

nos "Agapes", promovidos pelo 

prefeito Ildon Marques. A presença 

do vereador vem sendo bastante 

comentada. Vamos lá APA, vamos APArecer!. 

^     _ mmMm 

Alair Chaves, titular da Indústria e do Comércio, é assinante do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Olha Portela ai geeeeeeeeeeeeeennnnnte. 

E samba no pé. 

Impera-Imperatriz. 

Nesta reta final do brasileirão... 

E só emoção. 

Diz aonde você vai que eu vou varrendo. 

Mengão...time de chegada. 

Vasco da Gama que se cuide. Tche! 

Hoje o Cavalo se apresenta. Será? 

0 Maranhão vai a Copa do Mundo da França. 

E por falar em Maranhão... 

0 Sampaio Corrêa, arrancou um empate em Franca. 

Será que o time Boliviano vai ser o Maranhão na segundona 98 

A vaga era do Moto Clube. 

Virgem que riqueza II 

Todos os programas de TV local... 

Se transformaram no Radio na TV. 

Inovação ou...? 

BIC - Balneário Iate Clube.,. 

Questão do bom gosto... 

Faber 97. E o bicho! 

u bom dia de hoie e uara o comuanheiro Eeo Cosia.   

A mafia 

elétrica ou 

máfia natural? 

Cuidado 

com a máfia 

Q & 9 

w jf~\ 

Sine Emprego 

Os Fanui minhas 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Clunr.iscjucitT 

Vaqueiro 

Mm i Biiitlc 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

Exames especializados em: 

Análises Ciinicas. Microbioiogia. Rotina Completa. Ciiopaloiogia. Dosagem 

Paternidade -DNS. Análise de Agua. Análise de Alimentos. Analises Toxicológicas 

mais. 
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Machado Neto 

Pacote eIeva preços 

E CONSUMÍdoR TEME VoItA 

dA veIÍia ínFIaçÃo 

A edição do pacote fiscal, com o objetivo de garantir (?) a 
estabilidade do Plano Real e equilibrar as contas públicas do 
governo, entre outras juslilicativas, além de deixar toda a 
sociedade em estado de total expectativa, traz uma certeza; a 
elevação imediata de preços de produtos e serviços, por conta 
do aumento da alíquota do IRl para bebidas, cigarros, carros; 
das tarifas de importação e dos preços dos combustíveis, que a 
partir da próxima semana jã deverão estar mais caros. I udo 
isso e muito mais. provoca a incômoda sensação de que a velha 
inflação possa voltar a qualquer momento, caso essas medidas 
não surtem o efeito esperado. 

H apostar no tempo que e o "senhor da razão". 

EdiNA Fonseca 

Qu.em esteve aniversariando ontem no aconhcego dos 
familiares e dos amigos, foi a bancária hdna Fonseca, do Banco 
Mercantil de São Raulo/Finasa. 

Ao lado do marido Jorge Ventura, ela foi muito 
cumprimentada, lendo recebido dos amigos do L entro Fspírita 
José Grosso, aquela mensagem toda especial de paz, harmonia. 

,, ridade, fraternidade e sobretudo, de muito amor. 
é Vale o registro. 

InFormátíca em casa 

Recém-chegado da Bahia, o Fngenheiro Agrônomo Geraldo 
Arquimedes é também um especialista em informática. 

Fie está implantando o sistema de aulas particulares de micro- 
informática na pró]iria casa do aluno, dispensando desta fôrma 
uma atenção especial do aluno. 

Sé você está interessado, queira ligar para 72l-71(i9 c/ a srta 
•átima. 

DÍVÍSAM 

Já está em pleno funcionamento na rua Bom Futruro, l<S;>, 
entre Amazonas e Sousa Lima, a DIVISAM, especializada em 
divisórias, forros, fachadas, box, esquadrias de alumínio, e os 
serviços de montagem e desmontagem. 

Sob a direção de Aristides Sambaíba e da Sandra, a Divisam 
está atendendo pelo telefax (098) 72!>-d97r). 

Vale conferir e ver de perto as vantagens que a Divisam esta 
ferécendo aos elienles e amigos. 

é 

m 

Mercado- 

financeiro- 

PoUpANÇA 

Hoje ' 1.13% 

Amanha ' ,22% 

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

UFír (FecIeraI) 

Novembro/97 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Novembro/97  09,11 

UFr (EstacIuaI) 

Novembro/97 20,21 

UPC (FeJeraI) 

Novembro/97 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,1 5 

* Turismo RS 1.12 

* Comercial RS 1,10 

Cotações de 11.11.97 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 11 í 1.97 

RS 11,31 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120,00 

SaLárío FamíIía 

Outubro/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IM PERAI RIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática, PROMOÇÃO: 

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

(57x60): RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Humor 

- Socorro! - grita e sai 

correndo em disparada 

o chupa-cabra. 

Deu bode. 

(Playboy/nov/97 nas 

bancas via Dimapi). 

A\I\ TJRSARIO - Destaque t.uuhéni hoje, para u aniversário 
da empresária Maria do Socorro Sousa Cavalcante, que 
nesta data recebe uma mensagem toda especial do seu 
marido, o boa praça Francisco Lima Cavalcante, da 
Dograsol. Vale o registro com os nossos parabéns. 

Aníversaríantes 

ACII 

* Thiago Araújo Santana (Everest) 

Está aniversariando hoje e recebe_os 
parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 
RESTAURANTE (selt-service, churrasco no quilo, 
raarmitex e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 
a rua Alagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

JAMI 

Já está circulando entre os associados e outro segmentos, 
entre os quais a mídia, a edição de novembro do "Jornal da 
Associação Médica de Imperatriz-JAMI". 

O editorial de primeira página, "Mortes de Recém-Nascidos , 
leva a assinatura do presidente da AMl, Dr. Itamar Fernandes. 

Grato á Editora Z pelo envio de um exemplar a este colunista. 

JornaL do Interior 

Chegando às mãos do colunista, a segunda edição do "Jornal 
do Interior", editado sob a responsabilidade do radialista Aurmo 
Brito (leia-se Agência Impacto). 

Os destaques da primeira página são; "Cresce a disputa por 
uma cadeira no Senado Federal;" "Luis Carlos confia no futuro 
de Imperatriz;" "Jairo Casanova faz balanço da Saúde, e rSIN 
ganha novo aliado". . 

Além do próprio Aurino, o "Jornal do Interior", conta ainda 
com uma excelente equipe de colaboradores, com destaque hoje 
para o jornalista e advogado Jucelino Pereira, Raimundo Frimeiro 
e Carlos Brito. 

Vale o registro. 
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FLí iFO) - Já está nas bancas a edição deste mês da 
revista Playboy, dristrihuída na região pela Dimapi. O 
destaque feminino fica por conta da irresist vel e 
majestosa beleza da atriz Mylla Chistie (foto), em ensaio 
fotográfico feito na Inglaterra. Sem falar na estonteante 
Lucyenne Sales, apresentando a "força do interior ", entre 
outras atrações, inclusive um timaço de belas holandesas 
de tirar o fôlego de qualquer mortal. Pegue logo a sua. 

, ESTADO DO MARANHAO 
DEI£GACIAREGIONALDE IMPERATRIZ 

PLANTÃO CENTRAL 
ÍP-. * 

Cl .R I IDAO Dl/OCORRÊNCIA 

CKR TIFICO, a riíqutM-iinLnlo verbal de parte interessada que, 
buscando e revendo o livro de registro de ocorrência desta Delegacia 
de Policia, nele encontrei a de iV :i44o/97, datada do dia 08.11.9/, 
de seguinte teor: às 18:571 horas de hoje, compareceu nesta Delegacia 
de PolíciaO senhor RONAli.TON NEVES NOIASCO. brasileiro, 
baiano, com 58 anos de idade, casado, filho de Rosalvo Nolasco das 
Neve.s e de Nair Neves Nolasco, residente na rua Senador Millet n 
44I-), apartamento Ilhl-A, bairro Maranhão Novo, nesta cidade, onde 
nos comunicou que perdeu uma bolsa contendo os seguintes 
documentos pessoais: Carteira de Identidade Civil nu M3562179/ 
SSP/MG., C.P.F. n' l47251955-!)4, Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria "B", Título Eleitoral, um lalonário de cheques da Caixa 
Econômica Federal, conta llU-7, ag. Praça de Fátima, Cartão de 
Crédito CREDICAR MATERSCARD, VISA Federal Card, Cartão de 
Conta Bancária do Bradesco, da empresa Construtora Nolasco Lida, 
Carteira de Credenciamento do CREAA n" 471b-D, Carteira de Sócio 
do Clube Ilemomar, umá cópia da Procuração de (lelúlio. Cândido 
Pinho Costa, Proprietário do Posto Goiano para Ronaillpn Neves 
Nolasco (comunicanle). fato ocorrido no intermédio dos aeroportos 
de São Luís e Imperatriz, entre as 15:00 e 14:00 horas. O fato será 
do conhecimento da autoridade para devidos fins. Era só o que 
continha a ocorrência. O referido é verdade e dou fé. Passada a 
presente nesta Delegacia do Plantão Central de Imperatriz. Eu, José 
Anlohio Pinheiro Silva, Escrivão, que datilografei e subscrevo. 

Imperatriz (MA). 08 de novembro de 1997 
(assinatura ilegível) 

Materiais para 

upRzfUa rrrpaTar;: 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 , 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, V acinações, Exames 

I /aboralorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfl - 0189 

Gênio Mario dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfl-0,190 

•a Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Escola Agro técnica Federal 

faz seleção de exame 

Com o intuito de oferecer mais trabalhos a Escola Agrotécnica 

Federal de São Luis abre vagas 
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Escola garante aprendizagem sobre Mecanização Agrícola 

Federal. 
A escola lem um corpo 

docente de ;i!> proft^ssdres, 
todos graduados, sendo que a 
maioria possui pós-graduação a 
nivel de especialização e 
mestrado. 

Conta ainda com 75 
funcionãrios de apoio. Para 
assegurar a qualidade do 
ensino, a escola procura 
capacitar e reciclar seus 
servidores para melhor atender 
os desafios e as exigências ao 
domínio das novas tecnologias. 

■ Saúde 

A escola agrotécnica federal 
tem como objetivo ministrar o 
ensino de 2" grau 
profissionalizante nas 
habilitações de técnico em 
agropecuária, economia 
domestioca e supletivo, em 
consononancia com a legislação 
vigente, proporcionando aos 
educandos o desenvolviment 
de suas potencialidades, numa 
metodologia de educação 
humanistica e transformadora. 

O secretario reginal da 
agricultura Moésio.de Rrillo, diz 

que a escola possui 
laboratórios, bibliotecas, 
refeitórios, auditórios, salas de 
aulas, quadras esportivas, 
alojamentos, pavilhão 
administrativos, l1 KPs para 
desenvolvimento de suas 
atividades técnico pedagógicos. 

Para quem deseja fazer 
realmente o curso, está ai uma 
excelente oportunidade de 
faze-lo, é só se dirigir a unia 
unidade da Fmater ou a Sagrima 
e fazer sua inscrição e boa 
sorte. 

Sub-secretário de 

saúde pode cair 

Dr. Rui Guilherme recém concursado da Prefeitura 

Municipal de Imperatriz pode ser indicado 

Notícias não oficiais 
através de membros do 
Conselho Municipal de 
Saúde dão conta de que o 
sub-secretário Airton 
Jamenson estaria 
demissionário. De acordo 
com as informações 
çhegadas no fechamento 
desta edição, o secretário, 
através da Promoloria de 
Justiça foi obrigado a fazer 
uma escolha entre a direção 
do Hospital Regional 

(pertencente ao Estado) e a 
Sub-Secrelaria de Saúde 
(Governo Municipal). 

Para ocupar o cargo 
deixado por Jamerson, já 
existe gestões no sentido da 
indicação do nome do 
médico Rui Guilherme 
Nobre de Oliveira, recém 
concusado da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 

A movimentação teria 
origem nas lojas maçónicas 
da cidade, bem como, da 

A Escola Agrotécnica 
Federal de São I ,uis, abriu o seu 
período de inscrições para a 
seleção de exames o candidato 
que faltar a umadas provas será 
automaticamente eliminado, ele 
não terá acesso ao local das 
provas, antes da hora marcada 
para o exame. 

A direção da instituição, 
proibiu a presença de pessoas 
estranhas ao local das provas. 
Serão eliminados os candidatos 
considerados inaptos no exame 
médico anlropométrico, como 
também os que não efetuarem 
suas matrículas no prazo 

estipulado pelo orgão. Aos 
alunos matriculados em regime 
de semi-internato, a escola não 
se comprometerá com o 
transporte diário dos mesmos. 

O resultado das provas será 
divulgado em um tempo não 
muito longo, mais a expectativa 
é que seja para o dia K) de 

Janeiro (Je 1W8. 
A escola avisa ainda que os 

casos omissos serão resolvidos 
pela diréVão geral da mesma na 
unidade de São l.uis. 

Histórico da Escola 
Agrotécnica de Sao l.uis 

A Escola Agrotécnica 

Federal de São Luis, foi criada 
pelo o decreto de n" 22.470 de 
20-01-47. Em 1964 passou a 
denominar-se Colégio Agrícola 
do Maranhão, visando 
opor lunar os jovens filhos de 
produtores rurais a 
prosseguirem os seus estudos. 
Em Novembro de 1992 alei n" 
'8.721 transforma a escola em 
autarquia, dando-lhe lambem 
autonomia didática e disciplinar, 
cabendo á Semtec as 
atribuições de estabelecer 
políticas para educação 
tecnológica e exercer a 
supervisão ao ensino técnico 
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Entrada principal da Escola Agrotécnica 

unanimidade dos 
vereadores com assento na 
Câmara Municapai. Vale 
salientar que o Dr. Rui 
Guilherme, já chefiou o 
departamento de 
Fiscalização Sanitária do 
Município. 

O médico também é 
membro ativo do RMDK 
local, partido dirigido por 
Raimundo Carvalho, aliado 
do prefeito lldon Marques 
de Souza. 

Ibama e Policia Federal 

fazem apreensão de madeiras 

Em operacao conjunta com 
o Ibama. a Policia Federal 
apreendeu na reserva 
Apinagé em Tocautmopolis, 
duzcntas toras de aruera. 
Todas estavam sendo 
exportadas dentro de uni 
caminhãKKk' propriedade da 
prefeitura de tocantinopolis. 
Alguns dias que n Policia 
Federal apreende esse tipo 
de trabalho no bico do 
papagaio , c principalmente 
nas localidades que abrigam 
as aldeias indígenas onde a 
incidência do trafegd dc 
drogas é muito grande. O 
desmatamento na região 
amazônica é um problema 
muito grave, a questão do 
reSorestameuto não é levada 
a serio , e o ibama, que foi o 
orgão criado para defentkT as 
florestas. loniou->e um orgão 
obscenanfe e suas ações só 
são levadas a sério quando os 

jnftratores são pequeninos 
proprietários, caçadores c 
pescadores, pessoas hulmides. 
O prefeito de Tocaulinopólis . 
José Bonifarjo, fez algumas 
declarações duríssimas em 
nivel público, dizendo que foi 
uma palhaçada e um ato de 
vandalismo o que fizeram os 
representantes da lei. ao 
furarem os pneus do seu 
caminhão, e ainda disse que 
quem alimenta os índios, e a 
administração municipal e não 
o Ibama e nem a Policia 
Federal ou a Funai. orgàos que 
deveriam protegem os índios 
e não os protegem .muitos 
dizem que ã madeira 
apreendida jHTlence ao vice- 
prefeilo de TocantinopolK 
Valdenor Gomes, e não a 
prefeitura Já foi tentado um 
contato com o vice-prefeito, 
quando na apreensão e não 
obteve-sc um resultado 

positivo, de não foi 
encontrado nem em casa e 
nem nas dependências da 
prefeitura. Vários 
fimcionários da referida 
prefeitura já foram detidos 
peio Ibama e pela Policia 
Federal 

Numa decisão inédita a 
justiça condenou o governo 
Federal pela primeira vez a 
reparar o genocídio de Índios 
uo pais < iudios paranas ou 
crenacarole do Mato Grosso 
do Sul também conhecidos 
eomo índios gigantes, vão 
receber uma idenização de 
quatro mil salários minimos, 
eles foram dizimados por 
doenças como gripes, 
diarréias,múre 1972 a 1975, 
quando o govermno abriu a 
BR 162. invadindo as suas 
•Idéias, as terras e corrigindo 
ser "nte hoje com estas; 
dccis 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayão 
Impera triz-Maranhão 

Aceitamos 
encomendas 

_ 

€sporle é no Ccipilcil 

: y ::::::: 

Ifiola im 

Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

yyAranlnr a Ci-K/silrfo 
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Casas Familiares Rurais: 

Um projeto de apoio ao programa de educação rural e profissionalizante à agricultores e familiares. 
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A snpcrilciuhMuia de 
(h-sciivolvimciilo do Mordcslc, 
através do convênio com a 
l 'nivorsidado Federal Rural do 
Fernanibueo. Fundação 
Apolonio Sales de 
(lesenvolvimenlo educacional: 
SFDFNF / UFRFF / 
ADURFF, desenvolvtun um 
amjilo projeto e a|)oio ao 
programa de educação rural 
profissionalizanle de 
ir- Tultores familiares que tem 
ca ao sua vertente principal, 
casas familiares (CFR). O 
projeto casa familiar rural é uma 
proposta para desenvolver uma 
linha processual e trabalho 
voltada ] )ara atender aos jovens 
e adultos das áreas dos 
assenlamebntos rurais 
conforme as demandas dos 
listados do Nordeste que 
possuem plano de 
desenvolvimento mimicipal, 
areas de assentamentos, 
organizações associativas. 
Fssas fases conjuntas 
representam um fator decisivo 
para garantia do maior ou menor 
êxito do programa, pois, 
compreende-se que a 
construção da i idãdauia dos 

•ntados se da pela elevação 
do nivel de produção e renda, 

das suas condições socio- 
educacionais e da valorização 
cultural do meio rural, Coloca- 
se pois . como tarefa prioritária 

o plãnejamento do 
desenvolvimento dos 
assentamentos , o qual deve 
ocupar lugar de destaque nos 
programas das CFR. O 
desenvolvimento das ações do 
progrmama prevê: Reuniões 
interestaduais para estabelecer 
a formação de equipes, 
compromisso dos Estados e 
planejam neto das atividades. 

Reuniões estaduais e 
municipais para formação de 
equipes estaduais. 

Atendimentos ás demandas 
dos Estados em áreas de 
assentamentos que estão 
trabalhando com o PRONAE 

Capacitação de técnicos de 
o r g ã o s g o r v e n a m e n t a i s, 
grupos. associações e 
sindicatos ao nivel estadual e 
municipal. 

Oferta de supervisão e 
assistência técnica para 
implantação e fomento da casas 
familiares rurais. 

As casas lãmiliares rurais 
t iveram origem na f rança em 
F»: 57, por iniciativa de um grupo 

de familias do meio rural, que 
propuseram as lideranças 
gorvenamentais da França, uma 
formação profissinoal sõcio- 
lecnicapara seus filhos. Nascia 
assim, a casa familiar rural 
(CFR) baseada numa 
pedagogia fortemente 
vinculada à realidade teórica e 
prática do meio rural conhecida 
como a pedagogia da 
alternância, cujo proposito 
principal é provocar o 
dessenvolvimento global e 
fortalecimento sõcio- 
econômico e político das áreas 
rurais. 

Hoje, as CFR são apoiadas 
pela Fundação Mundial das 
Maisons Familiares Rurales 
(MFR) e assistidas pelo Centro 
Nacional Pedagógico da União 
Nacional das maisons familiares 
rurales da França. Desde 1980, 
essas duas instituições criaram 
e implantaram. SOO MFR na 
França, expandindo-se 
igualmente para cinco 
continentes em trinta paises. 
No caso particular do Brasil, (II 
Casas Familiares Rurais jã 
foram implatadas em vários 
es.lados. principaTmente na 
região Sul do Pais. De modo 
geral as CFR são administradas 

por associações de familias, 
tanto ao nivel regional quanto 
nivel estadual, que ficam, 
comprometidas com a 
organização, representação e 
funcionamento da CFR e 
desenvolvem todo o programa, 
com a ajuda de monitores 
técnicos, .. (Agronomos, 
veterinários, economistas 
domésticas, educadores e 
outros). As associações das 
CFR estaduais são organizadas 
em grupos de asssociações 
regionais das CFR (ARC AFAR) 
que as reprezentam e 
organizam sessões de formação 
profissional dos jovens. 
Qualquer, que seja o tipo ou 
modelo de organização/ 
associação, o apoio dos orgãos 
públicos e privados locais, 
estaduais e federais é de 
fundamental importánciapara 
o sucesso do programa. 

Ofercer no período de o 
anos, uma formação integral 
para os jovens do meio rural de 
ambos os sexos e, na faixa 
eLariade 14 anos e acima. Para 
que possam atuar como 
profissionais e, exerceram a 
cidadania em sua plenitude. 

Melh<irar a qualidade de vida 
dos produtores, através da 
aplicação de conhecimentos 
técnis-científico organizados a 
partir do conhecimentos 
familiares. 

Desenvolver no jovem 
agricultor o sentido de 
comunidade, vivência grupai, e 
desenvolvimento do espírito 
associativo. 

Orientar o jovem quanto as 
possibilidades de trabalho em 
seu meio sócio-proficional. 
possibilitando a sua valorização 
para permanência na área rural 
em condições de qualidade e 
dignidade de vida. 

Desenvolver no jovem e nas 
comunidades, a conciência de 
que é possíve, atráves de 
t éci i icas de produ çã() adeq i ia( Ias, 
viabilizar uma agricultura 

sustentável, sem agressões e 
prejuízos ao meio ambiente. 

Desenvolver práticas 
capazes de organizar melhor as 
ações nas áreas de saúde, de 
nutrição e cultural nas 
comunidades. 

A duração das atividades na 
casa familiar rural (CFR) é de 3 
anos com alternância em regime 
ile internato. As casas familiares 
rurais funcionam atraveis do 
método da alternância onde os 
jovens passam: Duas semanas 
numa propriedade familiar, e 
organizações profissionais de 
natureza rural. 

Uma semana na CFR 
Durante as duas semanas na 

propriedade ou Organizações 
profissionais de natureza rural, 
o jovem organiza e realiza um 
plano de estudo, para discutir 
sua realidade com a família e 
profissionais, levantando 
problemas, planejando soluções 
e realizando experiências 
técnicas na comunidade. 

Durante a semana na CFR, os 
jovens discutem coletivamente 
(colocação em comum), com a 
ajudados monitores técnicos, os 
problemas levantados na 
comunidade, buscando 
desenvolver novos 
c o n h v c i m e n tos, 
compreendendo e explicando 
seus resultados e expectativas. 

Através da pedagogia da 
alternância que é aplicada nos 
cursos profissionais, fichas 
pedagógicas são organizadas e 
trabalhadas de forma integrada 
com uma formação geral de 
educação do ponto de vista 
social e humano, para 
desenvolver e fortalecer o 
espirito de equipe. 

Assim a pedagogia da 
alternância é baseada na filosofia 
de aprender a aprender que 
vincula os conhecimentos 
práticos e teóricos com a 
realidade local e familiar dos 

jovens. 
No processo educacional da 

pedagogia da alternância, os 
monitores técnicos ligados às 
áreas ou trabalhos dos 
assentamentos e, de forma 
conjunta com as entidades locais 
e estaduais, grupos ou 
organizações e empresas locais, 
são responsáveis pela 
organização técnica, educacional 
e implementação de todas as 
atividades. 

Administração e manutenção 
A pedagogia da alternância 

não pode funcionar sem a 
participação e responsabilidade 
das familias, sendo, portanto, 
administrada por uma 
associaçao de. lamilias, que é 
constiluida pelos pais dos jovens 
que freqüentam a CFR. O seu 
funcionamento deve ser apoiado 
pelos orgãos e institui:cõés 
locais, públicas e privadas. De 
modo geral, as secretartias 
estaduais e municipais de 
educação e agricultura devem 
apoiar técnica e financeiramente 
as associações. 

Cada associação regional de 
casa familiar rural ( ARCAFAR) 
deve apoiar e coordenar o 
funcionamento das casas 
familiares rurais nos Estados e 
Municípios, principalmente no 
que diz respeito ã jicdagogia da 
alternância, pois, é esta 
metodologia que orienta a 
formação e capacitação dos 
responsáveis das associações e 
dos monitores locais. 

A Associação das casas de 
familias rurais dê cada região ( 
Associações regionais) , tem a 
função de assessorar a 
implatação das CFR nos diversos 
estados a fim de que as 
comunidades assumam a 
decisão consciente e 
participativa de criar os grupos, 
organizações e empresas locais, 
a fim de evitar o oportunismo e 
influências diversas que venham 
a impedir o desenvolvimento 
equilibrado do programa. 

Encontro vai discutir sobre Casa Familiar Rural 

O I Lncontro Intermunicipal sobre Casas l amiliares Rurais vai acontencer no Centro de Pastoral 

Acontece no próximo dia 
14. sexta-feira no Centro de 
Pastoral, localizado á rua 15 
de Novembro em frente a 
igreja de Santa Teresa 
D'Ávila, o I Encontro 
Intermunicipal sobre Casas 
Familiares Rurais. 

O evento, é uma promoção 
da Fundação Apolônio Salles 
de Desenvolvimento 
Educacional- Fadurpe e a 
Universidade Federal de 
Pernambuco- Ufpe, em 
convênio çom a 
Superintednência de 
Desenvolvimento do 
Nordeste. 

Na oportunidade estarão 
presentes representantes da 

Emater, Associações, 
Sindicatos, uma equipe da 
prefeitura de Imperatriz e 
representantes de prefeituras 
de outros municipios da 
região Sul maranhense. 

Para Pierre Gilly, 
Consultor das Casas 
Familiares Rurais, o encontro 
se faz necessário pela 
importância que o tema em 
discussão representa para os 
municípios: O objetivo, 
segundo ele. é estender à 
todas as cidades da região, o 
debate sobre o projeto que vem 
formando filho de produtores 
em especialistas em 
agricultura, um trabalho que 
promove ainda a formação 

moral e espiritual, o que 
proporciona ao jovem 
contribuir para uma melhor 
qualidade de vida em sua 
comunidade. 

Uma grande vantagem do 
projeto Casas Familiares 
Rurais, segundo o ponto de 
vista de seus idealizadores, é a 
contribuição que ele tem para 
evitar o exêdo rural, já que o 
jovem recebe uma formação 
para vivência na própria 
comunidade. 

Na região Tocantina, aj lenas 
Imperatriz tem uma Casa 
Familiar Rural que funciona em 
Coquelândia com apoio do 
poder público, igreja católica e 
contribuições do exterior. 
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Na aula teórica, alunos da CFR recebem formação moral e espiritual 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

AUDIO & VÍDEO 
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Sampaio quer massacrar Tupi 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sampaio 
A Bolívia querida já não 

pensa no resultado do 
jogo com o time da 
Francana em São Paulo. 
Isto já é coisa do passado. 
O Técnico Pinho 
trabalhou o time firme na 
tarde ontem visando o 
jogo desta quarta feira 
diante do Tupi de Juiz de 
Fora Minas Gerais. 

Pinho disse que não 
conhece o time 
adversário, mas afirmou 
que a obrigação de vencer 
é do Sampaio Corrêa e 
lime que deseja ser 
campeão jamais poderá 
perder pontos em casa. 

O treinador deverá 
mandar á campo a 
seguinte formação: , 

Geraldo, Frley, Gelásio, 
Ney e Lélis: Luis Almeida, 
Ricardo, Renato Carioca e 
Adãozinho: 

Jô e Marcelo Baron. 

Seleção 
O público compareceu 

em grande número nas 
arquibancadas do estádio 
Mané Garrincha para 
prestigiar o jogo do Brasil 
com o País de Galles. 

Durante o jogo houve 
shows de coreografia e 
fogos de artifícios. 

Todos brindando o 
Selecionado Brasileiro 
que realizou o último 
amistoso no Brasil no ano 

de 1997. 

Copáo 
Já está chegando em 

sua reta final. O 
presidente da Amsul, 
prefeito de João Lisboa 
Sálvio Dlno afirmou que o 
time campeão da 
competição irá jogar com 
o Payssandú de Belém do 
Pará, para fazer a festa 
final. Ele disse ainda que 
tudo está acontecendo 
dentro das expectativas 
dos organizadores. Sálvio 
já pensa no Copão do ano 
que vem. Ele será 
candidato novamente a 
presidência da Amsul. 

Moto 
Arnaldo Lira realiza nas 

tarde hoje em local ainda 
a definir o coletivo 
apronto para enfrentar o 
time da Caxiense amanhã 
as 20h30 no estádio 
Castelão no segundo jogo 
entre os dois times, 
valendo pelo 
quadrangular final do 
campeonato maranhense 
de futebol. 

O presidente do Moto, 
José Raimundo Rodrigues 
disse que , o seu time vai 
com tudo para ganhar a 
competição e conquistar 
uma vaga para a Copa do 
Brasil. 

O jogo de amanhã está 
sendo esperado com 
expectativa pelos 
torcedores do Papào do 
Norte. 

Edmundo 
Com 24 gols. O 

atacante pretende bater o 
recordo de Reinaldo ex. 
jogador do Atlético 
Mineiro que continua 
sendo o atacante que fez 
mais gols em um só 
campeonato brasileiro, 
28. 

Edmundo ainda tem 
vários jogos na próxima 
fase do campeonato 
brasileiro e poderá 
superar esta marca . 

Guarani 
O treinador Batatinha 

está trabalhando o time 
para o jogo amistoso que 
acontece no próximo 
sábado dia 15 de 
novembro no estádio 
municipal, na abertura da 
II Copa Mirante de 
Futebol. 

O Bugre 
Imperatrizense 
conseguiu o título da 
primeira edição e 
segundo a diretoria um 
grande elenco será 
formado para conseguir o 
bi campeonato. 

Dinar 
Irá vestir a camisa do 

Cavalo de Aço ,nas 
disputas do campeonato 
maranhense em seu 
quadrangular final. 

O diretor do time, 
Wiliam Marinho disse 
que todos os contatos já 
foram mantidos e Dinar 
voltará a vestir a camisa 
do Mais Querido da 
Cidade. 

Jogo de hoje promete grande público no Castelão 

O Sampaio Corrêa realiza 
na noite de hoje as 20h30 no 
estádio Castelão em São Luis 
o segundo jogo pelo 
quadrangular final do 
campeonato brasileiro da 
terceira divisão. 

A Estréia da Bolívia 
Querida aconteceu domingo 
próximo passado dia 9 de 
novembro em São Paulo 
diante do time da Franacana. 
Para o jogo de hoje , o 
técnico Pinho usará todas as 
suas forças. Pinho disse á 
imprensa que colocará um 
time ofensivo para aplicar 
uma goleada no time 
adversário, embora 
respeitando o seu futebol. 

O Treinador trabalhou o 
time ontem terça feira com 
um treino leve, até porque 
vem de um jogo bastante 
desgaslante com o time da 
Francana. Pinho espera que 
os seus jogadores coloquem 
em pratica tudo aquilo que 
foi trabalhado no treino de 
ontem, onde várias falhas do 
jogo anterior foram 
corrigidas. 

O Presidente Manoel 
Ribeiro procurou a imprensa 
esportiva para conclamar aos 

••:íx 

; 

m m 
C íL. M 

: 

torcedores do time Boliviano 
liara que compareça ao 
estádio Castelão. Ele disse 
ainda que a presença de 
torcedores do Moto e 
Maranhão é fundamental 
para levar o Sampaio a uma 

Sampaio quer vencer Tupi 

importante vitória diante do 
Tupi. Manoel Ribeiro 
afirmou que é hora de todos 
unir as forças para incentivar 
o Sampaio ,que é o 
Maranhão no campeonato 
brasileiro. 

O técnico Pinho deverá 
mandar a campo hoje a noite 
a seguinte formação: e -y, 

Geraldo, Erley, Gela&ó, 
Ney e Lélis : Luis Almeida, 
Ricardo, Renato Carioca e 
Adãozinho: Jô e Baron. 

Moto Faz apronto hoje 

Time realiza segundo jogo com a Caxiense 
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O Papão do Norte entrou 
de cabeça no quadrangular 
final do campeonato 
maranhense deste ano. 

O presidente José 
Raimundo Rodrigues 

Atlética Imperatriz aguarda o 
juntamente com o Presidente 
do Sampaio , Deputado 
Manoel Ribeiro, foram os 
principais responsáveis pela 
não realização dos jogos da 
chave da Capital alegando que 

Moto Clube 
não tinham times, somente os 
jogos da chave do interior 
foram disputados e teve o time 
do Imperatriz como campeão. 

O Moto passou vexame e 
caiu da segunda para a 

terceira divisão do 
campeonato brasileiro. O sr. 
José Raimundo pagou pelo 
erro que cometeu em não 
colocar o time para disputar o 
campeonato estadual e 
prepara-lo para o campeoi n,' 
brasileiro. Mas passada a 
tempestade ,o Presidente já 
determinou aos seus 
jogadores e diretores que 
quer a todo custo conquistar 
o título do campeonato 
estadual para disputar a Copa 
do Brasil. 

O Moto tem tanta pressa 
que, não quis esperar o 
Sampaio terminar a sua 
participação no campeonato 
brasileiro para iniciar o 
quadrangular. O lime jogou 
domingo com a Caxiense e 
amanhã quinta feira fará o 
segundo jogo. Depois jogará 
duas partidas com o time do 
Imperatriz e aí então joga com 
o Sampaio Correia. 

Sobre o jogo de amanhã, 
hoje a tarde o técnico Arnaldo 
Lira irá promover o coletivo 
apronto. Lira não quis 
adiantar, mas deverá manda a 
c?.mpo a seguinte formação: 

j, ^;or, Sandro, Edinho, 
Paulãw e Delson: Gilmar, 
Marcos Poberto, César e Luis 
Carlos : Rejane e Robson. 

Láae Jornal Capital 721 
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Escola José Abdala de 

Governador Edison Lobão 

esafia qualquer escola de 
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Pra miem Gincana 
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Mendigo teve crânio esfacelado 

Dois elementos foram presos e autuados em flagrante 

Até o fechamento desta 
edição a Polícia Civil hão tinha 
a identidade do mendingo que 
foi assassinado por dois 
elementos na noite da última 
segunda-feira. O crime ocorreu 
por volta das 20h00 quando o 
mendingo conhecido apenas 
pelo apelido de "Velhinho" 
encontrava-se debaixo da ponte 
do Riacho Cacal, - Belém - 
Brasília, na saída de Imperatriz 
em direção ao distrito federal. 
Conforme as primeiras 
investigações "Velhinho" e 
mais três elementos estavam 
pousando no local acerca de 20 
dias. Em determinado 
momento ouve uma discursão 
entre os quatro mendingos. 
quando "Velhinho" íoi alingido 
com várias pauladas pelos três 
elementos. Após várias horas 
de investigações, mesmo não 
sendo sua especialidade, a 
Polícia Civil localizou e prendeu 
João Pereira da Silva, de 
aproximadamente 30 anos de 
idade, e Marcos Vieira dos 
Santos, 32 anos de idade. Os 
dois são os principais acusados 
de ter assassinado o mendingo. 
Ao serem apresentados no 
plantão da Delegacia Regional 
de Polícia - pela PM, os dois 
acusados começaram a acusar 
um a ao oulr. João Pereira da 
Silva, disse a reportagem que 
Marcos Vieira dos Santos, além 
de aplicar várias pauladas no 
"Velhinho" também pegou uma 
pedra e atirou contra a cabeça 
da vítima, vindo a esfacelar o 
crânio do mesmo. 

Pistas 
Paia chegar a ident idade dos 
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Polícia Militar agi rápido e consegue prender acusados de matar desconhecido 

dois elementos a Polícia Militar 
contou com a colaboração da 
população. Uma testemunha 
que não quis ser identificada 
(iisse a reportagem do JC que, 
os dois elementos estiveram 
por volta das 21h()() no setor 
Rodoviário afirmando ter 
matado uma pessoa e que 
estava precisando de uma 
camisa e um cobertor. Como a 
testumanha achou a atitude 
estranha esperou a manhã de 
terça-feira. Surprezo com o 
noticiário dos programas 

policiais de exibidos na manhã 
de ontem dando contada morte 
do mendingo, a testemunha 
procurou a Polícia e denünciou 
os dois elementos que foram 
presos e conduzidos para a 
Delegacia do Primeiro Distrito 
na Souza Lima. 

O flagrante confuso 
deixaram os policiais irritados. 
João Pereira da Silva e Marcos 
Vieira dos Santos negaram a 
autoria do crime. Mais o 
curioso é que João Pereira da 
Silva, afirmou que Marcos foi 

autor do crime. Por outro lado. 
Marcos afirma que João foi o 
homem que aplicou a pedrada 
na cabeça da vítima. Um 
terceiro elemento conhecido 
pelo apelido de "Cabeção" que 
segundo a dupla participou do 
assassinato continua foragido. 
O corpo da vítima foi 
encontrado apenas vestido em 
uma camisa, e foi levado para a 
funerária Perpétuo Socorro. 
Até o final da tarde de ontem o 
corpo não tinha sido 
identificado. 

Lagoa é preso pela Polícia 

Perigoso elemento foi capturado após vários 

meses de investigações intensivas 

Francisco Pereira Lucena, 
maranhense, 26 anos de idade, 
vulgo "Ivagoa", foi preso no 
último final de semana por uma 
equipe de agentes da Delegacia 
de Policia Civil. Conforme o 
delegado Augusto Cabina, 
"Lagoa", vinha sendo 
procurado pela pratica de crime 

na região de São Felix. "Ixtgoa" 
na copanhia de um outro 
comparsa identificado pelo 
pronome de Marcos, teria 
assassinado no mês de agosto 
último, o elemento conhecido 
apenas por Cícero, que 
segundo o delegado, a vítima 
teria assassinado um amigo de 

Ixigoa, conhecido Raimundo 
Nonato também naquele mês. 
Conforme as investigações 
colhidas pelo delegado, 
Francisco Pereira Lucena e 
Marcos teria ido a Cidelándia e 
ter conduzido Cícero até São 
Felix onde na i iresença de vária 
pessoas teria friamente 

Crime de encomenda 

Comerciante foi 

alvej ado com cinco tiros 

Pistoleiro estava escondido em um canto escuro da residência 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

praticado o crime. Ainda 
naquele mês, a mãe de l>agoa, 
também foi assassinada 
friamente por um homem não 
identificado. "Lagoa" ê lido 
como um elemento de lata 
periculosidade e deverá ser 
transferido para a CCPJ ainda 
hoje. 

Perda 
de documentos 

Norton Batista de 
Andrade, ma r a n h e n s e, 
casado, residente no bairro 
Vila Nova comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido na (arde da última 
terça-feira. 

Furto 
de documentos 

Josiane Lima Guedes, 
maranhense, solteira, 
residente na Rua Piauí - 
Nova Imperatriz comunicou 
que elementos 
desconhecidos furlarâm de 
dentro do seu veículo Gol, 
uma pasta contendo vários 
documentos pessoais. 

Perda 
de documentos III 

José dos Santos Miranda, 
maranhense, solteiro, 
promotor de vendas, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. Fato 
ocorrido na quando o 
queixoso trafegava pela 
Bernardo Sayão. 

Perda 
de documentos 

Hermes Lopes do 
Nascimento, maranhense, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. 
Entre os quais, sua Carteira 
de Identidade Civi. Quem 
também perdeu todos seus 
documentos pessoais foi 
Irani Marinho Santos. Falo 
ocorrido na manha de 
(mtem. 

Perda 
de documentos IV 

Amadeu de Jesus 
; Mendes, maranhense, 
i casado, residente na rua 

Valdir Luis da Silva, 
maranhense, residente no 
Entroncamento- foi morto com 
cinco tiros na noite da última 

' segunda-feira. A Polícia Civil 
através do delegado Augusto 
Gabina esteve no local minutos 
depois e teve poucas 
informações sobre o 

assassinato.O que foi apurado 
segundo a Polícia, é que o 
comerciante estava tentando 
uma separação com sua ex- 
esposa, caso este que vinha se 
arrolando por vários meses, e 
que o mesmo já tinha acionado 
a justiça para se separar 
judicialmente. No momento do 

assassinato ele se encontrava 
com sua namorada em sua 
residência. Para o delegado 
Augusto Gabina, o assassino 
estava escondido em uma área 
escura da residência e 
aproveitou a saída do 
comerciante para praticar o 
crime. O delegado acredita 

Coriolano Milhome, esteve 
na Depoí para comunicar 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato 
ocorrido quando trafegeva 
pelo centro comercial de 
Imperatriz. 

Furto 
de bicicleta 

Marcos Sales Marinho, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente na 

rua Bela- bairro Bacuri 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moutain Bick 
ano 96, cor cinza, ano 97. 
Falo ocorrido na tarde de 
ontem quando a referida 
bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência. 

Arrombamento 
Miriam Sales Martins, 

mara nh e n s e, casada, 
residente na Luis 
Domingúés comungou 
que sua casa foi arroiá .da 
por elementos 
desconhecidos. Conforme 
a denúncia os larápios 
arrombaram a porta dos 
fundos da casa com uma 
barra de ferro (deixada no 
local. Fato ocorrido por 
volta das 19h00 desta 
última terça-feira quando a 
comunicante se 
encontrava-se em seu 
trabalho. Do interior da 
casa os elementos levaram 
uma TV Philips 16 
polegadas. 

Furto 
de bicicleta 

Raimundo Aquino 
Rodrigues, maran' \se, 
casado, residem»- no 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou que elementos 
desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moutain Bick 
- cor branca, ano 96. Falo 
ocorrido quando a 
bicicleta estava em frente 
ao Hospital Santa lereza. 

ainda que irar fazer um 
levantamento completo sobre a 
vida"pregressa" do comerciante 
liara saber quem estaria 
enteressado em sua morte. "O 
assassinato tem características 
de crime de encomenda, e 
iremos fazer uni levantamento 
minuncioso". disse o delegado. 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Gentil Ferreira 
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Cabral 

Perito 
Dr. Machado 
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