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INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compr a  R$ 1.10 ; 
Dólar Comercial 
Venda, R$ 1.10 
Dólar Paralelo 
Compra. RS 1.15 
Dólar Paralelo 
Vc n da  . RS 1,15 
Dólar Turismo 
Compra. RS 1.13 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.13 
Ouro (g) 
Yen dá RS 11 62 
Poupança 
Raidíiucritu" " 1.22% 
Ufir 
Vaio! RS 0,9106 
Salário Mínimo 
Nov   RS 120.00 
Salário Família 
Valor RS 8.25 

■ Comissão escolhe concorrentes 

Músicos de vários Estados 

participarão do Faber/97 

As l()h4S de ontem, 
sábado, a comissão de 
triagem do Faber/97, 
composta pelo maestro 
Olavo Santos, os músicos 
Raimundo da Girica e 
Henrique Guimarães e 
jornalista Adalberto Franklin 
(presidente da Fundação 
Cultural de Imperatriz), 
definiram as 24 musicas que 
concorrerão ao festival nos 
próximos dias 28. 29 e 30. 
Foram inscritas 53 núsicas 
de várias regiões brasileiras. 
Além de nomes consagrados 
da música imperatrizense, 
diversa,.* revelações 
conseguiram Sc Ciassrficar 

em meio a muitas músicas 
de renome de outros 
Estados. 

Na manhã de hoje a 
maioria dos classificados 
estarão participando do 
programa Domingo Alegre 
que vai ao ar de lOhOO as 
12h0() pela TV Caputal , 
direto do BIC, onde irão 
mostrar as suas músicas que 
participarão do Faber/97. 

Confira abaixo a lista dos 
classificados: 

Bandeiras (Letra: Zeca 
Tocantins) - Intérprete: 
Carleybe Allanda 
Imperatriz; Iniperatri :. 
•agofio We 9$ (L/MiA' iíson 

Zara) Mãe Terra (Letra: 
José Ildeu) - Intérprete: Flor 
de Cáctus - Imperatriz; 
Candeia: (L/M: Abner 
Nascimento) B1I - Minas 
Gerais; Poesia de Lavrador 
(Letra: Ivan Júnior e R. 
Vando) - Intérprete: Ivan Jr. - 
Imperatriz; Meninos da 
Candelária (Letra: Orley 
Massoli) - Nenem Bragança 
- Imperatriz; Inversões da 
Vida (L/M: Luis Carlos Dias) 
Imperatriz; Terra Cidadã (L/ 
M: Humberto Santos) 
Intérprete: Grupo Canto 
Livre - Imperatriz; Canta 

(L/M: Zeca Tocantins - 
Imperatriz; Nova Estação 
(L/M: Marcos Campello) 
Belém-PA; Voz de Versos de 
Porões (Pedrinho Calado) - 
Intérprete: Albinha - Belém 
-PA; Lampejos da Liberdade 
(L/M: Júnior Parriul e 
Jacumã das Oliveiras) 
Intérprete: Júnior Parriul - 
Palmas-TO; O Brasil é Meu 
Jardim (L/M: Orley 
Massolu) Palmas-TO; Vício 
(L/M: Washington Brasil) - 
Imperatriz; Vale das 
Colméias (L/M: N.ilton 
Nogueira e Baiano) - 

Brasil ÍL/AH^/Ch.ubr;^ íntérpret^- ;.'ilyin,>'oçueira 
r .arLnsV- In t)e'-ár'já.^B ;ál)á (Lqluj-MA': Guia.rto^::/iléntí 

(L/M: Chico Martan) 
Imperatriz; Saber da Estação 
(L/M: Joelson Braga) 
Intérprete: Guará - São Luís- 
MA; Fenônemo (Serginho 
Barreto e Sheila Castro) 
Intérprete: Lena Garcia - 
Imperatriz; Sina de 
Relirantwe (L/M: Renato 
Godoy) São Luís); Reggae do 
Bacuri (L/M; Nenem 
Bragança) Intérprete: 
Mauro - Imperatriz; 
Oferenda dos Quintais (L/ 
M: Pedrinho Cal lado) - 
Belém-PA; Vítimas da 
Violência (L/M: Miguel 
Maranhão) - InlérpréYe:' 

á C/.uMa - imperatriz. 

Morte de bebês no 

1 iospital Regional serão 

apuradas pela Justiça 

A Justiça instalou um 
Inquérito Civil Público para 
apurar as mortes de bebês no 
Hospital Regional em Imixratriz. 

Segundo informações, em 
menos de uma semana, foram 
registrados quatro mortes sem 

que às famílias sejam 
informadas sobre os 
verdadeiros motivos. 

O Promotor Márcio Tadeu, 
disse que tudo deve ser 
investigado com profundidade. 
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Seminário discute projeto de 

réflorestamento da Gelmar 

Aconteceu nos dias 20 e 21 
no Centro Anajás, o Seminário 
que discutiu o projeto de 
reflorestamento da Celmar. 
Organizado pelo Fórum Carajás, 
contou com a presença do 
engenheiro agrônomo e 

silvicultor Nélson Barbosa Dáte 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Silvicultura. 

Nélson participou do 
encontro atendendo a convite da 
Celmar. 

Página 1-3 

: Ay .-w: a 
mmL . y 

>• m ^ 
- m / 

mM 

mm». 

m-. 

Comissão do Faber 

97 homenageia 

Carlos Lima 

Durante a semana que passou, a Câmara Municipal aprovou projetos importantes para a 
cidade, como o que proíbe o uso do cigarro em locais fechados. 

Porto Franco recebe Açailândia hoje 

A Comissão organizadora 
do Faber 97 decidiu prestar 
o que consideram uma justa 
homenagem ao empresário e 
político Carlos Lima, principal 
responsável pelo nascimento 
daquele que viria a ser um 
dos mais conceituados 
festivais. 

Carlos Lima é um esteio, 
um [ponto de referência da 
música imperatrizense. 

Sem ele, com certeza, o 
nosso setor cultural não teria 
atingido o seguinte patamar, 
ainda estaria galgando uma 
posição de destaque. . 
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O Copão Maranhão do Sul 
começa a ser decidido na tarde 
deste domingo (23) a partir 
das 16h00 horas com a 
realização do primeiro jogo das 
finais da competição no 

Estádio Manoel Panelada, em 
Porto Franco. 

O Adversário dos donos da 
casa será a Seleção de 
Açailândia. melhor campanha 
do campeonato, e candidata ao 

título desta temporada. 
Vale ressaltar que a partida 

que decide o título acontece no 
próximo dia (30) Estádio Pedro 
Maranhão em Açailândia. 
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Jovem morre debaixo de carreta 

O jovem identificado apenas 
por Daniel, residente no bairro 
da Cafeteira, foi atropelado e 
morto na tarde da última sexta- 
feira (21), quando tentava 
ultrapassar a rodovia BR 010 na 
altura do Posto !• iscai saidade 

imperatriz (Belém). 
O motorista da carreta disse 

aos patrulheiros que o jovem 
escorregou caindo com a cabeça 
debaixo do pneu quando seu 
caminhão passava pelo local. 

O acidente chocou a 

população de Imperatriz. Os 
motoristas que trafegavam 
quase que semanalmente pela 
região reclamam da falta de 
acostamento no setor de 
fiscalização. 
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Roberto Oliveira 

Uma sereia 

no Rodeio. 

Do férias, a apresentadora 
Eliana, que fatura 250,000 
dólares por mês, foi gastar um 
pouco nos rodeios de 
Barretos. A menina que virou 
mulher, disse que ainda está 
com o coração vazio, e espera 
encontrar um homem maduro 
e companheiro, algo difícil de 
achar. Mais pelo que foi 
observado durante a festa do 
peão, Eliana não estava tão só, 
ela foi vista circulando com o 
peão de rodeio, Arthur 
Rodrigues, um moreno de 2'.\ 
anos, moreno e másculo. Ela 
contou recentemente em 
entrevista a Caras, que tem 
um namorado virtual, mais 
não pretende conhecHo, para 
não estragar a ilusão. 

Pacote, o 

que diz o 

Procon, 

Preocupados com os 
muitos problemas causados 
pelo novo pacote do governo, 
o Procon, está levando uma 
série de recomendações aos 
consumidores. Dentre elas, 
evitar a com]ira a phazo, se 
isso vier a ser inevitável, que 
esqueça a preguiça e faça uma 
longa pesquisa de preços em 
lojas diferentes. Outra dica, é 
saber diferenciar os preços a 
prazo, com as taxas de juros, 
nem sempre o preço 
compensa, quando a taxa de 
juros é maior, e poderá 
resultar em um preço alto no 
final das prestações. Se Você 
tem algum dinheiro no 
guardado, saiba que este é o 
momento para comprar à 
vista. Os comerciantes 
sempre dão um jeito de 
oferecer bons descontos para 
quem tem dinheiro nas mãos. 

Reconciliação, 

u saída. 

Depois de algum tempo de 
em fim separados, a poeira 
abaixa, as .mágoas vão se 
dissipando, surge uma forte 
amizade que se transforma 
em carinho e...supresa: ex- 
marido e ex-mulher se vêem 
apaixonados novamente. Isso 
acontece hoje entre a maioria 
dos casais , e é o que mais 
acontece entre casais até 
mesmo depois do divórcio 
consumado, é mais freqüente 
do que ser imagina. Mesmo 
quando a separação não foi 
amigável, mais o respeito 
mantido, há a \ xissibilidade de 
voltar, explica a lerapeula de 
casais Cristina Magnaghi, 
terapeutade casais. Cumprir 

curiosidades a cerca de seu 
casamento com o cantor 
Antonio Marcos, alem de 
muitas situações complicadas, 
hilárais, gloriosas e difíceis de 
sua carreira, o livro chega as 
bancas até o final de novembro. 

Então é 

Natal. 

Mesmo com a crise 
financeira qiu se abateu sobre 

talvez em função da abertura de 
dois Shopping na cidade, a lojas 
que enfeitavam aquela espaço 
já não são observadas, dando 
lugar assim as lojas de 
miudezas e confecções, algo 
como uma feira.livre. Nada 
contra a abertura de lojas 
pequenas no centro, mais há 
de se concordar que a imagem 
fica um tanto comprometida, 
podendo no futuro, aquele 
espaço voltar aos camelôs, e 
vendedores ambulantes que já 
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Eliana, se encanta com o peão Arthur Rodrigues. 

ocupam boa parte das 
causadas. Até mesmo as lojas, 
estão voltando a colocarem 
tabuleiros na causada, 
impedido o aceso dos clientes, 
vale a pena o poder publico da 
uma olhadinha. 

Um país 

pendurado em 

dívidas. 

Na semana passada, 
Brasília viveu um daqueles 
momentos conturbados, 
provocados de quando em 
quando por estrangeiros que 
visitam o país e dizem coisas 
que tudo mundo sabe, mais 
não admite, nem gosta de 
ouvir. O provocador da vez, foi 
o Italiano Vito Tanzi, um dos 
economistas mais brilhantes 
da atualidade, que é diretor 
fiscal do fundo monetário 
internacional, o EMI. Tanzi foi 
convidado para um seminário ■ 
sobre finanças publicas, 
promovido pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, e chegou 
arrasando." Se forem 
mantidas os níveis atuais de 
juros, crescimento econômico 
e despesas com o governo, a 
dívida liquida do setor 

público poderá crescer 
para até 40% do RIB antes que 
se perceba", disse. Hoje a 
dívida externa admitida pelo 
governo é de 241 bilhões de 
reais, o que representa 34% de 
toda a produção anual do país. 
Não é muito, mais o buraco 
está crescendo rapidamente, 
Tanzi acusou ainda esta falta 
de atenção cio governo e do 
ministério da fazenda, como a 
única responsável pela crise 
econômica do país hoje. O 
governo não gostou da 
explicação e rebateu; ele não 
sabe o que diz, fala apenas por 
dados técnicos mundiais. 
Disse Redro Malan. 

Jovens 

ricos, no 

caminho das 

pedras. 

A fumaça do çrack é 
extremamente veloz. No 
organismo dos consumidores, 
leva apenas quinze segundos 
para ir do pulmão ao cérebro 
e provocar o tuim, uma 

espécie de furacão que varre 
os neorônios. Na cidade de 
São Raulo, o trajeto do crack 
também é veloz, como de 
nenhuma outra droga. 
Chegou a cidade em 88, 
quando se verificou os 
primeiros registros policiais 
a respeito do derivado da 
cocaína. Rriraeiro apontou 
na periferia, e desceu às 
ruas, demorando pouco 
para chegar aos jovens da 
classe média alta e alta. 
Este consumidores tem 
idade entre 13 a 17 anos. 
Hoje são mais de 5000 
pontos de vendas da droga, 
as portas de escolas 
particulares são os locais 
preferidos. Os 
consumidores são sempre 
jovens que tem uma 
situação financeira 
definida, tem computador 
no quarto, viaja de férias 
para o exterior, freqüenta 
h.ire^ e dancelerias da 
moda. e seus país são 
pessoas com situação 
profissional definida, mais 
o destino de seus filhos 
não. De acordo com um 
relatório do hospital das 
clínicas, 70% dos pacientes 
internados são viciados em 
crack, todos da classe 
média, talvez esse aumento 
no consumo, se deva ao 
preço, um tanto salgado 
para os pobres. 

1 
O 

ao 
Congresso de 

oftalmologia 

Aconteceu nos dias 14 e 
15 de novembro, o primeiro 
congresso maranhense de 
oftalmologia, no hotel Vila 
Rica, em São Luis. O 
médico Levi Madeira, foi 
um dos muitos 
palestrantes, que discorreu 
a cerca da prevenção da 
cegueira. Alem deste. 
Newton Kara José, Arnaldo 
Çiadini, Renato Neves e 
Elcio Saio, discorreram a 
cerca dos muitos papéis dos 
oftalmologislas no século 
XX, bem como os avanços- 
conquistados nesta área. lEc 
acordo com o médico Levf 
Madeira, a partir de agora, 
o Maranhão deverá entrar 
no roteiro dos congressos 
dos países da Europa. 

os acordos legais quanto a 
filhos, pensão, divisão de bens, 
por exemplo, é prova de 
respeito. Mais, quando ocorre 
uma separação com brigas 
sérias e situações 
desrespeitosas, que causam 
ressentimentos, há pouca 
chance de retomar o que 
passou, porque fica difícil 
restabelecer a antiga confiança, 
completa a terapeuta. 

Vanusa 

biografada. 

Uma das musas da jovem 
guarda, Vanusa. estará 
lançando sua biografia, sob o 
titulo, "a vida não pode ser só 
isso" com prefácio de Hebe 
Camargo, na próxima semana 
no programa, Entre Feras, do 
critico de TV, Leão Lobo. 
Vanusa revela neste trabalho, 

o mercado linançeiro, a 
população está indo as compras 
de NATAL. O volume de 
negócios a ser realizados 
durante o período do natal sem 
dúvida não será o esperado, 
mais a situação sem dúvida 
ficará melhor que em outras 
épocas do ano. Em visita pelo 
centro da cidade, já 
observamos muita gente 
fazendo suas compras 
antecipadas, no entanto, 
aconselha-se esperar até a 
ultima hora, pois se a crise 
persistir, os preços tende a cair. 

Centro 

comercial, está 

caindo 

Quem anda pelo centro 
comercial de Imperatriz hoje 
tem uma visão nada animadora. 

. ■: 

Levi Madeira, palestrante. 
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Aqrícultura Familiar 

Seminário coloca em pauta projeto 

de reflorestamento da Gelmar 

Para participar do seminário 
"A Agricultura Familiar Frente a 
Fxj lansão da Buaili] )t( Krultura na 
Amazônia Oriental", a Colmar 
trouxe a Imperatriz o 
engenheiro agrônomo o 
silvicullor Nelson Barbosa Ixãte, 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Silvicultura — SB.S. 
O seminário, organizado pelo 
Fórum de Carajás e com o aiK)io 
de dezenas de entidades, 
discutiu durante os dias 20 e 
21 m vários lemas ligados ao 
projeto de refloreslamenlo da 
Colmar. 

Nelson Barbosa Leite ja 
trabalhou na Universidade de 
São Paulo, em alguns órgãos 
governamentais e empresas 
privadas. Atualmente atua como 
consultor especializado nas 
áreas florestal, ambiental e 
organização de empresas 
florestais. A SBS, criada em 
setembro de 1995, é uma 
associação representativa do 
segmento privado florestal, de 

Nbito nacional e sem fins 
lucrativos. Congregar todos os 
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Técnicos da Celmar continuam pesquisas em Imperatriz e municípios vizinhos 

que st" dedicam à formação, à 
recomposição e à utilização 
sustentável das florestal e 
estudar e difundir tecnologias de 
preservação dos recursos 
naturais renováveis e defesa do 
meio ambiente em geral são 
alguns dos objetivos da 
Sociedada Brasileira de 
Silvicultura. 

"Antes de participar deste 
fórum, procurei conhecer um 
pouco mais a fundo a realidade 
da Celmar. Fui, portanto, avárias 
fazendas da empresa onde há 
plantio de eucalipto e constatei 
que realmente trata-se de um 
projeto sério", explicou o 
presidente da SBS. 

Segundo Nelson Barbosa, as 
terras que estão sendo 
adquiridas jx-la Clemar sào áreas 
já degradadas. "E isso é um 
processo que já vem de anos 
aqui na região. O que está bem 
claro é que não há 
desmatamento nessas áreas da 
Celmar". Um outro ponto 
levantado pelo presidente da 
SBS diz respeito ao aspecto 

social da Celmar. "Um 
empreendimento de grande 
porte como esse 
necessariamente tem que 
desenvolver projetos eficazes 
no campo social. A comunidade 
passa a fazer parte do dia-a-dia 
da empresa. E a Celmar já 
começou a trabalhar nesse 
campo, através do Projeto 
Melhoria da Qualidade de Vida", 
argumenta. 

O presidente da SBS enfatiza 
ainda que a Celmar está aberta a 
fiscalizações de órgãos como 
Ibama e Secretaria de listado de • 
Meio Ambiente. "Pelo que 
percebi, há uma grande abertura 
para qualquer tiix) de discussão 
com a sociedade. O Fórum 
Carajás, por exemplo, é um 
exemplo disso. As experiências 
de projetos similares em outras 
cidades demonstram que a cada 
ano há uma evolução, em todos 
os aspectos. Então, os benefícios 
econômicos e sociais para a 
região, através da Celmar, sào 
bastante previsíveis", concluiu 
Nélson Barbosa Leite. 

Conto rápido 

Criança tem cada uma — o que é pênis? 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

C) menino chega perto 
do pai e, sem deixar 
transparece r n e n h u 111 a 
reação de 
constrangi me n t o, 
indaga: 

— Papai, papai, 
uapai, por favor, diga- 

ic o que é pênis? 
Boquiaberto, 

sem saber c 
que fazer, o 
homem ficou 
ali parado, 
estava pasmado 
com tal pergunta. 

E que o garoto 
tinha apenas 
quatro anos e 
ele, com aquele 
jeitão de 
conservadorismo, 
de fechado com as pessoas 
para certos assuntos, ficou 
sem saber o que fazer. 

O menino, curioso, 
porém, continuava 
pergu ntando; 

— Por favor, papai, diga- 
me o que é pênis. 

O homem, por alguns 
minutos, ficou pensando 
que resposta daria, Queria, 
encontrar alguma coisa 
que pudesse convencer 
seu filho. 

O tempo passava e o 
menino, sem fazer rodeios. 

permanecia curioso: 
— Papai, diga-me o que é 

pênis. Ou o senhor não 
sabe? 

— Não. meu filho, claro 
que eu sei o que é. Estou 

a p e n a s 

4 
muito bom mesmo, saber 
que você está ficando uma 
verdadeira fera era 
informática, apesar de ainda 
ser muito jovem. 

O menino, curioso, não 
se deixava enganar e 

continuava perguntando: 
— Paliai, eu 

quero 

li 

tentando encontrar uma 
forma fácil de explicar para 
você. Entretanto, confesso 
ser ainda muito cedo para o 
rapazinho ter conhecimento 
dessas coisas. 

— Que nada. papai, já 
estou na 1" série. Já aprendi 
uma porção de coisas, 
inclusive, vencer vários 
jogos no meu future kid. O 
meu computadorzinho já 
não é mais um "bicho papão" 
para mim, sabia? 

Seu pai retrucou: 
— Que legal, filho. Bom, 

continuar aprendendo 
coisas liara ser um grande 
homem no futuro. Não é 
isso que o senhor quer? 

— Claro, filho! Estou 
maravilhado em saber dessa 
disposição e acredito 
piamente no seu potencial 
de luta e de aprendizado. 

Continuava insistindo e 
não media esforços para 
deixar o pai sem jeito, 
esqui si tão (pois tinha 
recebido uma educação 
diferente, na sua infância). 

Passado um certo tempo, 

o pai pede para o menino 
sentar-se ao seu lado. 

0 baixinho, de cabelos 
ruivos e olhos verdes 
arregalados, fez o que ele 
pedira. 

Sentados, os dois 
conversaram sobre vários 
assuntos, principalmente 
sobre o que ele fazia na 
escola e como brincava com 

seus coleguinhas de 
sala de aula. 

O menino 
dissera que 
na escola, 
localizada 
no centro 
da cidade 
e m que 
e 1 e s 
residiam, 
estava tudo 
correu d o 

normalmente. Tinha o 
carinho e o apoio das 
professoras. 

E, sobre o assunto, 
disparou: 

— Olha, papai, a tia Célia, 
que é a minha professora de 
matemática, está noiva e vai 
se casar no finaí do ano. 

— Legal, não, filho? 
— Que, nada, o noivo dela 

parece ser um chato, uma 
pessoa que não liga para os 
outros! — exclamou, tendo 
um diálogo sóbrio, de 
adulto até. 

Só que não demorou 
muito tempo, ou seja, não 
fora o suficiente para conter 
a curiosidade do menino, e 
as perguntas sobre o pênis 
voltaram à tona rápida e 
insistentemente. Até 
parecia um gravador, tendo 
em vista que as frases eram 
as mesmas, parece que 
tinham sido 
cuidadosamente estudadas. 

— Papai, vamos, não faça 
rodeios. 

— Estou apenas 
querendo saber do seu dia- 
a-dia na escola, filho! 

— Mas eu já contei-lhe 
tudo. Não falta mais nada. 

O despertador, 
empendurado na parede da 
sala principal da casa, 
marcava meio-dia. 

Foi aí, então, que ele 
teve uma subitamente e, 
quem sabe, convincente 
idéia: 

— Filho, vamos almoçar? 
Daqui a pouco tenho de 
levá-lo para a escola e ir 
para o trabalho. 

— Não, não! Antes 
quero saber qual é o 
significado da palavra 
pênis. 

O homem balançou a 
cabeça várias vezes e 
continuava sem encontrar 
uma resposta certo para 
dar ao filho. 

— O que foi, papai, não 
consegue se lembrar? 

— Não é isso filho, 
estou com problemas lá 
na empresa. 

Irredutível, o menino 
não se deixava se 
convencer e continuava 
perguntando. 

O pai, coitado, estava 
para ter um "treco", um 
ataque cardíaco, já que a 
pressão era alta. 

— Vamos, papai, 
responda-logo, já não 
suporto mais tanta 
curiosidade. 

O home, pensou, 
pensou, olhou várias 
vezes para o menino e 
decidiu contar-lhe o que 
era pênis. 

— Tudo bem, filho! 
— Oba! Oba! festejou. 
— Pênis é apenas a 

estrutura, isto é, as peças 
que compõe, que estão 
dentro do computador. 

— Ah! então é por isso 
que eu ouvi falar numa tal 
de "pênisfernália" lá na 
escola. 

— Quem disse isso? - 
Perguntou seu pai, 
sorrindo. 

— Foi o professor de 
informática. 

E, final de papo. Todos 
saíram contentes para os 
seus afazeres. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Uma história de sucesso 

F aber valoriza arte regional e tira do 

anonimato vários cantores 

Carlos Lima é o idealizador do evento e recebe o carinho dos artistas e da comunidade 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

O Faber - Festival Aberto 
Estância do Recreio, nasceu 
do propósito de fazer 
valorizar e divulgar a música 
da Região Tocantina, em 
especial Imperatriz. 

E o objetivo traçado 
inicialmente conseguira ser 
atingido já no seu primeiro 
ano de realização, quando, 
na rescnça de nomes de 

pesw da música nacional, 
canloreg-, destas terras 
fundadas por frei Manoel 
Procopio, conseguiram 
obter o tão almejado 
prestígio da crítica e do 
público presente. 

O Faber, foi idealizado 
pelo empresário Carlos 
Lima, que, numa visão 
futurista, de efetivo apoio ao 
setor cultural desta parte do 
Estado. F conseguiu. 

Assim que decidiu 
colocar em prática o projeto, 
correu os quatro cantos da 
segunda maior cidade do 
Estado em busca de auxílio. 

Consultara, para isso, 
artistas, empresários, 
industriais, políticos, 
autoridades e outros setores 
da comunidade envolvida 
diretamente na concepção 
do evento. 

Não demorou muito 
tempo para conseguir o 
respaldo esperado, tendo ao 
seu lado os maiores 
incentivadores e expoentes 
da música regional. 

Carlos Lima conseguira, 
assim, montar uma forte 
equipe de colaboradores e 
patrocinadores. Estava, 
portanto, desta forma, 
montado o Faber, por meio 
do qual sairiam do 
anonimato verdadeiras 
pérolas da nossa boa música 
maranhense. 

Entretanto, sabendo de 
que para nascer maiúsculo, 
gigante em todos os 
sentidos, o evento deveria 
ler, ainda, as participações 
de outros estados. Enfim, a 
palavra parceria, mesmo 
antes da tal de globalização 
ainda não ser motivo de 

bastante badalação no 
Brasil, Carlos Lima sabia 
que não conseguiria obter o 
sucesso esperado e também 
consolidar o Faber como um 
dos maiores festival de 
música do País, sem contar 
com o apoio de pessoas de 
outras praças que 
estivessem realmente 
sintonizadas com o lado 
cultural. 

O Faber não nasceu 
engatinhando, o bebê já veio 
ao mundo robusto, gordo e 
pulando para todos os lados. 
Foi aí que, tomando 
conhecimento da seriedade 
do projeto, que o público o 
abraçou de corpo e alma. Ou 
melhor dizendo, o recebeu 
como um verdadeiro e cativo 
filho. 

Nomes como Carlinhos 
Veloz. Erasmo Dibel, Neném 
Bragança, Zeea Tocantins, 
Chiquinho França, dentre 
tantos outros, ficaram 
conhecidos do grande 
público por causa do Faber. 
Participaram e encantaram o 
público. 
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Zeea Rocantins, uma das grandes revela \ ões do Faber 

Tudo pronto para o início da festa 

Wilson Zara, C antor e comjrositor 

Todos os detalhes já foram 
ultimados para realização do 
Fabér/97. O maior evento 
musical da Região Tocantina 
será realizado de 2H a 30 de 
novembro, nas dependências 
do Bic - Balneário late Clube, 
localizado ás margens do rio 
Tocantins. ^ 

O projeto é organizado pelo 
Sistema TueamFs de 
Comunicação e tem como 
coordenador o apresentador 
Conor Farias. 

Conor informou que decidiu 
fazer parte do projeto em 
alendimenloaos vários pedidos 
de artistas locais e cidades 
c ireunvizinbas. Caso de 
Açailándia. Araguaina (TO), 
Eslreilo. São Luís e Beléni 
(PA) 

Assim que saiu em campo 
emiseguiu eo.nlar com " r!!1"'" 
das auloridades e da 
comunidade. "Estou salisleilo 
em poder eonlar com o 

respaldo popular, isso significa 
dizer que o Irabalbo que 
desenvolvemos na cidade 
realmente vem conseguindo 
alcançar as expectativas". 

Troféu Carlos 

Lima, uma 

justa 

homenagem 

A comissão organizadora do 
Taber/97 deeidu batizar o 
nome dos troféus que serão 
entregues aos vencedores e 
aos incentivadon s do festival 
de Carlos Lima, numa justa 
homenagem e recónlieeimento 
ao trabalho que o euiiiresario 
desenvolveu, ao louco dos anos 
que vive aqui em Imperatriz, 
em benelício do ereseimeulo 
cultural, iioladameule da 

musica. 
Muitas das vezes, por não 

ter condições financeiras no 
momento, teve de penborar 
bens de sua propriedade para 
pagar dívidas, 

Carlos Limaé um esteio, um 
ponto de referência da música 
imperalrizense. Sem ele. com 
certeza, o nosso setor cultural 
não teria atingido o seguinte 
patamar. ainda estaria 
galgando uma posição de 
destaque. 

F um "monstro" no sentido 
da palavra de pioneirismo. Foi, 
por meio dele. que segunda 
eidadt do Estado ereseen e 
apareceu arlisliea e 
musiealjiienle t arlos Lima 
deve ser, portanto, 
reverenciado e aplaudido por 
Iodos ii<'- !' de bomrMs 

o Maranhão '-o > 
necessitando. 

So por líieio do trabalho, a^ 
pessoas eonseguem fesP iav. 

num futuro não muito distante, 
os louros da vitória. E é isso 
que Carlos Lima eslá fazendo 
atualmente. 

Carlos Lima merece tem de 
envolver-se também na 
realização do Faber/97. Pois 
sem ele, o festival perderá um 
pouco dá sua magnitude, do 
seu brilho." 

Comissão 

de triagerr 

Ontem, 22, a comissão de 
triagem esteve reunida, no 
lopos restaurante, para 
esvollirr as melhores músicas 
iii-eriias m» Teslival ,\bi rio 
T.slaiieia do Rei rci. 

i . i i.ii, I ' Kit ■ <»>. u> I «li !u -> 
i"v (aÇioiindwS <: < liiijM/i'laiilv 
reunião, o leitor confere na 
capa da edição de boje do 
Jornal Capital 

■ ^ O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tu<anu's de Produções 

Conor Farias 
Diretor Presidente 
Narciso Pires 

Diretor Comercial 
França Coelho 
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Polícia Militar __ 190 
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Corpo de Bombeiros _ 193 
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Hospital de Plantão (Pediatria)   721-8174 
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Hemomar  722-2737 
Tropigás  721-4528 
Paragás _ 721-1795 
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Disque Boi na Moita _ 722-1956 
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Cemar — 196 
Caema   722-2505 
Correios 721-0136 
Receita Federal   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal _ 722-1071 
Policia Rodoviária Federal 722-3048 
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Inscrições para curso em Técnico 

Agropecuária encerram dia 28 

A escola Agrotécnica Federal de Araguatins estar oferecendo 160 vagas 

O Diretor da Escola 
Agrotécnica Federal de 
Araguatins no estado do 
Tocantins, voltopu a informar 
esta semana que o exame de 
seleão a ser rewlizado no dia 
sete de dezembro, será 
destinada ao preechimento de 
160 (centro e secentanta) vagas 
oferecidas para o Curso 
Técnico Agrícola 
"concomitante"com o ensino 
médio para o ano letivo de 1998. 

As condições para o exame 
estão subemtidas aos critérios 
já estabelecidos que referem-se 
às inscrições que estão abertas 
deste o dia 03 e se estenderão 
até o dia 28 do mês em curso 
com um custo de K$ 10,00 e 
podem ser efetuadas na Escola 
Agrotécnica Federal de 
Araguatins-To, Km 04 povoado 
de Santa Teresa; no Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, Avenida José 
de Brito Soares- Setor 
Anhanguera e, Araguatins- TO; 
1'fina- Universidade Federal do 
Maranhão, Rua Urbano Santos 
S,/N', Imperatriz. 

fra fazer a inscrição, o 
idato deve apresentar 

fotocópia da Certidão de 
nascimento e duas loto : ■ (três 

por quatro). 
As provas do exame de 

seleção de 1997, serão 
realizadas em um único dia e 
versarão sobre o conteúdo 
pertencente ao nível do Io grau; 
as provas serão realizadas na 
Escola Agrotécnica Federal de 
Araguatins-T() e nos locais 
indicados no cartão de 
indetíficação que entregue no 
ato da inscrição. 

O exame de seleção terá 
incício as ()8:0()b e terá duração 
de 04 horas odecendo a ordem 
de provas a ser aberta pelas 
matérias de Ligua Portuguesa 
e Estudos Sociais, seguindo a 
ordem com Matemática e 
Ciências. Cada prova constará 
de quinze questões objetivas 
(múltipla escolha) e só farão o 
exame, os candidatos que 
apresentarem o cartão de 
identificação. 

Quanto a classificação, far-se- 
a de todos os candidatos 
inscritos, respeitando a ordem 
decrescente do número total de 
pontos obtidos, em caso de 
empate serão aplicados os 
critérios aprovados pela 
comissão. 

A relacao dos classificados 
no exame de seleção de '998, 

será divulgado nos locais de 
realização das provas a par til- 
de 19 de dezembro. 

As matrículas serão feitas a 
partir do dia cOfi até o dia 16 de 
janeiro de 1998, nos horários de 
funcionários da Escola para os 
160 primeiro colocados de 
segunda a sexta-feira. Na data 
da matrícula o candidato deve 
apresentar na Secretaria da 
Escola Agrotécnica Federal de 
Araguatins, a Certidão de 
nascimento e fotocópia da 
Cédula de Identidade, Histórico 
escolar de Ugrau, Comprovante 
de estar em dia com as 
obrigações militares. Título de 
eleitor, 06 fotografias '/i (três | )or 
quatro) recentes.e o 
Comporvante de pagamento do 
valor parcial ou total de 
alimentação e pouso. 

O direção da instituição 
ressalta que em qualquer 
cuncinstância o pedido de 
matrícula somente poderá ser 
oferecido à vista da 
documentação com] )leta. 

Os candidatos que nao 
efetuarem a metricula no ixríodo 
determinado, serão substiluidos 
por outros candidatos da lista de 
esiHTa por odem de procura do 
dia 19 a 23 de janeiro de 1998. 
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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 x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatrizx Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 Imperatrizx Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda c Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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Instituição de formação 

agrícola foi criada por Saney 

O ex-presidente José Sarney, capacitou a escola com os 

mais modernos equipamentos 
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José Sarney, c um projeto que beneficia hoje o Pará, Maranhão e Piauí 

A Escola Agrotécnica dc 
Araguatins foi criada pelo 
Decreto n" 91.673 de 20 de 
setembro de 198!), sendo José 
Sarney presidente da República 
naéiHKa, Marco Macial o então 
Ministro da Educação, Iris 
Rezende, governador do 
Estado e José Guilherme 
Frazào Pereira, prefeito de 
Araguatins. 

A instituição foi inaugurada 
no dia 23 de março de 1988, e 
oferece o curso de 2" grau ciom 
habilitação de Técnico em 
Agro) Kvuária cuja duração é de 

03 anos. com aulas práticas e 
teóricas dnranrte o dia todo. 

() curso habilita técnico para 
aluar nas áreas de Agricultura, 
Recuaria e áeras afins, por 
exemplo: Incra, Ibama, 
Embrapa, Emater, Ruraltins, 
mpresas de reflorestamento, 
de derivados de lei e carne, 
entre outras. 

No que se refere a 
eslurlura física, recursos 
humanos e didáticos 
pedagógicos da escola, ela tem 
uma área da Escola : 561 
hectares; salas de aula e 

Unidades Educativas th 
produção; sala audiviosuais; 
sala de desenho e topografia; 
laboratório de física, química t 
biologia; biblioteca com 2.518 
títulos e 161 fitas de vídeo 
didáticos; refeitório; sala dc 
televisão; antena parabólica 
poço artesiano gerador, 
filmadora e laboratório dt 
informática. 

Tem ainda 104 funcionários 
sendo que os professores 
todos de nível superior 
licenciados em sua área dc 
atuação e efetivos na escola. 

Leia e assine o 

Jornal 

Capital 

O seu líder diário 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Banda Nova - Belém do Pará - Dia 28 

Banda Mel com Terra - Forró - Dia 29 

Banda Magnus - Reggae - Dia 30 

( 

r DPM > 

> Comércio e 

^ Representação Ltda 

HC 

Plano de Saúde 

Hospital das Clínicas 

Hotel Sholon 

Remando 

Antunes 
> 

r Luís Carlos Noleto"^ 

V Vice-prefeito V 

Disbil 

Antárctica 

t uui Rüivà U s -i 

Caiman 

S/A 

Produzindo Álcool 

e Açúcar 

Câmara 

Municipal 

Valmir Izídio 

Presidente 

Adm. 

Cel. Ventura 

roféus Magno 

Verdadeiras obras de arte 

Fone: 721-5823 

Caninha e 

Vinho Duelo 

APA 

Pref. de Imperatriz 

Adm. 

Ildon Marques 

^ Dep. João > 

v Paiva > 

deputado 

Federal 

Madeira 

Sec. de Agricultur? 

do Estado 

Chico Coelho 



Fique por dentro dos 

principais fatos que 
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Por Dentro 

do Imprensa 

Josèlia Melo 

Boa menina 
Andréa Magalhães, que 

apresenta a segunda edição 
do Jornal do Maranhão tem 
uni destaque especial nesta 
área. K uma pessoa que se 
porta bem no vídeo ee dona 
de uma voz ótima, sem talar 
no talento para 
interpretação. O Sistema do 
bairro juçara, fez bem em 

Com uma profissional de alto 
nível. Sem rasgaçao de seda. 
atinai nem a eonheço 
pessoalmeiiU , mas dá gosto 

assistir esse noticiário nos 
últimos tempos. Pelo menos 
algum bom passo foi dado. 

Chamada especial 
Aproveito este espaço para 

mandar um loque especial para 
o Secretario de 
Desenvolvimento Integrado 
Kdmilson Sanches, que segundo 
sei. e leitor desta éoluna e tem 
leito alguns comentários a 
respeito iársei unia pessoa a 

conheço de seu trabalho, sinto- 
me satisleila em lê-lo como 
leitor Kdmilson Sanches com 
certeza, está colaborando 
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bastante para o 
engrandecimento de "Por 
dentro da Imprensa". 

Com todo o gás 
O novo Diretor Comercial do 

Sistema Tucanu's, Roberto 
Martins está mesmo com força 
total e determinado a levantar 
aida mais o departamento que 
assumiu há poucos dias. 
Mudanças já podem ser notadas 
e a tendência é ficar dez de vez. 
Ds funcionários dão as boas 

li.' vindas desejando sucesso nesta 

Í|É l,<,va ^"ipfcibida de Roberto 
W Martins. 

■É Bom relacionamento 
| % Pode não parecer, mas nas 

Kiuprevas de Comuuicacao de 
lll ímperatr;/ existeui muitas 

fuucionário< \pesar da^ 
dificuldades encontradas para o 
i vercuio d(i< inai< diver<f»s 
i rabalho^. ha M-uiprc um tempo 

para alguém conversar com 
alguém, trocar idéias, 
descobrir as afinidades e por 
fim se tornar amigo de 
verdade. Conheço pessoas 
que dizem não trocar as 
amizades feitas nestes locais 
por nenhuma outra. Tem 
gente que comenta sobre a 
existência de muita falsidade 
em nosso meio e eu 
pergunto, onde não existe? 
Agora o melhor mesmo é 
acreditar que todos têm um 
lado bom e procurar ver 
sempre um amigo em cada 
ser humano e não um 
concorrente. 

Firme e forte 
Na foto de hoje 

destacamos Conor Farias 
Presidente da Comissão 
()rganizadora do FABKR/97, 
que acontece no próximo 
final de semana no Hic. 

MOffOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 
Aries R 

Gêmeos 

A cobrança por parle do 
parceiro, poderá ser grande, 
portanto, use a diplomacia, e 
não deixe barato 

Não se exija muito do lado do 
amor. A coisa está em compasso 
de espera, e nada muito 
diferente poderá acontecer. 

Leão 

Com as antenas bem ligadas, 
você poderá tirar importantes 
conclusões. Mantenha o dialogo 
como ser amado. 

Libra 

Curta as delícias do 
relacionamento, mais não jogue 
a responsabilidade de sua 
felicidade em outras pessoas. 

Sagitário Aquário 

Não poderá exigir do outro, 
tudo aquilo que deseja. Deixe 
que ele viva um pouco por conta 
própria. 

✓WV 

Fortaleza o espírito do 
companheiro, dizendo 
quanto o ama, e fazendo-lhe 
uma homenagem. 

Touro Câncer 
nt) 

Virgem 
rri 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Com o apoio do 
companheiro, você hoje se 
sentirá aliviada,. Receba com 
carinho o amor que merece. 

Aproveite esse período de 
profundo e calorosa sensibilidade 
e sensualidade. Faça o parceiro 
perceber que mais o adora. 

Os encontros tende a 
acontecer hoje, e o clima poderá 
ficar tenso a noite. Seja tolerante 
v saiba perdoar na hora certa. 

Muita sensibilidade está 
rolando entre você e seu 
parceiro. Isso permitirá uma 
sensação supergostosa do amor 
que está vivendo, 

Não vá se entristecer por 
pequenas distrações do seu 
parceiro. Se não deixar passar, 
nunca vai se adaptar. 

Digao que ixmsapara seu 
amor, pois nem sempre ele 
I Hxlerá adivinhar o que passa 
pelo seu coração. 

PROGRAMAÇÃO DÊ TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal ^ TV 

Capital Canal 
rj TV 
j Difusora 

TV 

Mirante 

()4;()() Igreja da Graça 
05:00 Diário Rural 
06:00 Informecial Nitre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
11:00 Jornal Acontece 
1 l:30ksporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30 Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa II 
15:30 Silvia Poppovic 
16:45 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Fsporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Domingo Alegre 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Fdiçào 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Radio 

Capital. 

A sua 

onda no ar.. 

06:00 
07:00 
08:00 
Elian; 
10:00 
10:30 
Boby 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:30 
14:3.0 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:50 
19:40 
21:00 
22:00 
22:45 
23:45 
00:00 
01:15 
01:50 

Coronel Sebastião 
Bandeira 2 
Bom Dia & Cia (com 

à) 
Muppet Babies 
O Fantástico Mundo de 

Família Adams 
A Pequena Sereia 
Moreira Serra Especial 
Aqui Agora Maranhão 
Aqui Agora 
Cinema em Casa 
Chapollin 
Chaves 
Passa ou Repassa 
Colégio Brasil 
TJ Brasil 
Maria do Bairro 
Programa Livre 
Ossos do Barão 
Curvas Perigosas (Série) 
Jornal do SBT 
Jõ Soares Onze e Mina 
Jornal do SBT 

érfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana Dl TV 

J[ Tocantins 

io & vide 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico 

que é líder 

de 

audiência. 

Na TV 

Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
11:00Programa 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com 
Canário 
13:45 Interpró- 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagner Montes 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10JucaKforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

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

* 

Ptoòkçho òe áudio editado por computadores gráficos 

Super Quad'-A - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Justiça apura caso de mortes de 

bebes no Hospital Regional 

Promotor Márcio Tadeu investiga o caso das mortes dos bebês 

E mais uma vez o 
conhecidíssimo Hospital 
Re^ctual piaternt) infantil de 
tfnperàfriz, entra nas páginas 
da imprensa; uma noticia 
continua chamando a atenção 
de toda a população 
imperatrizense, é que a 
Curadoria da Infância e do 
adolescente, apura a morte de 
bebês no dito hospital 
regional materno infantil de 
Imperatriz, li muito grave a 
situação (mi que se encontra 
as crianças que por ali 
passam; e muito mais a 
situação das mamães, que em 
muitos dos casos, perdem 
seus bebês, e isso sem saber 
qual foi o motivo da perda. A 
população clama as 
autoridades competentes, 
para que possam fazer algo a 
respeito, haja visto, que é a 
única coisa que elas podem 
fazer. É surpreendente o que 
acontece naquele hospital; 
inclusive com as crianças que 
por ali passam; informações 
dão conta de que em menos 
de uma semana, 4 mortes de 
bebês foram registradas; o 

: 
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Justiça instaura inquérito publico para apurar as mortes dos bebes 

promotor de justiça, Márcio 
Tadeu, que está investigando 
o caso, informou que foi 
instaurado um inquérito civil 
público, em que- várias 
pessoas já foram ouvidas, ele 
afirmou ainda que essas 
pessoas trouxeram 
informações valiosas sobre o 
caso registrado no hospital 
regional materno infantil de 
Imperatriz. 

Ele ressallou que dando 
prosseguimento as 
investigações iniciadas com a 
instauração de um inquérito 
civil público, já foram ouvidas 
4 famílias das vitimas fatais; 
que trouxeram informações 
valiosas sobre o caso. Disse 
ainda que já recebeu toda a 
documentação que foi 
solicitada ao hospital regional 
a respeito desses óbitos e 
como falo novo a curadoria já 
teve acesso a um relatório do 
conselho regional de 
enfermagem por sua delegada 
nesse município, em foram 
apontadas diversas e 
expostas irregularidades 
também no hospital regional, 

notadamente relacionadas ao 
atendimento das gestantes. O 
promotor que apura o caso, é 
indagado a respeito se o 
hospital regional materno 
infantil de Imperatriz, será 
obrigado a idenizar as famílias 
que foram prejudicadas pelo 
péssimo atendimento e até 
por negligência médica, por 
sua vez, o promotor Márcio 
Tadeu respondeu o seguinte: 
A questão da lesão que 
eventualmente for detectada, 
ela têm vários 
desdobramentos, exist e 
desdobramento penal, existe 
o desdobramento 
administrativo 
desdobramento inclusive de 
natureza civil que se refere 
ao direito de idenização das 
famílias das vitimas em caso 
de demonstração de culpa no 
sentido amido, seja por parte 
da pessoa jurídica , seja por 
parte de pessoa física, isso vai 
ser uma conclusão, que iráTyj 
obtida a partir do relatóiw, 
que vai ser elaborado a partir 
do resultado dessas 
investigações. 

■ Saúde 

Brasil é campeão 

em abortos 

Dados alarmantes mostram resultados estarrecedor 

A Organização Mundial 
da Saúde, ( OMS ) colocou 
0 Brasil no topo de uma 
triste lista - a de abortos 
Segundo a OMS, o número 
de brasileiras que 
1 n - t e r r o p "e m 
voluntariamente a 
gravidez vai de 3 a 5 

milhões - o que 
corresponde a 10% do total 
de abortos no mundo. 
Levando-se em conta o 
número de nascimentos, o 
resultado é estarrecedor: 
os abortos chegam a ser o 
dobro dos bebês que 
nascem por ano no Brasil- 

2,3 (Dois e meio) milhões. 
O relatório da OMS 
acrescenta ainda que, por 
causa desses abortos - a 
maioria realizada em 
péssimas condições de 
higiene 400,000 
mulheres m o r r e m n o 
Brasil anualmente ". 
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Brasil, 1g lugar em abortos 

Ou t-bus 

"A imagem de sua empresa 

indo mais longe" 

) 
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695 «lis 

Externo 

Divulgue sua empresa cm um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

FONE: 7216222 

Aceitamos 
encomendas 

BLUSAS ESHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayâo 
i Imperatriz-Maranhâo 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Credenciada pelo Detran-MA e (Ia 

Ciretran). Habilitação, Aulas Praticas e 

Teóricas, renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 

Ceará, 1133 - Mcrcadinho 

CeL Manoel Bandeira - Centro 

Imperatriz - MA 

Fones: (098) 721 -211." Cel. (098) 977- 3215 
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Capital 

Social 

da Redaç ao 

BIC 

FABER/97 

FICHA DE JULGAMENTO 

MUSICA: 
crnri.o da misicaj 

oi A 10 
PONTOS 

ALTOR (ES) 

OBS: A ML SICA DEVKKA SER JULGADA COM I M TODO. 
OBSERVANDO SUA MELODIA. LETRA. ARRANJO E 
IN I KR PRETA CÃO. ESTE i I EM PREMIARÁ OS f. 2 E 3' 
Í-UGARES DO FABER/97. 

INTERPRETAÇÃO: 
(INTERPRETE) 

Ul A 1(1 
PONTOS 

OBS: DURANTE A APRESENTAÇÃO DA MÚSIC A, DEVER A 
SER OBSERVADO O IN LÉRPRETE, SUA PERFORMANCE. 
AFINAÇÃO E RITMO. ESTE ITEM PREMIARÁ O MELHOR 
INTÉRPRETE DO FABER/97. 

JURADO PRESIDFATF IX) 11 Kl 

PRESIDES FE COMISSÃO ORGANIZADORA 

As músicas inscritas 

para o Festival Aberto 

Balneário Estância do 

Recreio dste ano, terá 
que passar por um 

rigoroso julgamento. 
A Ficha de 

Julgamento (Vide 

formato acima) mostra 
os critérios pelos quais 

serão submetidos o 

trabalhos dos 
inúmeros artistas já 

inscritos. 
Este ano, vieram 

inscriòes de regiões 
bem distantés de 

Imperatriz. 

Um candidato de 

Minas Gerais, diz ter 

bosas informações 
sobre a realização do 

Faber, assim como da 

expectativa criada para 
a edição de 97. 

Durante cada 

apresentação, a música 
será julgada como um 

todo, sendo observado 
o desempenho do 

intérprete, sua 

perfiormance, afinação 
e o ritmo, ítebns 

considerados 
fundamentais para 
quem pretende chegar 
aos 1Q, 2Q e 3Q lugares. 

Após a apresentação 

do candidato, o corpo 

de jurados já escreverá 

na Ficha de Julgamento 

a pontuação 

equivalente, segundo 

observações críticas, a 
que ele tenha 

alcançado. 

No conteúdo da Ficha 

deverá constar do título 

da Música, autor ou 

autores, no caso de 
participação coletiva no 

trabalho, nome do 

intérprete, nome do 
jurado, presidente do 

Júri e presidente da 

Comissão 
organizadora. 
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casal TXlfa e yXdcmae yVlaeiaiAO/ acompai^kad 

  de um amicjo. 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

jCCPÍIÍ [V Excelência em educaçãojnfantil. 
Eni 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Impera triz Maranhão é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

0 129 - Centro n 

Fone: (098) 738-4194 
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PV 
O presidente do Partido 

Verde em Imperatriz, 
advogado Aroaldo Santos, 
ainda não definiu quem o 
partido irá apoiar nas 
próximas eleições. Aroaldo 
Santos, amigo particular de 
Jomar Fernandes já tem uma 
opção. Jomar, na cabeça e nas 
urnas!. A linhas de oposição 
de Jomar e Aroaldo Santos 
são praticamente idênticas, o 
que poderá facilitar no apoio 
do PV ao PT nas próximas 
eleições. 

Encerrado 
Foi encerrado na última 

sexta-feira as inscrições para 
o Faber 97. O evento esta 
sendo aguardado com muita 
expectativa pela população 
imperatrizense. O Jornal 
Capital destaca hoje tudo 
sobre a importante reunião 
realizada na noite de ontem 
entre a comissão 
organizadora. 

B/C 
O diretor presidente do 

BIC, Conor Pires de Farias, 
esta providenciando os 
últimos detalhes para que as 
três noites do evento 
corresponda as expectativas. 
O vencedor do Faber 97 irá 

receber o troféu Carlos Lima, 
além de outros prêmios já 
definidos pela comissão. 

Tony Edson 
O cantor Tony Edson 

esteve nos visitando na 
manhã de ontem. Hoje 
(domingo) o cantor deverá da 
uma palhinha no BIC- 
Balneário Iate Clube por 
ocasião do programa 
Domingo Alegre. Tony Edson 

Francisco do Valle 

vem com sucessos como: 
Mulher Masoquista, Rei do 
Galho, e Radialista amigo. 

Bola 
11 ni quadrangular 

envolvendo Real Veículos. TV 
Capital, São José e Armazém 
Nádia, movimenta o gramado 
do BIC. Um sorteio entre os 
participantes define a ordem 
dos jogos, com horário previsto 
para às 9h30 minutos. 

Indefinição 
0 Sindijori terá que mostrar 

mais serviços. Vários 
aventureiros estão entrando 
com freqüência nas emissoras 
de Rádio e TV local, e em 
muitas das vezes atrapalhando 
quem já vem mostrando 
trabalho a muito tempo. Celso 
Barros, por exemplo, chegou a 
Imperatriz a cerca de dois 
meses e ainda não definiu o 
quer fazer, se apresentador ou 
repórter de TV, ou modelo- 
manequim. Pelo visto a 
segunda opção cai bem para o 
garoto. Afinal de contas até 
agora ele só apareceu. Eitã 
Imperatriz! 

Ralando 
Como é impressionante 

hein?!. Santo de casa não faz 
milagres mesmo!. Tenho 
observado a situação minha, e 
de companheiros que já 
passaram por esta experiência. 
Sempre que aparece "um pára- 
quedista na área", os 
empregadores abandonam 
seus respectivos esteios e dar 
o pé, e a mãos a quem não tem 
nada a ver com a realidade do 
empreendimento. Em poucos 
dias, os forasteiros acabam 
abandonando o barco, e os 
patrões quando questionados. 

respondem; "aquele é um 
ladrão, saiu levando meu 
dinheiro, e ainda enganou 
meus clientes. No dia seguinte, 
volta os chamados "esteios" 
para o batente. E assim se vai. 
Que tal se estes empregadores 
que sofrem desse mau, 
passasse a dar valor e 
condições de trabalho para 
aqueles que lutara 24 horas 
pelo desenvolvimento de uma 
empresa. Que tal hein? 

Hospitais/Apa 
Além da Materclínica, do 

Santa Fereza, e do Hospital 
Santa Isabel, outros hospitais 
poderão ajudar o médico e 
vereador ARA a chegar há 
Assembléia Legislativa. Um 
deles é o Hospital Santa Maria 
que tem a frente o I)r. Haroldo 
Cristóvão Chagas (HCC), 
também candidato a candidato 
a deputado federal em 98. 
Jogada de puro Marketing. É 
lógico. 

Atenção 

Vende-se uma 

lanchonete em 

perfeito estado 

de conservação. 

no 

721- 

Deu na Imprensa 

O major Francisco Melo da Silva, 

assume o comando do 3" BPM no 

próximo dia L' de dezembro. 0 

tenente coronel Manoel de Jesus 

Moreira Bastos, confirmou a mudança 

no comando local por ocasião da vinda a região 

tocantina. 
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Tony Edson, cantor e compositor paraense 

Ondas Curtas 

Será que Davi já pagou os credores do Hotel Anápolis/Fazenda? 

Será? 

As reclamações continuam... 

Boca miúda. 

Lá vem o golpe...! 

Hoje é domingo. Dia de Santa Teresa D' Ávila. 

E por falar em Santa Teresa... 

Um abraço a equipe de produção do programa "Criatura" 

Orlando Menezes continua com a bola toda. 

Da cidade do ferro, direto para a terra do Frei... 

lolete Dino; saiu ou não... 

... candidata nas próximas eleições? 

E Francisco Holanda? 

Cobra Mansa também tá na bola?. 

Apa...Apa...Apa. 

Um abraço ao poeta Sálvio Dino. 

Hoje tem futebol no BIC 

Armazém Nádia. São José, TV e Real Veículos. 

A galera em peso... 

... E festa total. 

Neste domingo íuleboi e no BIC 

O bom iha de hoje e [atra a galinha Eiizabedi 

*3 

Eu sou Fixed! 
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O s F an t as A? M m in has 
Gosto - O Pensador 

Sine Empreao 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

GhurtasqueitD 

Vaqueiro 

E-Mail: drclesío @ aeronet.com.hr 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

_ Exames especializados em: 

•\nCro
1
i)ÍOÍugia- Rl)lina Eompleta. Citopatologia, Dosagem Hormonais. Teste de aei indade -D.Ns. .Analise de Agua. .Analise de Alimentos. Analises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CEF CjARANTE NOVOS 

Fínancíamentos dA 

CASA pRÓpRÍA NO MA 

A nolícia já voi vcit ulada mas não custa nada registrar 
novamente para o grupo dos "desligados": A Caixa Kconômica 
Federal acaba de retomar os financiamentos de imóveis no 
Maranhão. A superintendência regional espara fechar novembro 
com mis de 200 unidades financiadas, envolvendo recursos 
superiores a R$ 4 milhões. 

ACIÍF havia suspendido os financiamentos por conta da alta 
dos juros, mas restabeleceu de imediato a linha de crédito aos 
inleressados na aquisição da c asa própria. 

Outra Boa notícía 

A partir de agora, os mutuários da CF.F poderão 
compatibilizar, ou seja, mudar para o dia do recebimento dos 
seus salários, a data de quitação da prestação da casa própria. 

Para fazer a mudança, basta quê o mutuário procure a agência 
da Caixa e faça o requerimento, sem qualquer custo adicional 
(tarifa) para o interessado. 

Se ê o seu caso, não perca tempo; dirija-se à agência da CFF 
^jara mudar a data de quitação da prestação da sua casa de acordo 

:i 

m o dia de pagamento do seu salário. 

Ação dE caraças 

Comemora-se hoje, 2!), o Dia Nacional da Ação de (iraças. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter. sob 

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

LuCRANdo aIto 

As linanceiras estão lucrando alto nos empréstimos pessoais, 
por conta do pacolaço fiscal baixado pelo governo. 

Os tomadores de empréstimos reclamam que os juros estão 
variado entre 12»% a 10%. 

t) aumento médio mensal passou para 5%, segundo a clientela 

ANIVERSÁRIO ■ Quem também apaga vclinhas 
amanhã, é a bonita Mi Ia, funiconária da TAM em 
Imperatriz, acpti em foto de arquivo. A atenciosa 
recpecionista foi premiada inclusive com um curso de 
informática no escritório central da TAM em São Paulo, 
estando com retorno previsto para hoje, trazendo na 
bagagem, os conhecimentos fundamentais de 
funcionamento do sistema TAM em todo o País. Ela 
recebe votos de muitas felicidades dos familiares e 
dos colegas da TAM que a estão aguardando para as 
devidas comemorações, amanhã. Tim-tim. 

Hercodo- 

fCnonceíro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,22% 

Amanhà 1,14% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAdüAl) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,16 

* Turismo RS 1,13 

* Comercial RS 1.1 1 

Cotações de 21.1 1.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 21 11.97 

 11,12 
SaUrío Mínímo 

Novembro/97 RS. 120,00 

SaIárío FamiTía 

Novembro/97 R$ 825 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO; 

bobinas para FAX; rS 2.12: bobinas para calculadora 

(57x60); RS 0.29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

Querida - ele, sincero, 

admite -, você não está 

propriamente gorda... 

Impropriamente, digamos. 

(Playboy/nov/97 

bancas via Dimapi). 

nas 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje e 

receba os parabéns da ACII e do FEITO 

À MÃO 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. 

que reclama mas se submete às altas taxas, principalmente em 
função da rapidez na liberação do dinheiro. 

Tudo pelo vil metal, se não a coisa pega. 

MudANÇA NA TR 

A TR (Taxa Referencial de Juros), poderá ser mudada ou 
mesmo substituída por outros indicador econômico. 

O ministro do Planejamento, Antonio Kandir, ressalva que a 
discussão é prematura. "Primeiro temos que esperar a curva de 
queda da taxa de juros", disse. 

0 fato é que foi o próprio Kandir que levantou a questão, 
junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN). 

FlExíbílídAdE 

A idéia de Kandir era que o cálculo daTR pudesse dar mais 
flexibilidade á política monetária, sem desiquilibrar o sistema 
financeiro, segundo o próprio confessa. 

"O estudo ainda estava na fase inicial, quando tivemos que 
elevar os juros", destaca o ministro. 

EvíUsio JÚNÍOR 

1 lestaque também hoje, para o garotào Francisco Evilásio T. 
de Melo Júnior que amanhã, 24, estará completando oito anos 
de idade. 

O aniversariante, filho do casal amigo Francisco Evilásio e 
Maria dos Santos (Livraria Imperatriz), é aplicado aluno do 
CESFA, onde faz a 2° série no turno vespertino e é muito querido 
por todos. 

Vale o regislnTcom o nosso tim-tim. 

lilii 

I 

í® 
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A OVOS SOCIOS - Os vereadores Arnaldo Alencar (médico) 
e José de Ribamar Campos Milhomem, acabam de entrar 
para o quandro social do Mar wel Esporte Clube, dirigido 
pelo arrojado Moreira Silva. Os novos sócios, que hoje 
recebem as boas-vindas da Família Mar wel, deram uma 
paradinha em suas atividades na Câmara para a foto, 
cliclada pelo próprio Moreira Silva. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Vocc chc&i mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração • 5 , ■ W/' 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Mateáais para 

RJdXPÜCL ®s-'|tóri0' escolar, bobinas nara Pav bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
J 

IMPERATRIZ Rua Simplício Mor 
Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
Arcsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' P" ^-901 - 490 

--    Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

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

I -aboratorias c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí- 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí-0190" 
Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Baufa Cjuámraes, Cbitonio 'Jcrrdra e 'Derinvaí 

i 

■m. É*i 

Raimundo Timentele Vete 'Botemo 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGR! - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

Kl A BONAIRE, 307 - FONE (U9«) 738-IÜ80 - AÇAÍ 1 AN D LA 

INDUSTRIA: Rua Paraguai, s/u das Nações-Foue (098) 738-185 -Açailândia-MA 
OEPÓSITO: Qd. 23 Late 09/A, 72-\ úa Udemar-Fone<098) 738-1890-%íuÍândia-MA 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1780- Centro - Fone (098) 738-1990-AeaiJand5a-MA 

CEP 65926-000 
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UEMA 

de formatura 

O prefeito Iltlon Marques 
]tresidiu na sexta-feira, 21, a 
solenidade de formatura da 
primeira turma de eoncluintes 
do curso de Administração de 
Empresas da Universidade 
Estadual do Maranhão em 

'Imperatriz. O discurso 
Tonunciado no final da 
slenidade chamou a atenção 
os formandos, professores e 
envidados pela honestidade, 
moção e bom humor, 
áferenle de discursos 

.radicionais em eventos como 
•esse. 

O prefeito alertou os 
formandos jiara a necessidade 
de complementarem os 
estudos que estavam 
cncluindo, fez uma reflexão 
sobre as qualidades do 
profissional administrador e 
dos valores divinos e do ser 
humano. Afirmou que em 
Imperatriz as empresas ainda 
não alcançaram um nível 
adequado de profissionalização 
em termos de administração e 
ressaltou que o importante não 
é construir empresas, mas 
formar pessoas. 

Além dos dez formandos da 
primeira turma de 
administradores, 40 outros 
eoncluintes também colaram 
éi"ai■](.)'m diversos cursos. A 
pro-jA^ora Maria Eline de 
Oliveira, vice-reitora da l ema. 

fez a titulação dos acadêmicos 
representando o reitor César 
Pires, que não pode 
comparecer. O secretário de 
Planejamento, José Oliveira, 
também discurso como um dos 
paraninfos da turma de 
administradores. A solenidade 
teve início às 21h e se 
prolongou até as 23h30 e foi 
realizada no Salão Nobre do 
Juçara Clube, que ficou lotado 
o tempo todo. 

Trechos do discurso 

seus estudos de Direito para ir 
se empregar numa indústria - 
experiência que, junto com seu 
poder de observação, lhe 
possibilitou desenvolver 
diversos produtos de 
engenharia e processos de 
organização do trabalho. 

Portanto, Senhores 
Formandos, se não houvessem 
outros méritos, já lhes bastaria 
o de terem aplicado-se também 
aos estudos acadêmicos, às 

proferido pelo prefeito Ildon lides universitárias, ao ofício dc 
Marquesdurante cerimônia 
de formação dos alunos da 
Uema. 

Todos nós sabemos: Não é 
fácil ingressar em um curso 
superior. 

Também não é fácil concluí- 
lo. Sobretudo em umpaísonde, 
mais que em outros, as pessoas 
ás vezes têm de escolher entre 
a alternativa do trabalho e do 
estudo, do sustento material e 
da educação formal. 

Eu, por exemplo, tive de 
fazer a opção pelo trabalho. 
Mas não deploro isso. Nesse 
aspecto, estou em boa 
companhia: o próprio Taylor, 
nome muito conhecido de 
vocês, que lançou há Só anos 
as bases da administração 
científica, teve de interromper 

aprender a aprender, 
conciliando-o com as atividades 
de cada um. 

Aprender a aprender — eis 
o grande ensino da 
universidade. 

Desculpem-me a franqueza, 
mas vocês não terminaram 
nada ao concluir este curso. 
Tudo que vocês aprenderam é 
passado, e história, é quase 
antigüidade — e, como se 
sabe, vocês não estão se 
formando em História, nem em 
Arqueologia. nem em 
Paleontologia, muito menos em 
Museologia. 

Vocês, cinco mulheres e 
cinco homens, estão se 
formando numa das mais 
dinâmicas carreiras 

universitárias, que se recicla, 
que se renova a cada momento, 
para acompanhar a evolução do 
ser humano nas organizações. 

Administrar é servir ao 
outro. E servir é sobretudo um 
gesto de humildade, como, 
aliás, está na própria origem da 
palavra; "administrar" vem de 
"mínister", aquele que é menor, 
em contraposição ao 
"mágister", maior. 

Senhores Formandos: 
Vocês são a primeira turma. 

Sofreram o preço que 
pioneirismos cobram. Mas 
sabem igualmente a honra que 
isso representa. 

Entretanto, um novo e 
permanente desafio os 
aguarda. Porque, após 
concluírem o curso devido, 
vocês permanecem no curso 
da vida. 

Os conteúdos que vocês 
adquiriram deverão, quem 
sabe, facilitar-lhes a apreensão 
e a compreensão do que está 
vindo por ai. e que impacta 
direta e profundamente os 
conceitos e as práticas 
absorvidas durante os seus 
estudos acadêmicos. 

() mundo sempre esteve em 
permanente processo de 
transformação. A diferença e 

que somente de uns tempos 
para cá estamos tendo a 
percepção dessas mudanças e 
procurando intervir nelas. 

Hoje, essas alterações se 
processam num ritmo cada vez 
mais frenético, mais veloz. 

Nos tempos atuais, a pressa 

merecidamente recebem. 
Para os que vão tentar uma 

nova opção no mercado de 
trabalho, já sabem que será 
mais difícil que antes. Exigem- 
se mais qualidades. 

No mercado de trabalho, a 
competição é ditada pela 
competência. As inovações 

nao é mais inimiga da perfeição organizacionais reivindicam 
-- é parte dela. E se não competências individuais 
quisermos estacionar, ficar 
para trás. devemos aprender 
com os camaleões, que se 
adaptam a cada novo ambiente. 

Desse grau de adaptação, 
portanto, dependerá, até 
mesmo, a sobrevivência de 
cada um. 

Senhores: 
Devemos dar graças a Deus 

estarmos vivendo neste mundo 
onde o futuro se faz presente a 
cada instante. Um mundo em 
que nos engrandecemos com 
as tecnologias do homem e em 
que nos apequenamos ante os 
mistérios divinos. 

É este o nosso mundo. 
Produto de conhecimento e de 
sentimento, de técnica e de 
intuição — e isto também é 
Administração. 

Mais do que muita gente, 
vocês estão melhor equipados, 
com o grau acadêmico que hoje 

inclusive a de saber trabalhar 
em equipe. 

O Terceiro Milênio irá 
exigir muito mais, de empresas 
e de pessoas. Por mais que 
estudem, pesquisem, se 
aprimorem, nada está 
garantido. Tudo é imprevisível. 
A única coisa certa é um futuro 
incerto para quem não se 
adequar às mudanças. 

Neste ponto, vale uma 
observação, ou um alerta: As 
empresas de nossa região 
estão muito atrasadas em 
relação ao processo de 
mudanças. Investem pouco, ou 
quase nada, no 
aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos, na 
modernização de seus 
recursos logísticos, na 
agilização de suas rotinas 
operacionais e administrativas 
e na melhoria de seus produtos 
v serviços. 

Domingo Alegre 

Neste domingo o 

desafio é entre as 

escolas FREI MANOEL 

no bic PROCÓPIO E UNIDADE 

É na TV Capital INTEGRADA UNIÃO. 
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Cavalo de Aço joga terça-feira 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copâo 
Começa a ser decidido 

na tarde de hoje com o 
primeiro jogo das finais na 
Cidade de Porto Franco 
com o time local recebendo 
a Seleção de Açailândia. 

Presidente da Amsul, 
Prefeito de João Lisboa 
Sálvio Dino disse que, o 
Copão deste ano está 
acontecendo com maior 
transparência e que vencerá 
a competição o time que 
apresentar o melhor futebol 
dentro de campo. Sálvio 
Dino estará logo mais no 
estádio Manoel Panelada na 
Cidade de Porto Franco. 

intensivo durante a semana. 
Paulo César disse que o seu 
lime vai em busca da vitória 
em Porto Franco, embora 
reconhecendo que o time 
local tem bons valores. 

Arbitragem 
Jucelino Miranda será o 

árbitro central do primeiro 
jogo da decisão do Copão. 
José Reis Lima e Advaldo 
Fernandes serão os 
assistentes. 

O Trio é de Imperatriz e 
tem todo o prestígio do 
diretor de árbitro da 
competição Jackson da 
Silveira. 

Porto Franco 
O Time realizou o 

coletivo apronto na sexta 
feira 21 e contará cora o 
retorno dos jogadores Divan 
e Vanin que estavam 
entregues ao departamento 
médico. 

A Onzena que deverá 
entrar jogando diante de 
Açailândia deverá ser a 
seguinte: 

Sidney, Regis, Assis , 
Rivelino e Vanin : Marcones, 
Jailson , Bebê e Dinax : Bil 
e Serginho. 

Flamengo 
O Técnico Paulo Autuori 

poderá contar com o 
retorno de Renato Gaúcho 
que estava entregue ao 
departamento médico. O 
Treinador manterá Júnior 
Baiano como libero e a zaga 
composta por Juan e Luis 
Alberto. O Time da Gávea 
venceu o primeiro jogo. 1 x 
0 na Portuguesa. 

Copa Mirante 
Começa hoje com a 

realização de vários jogos. 
Segundo o regulamento da 
competição que não foi 
passado ao nosso 
departamento, nem tão 
pouco a tabela. A Disputa 
será no mesmo sistema da 
Copa do Brasil. Jogos de ida 
e volta. O Time que perder 
o primeiro jogo por uma 
diferença de três gols já 
estará eliminado e não 
haverá o jogo de volta. 

O Grêmio de João Lisboa 
vai a Amarante enfrentar a 
Seleção local. 

Vasco 
Antonio Lopes, técnico 

do Vasco disse que o 
Flamengo é um time que 
tem toques rápidos e que 
merece respeito. Mas o 
Vasco da Gama ,tem um 
bom aproveitamento no 
campeonato e quer a vitória 
a tudo custo. Lopes disse 
que seu time tem em 
Edmundo , a esperança de 
gols. 

Palmeiras 
Oséas retorna ao ataque 

ao lado de Viola. Luis Felipe 
treinador, disse que os dois 
se conhecem bastante em 
relação a forma de jogar e 
que juntos já fizeram vários 
gols. 

Pimentel apesar de ter 
atuado em alguns treinos no 
time "B " está mantido na 
lateral direita. 

Açailândia 
Paulo César não adiantou 

qual o lime que entrará 
jogando logo mais em 
Açailândia. O Treinador 
trabalhou em regime 

Santos 
Somente a vitória 

interessa ao time da Vila. O 
Primeiro jogo foi derrotado 
pelo Galo Mineiro pelo 
placar de 2x0. Wanderley 
Luxenburgo, afirmou que a 
torcida verá em campo hoje. 
Lm Santos diferente 
daquele que perdeu para o 
Atlético no Mineirão. 

Diretores do time anunciam contratação 

A 1'ederação Maranhense 
de Futebol (FMF), através do 
Presidente Alberto Ferreira 
confirmou pára terça feira dia 
25 o primeiro jogo do Cavalo de 
Aço com o time da Caxiense 
programado para o Estádio 
Municipal de Imperatriz no 
horário das 2()h:)(). 

Diretor de futebol Wiliam 
Marinho disse a reportagem do 
Jornal Capital que está 
mantendo contatos com o 
diretor do time do Vale do 
Itapecurü para que possa 
realizar o segundo jogo na 
quinta feira também aqui na 
Cidade de Imperatriz. 

Marinho afirmou que a 
Caxiense pediu RS 2.000 (Dois 
Mil). O Imperatriz ofereceu a 
metade. O Diretor da Caxiense 
ainda não disse se aceita, mas 
deverá definir na terça feira 
quando a Caxiense virá jogar 
com o Cavalo de Aço. 

Raimundo Nonato (Diretor 
do time), disse que alguns 
jogadores estão sendo 
agendados para o restante dos 

m 

:S::: 

Sociedade Atlética Imperatriz enfrenti Caxiense 
jogos do Cavalo de Aço. Djalma 
pode acertar. Outro jogador 
que deverá vestir a camisa do 
Imperatriz é o atacante Paulão 
que está no futebol 
Matogrossense. As 
negociações com o jogador já 

estão bem adiantadas.Na sexta 
feira próxima passada alguns 
jogadores do time que residem 
em Imperatriz se deslocaram 
até a Cidade de Porto Franco, 
onde participaram do coletivo, 
já visando o jogo com o time da 

Caxiense na terça feira. 
O Cavalo de Aço apesar da 

derrota para o Moto de 2 x 0, 
ainda disputará quinze pontos 
em cinco jogos. O Moto lidera 
o quadrangular com dez 
pontos. 

Porto joga completò 

Lateral Vanin reaparece no setor esquerdo da zaga 

O treinador Dimas Chaves 
tem em mãos todos os seus 
titulares para o jogo decisivo 
hoje as 16 horas com a Seleção 
de Açailândia. O Jogador Vanin 
que sentiu uma visgada na coxa 
no jogo do Imperatriz com o 
Moto Clube, fez tratamentos 
durante a semana e terá 
presença garantida no jogo de 
hoje. Dilvan que também estava 
entregue ao departamento 
médico, retorna ao time. 

Dimas Chaves colocará em 
campo um time ofensivamente 
que a tudo minuto da partida irá 
em busca do gol. Porto Franco 
ao contrário de 95 quando foi 
campeão do Copão. Jogará o 
primeiro jogo dentro de seus 
domínios e decidirá o título fora 
de casa. Esta desvantagem não 
preocupa os jogadores, disse 
Jailson capitão da equipe. 
Jailson afirmou ainda que o 
time é um dos melhores do 

>ao Maranhão do Sul 

campeonato e que mostrou isto 
dentro de campo na primeira e 
segunda fases. Afirmou ainda 
que o resultado que está no 
pensamento dos jogadores é a 
vitória, embora reconhecendo 
a força do adversário, mas 
jogando em casa com o apoio 
da torcida Porto Franco terá 
que vencer, vencendo irá mas 
tranqüilo para o jogo final em 
Açailândia.Jogadores Bil e seu 
filho Bebê, que não atuaram 

bem no jogo com o Moto Clube 
no Estádio Frei Epifânio são as 
esperanças de gols e de boas 
jogadas do torcedor 
Portofranquino que prometem 
comparecer em bom número 
nas arquibancadas. 

O Time que deverá entrar 
em campo, salve mudança de 
última hora é o seguinte: 

Sidney, Regis, Asis, Rivelino 
e Vanin: Marcones, Ja In, 
Dinax e Bebê ; Bil e Serginho. 

Açailândia viaja completo 

para Porto Franco 

• on h^5/a #1/-* CT •. 1 Cl  .. , • . / . « . 
f"' representada pelo time do qu.- será inédito para começa a ser decidido na 

tarde de hoje a partir das 16 
horas com a realização do 
primeiro jogo das finais na 
Cidade de Porto Franco, 
Estádio Manoel Panelada. 

O adversário dos donos da 
casa será a Seleção de 
Açailândia que treinou firme 
durante a semana para 
conseguir um bom resultado 
e decidir o título no dia 30 do 
corrente no segundo jogo 
que será realizado em seus 
domínios no Estádio Pedro 
Maranhão. 

O técnico Paulo César 

esportivos da imprensa local, 
que o seu time sabe da 
responsabilidade de um jogo 
finalista e que será muito 
difícil conseguir a vitória 
dentro do campo adversário 
que contará com o apoio total 
de sua torcida e tem um bom 
elenco. 

Mas PC disse que os seus 
jogadores entrarão em 
campo com muita 
determinação em busca de 
um resultado positivo. 

A cidade de Açailândia 
pela segunda vez está em 
uma final do Copão. Em 95 

Realce que venceu o 
primeiro jogo em casa e 
perdeu pelo mesmo placar 
no tempo normal no jogo de 
volta. Com os resultados o 
título foi decidido na 
prorrogação com a vitória do 
time do Porto. 

O presidente da Liga 
Esportiva , Ademir Nunes 
disse a reportagem do Jornal 
Capital que o seu time sera 
campeão este ano. Frisou 
ainda que empresários, 
poder público e os dirigentes 
dos times local estão todos 
unidos em busca do título 

pretensões esportivas 
Açailândia. 

Sobre o time que entr 
jogando logo mais as 
horas em Porto Franco. 
Técnico Paulo César 
mistério e não divulgc 
Somente minutos antes 
bola rolar ele irá divulga 
imprensa. Mas segun 
informações colhidas « 
Açai, o time jogará comple 

^ viagem para Poi 
Fnii. deverá acontecer i 
volta das 11:30 após 
almoço, em conduç 
especial. 

AP A 

vamos 
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I 
á è natal 

ofertas pia Papai Noel nenhum botar defeito 

Refrigerador 
R$ 415,00/7 ivtar ou 
1+23 Mensais de 

Porta reversível 
Sistema de degelo fácil 
Porta - ovos removível 
Gavetas para gelar líquidos e garrafas 
Design com formas arredondadas 
270 litros 

39. 90 

OU 1+4 CHEQUES 0E R$ 92,00 

Í| ' '«wx4<**<Aweeoo<fe688888888!' ; 
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ED Electrolux 

Violão Rei 
R$ 69,00/7 Í7V//7 01/ 
1+11 Mensais de 

8,40 

OÚ 1+4 CHEQUES DE 

Na compra 

3 CDs 

10UND 

vfrr cie 

Fogão Pratice PGS 
R$219avista ou 
1+23 Mensais de 

Cônsul^ 

28. 

' Mesa Inox 
' Botões embutidos 
* Tampa devidro 
" Luz no forno 
* Acendedor automático 

20 

+4 CHEQUES DE R$ 61,90 20 UND 

Lavadora super 
R$ 235,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

ARIMQ 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

" Entrada de água automática 
* Controle dreno 
* Lava e enxágua até 4,3 kg de roupa 

seca ou 12,90 kg de roupa molhada por vez 
* Seletor de programas de operação 

com desligamento automático 

23. 70 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 52,15 18 UND 

Ferro automático 
R$ 16,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

ARIMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

l 

' Design moderno e arrojado 
' Leve: não cansa para passar 
' Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

96 
f 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,55 

 ■  

25 UND 

arte 
i 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

Ofertas válidas até 29/11/97 ou enquanto 
durar o estoque, Promoção somente p/ as 

lojas de Imperatriz. Plano Carnet 24X 
(1+23), 9,2% e 10%, 12X (1+11) juros de 8% 
a,m, Plano cheque 5X (1+4 )juros de 5,5% 

a.m, Plano com ou sem entrada, pgtos. de 
30 em 30 dias, A loja se reserva o direito de 
não vender no atacado. Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do 
cadastro 

Internet: http:// www.liliani.com.hr 

Micro Computador 
R$ 1.599,00 à vista ou 
1+11 Mensais de 
( Cheques) 

COMPAQ 
PRESAR/O 

' Monitor 15" 
* Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB 
" Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 128 MB 
"Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 

CHEQUES 196. 00 

«a •'m á* *5 & » ^^ ^^ . vi ^ ..A ^ >x A» «i.•*& & 1y . . 'úf V. 
4$. ■<?. V? f 'M Av 

05 UND 

Na compra 

de Relógios: 
de qualquer marca 
voce paga em até 

Stereo System D.Deck 
R$ 239,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de CO*Pt 

24. 

* AM/FM 
* Duplo Deck 
* Auto stop 
* Continuas play 
* Equalizador de 3 bandas 
* Entrada para compact disc player 
' Saida para fone - de - ouvido estereo 

00 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 53,00 

ez> 

18 UND 

Vídeo Cassete 
R$ 299,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

TOSHIBA 

29 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
* Informações em Português/Inglês 
' VHF / UHF e CATV 
* Tracking automático - ~ ^ 
' Limpeza automática • Timer; | 
" 100 a 250V (aut.) ~ 
' Efeitos especiais 

98 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,35 
25 UND 

Bicicleta Ceei 
R$ 119,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

12. 00 
v 

OU 1+4 CHEQUES DE R 9-26,40 

« 

C&LOI 

Estante de aço 
R$ 38,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

' 6 Prateleiras 
* Perfeito acabamento 
* Aço 

4 60 

30 UND 
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Bastos muda estratégia 

da PM a partir de 98 

Comandante geral da Polícia Militar quer retirar policiais do trânsito 

O coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos, comandante 
geral da Polícia Militar do Estado, 
poderar mudar o sistema de 
apoio as delegacias de trânsito. 
O serviço que geralmente é feito 
pela Polícia Militar poderar não 
mais acontecer apartir de 1" de 
janeiro. 

Em Imperatriz a Polícia 
Militar, nos últimos dias 
conseguiu entregar na Delegacia 
de Trânsito vários envolvidos em 
acidentes ocorridos, dois deles 
com vítima fatal. 

Como o foi o caso do acidente 
que envolveu um veículo Fiat 
conduzido pelo afvogado Glauber 
Guimarães que vitimou a jovem 
Marlene de apenas 20 anos de 
idade.Para o comandante geral 
da Polícia Militar do Estado esta 
medida ainda esta sendo 
analisada, e somente deverar ser 
colocada em prática após uma 
reunião com o governo do estado 
e o secretário geral de segurança 
do Maranhão Raimundo 
Cutrim.Em vários estados 
brasileiros, a Polícia de Trânsito, 
trabalha especificamente no 
trânsito. 

1111 

T' 

-T-T 

* 

Coronel Manoel de Jesus Moreira Bastos, a responsabilidade não é só da PM 

Jovem é morto na Mata do Japonês 

Dois 

Raimundo Nonato Muniz 
Filho, maranhense, solteiro, 19 
anos de idade, foi morto na 
tarde da última sexta-feira por 
dois homens desconhecidos. 
Conforme o depoimento de 
várias pessoas que 
testemunharam a execução o 
jovem Raimundo Nonato, saiu 
de matagal, local conhecido por 

homens desconhecidos espancaram e mataram 

homem em plena luz do dia 

mala do japonês (na estrada do 
arroz) na companhia de dois 
marginais. 

I 'ma das testemunhas disse 
a reportagem que os dois 
elementos estavam espancando 
bastante a vítima, que pedia 
socorro, e ao mesmo tempo 
pedia para que os homens não 
o espancasse. Em determinado 

momento, Raimundo Nonato, 
conseguiu escapar das garras 
dos elementos» foi quando um 
dos acusados sacou de um 
revolver calibre 38 e detonou 
três certeiros tiros contra seu 
rosto. Raimundo Nonato teve 
morte no local. 

Os moradores daquele setor 
disse a reportagem do JC que 

o local vem sendo bastante 
Irequentado por elementos 
desocupados que vão para a 
"mata do japonês" usar de 
drogas e cometer assaltos. 
"Como o local é de difícil 
acesso, os elementos 
aproveitam para esconder 
objetos roubados" disse 
Joaquim Silva, moraílor. 

Colisão mata seis na 

curva dos sem-terras 

O táxi trafegava com destino a Açailândia quando 

foi abalrroado por uma caminhonete 

A Belém-Brasília, trecho 
entre Imperatriz e Açailândia 
vem provocando acidentes 
automobilísticos com várias 
vítimas fatais nos últimos meses. 
Na tarde da última sexta-feira 
mais um trágico acidente foi 
registrado. 

Uma colisão entre um veículo 
Vokswagem -Gol placas IIOO 
5862 - Açailândia, (taxi) 
conduzido pelo taxista Francisco 

Bezerra de Carvalho, conhecido 
pelo apelido de (Chico Sapucaia) 
e a caminhonete de placas JTE 
3373 - Goiânia de condutor não 
levantado pela reportagem 
deixou um número de seis 
mortos. 

O acidente um dos mais 
trágicos registrado naquele setor 
este ano, deixou seqüelas graves. 
Conforme o que foi apurado ])ela 
reportagem, trafegavam no taxis; 

Francisco Bezerra de Carvalho 
(taxista), Nathael Alves da Silva 
(sargento da PM), Maria 
Raimunda Silva, Antonio Alves 
Araújo, e mais duas mulheres de 
identidades ainda não levantadas 
Pela reportagem, que segundo 
informações residiam em 
Paragominas-Pá. As duas, de 
acordo com o que foi apurado 
pela reportagem tinham 
efetuado compras em Imperatriz 

e iriam resolver problemas de 
ordem particular em Açailândia. 
O acidente ocorreu por volta das 
UhOO quando o taxi trafegava 
com destino a Açailândia, sendo 
que a camionete em sentido 
oposto. A colisão ocorreu na 
curva dos sem-terras. Pelas 
marcas existente no local, o 
condutor da caminhonete 
perdeu a direção provocando o 
acidente fatal. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Ednelson Martins da Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, C.P.Fe outros. 

Perda 
de documentos II 

Guilhermando Vieira da 
Silva, maranhense, casado, 
motorista, residente na Vila 
Cafeteira esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais. 

Perda 
de documentos III 

Vicente Pereira Barros, 
maranhense, solteiro, 
cobrador, residente na Rua H 
- bairro São José comunicou 
que perdeu sua carteira porta 
dedula contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na manhã desta 
última sexta-feira. 

Perda 
de documentos IV 

Ana Claúdia Reis. 

maranhense, solteira, 2i 
anos de idade, residente na 
Gonçalves Dias, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Falo 
ocorrido na tarde desta 
ultima sexta-feira 

Arrombamento 
Jair Saraiva Pimenlel, 

maranhense, 38 anos de 
idade, residente no 
Conjunto Nova Vitoria, 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Fato 
ocorrido na madrugada 
desta última sexta-feira. De 
acordo com o comunicante 
os elementos levaram do 
interior da residência vários 
objetos, entre os quais uma 
TV açores 14 polegadas. 

Furto 
de bicicleta 

Sérgio Dias de Morais, 
m a r a n h e n s e, s o U - \r o. 
residente no baim ão 
José, comunicou que 
elementos desconhecidos 
levaram sua bicicleta 
Moutain Bick - cor 
vermelha, 96. Fato ocorrido 
quando a bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência. 

PIAISITAO POUCIAL 

Domingo, 23/11/97 

Io Distrito 

Delegado 

Augusto Gabina 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

Carlos Sérgio, 

Araújo e Lindo ha 

Perito 
Mário Amorlm 

PIAIMTAO POUCIAL 

Domingo. 23/11/97 

1° Distrito 

Delegado 

Iranilde 

Escrivão 

Pinheiro 

Comissário 

Edilson 

Agentes 

iosineto, Eliane, 

Guilmare Joctmar 

Perito 
piv Machado 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em gera! 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


