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Armazém Paraíba e 

Bradesco assaltados 

*- 

Y 

' 
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Dois audaciosos assaltos 
movimentaram Imperatriz, 
ontem. No inicio da manha 
quatro elementos atacaram 
dois funcionários do 
Armazém Paraíba e 
levaram um malote com 66 
mil reais. O dinheiro era 

para paRamento de 
funcionários da empresa. 
Os marginais fugiram em 
duas motos. 

Por volta das 13h novo 
assalto. Três bandidos 
renderam os seguranças da 
agência do Bradesco e 

conseguiram levar 4 mil 
reais. Houve troca de tiro e 
um segurança saiu ferido. A 
exemplo dos assaltantes do 
Arnazéra Paraíba, os 
bandidos fugiram de moto. 
sem deixar pistas para a 
Policia. Página 8 

Governador inspeciona obras 

hsknx/ffi rrcrln-ni tínunlf núiacrv th' , 

Negócios podem 

chegar a R$ 600 mil 

Aberta na quinta-feira. 
ã0 19h. prossegue hoje a 
. Feira de Negócios da 
Região Tocanlina. no Salào 
Nobre «Io Juçara Clube, 
numa promoção do Servi- 
ço Brasileiro de Apoio ás 
Micro e Pequenas Empre- 
sas do Maranhão (Sebrae- 
MA). 

Trata-se de um evento 

de caráter mulliselorial. 
abrangendo a industria, o 
comércio «• serviços e tem 
como objetivo fecnar negó- 
cios da ordem de 600 mil 
reais, sendo que os 80 
eslandes colocados a dispo- 
sição dos expositores fo- 
ram vendidos dentro do 
tempo previsto. 
Participam 

microempresários do Ma- 
ranhão. Piauí, Ceara. Pará. 
São Paulo. Goiás e Tocan- 
tins, Até amanhã — dia de 
encerramento da feira — 
espera-se a visitação de 12 
mil pessoas, o que ja leva 
o Sebrae-Ma a lazer um ba- 
lanço positivo em ternos 
de publico, 
luila. I 

A entrada égra- 
ígina 5 

O governador em exer- 
cício. José Keinaldo 
Tavares, esteve em Impe- 
ratriz ontem para cumprir 
uma vasta agenda de tra- 
balho. No aeroporto, ele 
foi recepcionado polo" pre- 
feito lldon Marques, se- 
cretários. correligionários 
políticos, lideranças co- 

^munilárias e classislas. 
José Keinaldo 

Tavares e lldon Marques 
vistoriaram obras que o 
Governo do Estado e Pre- 
feitura Municipal execu- 
tam na cidade, com desta- 
que para os trabalhos de 
lerraplenagem e drena- 
gem de ruas das Vilinha. 
a fim de-colocar um ponto 
final nos problemas «íccor- 
rentes das enchentes du- 
rante o período 
invernoso. 
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Prefeitura realiza 

Sábado Cidadão 
As vilas Redenção I e 

II recebem neste sába- 
do a segunda etapa da 
Suaria edição do "Sába- 

o Cidadão", programa 
criado e mantido pela 
Prefeitura de Imperatriz 
com o proposito de 
prestar serviços sociais 
a camada de menor po- 
der aquisitivo tia segun- 
da maior cidade do Es- 
tado. 

As pessoas interessa- 
das poderão tirar cartei- 
ras de identidade e pro- 
fissional. As mulheres 
oderão levar seus fi- 
os para consultar o 

pediatra, tomar vacinas 
c ainda lazer sua pre- 

fií 

vençào contra o câncer 
no colo do útero e de 
mama. 

Por meio de parce- 
ria firmada com o Go- 
verno do Estado, a Pre- 
feitura Municipal reali- 
zou serviços de 
lerraplenagem e drena- 
gem nos bairros benefi- 
ciados para. posterior- 
mente. trabalhar no as- 
faltamento das artérias 
recuperadas. 

A programação do 
"Sábado CidadàoT vai 
ser colocada em prática 
ás 8h, na Escola 
Tancredo de Almeida 
Neves, na rua Caiçara. 
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Govenndor oni exercício José Rei nu!do Tavares 

Ao leitor  
/I busca tia melhoria 

e do aperfeiçoamento é 
uma constante na vida 
de todos nós. Não pode- 
mos parar no tempo, 
deixando de acompanhar 
as transformações, o mo- 
mento. a realidade que 
a cada dia se renova. 

Seguindo esta Unha, o 
seu Jornal Capital não 
pãm no tempo. Está pas- 
sando por mudanças na 
sua parle gráfica e edi- 
torial para entrar o ano 
novo com cara nova, re- 
cheado de boas novas. 

/I.s- transformações 
que estão sendo proces- 
sadas são apenas o co- 
meço de um projeto ar- 
rojado de tornar o jornal 
cada ver melhor. O Ca- 
pita! não pretende ser 
maior — e melhor — do 

que os outros. Pretende 
apenas continuar sendo 
o líder diário da região, 
onde há três anos tem 
tido o orgulho de ser o 
preferido de uma /fopu- 
lação exigente, que sabe 
o que quer, e o que é 
bom. A nossa preocupa- 
ção é com você, leitor. 

Portanto, estamos 
sempre empenhados em 
trilhar o caminho que 
nos mantêm nessa prhi- 
legiada posição de líder. 
E as mudanças que você' 
está tendo a o/Hirlunida- 
de de verificar a partir 
desta edição, são a con- 
tinuidade de um traba- 
lho infinito em bus, a da 
boa qualidade. Afinal, 
você merece mais do 
que isso. 

Bom dia. 

Política Leite e derivados 

Valmir 1/idio Ia/ balanço das aliv idades 

!en!'>!aljvas da í 'teva N' '.fV' 
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lemae Senai reali/ardo seminário em 

Imperairi/ nos dias !! c ! 2 

Páuina 2 

Chiquinho França lança CD em Süo Luis 

e mostra potencial musical da região. 

C aderno R - Página I 
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Fiema e Senai realizarão Seminário do Leite 

A Federação da Indústria 
do Estado do Maranhão - Fi- 
ema c o Departamento Re- 
Rioanl do Maranhão do Ser- 
viço Nacional de Aiwendiza- 
gem Industrial - Senai. rea- 
lizam em Imperatriz, nos 
dias 11 e 12 de dezembro, 
das 8h às IShoras. o I Se- 
minário do Leite e seus 
Derivados. O público alvo 
do seminário são: empresá- 
rios. lideranças empresari- 

ais e de trabalhadores, aca- 
dêmicos. agro-industrías e 
produtores rurais. 

O seminário vai ser no 
Auditório da Associação Co- 
mercial e Industrial de Im- 
peratriz e tem por objetivo 
sensibilizar os participan- 
tes da importância do setor 
agroindustrial de laticínios 
nos desenvolvimento sus- 
tentável do Estado do Ma- 
ranhão. 

A abertura do seminário, 
dia 11. será às 8 horas da 
manhã. Em seguida, o mé- 
dico veterinário Mauroni 
Cangussu. expõe o tema 
"situação Atual da Produção 
de Leite na Economia Mu- 
nici|ial. Logo aiiós a pales- 
tra de Cangussu. o enge- 
nheiro agrônomo da Esco- 
la Superior de Agricultura 
Luiz de Queirós • USP (Pi- 
racicab#SP) fala sobre a 

Campanha de luta 

contra Aids repercute 

A comunidade imperatrizense prestigia 

a Campanha do dia Mundial de lula 

contra Aids 

Em Imperatriz, no Dia 
Mundial de lula contra a 
Aids. 24 instituições se 
uniram para alertar a po- 
pulação local sobre os ris- 
cos ae contaminação pelo 
vírus HIV. Realizada na 
praça da Fatima no centro 
da cidade, a Campanha foi 
aberta sob a coordenação 
da Associação de Preven- 
São e Referência a Aids ( 
,PRA) , uma organização 

não gorvenamental com 
atuação nos municípios do 
Maranhão e Para. 

Com 170 casos registra- 
dos , estima-se que Impe- 
ratriz. tenha em torno de 
17 mil portadores do ví- 
rus HIV da Aids. 

A estimativa ê baseada 
em estudos realizados 
l>ela Organização Mundi- 
al de Saúde . que acredita 
que para cada casos exis- 
tam pelo menos 100 ou- 
tros. O primeiro caso da 
doença cm Imperatriz, foi 
registrado em 1988 pelo 
medico Pedro Mario Lemos 
da Silva, um dos coordena- 
dores da divisão de DST- 

AIDS da Secretaria Munici- 
pal de Saúde. 

Dos 170 casos <|ue cons- 
tituem o dado mais recen- 
te. três são de crianças. Em 
lodo o mundo existem 3 mil 
casos de crianças contami- 
nadas . iwr isso o tema da 
campanha este ano foi " 
Criança com Aids. o Brasil 
da um abraço". Durante 
lodo o dia Io de dezembro, 
seguindo a programação, fo- 
ram apresentados vídeos 
educativos, pecas teatrais, 
danças de capoeira, coral in- 
fantil evangélico, show mu- 
sical e foram lançados ofici- 
almente o cartão de natal 
da Apra. 

l m |>cdagio em prol das 
liessoas com Aids em Im- 
l»eratriz. foi realizado jh-Io 
grupo " Grupo Sempre 
Vida". Os coordenadores 
da Campanha contra a Aids. 
cm Imperatriz avaliaram o 
evento como positivo, prin- 
cipalmente pela participação 
da comunidade de uma 
forma geral que foram a pra- 
ça o lambem |K'Ia colabora- 
ção na lula contra a Aids, 
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"Formação e Recuperação 
de Pastagem Para Gado c 
Leite". 

No final do dia o gerente 
geral do BNB • Imperatriz. 
Expedito Neiva de Sousa 
presta informações a res- 
peito das linhas de crédito 
do Banco do Nordeste «lis- 
pões para a agro-industrial. 
No último dia do seminá- 
rio haverá apenas uma |>a- 
lostra; Eduardo Reis Dutra, 

bioquímico e professor c 
supervisor industrial do Ins- 
tiluto de Laticínios Cândido 
Toste, de Juiz de Fora-MG 
ministra a |>alcstra "Tecno- 
logia de Produção de Lati- 
cínios". 

Ao final das palestras ha- 
verá um mini curso sobre 
fabricação de queijos, mi- 
nistrado pela engenheira 
química, professora do Cen- 
tro de Tecnologia de Ali- 

mentos do Senai de Pelroli- 
na - PE. lana Alves dos San- 
tos. A taxa dc inscrição do 
seminário ê de RS 30,00 c 
podem ser feita no Dejiarta- 
mento Regional do Senai/ 
MA na Avenida Jerónimo de 
Albuquerque s/n Edifício 
Casa da Indústria 1® anda - 
Retorno da Cohama (São 
Luís) ou no Senai de Impe- 
ratriz na Avenida da Juven- 
tude s/n - Nova Imperatriz. 

Câmara faz balanço de suas atividades 

A câmara municipal de 
Imperatriz vai concluir 
suas atividades de 97 no 
próxima dia 11 de dezem- 
bro. A informação e do pre- 
sidente daquela casa de lei. 
Valmir Izídto Costa. Valmir 
Izidio. pretende realizar no 
dia 11 do corrente mês 
uma sessão solene, em que 
a câmara ira entregar os tí- 
tulos de cidadania, conce- 
dido |>ela própria câmara a 
aquelas oessoas que forma 
agraciadas. 

A data já esta confirma- 
da e serào no total 10 pes- 
soas que receberão o titu- 

lo de cidadão Imi>eratri- 
zense |)or relevantes ser- 
viços prestados a cidade de 
Imperatriz. Estão nessa 
lista por exemplo, a irmã 
Juliana, o advogado Ulisses 
Braga, o titulo também 
será concedido em memó- 
ria de Lourenço Gallelli. 
Também receberão o titu- 
lo Edmilson Sanches. Fran- 
cisco Brasil, ainda tramita 
a ser entregue na mesma 
data ao Ranscm e ao coro- 
nel Daladjer que já esta 
provado. Valmir Izidio, na 
oportunidade faz um balan- 
ço do 1® ano das atividades 

do Legislativo Munici|>al, 
destacando os pontos mais 
im|)ortanles. acrescentan- 
do que a câmara nessa 
nova legislatura mostrou 
que c uma câmara que 
cresceu : hoje ela e forma- 
da por vereadores de um 
nível intelectual muito bom 
e que a câmara tem deixa- 
do também a pratica de so 
discutir projetos de leis e 
requerimentos. 

A câmara está mais dinâ- 
mica após ler criado a tri- 
buna popular e a sessão ili- 
neranle. São dois instru- 
mentos democráticos, um 

foi criado com o objetivo 
de trazer o |>ovo |iara a câ- 
mara . que e a tribuna |)0- 
pular, que visa abrir um es- 
paço no grande expedien- 
te jxira os diretores de en- 
tidades não governamen- 
tais duas vezes |)or mês. 
ou seja. terça-feira e quin- 
ta-feira; c as sessões itinc- 
rantes são aquelas em que 
a câmara se desloca da sua 
sede para o distrito, para o 
bairro e lá poderá ser feita 
a sessão deliberativa, expli- 
ca o presidente da câmara 
municipal de Imperatriz. 
Valmir Izidio Costa. 

LILIANI vence no concurso 

SEMP TOSHIBA 

, m 

a 
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Anlonio José Azevedo Santos e Samuel Martins Costa, Aldo Rodrigues Sanlaua. 

O gerente e um vende- 
dor de uma das lojas da 
rede l.iliani tiraram a sor- 
te grande no concurso da 
SEMP TOSHIBA que 
premia com automóveis 
quem se destaca na reven- 
da dos seus produtos. 

Os dois felizardos. Aldo 
Rodrigues Santana c Anlo- 
nio José Azevedo Santos, 
foram sorteados no pro- 
grama Domingo Legal, 
do SBT c já receberam 
seus carros. Fiai Palio. 

Eles trabalham na loja 
da Rua Grande, cm São 

Luis, 
O concurso SEMP 

TOSHIBA premia fun- 
cionários da lojas 
revendedotas c com- 
pradores. 

Antes de Aldo e Anlonio 
José, os clientes Roscmay 
Martins, Rosamaria dc 
Maria Assunção e João 
Crisóstomo foram sortea- 
dos com outros ptemios. 

Em rodadas anteriores 
do concurso, os vencedo- 
res José Orlando e Ana 
Lúcia Marques também 
ganharam prêmios. 

Os grandes vencedores 
da mais recente rodada do 
sorteio. Aldo Rodrigues 
Santana e Anlonio José 
Azevedo Santos recebe- 
ram seus prêmios das 
mãos do representante tc- 
gmü di SEMP 
TOSHIBA Samuel 
Martins Costa. 

As lojas Liliani foram 
das que mais venceram no 
certame que é feito cm 
lodo o Brasil c que tem 
acompanhamento do pro- 
grama dcGugú Liborato, 
do SBT. 

Sou iir i íS Som e Luz 

 B/ W-l \\.*f w/w/mm 
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Capital Social 

Linda Veloso 
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YTTRINNE 

  Roberto Oliveira 

Um casal 

solidário. 

npre foi un 
um tanto discreto, pouco 
sam a noite, e também pou- 
co aparece nas colunas so- 
ciais. mas nas raras oportu- 
nidade cm que isso acon- 
tece. ele dâ um show de 
elegância e simplicidade. 

mais a fundo este casal, 
descobrimos que os dois 
são também muito solidári- 
os aos problemas da ci- 
dade. anualmente eles con- 
tribuem como o programa 
criança esperança, e sem- 
pre que podem dào uma 
força nos projetos apoia- 
dos pelo Vivenciart. que já 
está enviando seus enve- 
lopes as autoridades e per- 

.Um 
l)r. Nailton Lira. que já foi 
subsecretário de saúde do 

sonalidades da cidade 
abraço a este bonito casal 

estado para a região Tocan- 
tina. nunca foi ligado a 
política, direto, sincero, e 
firme em suas ações, ele 
nunca teve o nome envolvi- 
do em nenhum escândalo, 
e fez uma discreta mas efi- 
ciente administração. Já 
Dra. Maria Ducarmo, sem- 
pre (oi uma mulher a frente 
de seu tempo, com pouco 
tempo, diga se de pas- 
sagem, pois a agenda desta 
elegante senhora e lotada, 
atendendo nos hospitais e 
em sua clinica particular, e 
ainda administrando os 
negócios da família e a ed- 
ucação dos fdhos. Ela tem 
realmente pouco tempo, 
mas dia desses encontra- 
mos os dois cm nossos 
eventos sociais, e eles 
como sempre com um car- 
isma único nos colocou a 
par dos últimos aconteci- 
mentos e investimentos de- 
les. Também conhecendo 

E continua 

de causa, uma vez que os 
mapas do INCHA, deixa 
claro que a área verde está 
dentro da fazenda sol bril- 
hante, portanto de proprie- 
dade da-» famílias, lese con- 
testada pela empresa, que 
diz ter ipapas que compro- 
vam que a área é «Ia Cel- 
mar e que por nenhum 
motivo vai abrir mão da 
propriedade, mais não 
cometerá o erro do passa- 
do. «lesta vez. pretende es- 
perará o resultado da 
justiça. Enquanto isso, 
continua tudo bem. 

tudo bem 
Não se sabe ao certo |)or 

quanto tempo, mais as 
Vivenciart 

famílias que estão na fa- 
zenda sol brilhante, ainda 
não tiveram suas plan- 
tações destruídas pela Cel- 
mar. eles preocupados com 
o desmalamento realizado 
pela empresa, em uma 
área verde, em questão ju- 
dicial. e que provocou a 
revolta dos ambientalistas, 
plantaram a área com fei- 
jão. macaxeira. cajá. caju. 
e outras utilidades, mais 
temem que a qualquer mo- 
mento tenham suás plan- 
tações destruídas nova- 
mente, Desta vez de acor- 
do com informações ch«-- 
gadosa nossa reportagem, 
as 120 famílias ali assenta- 
das eslà«> confiantes de 
que a justiça lhe dê ganho 

Este ia foi um nome de 
muito «leslaque, pois foi 
também adotado por um 
grupo de teatro, mais a 
«lois anos. somente ele en- 
tra em evidencia, uma vez 
por ano. quando realiza 
sua campanha. NATAL 
SEM FOME, esta é uma 
iniciativa de um grupo de 
voluntários, dentre eles. 
este colunista, que arrec- 
adam fundos junto a ami- 
gos. para levar cestas bási- 
cas e matérias escolares a 
crianças que não tem aces- 
so a escola, por falta «le 
condições para a compra 
das intermináveis listas de 
materiais escolares, eles 
também, vão ás escolas cm 
busca de uma vaga para 
crianças pobres de Ioda a 

c 

1 

provocou queda de energia 
e até quebra de rede de alta 
tensào foi as árvores, algu- 
mas arrancadas pela raiz. 
Na manhã de quinta feira, 
a Cemar teve muito trabal- 
ho iiara repor a energia «los 
locais mais atingidos, nos 
bairros e no centro da ci- 
dade, as ruas durante a 
chuva ficaram in- 
Irafegáveis, muitas casas 
foram invadidas pelas 
águas, e muitas famílias fic- 
aram ilhadas por um bom 
tempo. Vale lembrar que a 
secretária de obras, deve 
começar a se preocupar 
com os bairros mais críti- 
cos. e com as redes «le es- 
gotos do centro, sempre 
insuficiente para a quanti- 
dade de água que se acu- 
mula nas ruas. 

ITR, o leão 

contra ataca. 

Dr. Nailton Lira e Dra. Maria do Canno. 
cidade, e este ano, a cam- 
panha será lançada no dia 
30 e prossegue durante 
lodo o mês «le dezembro, 
vale a pena apoiar. 

Estragos e 

muita 

confusão. 

Foi o que causou as 

fortes pancadas «le vento 
provocada pela chuva que 
caiu sobre a cidade na ulti- 
ma quarta feira, muros, ár- 
vores e até telhados foram 
arrancados com a força «Io 
vento. Um muro construído 
no bairro Juçara, foi abaixo 
e levou consigo toda a rede 
de alia tensão do local, 
deixando às escuras esem 
telefone, muitas residên- 
cias das proximidades. No 
setor Mercadinho. quem 

Começou no ultimo «lia 
10111. o prazo para apresen- 
tação «Io imposto dc renda, 
este prazo que segundo a 
receita é improrrogável, se 
estenile até o dia 19112, e 
quem não apresentar sua 
declaração até esta data. 
terá uma multa de RS 
50.00. A técnica do tesouro 
nacional. Nery Mendonça, 
está visitando as cidades d» 
região, para explicar aç , 
agentes «los c«>rreios e 
agencias bancárias, como 
fazer o recebimento dos 
formulários e disquetes da 
declaração. A Receita Fed- 
eral avisa: optar pelo dis- 
quete. alem de ser mais 
rápido, é lambem mais 
fácil, e vai auxiliar a 

receita, a fazer a reslitu- 1 
içàOj às pessoas que terão 
direito em 98. 

-r- 

/IP/lREClCM í:;; 

SÃO LUÍS FORTALEZA 
AÇAILÂNDIA BALSAS 

BELÉM DOM ELISEU 
PARAGOMINAS PALMAS ' 
TERESINA IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 
BELÉM 
FORTALEZA - 
SÃO LUIS 
TERESINA - 

08h00 
20h30 
08h20 / 1 lh30 / 2lh00 
09h20 / I3h00 / 19h30 
08h20 / Ilh30 / 2lh00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a mela de 
trabalho que nós da dWREQDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 
«K^RÊClOd unia empresa sempre inovadora. 

Ônibus novos, ambiente agradável com ár 
condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dc/1B1P£CH>1. 

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

ím, 

/IP/IRECID/l 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Vu t-bus 

"A imagem de sua 

k empresa indo mais^ 

longe" 

VI Fenerto 

Negócios estimados 

em R$ 600 mil 

Prossegue no Juçara 
Clube a VI Feira de Negó- 
cios «Ia Região Tocantina. 
O evento v de caráter 
miilliseloríal. abrangendo 
industria, comercio servi- 
ços. Continua hoje e será 
encerrada neste domingo. 
07. O horário de visita é 
das 16h ás 22h. 

O escritório do Sebrae- 
MA em Imperatriz conse- 
guiu comercializar os 80 
slands colocados á dispo- 
sição dos expositores do 
Maranhão. Piauí. Ceará. 
Pará. São Paulo. Goiás e 
Tocantins. 

A previsão e de que a 
feira consiga fechar negó- 
cios da ordem de fiOO mil 
reais c espera-se um pu- 
blico estimado de 12 mil 
pessoas, durante sua rea- 
lização. 

Durante seu pronuncia- 
mento. o prefeito Ildon 
Marques disse que se sen- 
tia em casa. pois sempre 
Sie lem contato com a 

asse empresarial lembra 
d* >ua trajetória no mun- 
cU «l«»s negócios. "E sem- 
pre bom poder rever com- 
panheiros e saber que es- 
tamos contribuindo com o 

aceleramenlo dos negóci- 
os de nossa região", pon- 
derou. Ildon Marques 
lembrou, ainda, que é |ior 
meio do conhecimento 
que o homem escreve a 
sua história. 

Falando sobre os altos 
e baixos verificados na 
economia mundial, o che- 
fe do Poder Executivo 
enfatizou que e preciso 
haver união para "sair des- 
se choque que leve ori- 
gem Ia fora. mas que está 
lendo fortes reflexos na 
economia brasileira'.O 
prefeito lambem ressal- 
tou a importância da 
Fenerto e do Sebrae para o 
" Focanlins maranhense". 

Já Fernando César Mo- 
rais. chefe da Embratel no 
Maranhão, disse que esta- 
va orgulhoso em poder fa- 
zer parle de um cVenlo do 
porte da Fenerto. "pois 
aqui estão reunidas as 
pessoas que trabalham no 
sentido de incrementar o 
processo de" desenvolvi- 
mento pelo o qual passa 
Imperat_riz e a Região To- 
cantina". Destacou o em- 
penho da Prefeitura Muni- 
cipal em fazer com que a 

Feira, mais uma vez. se 
tornasse uma grande rea- 
lidade. 

Segundo ele. essa par- 
ceria significa o fechamen- 
to «le vários negócios para 
o município, "fator que 
deve ser levado em consi- 
deração em face da crise 
econômica que afeta não 
so o Brasil, mas outras |)o- 
lenles nações". 

Destacou a importância 
da comunicação dentro da 
moderna empresa brasi- 
leira. Assim sendo, obser- 
vou que uma eficiente e 
veloz comunicação «le da- 
«los lem importância fun- 
damental no mundo dos 
negócios. A Re«le Pública 
d« Comunicação «le Dados 
por Comutação de Pacotes 
(Renpac). por exemplo, 
põe ao alcance das empre- 
sas do Pais um grande nú- 
mero dc aplicações que 
ass«'guram o direito á par- 
ticipação na era chamada 
a idade da Informação. 

José de Jesus Azzolini. 
chefe do Sebrae-MA. des- 
tacou a pujança da Região 
Tocantina e o seu potenci- 
al econômico dentro do 
contexto estadual. 

ZÍC 

101UV\9 EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 
I lorúrio 

03:30 
05:30 
05:00 
06:00 
06:00' 
07:00 
08:00 
09:00 
13:00 
13:20 
14:00 
15:00 
16:00 
19:00 
20:00 
20:45 
23:00 
23:00 
23:00 

Imperatriz x Tailândia 
Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 
Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 
I mpcrattiz x Goiânia 

Imperatriz x Goianósia 
Imperatriz x Rui Branco 

Imperatriz x São João 
Imperatriz x Vitória via Tcrezína 

Imperatriz x São Pedro 
Imperatriz x Viraçüo 

Imperatriz x Vila Nova 
Impctatrizx Vitória via Brasília 

Imperatrizx Belém 
Imperatriz x São Lufs 
Imperatrizx Belém 

Imperatriz x Juazeiro 
Imperatriz x Fortaleza 

Diário 
Diário 
Diário 

Sábado 
Sábado 
Diário 
Diário 

Scg.. Terça, quarta c sexta 
Diário 

Sábado 
Diário 
Diário 
Diário 

Segunda c quinta 
Diário 
Diário 

Segunda c Sábado 
Domingo, quintã c sexta 

Terça 

Sugerir ou reclamar. 
Ligue a cobrar 

Central dc Alen- 
CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

T- 

% 

eskCOMACO 
Mal P ContmjÇae 
--» TV.- -jir -r * 

. 

695 

Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

m 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

Atenção proprietário 

de imóvel rural 

O presidente do Sindicato Rural de 

Imperatriz, Guilherme Baptista Ventura, 

comunica que a Receita Federal está de 

plantão na I Feira dos Estados e 

Municípios, no Parque de Exposições 

Lourenço Vieira da Silva procure o 

stand ao lado da Farmácia Guimarães 

para tirar suas dúvidas e entregar sua 

declaração sobre o ITR/97. 

Não se esqueça que dia 19 é o último 

prazo para a entrega da sua declaração 

do ITR/97 sem multa. 

Participe da I Feira dos 

Estados e Municípios 

Hospital Santa Maria 

  O pioneiro da saúde imperatrizense 
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YÁziqi Fez Festa dE 

conFraternízação dE 

seus aIunos dÍA 29 
O Inslilulo (te Idiomas Yázigi dc Imiicralriz. realizou dia 

29 a íesla do confraternização de Seus alunos. Foi a partir 
das 19hs no salão do eventos (rua Maranhão. 826). ocasião 
em que os alunos de todos os cursos, acompanhados dos 
pais. estiveram se confraternizando com professores, fun- 
cionários o mehros da diretoria, alem de convidados espe- 
ciais, amidos da instituição. 

Durante a festa, houve a tradicional troca de presentes 
do amigo secreto", além de apresentação de números 
musicais a cargo dos proprios alunos. 

Vale o registro. 

Consenso 
Depois do encontro reservado realizado na última quin- 

ta-feira no Palácio do Planalto, entre o presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso e o senador Anyõnio Carlos Maga- 
lhães. presidente do Senado, que e contrario e IR maior 
para as pessoas físicas, dentro do |iacoIe fiscal, governo e 
lideranças políticas entram finalmente num acordo, sobre 
a questão. Será reeditada uma MP com tabela se alíquotas 
diferenciadas. Ou seja. paga mais quem ganhar mais e pon- 
to final. 

-• 

1 

YAZIG1 
H1GHWAY 

Intensivo c 
Superintcnsivo 

de inglês 
\'«icc chegu m-.iis rápido cm I «m 2 

meses 
O caminho rápido o completo para você recupe- 

rar o tempo ou a matricula perdida. 
lím estágio de inglês completo, em muito menos 

tempo, com lodo o conteúdo da» nulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Supcrinlensivo 
I mês de duração 

Matrículas sempre abertas 
Rua Maranhão, 82t> • Centro Fone: 721 0287 

^/nformes 

£speciais 

Machado Neto 

■ 

CoopERSUR CONVOCA 
A recém criada Cooperativa dos Prestadores de Servi- 

ços Urbanos (Cooix-rsur). está convocando todo os sócios 
fundadores jiara numa assembléia geral marcada para o 
dia oito de dezembro. 

O presidente Carlos Roberto Sousa Santos informa que 
a pauta tratara sobre tudo do seguinte: demissão de novos 
coo|H-rados e deliberação de pagamento de quota-perte 
entre outros assuntos conssernentes a Coopersur. 

Assembléia será realizada as IThOO do dia 8. na sede da 
Coo|)ersur situada na rua Tiradenles. 100 - Vila Nova. 

Vale o registro. 

í 

DROGARIA 

ECONÔMICA 

V 

4-. "2 

 ; : 
ACREDITANDO SEMPRE - Dostnque i;iinln''in hojt- 
para o empresário José Sérgio Batalha, que há vários 
anos se eslabtlweu em hn/H -n triz < omo <//<• irih niilor 
r/c até então desconhecida marca de cerveja 
SchincarioL Desenvolvendo um trabalho de 
verdadeiro e outros familiares, o destemido 
empresário continua acreditando no descnyohimenlo 
dc Imperai ri/, a/x-sar das inúmeras di/ien Idades 
enfrentadas, entre as quais um ass.illo á sua firma, 
cujo trauma ainda não foi superado, mas ele e sua 
família continuam firmes no hatente. Vale o registro. 

Humor 

Novo Tempo 
O Centro Espirita José Grosso levou ao ar das 09h30 ás 

10h30, mas uma edição do programa "Novo Tempo", pela 
TV Capital. Canal 05 (Rede Record de Televisão). 

A equiiie técnica e de apresentadores coordenada pela 
Dra. Maria Helena Ventura Oliveira comemora a excelente 
receptividade junto ao publico, do quadro "O Espiritismo 
Responde", criado com o objetivo de responder ao vivo as 
várias indagações feitas ih-Ios teles|icctadorcs (ih-Io telefo- 
ne) interessados no assunto. Vale conferir. 

NovemBro 

STF (íARAXTí: comercio aos domingos - 
Desde que a ídffa semanal de seus empregados 
coincida pelo menos uma vex por mês com o 
domingo, os comerciantes brasileiros poderão abrir 
seus estabelecimentos nesse dia da semana sem 
desrespeitar a lei. Na última quarta-feira, 2fi, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que 
a Medida Provisória n" !.S3f), que prevê- a 
abertura do comércio aos domingos, é 
eonslilueional, negando liminar impelralada pela 
Confederação Nacional dos trabalhadores do 
Comércio (< NTC). para impedira obrigatoriedade 
do funcionamento livre aos domingos, por se 
tratarem de atividade de utilidade pública na 'área 
do comércio varejista de remédios. A MP que 
estabelece a abertura do comércio aos domingos 
está em Mgor desde o dia nove deste mês. 

Aníversaríantes ACII 

Os aniversariantes de hoje recebem os para- 
béns da ACII e do FEÍTO À MÃO RESTAURANTE (seH- 
service. churrasco no quilo, marmitex e oqueta so- 
borosa feijoocío oos sábados/. No Av. Geft/fo Vor- 
gos. esquino com o rua Afagoas-Centro. Fone: 721 • 
3565. 

Para seu arquivo de pesquisas: 
O mês de novembro e o 1 Ia do ano civil com trinta dias. 
A palavra derivou do latin Novembru. de novem nove". 

Antes da reforma do calendário, realizada |k-Io Imperador 
romano Numa. era o nono mès do ano que começava por 
março (Edipe). 

YÁziqi aBre matrícuIas 
O Instituto de Idiomas Yázigi de Imperatriz já esjjj conj 

matrículas abertas para as turma de 1998. destacando ^ 
seguintes novidades: 

Aulas de inglês informatizadas, onde o aluno terá o seu 
próprio e-mail na Internet, publicando seus trabalhos em 
home |»agrs. tirando duvidas, fazendo exercício em casa e 
conversando nas salas tio "chal". 

Inglês em cursos diferenciados como Graduation 
Program "que você começa aqui e termina numa escola 
Internexus no cslerior". Fone jara informação é 721-0287. 

A bicha foi procurar um psicólogo, era a 
primeira vez que ia se consultar. Lá chegando, 
o doutor disse a ela: 

- Por favor, deite-se no sotá, relaxe e lique bem 
à vontade... 

A bicha olha maliciosamente pata o psicólogo 
e diz: 

- Que bom! Isso agora se chama psicanálise, 
doutor? 

(Carlos A.M. - S/P p/ a revista Btazil Sex 
Magazine) 

Hercudo- 

fúncunceíro- 

PlHIpAXÇA 
HOK   2.( »4U o 
Amanhã  2.CM% 
Fonte B( Ga/cla Mercantil (72'-l75'») 

Ufiü (Fidiiul) 
Ncncinbro >'7 R$0.9 KW 

Unli (Misicip<l) 
Ncn cmbio'l>7 RS 09.11 

UIB (E%T»<Uri) 
NovetnbroW? RS 20.21 

UPC (Fcd(R«l) 
No\cnibnv97 R$13.99 

DóIAR 
• Paralck» RS 1.16 
•Turismo  RS 1.13 
•Comercial RSI.II 
Colações dc 05 12 97 

OtRO 
O grama no fcchanKnto da BM&Fk>dia05 12 97 

RS  11.05 
SaLarío Mi»i«to 
Novembro1'?  4 RS 120.00 

SAUrío FAXÍIÍ* 
Novembro1»? RS 8.25 

• Oferecimento: l.l\ R MIIA IMPERAI RI/.Tudocm 
materiais para escritório, escolar c suprimentos para 
informática PROMOÇÃO: bobinas pata FAX rS2.l2. 
bobinas pata calculadora (57\OU) RS 0.29 RuaSimplicio 
Moreira. I47x. Ccnlto. com o fone 722-1478 o o fa\ 722- 
14(8). 

COOPERATIVA 
DE SERVIÇOS 

GERAIS DE 
IMPERATRIZ 

CONVOCACÃO 

II Sr. I lAikiwti ( orrÒR IH" u»» "l< "nu» » (|U<- Ib.- 
«onfa-ic •> An, ir» . Ii.ni . <l>i F:*>Ual« ilii (OUSlMilVI. i-iwvuia 
l.nlm »• fiiiHl.nUir, • ili-«(.i ihIiv.! ikh.i uiii.í .V»,'mM'-i.i l.t»l. 
l'll.l 11 .tl.ll lia ■*>111*1» >llltns 

IU II. Iil>il-,.»iila |i.l|CiMIHI*<» <V .(«^.1- |a*M(a* 
J'| • luIlVH ,l»uilla» I rl lia Ma'> .1 ( a-i|>iall>.l ^ 

V .|».II.I.I.'>. >il.l l.-al».!.!. "ai IHI la> .l.a.l»IU> l'S'>7 11.1 >. > 
I (IKIXl Kr.lVI, >ilai,al ,.a l 111 I ll.nli lll.>. II IlHI - Kaillaa Vila \i.\ 

lllal. a.llai' 'Ia .1. aiin.nJiaii li. I *1*17 
•mi- — U.» 

CONVOCAÇÃO 

COOPERATIVA 
DOS 

PRESTADORES 
DE SERVIÇOS 

I RKWOS 

0 Si. (HiIi» Kaila ilnSmu S.inlii* mi ala- »u.» alhliut(a<->i|Ua- 
NH-roiifaii aaAn. I.V. Iu-b a alu Ixuliilo alia C(KH'FKSI K. i-iinara 
|aii|a» a» (alnil^iliita > alaxl.» ('«Mi|H,fJlli\|>af.a llllaaa V>>i flllila1».» (ia*r*l, 
l"'» "la- H.«11.11» 

A) VilHii.xki ali ( ■■ai|n>railai< 
li| Ita-MM-rneiVi ili liiiitHiM-Uia» <la' i|i»<*ii |>*IIi 
1 | « iMlt « (Nt »»l«« •« < tlll\tA 
V Illl.s f. - I > ■• all/.lali ... |7 '"I|». .1.. ala., tara I'.íT l,.~-l. 

ah( «Mil1! Kxl K. .»11.111.1.1III. I H.nli-aila N Inai llailin V alu XaAti 
llll|N I.Mltf.20al< N.IM mlaníl .1. |-I*l7. 

. .aliai. U..I. |||. Sua,.. X.MII.» 
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Flano Gera 

Raimundo Primeiro 

lldon 
presente 

Sexta-feira. 28. o prefei- 
to lldon Marques esteve no 
coquetel de entrega dos di- 
plomas dos Destaques em- 
presariais de agosto, se- 
tembro. outubro e novem- 
bro. em prosseguimento ã 
promoção Empresário dn 
ano, que tem como objeti- 
vo valorizar o empresário 
imperalrizense. 

O projeto é uma iniciati- 
va da Associação Comerci- 
al e Industrial de Impera- 
triz (ACII) e consta da in- 
dicação. a cada mês. entre 
fevereiro e novembro, de 
um representante do co- 
mércio e um da indústria, 
os quais concorrerão ao ti- 
tulo de Empresário do ano, 
nas categorias comercio e 
indústria, em 27 de dezem- 
bro. por ocasião dc soleni- 
dade festiva. 

Os eleitos receberão 
troféu e serão objeto de es- 
pecial homenagem por par- 
I '.aquela associação e da 
imprensa. 

Valorização 
é o objetivo 

O presidente da Associ- 
ação Comercial e Industri- 
al dc Imperatriz. Vilson 
Eslácio Maia. reiterou que 
o principal objetivo do di- 
ploma Empresário do ano é 
valorizar os setores indus- 
trial e empresarial da se- 
gunda maior cidade do Es- 
tado. 

Diz que. por meio desta 
iniciativa, a entidade que 
dirige reconhece o trabalho 
que seus associados reali- 
zam em beneficio do efeti- 

crescimento de Impera- 
triz. além de tornar publi- 
cas as suas ações. 

Projeto 
deve continuar 

Em rápida pesquisa fei- 
ta na tarde de sexta-feira 
em diversos pontos de Im- 

peratriz. algumas pessoas 
afirmaram que a entrega do 
diploma Destaque empresa- 
rial deve continuar sendo 
feita pela Associação Co- 
mercial c Industrial de Im- 
peratriz. pois trata-se de 
um projeto que visa premi- 
ar as pessoas que estão fa- 
zendo |iarte do seu proces- 
so de desenvolvimento. 

Cidadão 
imperalrizense 

A Câmara Municipal ul- 
tima detalhes no que diz 
respeito a solenidade de 
entrega de títulos de "Cida- 
dão Imperalrizense". que 
será realizada em meados 
de dezembro. 

Propondo 
munlcipalizaçáo 

Deputado Neiva 
Moreira, líder do Bloco de 
Oposição c do PDT. diz que 
a Prefeitura de São Luís 
acaba de propor ao Minis- 
tério dos Transportes a 
municipalização do Porto 
de Itaqui, administrado 
pela sociedade de econo- 
mia mista da Companhia 
Docas do Maranhão, vincu- 
lada ao Ministério dos 
Transportes. 

Na sua bem formulada 
piüpposla recorda a prefei- 
tura que o Porto de Itaqui 
é um porto atlântico que 
se destaca entre os de- 
mais do Pais pelas suas 
grandes profundidades, 
extenso canal de acesso, 
inteiramente balizado, 
amplas áreas de fundeio, 
bacia de evolução 
tranqüila, protegida de ven- 
tos e correntes. Tendo ain- 
da como grande vantagem 
a sua localização geográfi- 
ca privilegiada, dada a sua 
proximidade com a Euro- 
pa. Estados Unidos e Ja- 
pão. via Canal do Paraná. 

O porto do Itaqui. em 
seus cinco berços de 
acoslagem. tem movimen- 

tado anualmente o volu- 
me total dc 9.200.000 to- 
neladas dc carga. 

A análise do fluxo dc 
carga demandada para o 
Porto de Itaqui aponta 
um crescimento conside- 
rável nos próximos anos 
do volume dos produtos 
já movimentados, bem 
como a convergência de 
cargas potenciais do tipo: 
cobre, ácico, madeira, 
óleo de soja. celulosee 
carvão mineral. 

Delegando 
atividades 

Assinala ainda o docu- 
mento enviado ao Minis- 
tério dos Transportes 
que. desde a sua funda- 
ção "se manteve afastada 
da operação direta e do 
trabalho portuário", dele- 
gando essas atividades à 
iniciativa privada e aos 
sindicatos dos trabalha- 
dores avulsos. 

O Porto do Itaqui. que 
por suas característicasm 
abriga navios de até 350 
mil toneladas, com um 
único paralelo na 
Holanda, dispõe de exce- 
lentes condições técnicas 
de profundidade, acesso 
e localização que lhes 
permitem integrar, junta- 
mente com outros portos 
da costa sul-americanas, 
o corredor atlântico do 
Mercosul. 

Reunião 
no Planalto 

Ainda repercute na ci- 
dade. a reunião entre o 
pessoal da Prefeitura 
Municipal, da Caixa Eco- 
nômica Federal (Ccf) e 
moradores do Conjunto 
Planalto, que aconteceu 
na sexta-feira da semana 
passada. Na pauta, vários 
assuntos lidos como im- 
portantes. dentre eles. a 
renegociação de presta- 
ções atrasadas. 

Em cima do lance 

Até o presente momento, o vereador José- de Arimatéia ainda não conseguiu apre- 
sentar nenhum projeto de peso que vise atingir as expectativas da comunidade impe- 
ralrizense. 

Em recente reunião na Câmara de Vereadores, discutiu-se temas ligados a criação 
<lo Conselho Municipal da Mulher. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Munici- 
pal. Estavam presentes mulheres dc vários bairros da cidade. 

A Prefeitura Municipal realiza hoje. por meio da Secretaria de Governo (Segov). a 
segunda etapa da quarta edição do programa Sábado Cidadão, nas vilas Redenção I e 
II. O palco do o ver evento vai ser o Colégio Tancredo de Almeida NevCs. 

A iwtir das 8h secretários, funcionários municipais e voluntários já estarão traba- 
lhando no sentido de atender os moradores dos bairros beneficiados. "Nos sabemos 
que a situação em que se encontra nossa cidade é fruto de ações passadas, e o resul- 
tado é isso que está na sua porta", lembra mensagem escrita no cartaz do programa 
Cidade Limpa, que foi criado com o intituito de recuperar e limpar as ruas da cidade. 
Os serviços também estão sendo feitos nas vilas Redenção 1 e II. 

Secretário recebe título de 

"Cidadão Imperalrizense 

De autoria de Trajano Neto. proposição foi 

aprovada por unanimidade 
A Câmara Municipal de 

Imperatriz concedeu ao jor- 
nalista Edmilson Sanches. 
secretário do Desenvolvi- 
mento Integrado, o título de 
"Cidadão lm|)eralri/ense". 
A solenidade dc entrega 
será na próxima semana, 
quinta-feira (11), quando da 
ultima sessão deste ano re- 
alizada pela Câmara. 

De autoria «Io vereador 
Raimundo Trajano Neto 
(PSDB), o projeto teve 
a|Kiio unânime do Parlamen- 
to que o a|>nivuu na semana 
passada. "O título é conce- 
dido ao Sanches em razão 
dele sempre ter trabalhado 
em prol da cultura de Im|ie- 
ralriz. especialmente, além 
de se tratar de um cidadão 
que está sempre ao lado das 
grandes causas humanitári- 
as", disse o autor da projios- 
la Segundo ele. "a unanimi- 
dade. na aprovação do pro- 
jeto, mostra que todos os 
legisladores municipais o 
têm como uma (tessoa que 
tem muito amor por Imia-- 
ratriz". Essa fui a segunda 
pru|)osição neste sentido, do 
vereador Trajano Neto. Nes- 
se mesmo período, cie 
apresentou projeto, lambem 
aprovado em Plenário, con- 
cedendo o titulo de "Cidadão 
Imperalrizense" a diretora 
do llemomar. Uiiza Rocha 
Queiroga. 

Além «Io secretario, mais 
oito |>essoas irão nx*eber a 
homenagem. Serão agracia- 
dos; Luíza Rocha Queiroga 
(llemomar); IMisses Braga 
(Fórum da Sociedade Civil); 
Francisco da Silva Almeida 
(empresário e dirigente lo- 
jista); Dom Afonso Gregory 
(BisjMi da Diocese de Impe- 
ratriz); Irmã JulianaVilIa 
(leprosário Vila João XXIII); 
Tenente Coronel Miguel 
Daladier Bar tos (50* Bis) e 
Lourcnçu Gallete-iw 
memorian (empresário). 

Edmilson Sanches 
O projeto dc lei. quando 

apresentado por Trajano 
Neto, apresentou a história 
de vida do jornalista 
Edmilson Sanches como jus- 
tificativa jora sua a|>reciaçâü 
em Plenário. Nascido em 
Caxias, no dia 30 de abril de 
1959. Sanches esteve em 
lm|H-ralriz |»ela |>tjmeira vez 
em 1977, jara tratar de as- 
suntos de seu avô materno, 
que era agricultor neste 
município. Retornou em 11 
de fevereiro de 1979. para 
assumir cargo no Banco «lo 
Nordeste do Brasil, onde 
ex«TC<-u diversas funções: 
investigador de Cadastro, 
caixa, chefe de Tesouraria, 
chefe de Cobrança, chefe de 
Dçnositos. chefe de Com- 
pensaçao e gerente «e Mer- 

cado. 
De 1979 a 1991 (quando 

aqui morreu e foi enterrada 
sua mãe. dona Carlinda), 
exerceu um sem-número de 
atividades profissionais, cul- 
turais c sociocomunitárias. 
Cri«»u o "Saíra • Jornal «kv li- 
leralura", a primeira publi- 
cação do gênero na cidade. 
Criou «« "Jornal de Nt-goci- 
os" e o "Jornal de Açailãn- 
«lia". Com sua inspiração, 
mais a dis|»osição empresa- 
rial do industrial José- Maria 
Quariguasi, foi cría«lo o "Jor- 
nal «le Imperatriz". Ajudou 
na criação «• a|ierfeiçuamen- 
to d«- inúmeros jornais «l«- 
entidades de classe, eslu- 
danlis e religiosos, como o 
"Jornal do Juçara", "Jornal 
da Associação Comercial «• 
Industrial «le Imperatriz", 
"Jornalzinho Mirante". Co- 
laborador fn-qüente «los jor- 
nais imiwralrizcnscs e regi- 
onais ("O Progresso", "Jor- 
nal Capital", Tribuna de lm- 
l-Talriz". "Gazeta do Tiaran- 
tins" etc.). Dirigiu o depar- 
tamento «l«- radiojornalismo 
da Rádio Terra FM. onde 
lambem foi locutor-apresen- 
lador «Io programo «le «ntiv- 
vistas ao vivo "Radioativida- 
de". Colaborou, como 
|)au(<'iro. na TV Mirante. Di- 
rigiu a sucursal «Io jornal "O 
Imparcial" (Diários Associa- 
dos). 

Em termos 
sociocomunitários. fundou e 
preskliu a Associação «k- lm- 
prensa «Ia Região T«>canlina 
(Airl). «i Sindicato «los Jor- 
nalistas (Sindijori) «• a Aca- 
demia lmperatriz«-nsi* di- 
l-elras (AH), Parlici|)ou da 
fundação da Plenária Urba- 
na «1«- lm|N*ralriz (Pluri), «l«> 
Fórum Tocantino «• «lo Insti- 
tuto Histórico «• Geográfico 
«!«■ Imperatriz Trabalhou 
para a criação «Ia Associação 
(hoje Sindicato) «l«»s Hotéis, 
Restaurantes «• Similares de 
lm|M-ralriz. Foi diretor dá 

Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz 
(ACII) «• «Io Sindicato «k>s 
Contabilistas «le Impera- 
triz. Ajudou na dinamização 
dos trabalhos «Ia Assinfia- 
çào Artística «le Im|>eralriz 
(Assarli), «Ia qual é mem- 
bro e foi presidente do- 
BNB-CTube «k- Imix-ralriz «• 
rei»rescnlanle da Associa- 
ção dos Funcionários do 
Banco do Nordeste do Bra- 
sil (AFBNB). Teve partici- 
l>açáo ativa na implantação 
«l«i movimento sindical ban- 
cário na cidade. É presiden- 
te dc honra «la Associação 

dos C«irr«,dor«'S «le Rua «le 
Imperatriz (Corrim), des- 
«le a sua fundação. Auxiliou 
o desenvolvimento das ati- 
vidades da Associação dc 
Moradores Vila Isabel do 
Bairro Santa Rita «• «la Fe- 
«kração «Ias Uniões «!«• Mo- 
radores de Bairros e Enti- 
dades Afins de Im|>eralriz 
(Fumbearl). Membro do 
Rotary Club «le Imperatriz, 
onde desenvolveu inúme- 
ras atividades em benefício 
da comunidade (formação 
dc bibliotecas, construção 
de escola. palestras 
vocacionais). Realiz<iu «le- 
ziiias «le jialestras «• encon- 
tros com estudantes e gru- 
|mis «le jovens (inclusive a 
Comunidade Missão J«>- 
vem — CMJ) c em grupos 
«los Alcoólicos Anônimos 
(AA). 

Recebeu comendas, di- 
plomas «k- honra ao mérito 
«• menções honrosas da 
ACII. Sindicato «los Conta- 
bilistas. Assarli. 50" Bata- 
lhão «le Infantaria e Selva. 
Fumbeart «■ «!«> Sindicato 
dos Hotéis. Bares «• Restau- 
rantes. Foi (xalrono de tur- 
mas «le formandos «le T «- 
3 Graus. Recebeu comenda 
«la "Revista Brasília", do 
Distrito Federal, ix-los re- 
levantes serviços presta- 
«kw á cultura 

CONVOCAÇÃO 

DE EMPREGADO 

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO, 
situado à Rodovia BR - 010, km 1354 
- Coco (írande, Imperatriz - MA, 
convoca «> Sr. LÜIS FRÜTUOSO 
GOMES DE ANDRADE, portador da 
CTPS nc 89258 série 001 MA, a 
retornar ao trabalho no prazo de 72 
horas sob pena de ser demitido, 
conforme Art. 482 Letra I do Decreto 
lei N® 5.452 da CLT - Consolidações 
das Leis Trabalhistas. 

m 721-4878 

© Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

AUDIO & VÍDEO 

A sua melhor 
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IMAGEM 
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Bom de Bola 

 Francisco do Vale 

Cavalo de Aço na corda bamba 

Presidente da FMF prejudica mais uma vez os clubes do interior 

A Sociedade Atlética Im- 
peratriz novamente entra 
em atritos com a Federa- 
ção Maranhense de Fute- 
bol. Na capital do estado as 
emissoras de Rádio. TV e 
Jornal não falam em outro 
assunto se não o afasta- 
mento do mais querido i>or 
dois anos das atividades 
profissionais e amadora. 
Somente em 97. a direto- 
ria da Sociedade Atlética 
Imperatriz montou quatro 
equipes para as disputas 
do Campeonato Mara- 
nhense da atual tempora- 
da. O primeiro elenco a ser 
montado foi em janeiro 
quando o presidente do 
Cavalo de Aço. Conor Fa- 
rias. recebeu o comunica- 
do que a competição iria 
iniciar em fevereiro. Apos 
a montagem de um elen- 
co entre comissão técnica 
e jogadores os dirigentes 
foram informados que o 
campeonato só começaria 
em Abril. 

Com passar dos meses 
o presidente da Federação 
anunciou o campeonato 
maranhense para março, 
em seguida o mês de 
maio. No entanto o campe- 
onato foi iniciado no mês 
de junho. Na abertura, tor- 
cedores e dirigentes fize- 
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ram uma festa para o |ire 
SocicdíuleAllcticu Imperatriz não tinha dinheiro para \iajar 

chegou na capital paraense 
desacreditado conseguiu a 
segunda colocação, enfren- 
tando equipes como Clube 
do Remo e Tuna Luso Bra- 
sileira. 

iidcnle da Federação 
ranhense de Futebol • em- 
presário Alberto Ferreira, 
que logo em seguida anu- 
lou a partida alegando nova 
formula de disputa. O pre- 
juízo so não foi total pelo 
fato da boa campanha do 
Cavalo de Aço na Copa 
Norte, competição realiza- 
da em Belém do Pará, 
onde o mais querido, que 

Km julho o presidente 
da Federação concluiu os 
jogos da chave do interior, 
e entrou no jogo dos diri- 
gentes de Sampaio e Moto 
que não aceitaram partici- 
par da competição. A indig- 

nação dos dirigentes do in- 
terior e pelo fato de terem 
investido alto e não recebe- 
ram nenhum incentivo por 
Íarle dos dirigentes da, 

ederaçào. 
Alem de receberem o 

apoio, os clubes do interi- 
or como é caso da 
Caxiense e a Sociedade 
Atlética Imperatriz correm 
o risco de serem severa- 
mente punidos pela F.M.F. 

Decisão do brasileirão começa dia 13 

Vasco e Palmeiras trabalham visando os jogos da final do 

Campeonato Brasileiro 
Vasco da Gama (RJ), e 

o Palmeiras (SP), são os 
dois finalistas do Campe- 
onato Brasileiro da Pri- 
meira Divisão da atual 
temporada. Com uma cam- 
panha brilhante o repre- 
sentante carioca leva a 
vantagem de dois empa- 
tes diante dos paulistas. 

Os dois resultados em 
favor do lime vascaino não 
assusta o treinador do Pal- 

meiras. Luis Felipe acre- 
dita que os dois empates 
que o Vasco da Gama tem 
a seu favor so vai ajudar 
no empenho de seus joga- 
dores. 

Luis Felipe, é o atual 
campeão brasileiro, no 
ano passado quando diri- 
gia o Grêmio de Futebol 
Portoalegrense conseguiu 
o titulo brasileiro em par- 
tida dramática diante da 

Portuguesa de Desportos. 
Hoje em São Paulo, o 

treinador espera re|)elir o 
feito e dar o titulo a equi- 
pe do Palmeiras, que no 
comando do técnico pas- 
sou a ser uma eqiii|>e bas- 
tante aguerrida. Quando 
assumiu o Palmeiras no 
inicio do Brasileirão. Luis 
Felipe se desentendeu 
com o atacante Viola. 

A divergência deixou o 

mrreverenle atacante no 
banco «le reservas duran- 
te lodo o primeiro turno 
da Campeonato. Nesta 
resta final, dos seis gols 
marcados pelo lime, três 
foram do atacante Viola, 
que diz esta de bem com 
o treinador. O primeiro 
jogo da decisão entre Pal- 
meiras e Vasco acontece 
em São Paulo no próximo 
dia 13. 

Moto x Sampaio iniciam decisão 

Papáo do Norle tem um ponto de bonificação 
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O Moto Clube (Fulo) il<> 
sidenle José Raimundo. iam m 
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ranhense 

nhense de 97. A armação mon- 
tada pelo presidente da Federa- 
ção Maranhense de Futebol • 
Alberto Ferreira, até o momen- 
to não apresentou falhas. 

O presidente da entidade ha- 
via dito no inicio «Io Campeonato 
que duasequi|K*s iriam represen- 
tar o Maranhão na Copa do Bra- 
sil. O esquema montado pelo 
presidente da F.M.F. segundo os 
diretores de clubes do interior já 
era esperado. 

O Bacabal Esporte Clube, atu- 
al campeão do estado foi desclas- 
sificado logo no inicio do campe- 
onato. O técnico lambau, em re- 
cente entrevista a reportagem do 
JC . disse que a Federação Ma- 
ranhense não deixou os 
bacabalenses montarem uma 
equi|x- com condições de dispu- 
tar o Campeonato. 

Campeonato 
Brasileiro 

O Campeonato Brasilei- 
ro de 97 revelou grandes 
profissionais para o Brasil 
e para o mundo. Crislian 
do Internacional de Porto 
Alegre foi dois artilheiros 
do Sul do Pais que se des- 
tacou com seus gols de- 
pura técnica. O atacante 
Edmundo, além de colocar 
o Vasco da Gama nas fi- 
nais «Io brasileirão conse- 
guiu bater seu o record «Ia 
artilharia dos campeona- 
tos brasileiros, que era do 
atacante Keinaldo <l«» Atlé- 
tico Mineiro, que a cerca 
de 20 anos linha marcado 
28 gols na competição. 

Animal 
O animal como é co- 

nhecido cm lodo Brasil, 
mais uma vez deixou sua 
marca diante do Flamen- 
go. A partida que 
sacramentou a boa cam- 
panha «Io lime cruz de 
malta no Campeonato 
Brasileiro teve um sabor 
lodo especial para o "Ani- 
mal". Ires. três lindos 
gols. A torcida vascaina. 
e os torcedores do Brasil, 
também diziam a mesma 
língua após a partida. "O 
animal carimbou de vez 
seu passaport para a copa 
do mundo «la França em 
98". Eu também acho!. 

Palmeiras 
A afinação entre Viola 

e o técnico Luis Felipe de- 
ram ao Palmeiras um tom 
enlouquecido, e cantado 
pelo torcedor do verdão 
ate o ultimo minuto da 
parlhla diante «Io Santos 
que garantiu a classifica- 
ção. No inicio do 
Brasileirão. Luis Felipe c 
Viola não se entenderam. 
Viola (subordinado) ao 
treinador levou a pior e 
amargou a reserva até o 
termino na primeira fase. 
Quando se remediou vol- 
tou a vestir a camisa de 
titular e dar a alegria que 
eslava faltando a torcida 
verde de São Paulo. Gols. 
muitos gols. 

Vasco 
O Vasco da Gama. con- 

firmou sua boa campanha 
diante do Flamengo seu 
maior arqui-rival. A parti- 
da começou tensa, e o téc- 
nico Antonio Lopes que 
estava acompanhando a 
equipe «Ias cabines de ra- 
dio não suportou a pres- 
são «Io mengão c desceu 
pra o banco «le reservas 
onde passou a orientar a 
equipe. Não deu outra. 

Em poucos minutos, lá 
eslava o desequilibrado, 
equilibrando a situação. 
De parabéns a lorcula do 
Vascào! 

Fora 
Para: Flamengo. Inter. 

Santos. Atlético Mineiro. 
Portuguesa. Juventude, 
só resta agora esperar a 
próxima temporada. 
Alem de ter que cumprir 
tabela na última rodada 
«Io brasileirão. Portugue- 
sa e Flamengo (no 
Canide) «leverar ser uma 
«Ias partidas mais movi- 
menladas nesta fase. 

Quebra-pau 
O quebra-pau ocorrido 

no Estádio Municipal Frei 
Epifánio D' Abadia envol- 
vendo Guarani x MAEC. 
pela Copa Mirante de Fu- 
tebol Sul do Maranhão no 
último «lomingo vem re- 
percutindo bastante nos 
meios de comunicação 1"- 
cal. A comissw 
organizadora vem sen«lo 
criticada devido não ter 
providenciado segurança 
para o jogo. A comissão 
técnica do Bugre Impera- 
trizense também vem 
sendo acusada de promo- 
ver a baderna. Que vexa- 
me cm Batatinha. 

Couraça 
Numa eleição feita as 

pressas e pouco divulga- 
da. já foi eleita a nova di- 
retoria da Liga Imperalri- 
zense de Futebol. Coura- 
ça e equipe irão perma- 
necer no comando da en- 
tidade para o biênio 9J 
99. 

Justino 
Filho 

Parece que as portas 
realmente se fecharam 
para o desportista Justino 
Oliveira Filho. Justino 
(meu amigo particular) 
segundo se informa foi 
afastado da comissão 
organizadora da Copa Mi- 
rante. Talvez a pancadaria 
ocorrida no estádio Frei 
Epifánio D" Abadia entre 
Guarani x MAEC seja o 
reflexo da saída de 
Justino Filho. Esta escri- 
to na Carteira do Traba- 
lho e Previdência Social, 
"se você não e elelrcista. 
não se mela em serviços 
de eletricidade". Dalhe 
Justino. este sim. sabe 
tudo e mais um pouco so- 
bre o futebol. Só precisa 
dar uma paradinha e 
olhar para trás. tenho 
certeza que as besteiras 
cometidas foram muitas 

wAa/ua 

Materials para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 
omoçào em papel repórter (mod. 400) RS 6,00 

(resma) papel repórter (tipo) RS 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal, 
353, Cep. 65.901- 490 - 
Impcratriz-MA 

/EfVBt 
Clinica Lab. e Pet Shor 

„ Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
sirnto •ímo iimmusjD» | Laboratoriais c Atendimento d propriedades rurais 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Rua Luis Dommgues, 1400 

Clénla Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

- Centro - Fone: 721-4135 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 

Imperatriz - Maranhão 
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■ Clarindo Santiago 

Sálvio Dino resgata imagem do poeta 

CLARINDO 

SANTIAGO 

SAI VIO DINO 

A partir do próximo mês 
o maranhense terá a opor- 
tunidade de mergulhar no 
passado e conhecer a vida 
c. im dos mais festejados 
poetas do Estado. O escri- 
tor Sálvio Dino. membro da 
Academia Imperatrizense 
de Letras, lançara, «-m «lata 
ainda a ser definida, o livro 
"Clarindo Santiago" — o 
poeta maranhense desapa- 
recido no rio Tocantins. 

Saivio Dino se dedicoti 
por um bom tem|>o a pes- 
quisas e estudos em busca 
da historia do poeta. "Es- 
tou resgatando a imagem 

de Clarindo Santiago, um 
dos grandes nomes da nos- 
sa cultura que ficou esque- 
cido". revela o escritor. 

O escritor diz que o livro 
lambem visa "mostrar às 
gerações <le hoje a obra e 
valor de um intelectual que 
prestou relevantes servi- 
ços á cultura". "Sálvio Dino 
fez um excelente trabalho 
de pesquisa e retlacional 
para narrar a saga de 
Clarindo Santiago", destaca 
o senador Edison Lobáo, 
que faz a apresentação do 
livro. 

O livro tem 109 |>aginas. 

Traz fotos em que o pró- 
prio autor, numa embarca- 
ção similar, reconstitui no 
mesmo local o acidente que 
tirou a vida «le Clarindo San- 
tiago. no rio Tocantins. 

"As aguas «Io rio Tocan- 
tins impediram Clarindo 
Santiago de tomar |)oss«' na 
Academia Maranhense de 
Letras. Por um 
determinismo do destino 
eu consegui resgatar a ima- 
gem do iKiela através das 
mesmas 

águas «Io majestoso rio. 
E através das mãos do pre- 
sidenle Jomar Morais estou 
tentando, com a obra, 
recolocá-lo onde deveria 
estar — na Academia", diz 
o escritor. 

Morte 
Clarindo Santiago faleceu 

no dia 25 «le novembro de 
1941. Sálvio Dino narra que 
"... às 19 horas o dr. 
Clarindo eslava deitado 
numa reilc no |K>rào do "mo- 
tor Ribamar". De repente, 
levantou-se para tomar café. 
Subiu até ao toldo e sentou- 
se ao lado do sr. João Rilx-i- 
ro. comerciante de 
Babaçulándia. ficando am- 
bos palestrando por algum 
tempo. A|>ós ler tomado o 
café. o ilustre passageiro 
resolveu voltar para «» |k> 
rão. Essa travessia, a noite, 
não era muito còmo«la. prin- 
cipalmente para um homem 
pouco afeito à vida «le bor- 
do. Ao deixar o toldo, no 
momento em que passava 
para o convés, bastante es- 
treito. ele perdeu o equilí- 
brio e caiu n água. Logo 
deu-se o alarme. O piloto 
fazendo rapida manobra. 

Cerfo ou 
errado? 

Ninguém sabe. A v«-r«la- 
«I«- é que quando se trata «le 
vi-rdade absoluta apenas 
uma coisa se pod<- afirmar: 
-nenliuina ver«la«le é absolu- 
ta. ü que quero dizer «• que 
«•nf nosso nu-io, «'xisu-m os 
mais variados lijais «!«• pr«»- 
físsionais. alguns humildes 
outros nem tanto. Vez |Hir 
outra, quando aconlewm 
fatos im|M>rlanles em lm|>e- 
ralriz nossos Jornalistas são 
convklados a lazer matérias 
para as Redes «Ias quais sáo 
afiliadas e acoimcem casos 
«le n-provação. E não «• que 
justamente os qui- se acham 
melhores «'• que estão fican- 
do para Irás? 

Um dos casos mais pil«i- 
rescos que lenho c«>nh«vi- 
mentu. é que um coh ga 
nosso deixou «!«' apari-c«-r 
nacionalmente por l«'r usa- 
do o termo "coalhado «l«* 
gente", numa repiu lagein 

não citar o nome, contudo, 
adianto «|ui- i-ssa |K*ssoa si- 
acha o máximo. S«-rá qu«- 
não «'Stá faltando alguma 
coisa, li|H» prwurar apn-n- 
«ler «■ s«- cultuai no seu «le- 
viilo lugar? 

Na 

voltou ao lugar do aconteci- 
do. onde ainda foi ouvida a 
sua voz. Infelizmente, nin- 
guém conseguiu localiza-lo. 
Durante três «lias foram fei- 
tas «lemoradas buscas, vi- 
sando encontrar seu corpo. 
DcbaldeL." 

A imprensa «le São Luís 
se reportou ao aconteci- 
mento «lizendo que "a famí- 
lia intelectual maranhense 
sof u.é -em. unTrude gol- 
pe. com o trágico e prema- 
turo desaparecimento de 
Clarimlo Santiago, uma «Ias 
mais altas expressões da 
cultura ateniense, roubado 
a rida. justamente quando, 
na sua brilhante fase inte- 
lectual. construía uma obra 
de renome «Ias tradições da 
terra que tanto estreme- 
cia". 

No dia 12 de agosto de 
1993 foi comemorado cm 
Porto Franco, a 100 quilô- 
metros de Imperatriz, o cen- 
tenário «le nascimento «le 
Clarindo Santiago. Para 
homenageá-lo. a direção do 
colégio que leva o seu 
nome e a Secretaria de E«lu- 
cação e Cultura do Municí- 
pio solicitaram a Academia 
Imperatrizense «le Letras 
que assumisse a tarefa. Foi 
designado Sálvio Dino. que 
tem Clarindo Santiago 
como patrono. Sálvio falou 
por mais de uma hora. ci- 
lamlo a vi«la. as obras e a 
morte do |)oeta. 

Quem era 
Jornalista, professor, cri- 

tico literário, ensaísta e 
médico. Raimundo Clarindo 
Santiago nasceu em São 

1893. Foi diretor do Liceu 
Maranhense e «Ia Instrução 
Publica. Participou do Con- 
gresso Maranhense de l-e- 
tras. em 1910. que editou a 
revista "Os Anais". «Ia qual 
foi um «los redatores. 

Em 1933 integrou a Aca- 
demia de Letras «lo Mara- 
nhão. de vida efêmera, ao 
lado de Oliveira Roma, 
Manoel Sobrinho. Félix 
.-Vires, Nascimento Morais 

e outros. Ingressou, depois, 
na Academia Maranhnse de 
Letras. 

Na antologia da AML 
consta que Clarindo Santia- 
go foi "escritor dos mais 
elegantes. Poeta, seus no- 
táveis sonetos têm o apuro, 
estético dos Herédia e nos 
últimos que estampou na 
revista "Atenas' canta, cm 
versos harmoniosos, sua 
querida São Luís". 

Chiquinho França mostra 

"Instrumental" em São Luís 

Chiquinho França, um dos maiores 

músicos maranhenses, mostra seu 

trabalho na capital maranhense 
A finalidade é fazer fi- 

car «^Hihccido na capital «Io 
Estado o trabalho do artis- 
ta que. a|>esar de não ser 
filho de Imperatriz, já tem 
conquistado o carinho e o 
reconhecimento por parte 
«lo público da Região To 
cantina. 

Desde ontem. 05. o 
instrumentista vem se 
apresentando ao público da 
Ilha e mostrando que ain- 
da tem muito a contribuir 
l>ara com a música regio- 
nal. Nos shows toca traba- 
lhos que fazem parle de 
seus dois Compacl-Disc; 
"Alhucres" e "Instrumen- 
tal". 

Afirma que continuará 
percorrendo um caminho 
eclético, a fim de continu- 
ar despertando o interes- 
se dos amantes da boa 
música. 

Nos shows que está fa- 
zendo cm São Luís. 
Chiquinho França mostra 
trabalhos nascidos por 

meio de parcerias firma- 
das com Erasmo Dibel. 
Carlinhos Veloz. Luiz Car- 
los Dias e Zeca Tocantins. 
Destacam-se "Filhos da 
Precisão" c_ "Imperatriz 
Somos Nós", esta última 
de Naum. 

'"Estou apenas querendo 
divulgar de forma gigante 
a música da Região Focan- 
tina na Ilha-Capital", co- 
mentou. acrescentando 
que dentro em breve esta- 
rá pre|>arando novas apre- 
sentações suas em Impe- 
ratriz. O primeiro local 
apontado pelo músico foi o 
Teatro Ferreira Gullar. no 
Centro «Ia cidade. 

Chiquinho França afir- 
ma querer repelir a 

■rformance do Estúdio 
EA onde foi gravado seu 

último CD. e vem se apre- 
sentado acomi>anhado por 
Raimundinho Pot (tecla- 
do). Alfredo Varela (bate- 
ria). Gerson (baixo) e Sér- 
gio Barreto (percussão). 

& 

Por Dentro do Imprenso l0^- Melo 

Quem esteve visiland». 
«•nlem. «• Sist«-maTucanus 
«l«- Comunicação foi o boa 
praça Mário Lima. Aqui. 
veio conversar com«» jk-sso- 
al «Ia Redação do Jtirnal Ca- 
pital. 

Mudanças 
no ar 

Aconteceu na quarta-fei- 
ra uma imiNirlanle reunião 
entre din-ton s «• funcioná- 
rios «l«i s<-u li<l«T diário. Na 
pauta, assuntos ligados ao 
novo visual «Io Jornal Capi- 
tal lllya, «-x- "Pmgn-sso". é 
nosso novo «liivtor comiTci- 
al. Vem anunciando nuulan- 

ças «-m vanos selon-s 

Agradando 
A programação local «Ia 

CN Feslá agradanilo a |>«ipu- 
laçao, qui*com maiso|içih-s. 
se senti- a vontade na nora 
«le escolher «» qui- assistir. 
Os programas sái» baslanle 
variado «• niesnío sendoocu- 
Iin-ço. «Ia liara ver qu«- o ne- 
gocio «• levado a sério. Di-s- 
laqin- es|>ecial para o Jorna- 
lismo. qu«- (louco «l«-ixa a «le- 
sejar 

Claro que a Emissora 
tem suas falhas, como «mii 
tudo nesse niunilo, mas até 
o momento «-stá dando cer- 
to a pro|K»sia «le mostrar Im- 
(H-ralriz a Imiieralríz. 

Bom 
nível 

O Es|K-cial Sertanejo da 
R«cor«l. é nii-smo um bom 
programa para as noites «1«- 

«iiiarta-fi-ira. Bem difi-n-nte 
«los qui' s«- entilulam serta- 
nejos «• mula apr«-s«-nlani n«> 
estilo, «-st»-, mostra u que o 
imívo gosla.Com atrações pra 
lá «1«- boas. |ai«l«- se^consi- 
deradu um «los melhores. 

Mérito igual só para «» 
apr«-si-nla«lor Marcelo Cos- 
ta, qu«- manda ver no co- 
mando «l«» musical. 

Fazendo e 
acontecendo 

0 lAK-ulor Vidal Moreno 
da Mirante AM, é um ver- 
dadeiro (Hilivalente em ma- 
téria «li- comunicação. Ele 
(az «le tudo. desde apresen- 
tar programas musicais até 
narrar jogos d.- futebol, o 
que aliás, faz muito bem Eu 
que já liv«- a u|N>rlunidade 
de trabalhar com •• Vulal. 
sou testemunha «lo seu ta- 
lento «• «le sua simplicúhule. 
làn l«>il«is os liigar«-s por 

sa. «-li- faz muitos amigos 
com sua maneira gentil «!«• 
ser. Eu não poderia «leixar 
«le citar nue o Vidal More- 
no s«- destaca na ár«-a 
jornalística conto Apn-senla- 
dor «1«- Noticiário <■ Ri-|H»rIer. 
()uem sabe, sabi- «■ não si- 
discuh*. 

Crítico 
da pesada 

Quem s«- mostrou um 
critico forte («>i o Renílson 
Sousa (foto). Em uma con- 
versa qu«' tivemos, pude 
notar que ele enlen«le do 
que fala Estávamos na «»ca- 
sião. contentando justamen- 
te a res|H'ito «lesta coluna 
quando «-l»' deu sua opinião 
sobn- as coisas aqui citadas, 
O bom é qu«- a|-ts ouvir suas 
(«lavras, «-u já linha algo 
novo na cabeça Sem «lúvi- 
da nossa conversa fui bastan- 
te prov.-itosa. |M»rquc além 

sobre alguns (tontos, me fez 
ter mais firmeza no conceito 
«le que ninguém é aut«>-suli- 
ciente e qu«- Iodos precisa- 
mos das opiniões alheias. 

Exatamente |»or motivos 
ch-ssa natureza é que sempre 
falo (tara meus colegas que 
«•nvu-m até a rc«laçào «Io Jor- 
nal Ca|)ilal suas idéias, |>or- 
<iu«- com tal colaboração en- 
riqueceremos ainda mais 
este espaço qu«- é só «Ia nos- 
sa Imprensa. 

Novo 
visual 

Gostaríamos que os leito- 
res deste matutino nos envi- 
assem sua opinião cm forma 
«I«- carta ou telefonema, «li- 
zendo «i qu«- achou das mu- 
danças no visual deste jor- 
nal. Sua opinião é 
imprescíiulivel (tara o cres- 
cimento «• o engramhxnmen- 
to «lo nosso pn.jeto. 



Imperatriz Urgente 

  Francisco do Vale 

uuuimu V/.iiumi 

Escuridão 
Mais uma vez ocupamos 

nossa coluna para falar-mos 
da péssimas condições de 
nossa iluminação pública. 
Nas imediações do Sistema 
Tucanu'8 de Comunicação 
por exemplo, marginais 
aproveitam o local ermo 
para cometer os crimes de 
lalrocinio. Na última quinta- 
feira por exemplo, mais um 
pai de família leve sua vida 
ceifada por elementos deso- 
cupados. 

Pesquisando 
O secretario da AGI. 

Roberto Oliveira, futura- 
mente presidente de sua en- 
tidade. mostrou para o 
colunista uma enquete rea- 
lizada entre jornalistas a res- 
peito das eleições do próxi- 
mo ano . No que foi 
l>esquisado pelo menos |>ara 
0 deputado estadual no ano 
que se avizinha não teve al- 
teração. deu Apa na cabeça. 
Conforme Roberto Oliveira 
o médico e vereador teve 
uma grande margem de 
voto. Segundo ele esta 
enquete irá continuar, e na 
próxima os pesquisados se- 
rão os deputados a federais. 

Visitando 
A prefeitura Municipal de 

Imperatriz em parceria com 
o governo «k> Estado esta re- 
alizando uma série de obras 
nos bairros mais necessita- 
dos de Imperatriz. Na opi- 
nião do povão estas obras já 
eram para terem sido reali- 
zadas. mas os políticos an- 
teriores não tiveram a cora- 
gem de efetua-las. O gover- 
nador em exercício José 
Reinaldo Távares, em sua 
recente visita a região To- 
canlina. esteve visitando to- 
das as obras em andamen- 
to. Em Imperatriz ele gostou 
do trabalho em parceria 

m impera 
rabalho 

:om o governo municipal. 

Fora 
D Cavalo «le Aço esta 

mesmo fora das disputas do 

Campeonato Maranhense 
de Futebol. A temporada de 
97. scra disputada entre 
Sampaio Corrêa e Moto Clu- 
be. Na opinião dos dirigen- 
tes de clubes do interior, as 
duas equipes fazem parle 
do esquema da Federação. 
Só em 97. o Cavalo de Aço 
montou quatro equipes para 
as disputas da competição. 

Dentro 
Vasco da Gama (RJ), e 

Palmeiras (SP), são as duas 
equipes credenciadas para 
decidirem o titulo de 1997. 
Flamengo, Internacional, 
Atlético Mineiro. Juventu- 
de. Portuguesa e Santos não 
conseguiram entrar na bri- 
ga pelo titulo máximo do 
campeonato. Edmundo, o 
"animar é o artilheiro iso- 
lado do cam|)eonaIo até aqui 
com 29gols. Dalhe animal... 

Sãlvio Dino 
O prefeito Sálvio Dino 

(João Lisboa) continua com 
um bom relacionamento 
com o governo do estado. 
Além de receber o governa- 
dor em exercício José 
Reinaldo Tavares no aero- 
porto local, Sálvio Dino e a 
primeira dama lolele Dino 
ofereceu um café da manhã 
para o governador e toda 
sua comitiva, entre eles o 
marqueleiro Luís Brasília. 

Insegurança 
A popuRlÇão de lm|K-th- 

triz vem fazendo constantes 
cobranças as autoridades 
policiais de Imperatriz. O 
governo do estado vem 
sendo considerado pelos 
moradores dos bairros 
periféricos o culpado por to- 
dos os crimes e assaltos 
ocorridos na maior cidade 
do estado. A polícia 
investigativa. |>or exemplo, 
não tem viaturas, arma- 
mentos «• material humano 
necessário para combater a 
violência. 

Acontecendo 

O prefeito Ildon Mar- 
ques reúne hoje mais uma 
vez Iodo seu secretariado, 
várias entidades e uma mul- 
tidão de pessoas que 
apoiam a iniciativa do go- 
verno municipal. Para o 
prefeito os participantes do 
Sábado Cidadão são consi- 
derados como verdadeiros 
Parrfiros da Cidadania Se- 
rão visitados durante o dia 
de hoje os bairros Vila Re- 
denção 1 e II. 

AIRT 
Recebi na tarde de on- 

tem a visita do candidato 
único a presidência da 
AIRT • Associação de Im- 
prensa da Região Tocanti- 
na. jornalista Josué Moura. 
De acordo com Josué já 
esta tudo pronto para a elei- 
ção que define a nova dire- 
toria da associação dos pro- 
fissionais da imprensa da 
região. E isso. vamos 
prestigiar: 

B/C 
0 departamento de es- 

IKtrles do BIC - Balneário 
Iate Clube, movimenta 
mais um domingo de mui- 
to futebol nas dependência 
do clube. Cerca «le doze 
equipes estão confirmadas 
para participarem do um 
movimentadissimo torneio. 
A equipe da TV Capital vem 
de uma conquista inédita 
em cima dli equipe dos 
Chupa Cabr.Vs," 
comandanda pelo 
preparado!1 físico Narciso 
Farias. 

Alfredo Nunes 
O prefeito de Senador I.a 

Rocque. Alfredo Nunes, 
disse a re|>orlagero na ma- 
nhã de ontem |>or ocasião 
da visita do governador (in- 
terino) José Reinaldo 
Tavares, que a construção 
do centro adminislralino 
daquela cidade deverar fi- 
car pronto ate o final do 
mes de março. Agora é mií 
aguardar! 

Programação de TV 

Canal 4 TV CRC 
04;00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-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 

Canal 5 TV Capital 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll;30Esporle Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarkel 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - 
1* Edição 
18:25 Cidade .-Merta- 
2' Edição 
20.00 Ratinho Livre 

Canal 7 TV Difusora 
06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

11:30 APequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19;30Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre da 
Esporte 
21:30Força Total- 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões 
de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Ondas curtas 

Sálvio continua prestigiado |K-lo governo... 

Isso não é pra qualquer um. 

José- Reinaldo. insix-cionou obras na região. 

Francisco Holanda esta fora do próximo combate. 

FonlesVevelam; As energias serão acumuladas para 2000 

Imperatriz Somos Apa. 

Alô Madeira. Cadê a resposta da emissora Plim. Plim? 

A data da exibição ja foi confirmada 

São nunca de tarde. De preferência... 

30 de fevereiro. As 22h00. Não |>ercam. Tá na mão! 

Canal 13 TV Nativa 

WWlOTelenwnhà 
Igreja da <ÍM\'i mi lar 
T.seola KiUka na TV 

ÍOftW lloiue Shopping 
lW;I.r.Sailor Moon 
<U<;45Samurai Warrinn 
(Wílái (impo Imagem 
111:311 Shuralo 
1055 Feras <li Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
1150 Kdiçáp «Ia Tarde 
12:15TV Alternativa 
13:45 l-utsal • Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
|6:(Ni (irii|Hi Imagem 
16:55 Esnueniando o* 

Tamborins 
17*10 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 
05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mama 
10:00 Programa 
AudrevBarbosa 

HORÓSCOPO 

ILOOPrograma 
Clelio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canário 
13:45 Interpró- 
Telemarkeling 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

17:15 Sai lor Moon 
17:45 Samurai Warrior# 
18:15 Shurato 
18:45 Osfavaleinis 
ilo Zodíaco 
1935 Na Rota do C rime 
2055 Jornal da Manchete 
2l:;in M.indacanl 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com U-ila Richers) 
20:15 Série Hardball. 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Sii|M-r Sessão 
(10:00 Fim de Noite 

T, 
Aries 

<fci d-ite i »>'• 
oa enihuni 
«Li iramílh r« i, a n ile | ■< nu le r 
quiMr. 

Touro 

TRANSCENDENTAL DO TIBETE - 
PROF0 ZEN 

Si Leio Sagitário 

Vío U-nle controlar o que não 
é (-ixíwl, lenha cnbna, algo íor 
realmente *eu, vocí- inú. 

nf 
Virgem 

Hoje é dia de você |i»i>i:urar 
evitar nncore*. confie mal* em 
voei e «eja mais íelix. a noite 
muiU diversão com amigos. 

Não se deixo levar polo ciúme, 
confie mais no seu taco, o vi a lula. 
mais com calma, classe e muita 
simplicidade. 

n 
Gêmeos n Libra 

< K aste oa-OBm v»a.v a ai>« 
a|"var-u- inuiln ao lassado, *Wi o 
ireserle. <• abr.i~- (ara x> ivAwla- 
cfc-s 

Tuik» lx-m com s-ti lado smli- 
nx-mal, mais os asims aconselham 
a nio ir com muila sedo ao pote. 
lenha calma 

Hoje voei- u-nd-- a • -nIrvnur sé 
luayòes do perigo. Mais você 
podo apreador muito com isso. 
vale a |»-na não fugir. 

^ Capricórnio 
Tudo não passou d<- um mal 

entendido, portanto vale a pena 
aptoviilar a o|iortuni<la<le para 
isdarecor. Isso iwid- ser muito 
vantajoso. 

Aquário 

Evite negodaçAescom dinlv-i- 
ro. isso pode não s.-r nada vanta- 
joso. e ainda oferecer algumas 
|s*rdas. 

Câncer 
m. 

Escorpião S3 Peixes 

Hoje é ian daquo|.-s dias de aías- 
br os maus ix-ncimenlos e ser nvas l-eiiivi i-m sua» ac'"-*, cancriana, 
V- piSMVel üre ferias e relaxo. 

I alv.-x os fatos não li-nham um 
desenrolar como você esfiera. s«- 
isso acontecer, não v- deses|>-re, 
lud.i lern Seu temi». 

Bom dia para o tratam.-nli > de 
b<-leza, como bmin-xa de polo ou 
«té sessão ih- massagem, apro- 
v.-ite <• relaxe. 

1  s 

1 A ROT? AnPÓRTO m 1 i v/~\11\ /rv/~\ i yjrviyj 

a 
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12 Ih: 1)77 1120 
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Análise <!■- .Vgna. AnálisiMlc/Minu-nhis. Analises Toxkologiças 
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Governador insoeciona obras 

o esgoto de Imperatriz. Ela 
vai depender muito da cola- 
borarão da prefeitura, que 
está integrada a nós, do Go- 
verno". disse José Reinaldo. 
"Vamos entrar com a fiscali- 
zação, para evitar que se jo- 
gue graxa, por exemplo", 
emendou Ildon. 

Além de prefeitos, secre- 
tários municipais e vereado- 
res tocanlinos, acompanha- 
vam o governador os depu- 
tados estaduais Milton Lo- 
pes (PMDB) e Mercial 
Arruda (PFL); além dos se- 
cretários estaduais Ricardo 
Perez, da Infraestrulura. 
João Alberto, do Governo, e 
Francisco Coelho, da Agri- 
cultura. 

Encerrando o programa 
de visitas em Imperatriz, 
José Reinaldo e Ildon Man 
ques seguiram ã rua Silvino 
Santis. que está sendo pavi- 
mentada. Posteriormente, o 
governador visitou obras em 
Senador La Rocque. Gover- 
nador Edison Lobão. Porto 
Franco. São João do Paraíso 
e Cidelàndia. 

■ Sábado Cidadão 

Prefeitura realiza segunda 

etapa na Vila Redenção 

E hoje a grande (esta da 
cidadania nas vilas Reden- 
ção I e II. Esta sera a segun- 
da ela|ia do Sábado Cidadão 
e acontece a jwirtir «Ias 8 h 
na Escola Tancredo Neves 
c^m a presença do prefeito 

jii Marquês. Durante 
lodo o «lia. ale as 17 h. as 
pessoas poderão tirar seus 
documentos e lambem di- 
vertir-se. 

O Sábado Cidadão está 
na sua quarta edição e vai 
chegar ás vilas Redenção I 
e II na fase final da primeira 
etapa da Operação Cidade 
Limpa, que vem sendo «le- 
senvolvida. nesses bairros, 
pela Prefeitura [tor meio da 
Secretaria «lc Infraestrutu- 
ra (Siníra). 

Na ultima segunda-feira 
(1°). a Prefeitura Municipal 
de lmi»eralriz (idealizadora 
do Programa) e seus par- 
ceiros se reuniram na Gr- 
ilem dos Advogados «Io Bra- 
sil (OAB-Imperatriz) acer- 
tando os últimos detalhes. 

Serviços 
Nessa segunda etapa, as 

pessoas interessadas iiode- 
rào tirar carteiras de iden- 
tidade e profissional. As 
mulheres poderão I«-var 
seus filhos |>ara consultar o 
pediatra, o clinico geral, 
tomar vacinas e ainda fazer 
sua prevenção de câncer no 

f-i 

«—• 
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Josr Reinaldo c Hdon .Mart/urs lisiíanirn obras 
O governador em exer- 

cício do Maranhão. José 
Reinaldo Tavares, e o prefei- 
to ll«lon Marques inspeck» 
naram. ontem (05). as obras 
de drenagem urbana e de 

pavimentação asfáltica exe- 
cutadas |>or meio de |>arce- 
ria entre a Prefeitura de Im- 
peratriz e o Governo do 
Maranhão. 

A visita iniciou pela 

Vilinha, logo ajKis o desem- 
barque do governador no 
aeroporto local. A«» lado de 
Ildon Marques e de secretá- 
rios estaduais e municipais, 
o governador caminhou jtela 

rua do Arame, na Vilinha, e 
constatou de perto o anda- 
mento das obras de drena- 
gem. 

Da Vilinha, prefeito e go- 
vernador seguiram para as 
vilas Redenção I e II, onde 
já foi executada a drenagem 
urbana na rua Caiçara. Ali. 
atualmente, executam-se os 
trabalhos <le acabamento, 
terra plenagem e construção 
de meios-fios e, em breve, a 
rua Caiçara receberá itayi- 
menlação. 

Tendo em vista o cumpri- 
mento do programa de via- 
gem estabelecido, o gover- 
nador em exercício demorou 
pouco em cada uma das 
obras executadas em parce- 
ria. Ainda assim, ele seguiu 
em um ônibus para a região 
"Grande Cafeteira" e visto 
riou a drenagem da avenida 
Liberdade. 

Parceria 
José Reinaldo considera 

as parcerias como "a base 
filosófica" do governo Rose- 
ana Sarney. "E aqui em Im- 
peratriz, Ildon e Roseana 

proporcionam um grande 
l)eneficio á jiopulaçào". «lis- 
se. "Estamos satisfeitos com 
a parceria — porque ela vai 
trazer muitos resultados pra 
Imperatriz". 

Para Ildon Marques, no 
mundo atual. na«la se faz só. 
sem parcerias. "Você tem 
que juntar as forças. Essa 
parceria está dando bons 
resultados", afirmou. Ildon 
destacou a drenagem como 
a principal obra. "A governa- 
dora não quer asfalto 
eleitoreiro. Então, é um as- 
falto que tem saneamento e 
dreno". 

Tratamento 
Ele também insjKxrionou 

a construção da Lagoa de 
Oxidaçàq construída para 
receber «• tratar o esgota-, 
mento sanitário da cidade. 
Com 70 hectares, a obra é 
das mais importantes do 
Estado e será inaugurada cm 
fevereiro de 98. Segundo a 
presidência da Caema. 50% 
já está concluída. 

"Essa obra é fundamen- 
tal. porque vai receber lodo 

colo do utero e de mama. 
Haverá aplicação «!«■ flúor e 
palestras sobre como cui- 
dar melhor dos dentes e 
evitar cáries, 

Ainda nesta segunda cia- 
|xi. haverá stands do Exer- 
cito e «Io Senac montados 
eS|H-cialmenle |iara que as 
ix-ssoas possam cortar os 
cabelos. A Floresta Rio 
Doce e a Secretaria de I>e- 
scnvolvimento Rural 
(Serur) estarão 
distribuindo mudas de árvo- 
res frutíferas e também or- 
namentais. 

A Prefeitura também 
pensou no lazer e no 
cnlrcnimento. Para isso a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer (Sedei), já está orga- 
nizando torneios espqrti- 
vos com distribuição cie tro- 
féus. prêmios e brinquedos 
aos participantes dos jogos. 
Haverá ainda, shnws de ca- 
louros «• de artistas da ler- 
ra. 

Primeira Etapa 
A primeira etapa, o Sába- 

do Cidadão, realizada no ul- 
timo dia 22 de novembro, 
também na escola Tancredo 
Neves, emitiu registros de 
nascimento e títulos de 
eleitorais. As |>essoas lam- 
bem deram entrada nos |>a- 
|)éis para casamento. 

Cerca de 538 registros 

de nascimento foram tira- 
dos: 91 de casamento. 166 
títulos eleitorais e mais 391 
senhas para aquisição de 
registros civis (de nasci- 
mento) foram distribuídas. 
No geral - segundo estima- 
tivas obtidas junto aos car- 
tórios -. foram proporciona- 
dos 1.186 atendimentos. 

"Estou aprove-ilando para 
fazer registros de dois filhos 
meus", disse Maria Barbo- 
sa. moradora na vila Reden- 
ção II, que enfrentava a fila 
desde as primeiras horas da 
manhã «íe sábado. Como 
ela, centenas de mães e |)ais 
de família (oram a Escola 
Tancredo Neves e obtive- 
ram documentos que os tor- 
nam legítimos. 

Além de moradores das 
vilas Redenção I e II. pes- 
soas de outras localidades 
da cidade participaram da 
primeira ela|>a da nova e«li- 
çào. realizada durante todo 
o sábado. O pastor José 
Gilvan. |)or exemplo, levou 
cerca de quinze pessoas da 
vila Machado para serem 
atendidas. "Havia muito 
mais gente queremlo vir", 
confidenciou. 

O programa Sábado Ci- 
dadão a principio, foi defini- 
da |H'lo prefeito Ildon Mar- 
Sues como um aprendizado 
a cidadania que hoje, en- 

tretanto. transformou-se 
numa grande festa. 

O prefeito analisa que. 
para o trabalhador assalari- 
ado. custa caro o registro 
civil. "Uma certidão custa 
cm torno de 20% da renda 
bruta «Io assalariado. Então, 
uma (tessoa que tem quatro 
filh«)s. por exemplo, vai 
todo o seu salário |)ara tirar 
o registro de seus filhos", 
disse. 

Para o prefeito, não há 
na«la mais triste para um pai 
ou para uma mãe, do que 
ler um filho «le 3. 4 anos de 
idade sem que possua se- 
quer o registro. "E indispen- 
sável para o exercício da ci- 
dadania". considera. "Então, 
entendo que um governo 
bom e aquele governo que 
olha para as pessoas mais 
necessitadas, aquelas pes- 
soas mais humildes". 

Ildon Marques observa 
ainda que o Sábado Cidadão 
não existiria sem a parceria. 
"O programa, hoje. ix-rten- 
ce ao pessoal do Fórum, 
dos cartórios e aos juizes, 
ás entidades e ao povo, que 
muito têm nos ajudado. E 
um movimento para o qual 
muita gente colabora. K eu 
agradeço muito a compre- 
ensão e a solidariedade do 
povo e das instituições de 
Imperatriz", finalizou. 

PSB promove 

encontro 
Embora ainda faltando 

onze meses para as próxi- 
mas el4eiçôcs. o PSB já co- 
meça a se movimentar na 
regiçai visando o pleito 
eleitoral. Hoje o partido 
(ara em Imperatriz o I En- 
contro do PSB da Região 
Tocantins. 

O encontro sera realiza- 
do no plenário Leo Frankljn 
da Câmara Municipal. As 
9h acontecerá a abertura, 
feita pelo presidente esta- 
dual do partido, o aíh-oga- 
do imperalrizense Raimun- 
do Lula Almeida, pretenso 
candidato a deputado fede- 
ral. 

"A presença de ca«la 
companheiro reforça o 
compromisso cont <> cr«-s- 
cimento do partido", afir- 
mou Lula Almeida ao con- 
vidar os socialilsas para o 
encontro. 

Conforme a programa- 
ção divulgada pela direção 
estadual do Partido, ás ÍOh 
será abordado o lema "O 
projeto Político do PSB 

para as Eleições de 1998 - 
Candidaturas". Os coníe- 
rencistas são Raimundo 
Lula f o vereador Pavão 
Filho, de São Luís. O pro- 
fessor Gilvan Dias. presi- 
dente municipal do PSB, 
será o coordenador. 

Em seguida haverá ses- 
senta minutos para debates 
e depois intervalo para al- 
moço. O encontro será 
reiniciado ás 14h com o 
lema "Organização Políti- 
ca. Jurídica e Financeira do 
PSB na Região Tocantina". 
lendo como conferencislas 
Gaudéncio Mafra, secretá- 
rio de Organização, José 
Anlonio Almeida, advogado 
e Joane Almeida. 1* secre- 
tária do diretório municipal. 
Na coordenação Gilvan 
Dias. 

A|X)s a palestras haverá 
debates. O encerramenlon 
do encontro está previsto 
l>ara as 16h com a apresen- 
tação «los dirigentes regio- 
nais do Partido Socialista 
Brasileiro. 

TC I 
1 J 

* 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi 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 que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Rs vilas Redenção I e 

II sentem-se honrados 

em receber o prefeito 

lldon Marques de 

Sousa, secretários, 

assessores e 

parceiros e 

agradecem pela 

realização dos 

programas "Sábado 

Cidadão" e "Cidade 

Limpa", que têm 

trazido grandes 

benefícios aos 

bairros da cidade. 

Parabéns por este 

ato de cidadania! 
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CASA DO ESTUDANTE 
FONE: 721-6222 

ONDK SKI R\RI>.\ME\TOC l STA MK\OS 
E-SCGLVRES i: PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS I-: SIIORTS 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Aceitamos 
encomendas 

Kun Coriolano 
MilhoiiK-m, l;"»! - (Vnllt» 

ITrÃ. Bernardo Sayào 
Impcniiriz-Mamiihao 

Crcdeiuiada pelo l)eimn-\l.\ <• (I ■' 
l irelraní. I labiliiarão. Aulas IVáliras 

Teóricas, renovaçáo da OA.II. 

Run Cc.iní. 17.7.7 - Mcrcudinho 
Cd Miimtel I Sn mirim ■ Centro 

hnpcmiri/ M. I 
Fon. -:(0!>K)72I 211.". CVI. (098)977 22 «ã 
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^Õut-bul 

. "A imagem de sua 

^ empresa indo mais^ 

^ longe" 

VI Fenerto 

Negócios estimados 

em R$ 600 mil 

Prossegue no Juçara 
Clube a VI Feira de Negó- 
cios da Região Tocanlina. 
O evento é dc caráter 
niultisetorial. abrangendo 
industria, comercio servi- 
ços. Continua hoje e será 
encerrada neste domingo. 
07. O horário de visita é 
das 16h ãs 22h. 

C) escritório «Io Sebrae- 
MA em Imperatriz conse- 
guiu comercializar os 80 
stonâs colocados a dispo- 
sição «los expositores do 
Maranhão. Piauí. Ceará. 
Pará. São Paulo, (íoias e 
Tocantins. 

A previsão é do que a 
feira consiga fechar negó- 
cios da ordem «le fiOO mil 
reais c espera-se um pú- 
blico estimado «le 12 mil 
pessoas, durante sua rea- 
lização. 

Durante seu pronuncia- 
mento. o prefeito lldon 
Marques disse «pie se sen- 
tia em casa. pois sempre 
que lem contato com a 
classe empresarial lembra 
d ma trajetória no mun- 
«K. dos negòci«>s. "H sem- 
pre bom poder rever com- 
panheiros e saber que es- 
tamos contribuindo com o 

aceleramenlo «los negóci- 
os de nossa região", pon- 
derou. Ildon Marques 
lembrou, ainda, que é por 
meio «Io conhecimento 
que o homem escreve a 
sua história. 

Falando sobre os altos 
e baixos verificados na 
economia mundial, o che- 
fe do Poder Executivo 
enfatizou que e preciso 
haver união para "sair «les- 
se choque que leve ori- 
gem lá fora. mas que está 
lendo fortes reflexos na 
econom i a b ra si lei ra ". O 
prefeito lambem r«-ssal- 
lou a importância da 
Fenerto «• «Io Schrac para«» 
"Ti >cant i n s m a ra nh e n se". 

Já Fernando César Mo 
rais. chefe da Embratel no 
Maranhão, disse «pie esla- 
va orgulhoso em poder la- 
zer parle «1«- um evento «lo 
porte da Fenerto. "pois 
aqui estão reunidas as 
pessoas que trabalham no 
sentido de incrementar o 
processo «le' desenvolvi- 
mento pelo o qual passa 
lm|M-ralriz «• a Região To- 
canlina". Destacou «> em- 
penho da Prefeitura Muni- 
cipal em fazer com que a 

Feira, mais uma vez. se 
tornasse uma grande rea- 
lidade. 

Segundo ele. essa par- 
ceria significa o fechamen- 
to de vários negocios para 
o município, "fator que 
«leve ser levado em consi- 
deração em lace da crise 
econômica que afeta não 
so o Brasil, mas outras |io- 
lentes nações". 

Destacou a importância 
da comunicação dentro «Ia 
moderna empresa brasi- 
leira. Assim sendo, obser- 
vou que uma eficiente e 
veloz comunicação <!«• «la- 
«los lem importância fun- 
damental no mundo dos 
negocios. A Reile Publica 
«1«í Comunicação dc Dados 
por Comutação de Pacotes 
(Renpac). por exemplo. 
I>òe ao alcance das empre- 
sas do Pais um grande nú- 
mero de aplicaç«)es que 
asseguram o direito á par- 
licipação na era chamada 
a ido de do fnfornioçòo. 

José de Jesus Azzolini. 
chefe do Sebrae-MA. des- 
tacou a pujança da Região 
Tocanlina e o seu potenci- 
al econômico dentro do 
contexto estadual. 

Wl I B 

%EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 
I lorário 

03:30 Imperatriz x Tailândia 
05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 
05:00 Imperatrizx Balsas 
06:00 Imperatriz x Marabá 
06:00' Imperatriz x Fortaleza 
07:00 Imperatriz x Goiânia 
08:00 1 mpcrattiz x Goianésia 
09:00 Imperatriz x Rui Branco 
13:00 Imperatriz x São João 
13:20 Imperatriz x Vitória via Tcrezina 
14:00 Imperatriz x São Pedro 
15:00 Imperatriz x Viração 
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 Imperatrizx Belém 
23:00 Imperatriz x Juazeiro 
23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. feTjWragtfp 
Ligue a cobrar 

Freqüência 

Diário 
Diário 
Diário 

Sábado 
Sábado 
Diário 
Diário 

Scg.. Terça, quarta c sexta 
Diário 

Sábado 
Diário 
Diário 
Diário 

Segunda c quinta 
Diário 
Diário 

Segunda c Sábado 
Domingo, quinta c sexta 

Terça 

Central dc Atcn- 
C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

>  

% 

C0MAC0 

il 

Coo*l IXOO Wat 

695 

Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato c com 

retorno gárantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

Atenção proprietário 

de imóvel rural 

O presidente do Sindicato Rural de 

Imperatriz, Guilherme Baptista Ventura, 

comunica que a Receita Federal está de 

plantão na I Feira dos Estados e 

Municípios, no Parque de Exposições 

Lourenço Vieira da Silva procure o 

stand ao lado da Farmácia Guimarães 

para tirar suas dúvidas e entregar sua 

declaração sobre o ITR/97. 

Não se esqueça que dia 19 é o último 

prazo para a entrega da sua declaração 

do ITR/97 sem multa. 

Participe da 1 Feira dos 

Estados e Municípios 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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De norte a eul. De leete a oeete. Do Araguaia ao Tocantins, todas as 

fronteiras tem passagem. É o Governo do Estado construindo estradas 

para levar mais progresso e bem estar social a todos os tocantinenses. 

Secretaria ae Transportes e Obras ' M 
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YÁziqi Fez Festa dE 

conFraternízação dE 

seus aIunos dÍA 29 
O Instituto de Idiomas Yázigi «le Imiieratriz, realizou dia 

29 a festa de confraternização de seus alunos. Foi a partir 
das I9hs no salão de eventos (rua Maranhão, 826). ocasião 
em que os alunos de todos os cursos, acompanhados dos 
I>als. estiveram se confraternizando com professores, fun- 
cionários e mebros da diretoria, alem de convidados es|)e- 
ciais, amigos da instituição. 

Durante a festa, houve a tradicional troca de presentes 
do "amigo secreto", alem de apresentação de números 
musicais a cargo dos próprios alunos. 

Vale o registro. 

Consenso 
De|x»is do encontro reservado realizado na última quin- 

ta-feira no Palácio do Planalto, entre o presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso c o senador Anyònio Carlos Maga- 
lhães. presidente do Senado, que e contrario e IH maior 
liara as pessoas físicas, dentro do jtacole fiscal, governo e 
lideranças políticas entram finalmente num acordo, sobre 
a questão. Seríi reeditada uma MP com tabela se aliguotas 
diferenciadas. Ou seja. paga mais quem ganhar mais e |)on- 
to final. 
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ACREDITANDO SEMPRE Doslaqur também h<>J<- 
para o vmpifsAríti Josv S<'r$o Uníalhu. ipw há vários 
anos se csüiIm/x i-ii i iii Impcnurixçontu ilislrílmidor 
dv uli' então desconhecida marca de cerveja 
SchincarioL Desenvolvendo um trabalho de 
verdadeiro e outros familiares, o destemido 
empresário continua acreditando no desenvohimenlo 
de Imperatriz, apesar das inúmeras tliliculdadi"- 
enfrentadas, entre as quais um assalto à sua firma, 
cujo trauma ainda não foi superado, mas ele e sua 
família continuam firmes no batente. Vale o registro. 

YAZKil 

HIGHWAY 
Intensivo c 

Superíntensivo 
de inglês 

Você chcgn m-ais nípido cm I «m 2 

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

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

Faça já a sua escolha o alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superíntensivo 
I mês de duração 

Matrículas sempre abertas 
Rua Maranhão, 821» • Centro Fone: 721 -0287 

informes 

£speciais 

Machado Neto 

Ti 
wsr 

DROGARIA 

ECONÔMICA 

CoopERSUR CONVOCA 

A recém criada Cooperativa dos Prestadores de Servi- 
ços Urbanos (Coopersur). está convocando lodo os sócios 
fundadores para numa assembléia geral marcada para o 
dia oito de dezembro. 

O presidente Carlos Roberto Sousa Santos informa que 
a |>aula tratara sobre tudo do seguinte: demissão de novos 
coo|M-rados e deliberação do pagamento de quota-perte 
entre outros assuntos conssernentcs a Coopersur. 

Assembléia sera realizada as 17h00 do dia 8. na sede da 
Coopersur situada na rua Titadcnlcs. 100 - Vila Nova. 

Vale o registro. 

Novo Tempo 
0 Centro Espirita José Cirosso levou ao ar das 09h30 ás 

10h30. mas tinta edição do programa "Novo Tempo", pela 
TV Capital. Canal 05 (Rede Record de Televisão). 

A equipe técnica «• de apresentadores coordenada pela 
Dra. Maria Helena Ventura Oliveira comemora a excelente 
rcceplividatk junto ao público, tio quadro "O Espiritismo 
Responde . criado com o objetivo de responder ao vivo as 
várias indagações feitas pelos telespectadores Iih Io telefo- 
ne) inleressatlos no assunto. Vale conferir. 

NovemBro 

STF (iARAME COMERCIO AOS DOMINGOS • 
Desde que a íol^a semanal de seus empregados 
coincida pelo menos uma ver por mês com o 
domingo, os comerciantes hrasi/eiros /toderão abrir 
smis estabelecimentos nesse dia da semana sem 
desrespeitar a lei. Na última quarta-feira, 20, o 
Supremo Tribuna! Federa! (STF) considerou que 
a Medida Provisória n" 1.539. que prevê a 
abertura do comércio aos domingos, é 
constitucional, negando liminar impetratada pela 
Confederação Nacional dos trabalhadores do 
Comércio (CNTC), para impedira obrigatoriedade 
do funcionamento livre aos domingos, por se 
tratarem de atividade de utilidade pública na área 
do comércio varejista de remédios, A MP que 
estabelece a abertura do comércio aos domingos 
está em i igor desde o dia nove deste mês. 

AM'VERSARÍANTES ACII 

Os aniversariantes de hoje recebem os para- 
béns do ACII e do FEITO Á MÃO RESTAURANTE \self- 
service. churrasco no quilo, marmilex e aquela sa- 
borosa feijoada aos sábados). Na Av. Gefúfo Var- 
gas. esquina com a rua Alagoas-Centro. Fone: 721 - 
3565. 

Para seu arquivo tk |»esquisas; 
O mês de novembro eo 11° do ano civil com trinta dias. 
A palavra derivou dolalin Novembru. «k novem nove". 

Antes da reforma do cakndário. realizada ix-lo Imperador 
romano Numa. era o nono mês do ano que começava por 
março (Edipe). 

YÁziqi aBre matrícuIas 
O Instituto de Idiomas Yázigi de Imperatriz já estó conj 

matrículas abertas para as turma de 1998. destacando ^ 
seguintes novidades: 

Aulas de inglês informatizadas, onde o aluno terá o seu 
próprio e-mail na Internet, publicando seus trabalhos em 
home pages, tirando duvidas, fazendo exercício em casa e 
conversando nas salas de "chal". 

Inglês em cursos diferenciados como Graduation 
Program "que você começa aqui e termina numa escola 
Internexus no eslerior". Fone para informação é 721-0287, 

Humor 

A bicha foi procurai um psicólogo, era a 
primeira vez que ia se consultar, lá chegando, 
o doutor disse a ela: 

- Por favor, deite-se no sofá, relaxe e fique bem 
à vontade... 

A bicha olha maliciosamente para o psicólogo 
e diz: 

• Que bom! Isso agora se chama psicanálise, 
doutor? 

(Carlos A.M, • S/P p/ a revista Brazil Sex 
Magazine) 

Mercado- 

fincunceíro- 

PoiptNt» 
Hoje 2 
Amanhã   2.04% 
Fonte B(7Gazcla Mercantil (723-1759) 

Uíin (Fidiml) 
Nm anbroA>7   RS 0.9108. 

Urü (MuMcip*)) 
\o\einbti»A'7 RS09.II 

UIb (EMKIIJ»!) 
Novembro1'? RS 20.21 

UPC (Fidin*!) 
NovcnibraV?  RS 13.99 

DÓUR 
• Paralelo  RS 1.16 
• Turismo RS 1.13 
• Comercial RSI.II 
Cotações de 05 12 97 

OcRO 
0 grama no fechamento da BM&F do dia 05.12 97 

RS .11.05 
StUniu Mi^ino 
Novembro 97 ... RS 120.00 

SvUnio FamIIí» 
Novembto'97 RS 8.25 

* Oferecimento: I.IN K \RI \ IMPER \TRIZ. Tudoem 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
mfomutica PROMOÇÃO: bobinas para FAX rS 2.12. 
bobinas (tara calculadora (57x6(1) RS 0.29 RuaSimpticio 
Moreira. I47x. Centro, com o fone 72 2-I47S e o fax 722- 
1400. 

COOPKKATIVA 
«> Si. Fram Isco f.wrí* 

■■nnfrrr .. An. I.*. . Il.ui '«• il» 
II.I ||«<| .le .U4. «Inl.UHm-. <l""' lll"- 
t..t.titii>. <la C «HISIKI.IVI. (.mv.Ha 

DE SERVIÇOS |>.iia Inl.H il. .i.«anlii. ..Jwi: 
GERAIS DE A) AIIiiii..AI>.|. II-aii. ■ ,HIi... 

IMPERATRIZ 
I!) IKJíIH 1,1.^.1.1. .il. 
^ 1 Ihill.» -IIH 
V a... Hll.1.1.. ula f ..l».»!. ■ 

>. .1. |diU- 
.» C «Hlf»« .1. 

« ll4l IHI !•« •!•• •!• « 11 ? ||« «. .1. 
CONVOCAÇÃO ,|,(<MIS||{<.|V|. HHMH.II .. f u.. ■ 

tmf' — " 
lal« *. St líM» \M!« 

ilc *.•*• •llltf il«> |*WÍ7 
i 
i V 

(DNVOCAÇÃO 

COíHMíRATIVA 
DOS 

PRF.STADOKKS 
dk si-kviços 

I KIUWOS 

0 Sr. Carim KnU um Suuui s»iui>. n. uui <l<- MnliMK1'*'* iim- 
lli< KMit.-K-M \H. I.* .lio» <• .1.. KSl 
ii»|<» ■» riiiiln<l»)i-* ili-»l» < pura iVfrM-nltMa (àml. 

iiiiimi <l<- .«.Miiihi» -l*!-: 
A) AUIIMOA» •!> I.KII» 
li) hi lil>i >,■< j-i <K >(<• <|1l->l^|<.ill<'. 
1 1 Oull.l» ^»|||>||» ■ •ItK .111. Ill> - - I ■•Ill.l 
\ .... iu<>1 .. .. ■. n-ali/^iU ... 17 ••oi..,,),. ,i|jiiri.i'j •>7 ii.i ...l. 

•lallKin Ksl K. .hikiI.. j iu.i lii.il.iMi .. N l<"i Ciiiii. \ il. N.".i 
lim-r.iiii/. 1. \.m ii.Ui.il. .1. 

^ rtilil. K.J.. <l" s..u..i s.iut.i, 
l",. 
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Sociedade em Evidência 

  Ademir Souza 

Mulheres de 

Destaque 97 

•- V < A 

■t 
vv 

vf 

I .<1 

J 

w ' '«1 
Fíirailde dos Keis 
Gritou Calçados 

Francisca Carvalho 
O Boticário Maria das Graças Figueiredo 

Sec. da Cámaea Municipal 

§60 • 

4 

/ I -P 

% 

*/ 

Ética Guimarães Lopes 

Sandra Lucena 
Flocus de Neve 

Fabiana Figueredo 
Supermercado .Aliança 

ora em 

fase" ex perímniein t a II 

ini^i IfiniihíP-riniih tt ^ w I. iW K ^ 

¥ 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

saía 03 - Mercadinhi l w 
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N|^ste domingo o BIC vai pegar fogo com a disputa das escolas: 

Governador Archer 

X 

Princesa Isabel 

Banda 

Versáteis 
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Boletim dc Assaltantes desafiam a Polícia 

Ocorrência 

Assaltos 
Dois audaciosos assaltos 

movimentaram a cidade de 
Imperatriz durante o dia de 
ontem. O Bradesco S/A 
(agência centro), c o Arma- 
zém Paraíba (Calçadào) fo- 
ram assaltados pelos ho- 
mens da moto. Até o fecha- 
mento desta edição a Policia 
de Imperatriz não tinha ne- 
nhuma lásta dos assaltantes. 

Perda de 
documentos 

Maria do Amparo Gomes 
Braga, maranhense, soltei- 
ra, residente na Luis Domin- 
gues-Cenlro, comunicou 
que perdeu uma bolsa con- 
tendo todos seus documen- 
tos pessoais, tais como Car- 
teira dc Identidade Civil e 
outros. Falo este ocorrido 
no inicio da última semana 
quando a queixosa trafega- 
va pelo centro comercial de 
Imperatriz 

municar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Ci- 
vil. Falo ocorrido quando 
Irafegeva i>ela Dorgival Pi- 
nheiro de Souza. 

Furto de 
bicicleta 

Reginaldo Mariano da 
Silva, maranhense, soltei- 
ro. estudante, residente na 
rua Pará comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta Mo- 
nark- ano 97. cor branca. O 
falo ocorreu na tarde da 
ultima terça-feira, quando o 
referido veiculo movido a 
pedalada eslava estaciona- 
da em frente sua casa. 

Perda de 
documentos II 

Adriano dos Reis Men- 
des, maranhense, solteiro, 
residente na Vila Ddon Mar- 
ques. comunicou que per- 
deu sua carteira porta 
cédula contendo vários do- 
cumentos pessoais, entre os 
quais a Carteira dc Identida- 
de Civil. 

Perda de 
documentos III 

José Maria do Socorro 
Carneiro, maranhense, sol- 
teiro, residente na Vila Ca- 
feteira, compareceu na 
Depol liara comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo seu C.P.E 
e cerca de RS 50,00 
(Cinqüenta reais) em espé- 
cie. 

Arrombamento 
Francisco Carvalho de 

Morais, maranhense. 39 
anos de idade, residente no 
bairro Santa Rita comuni- 
cou que sua casa foi arrom- 
bada por elementos desco- 
nhecidos. Falo ocorrido na 
tarde da última quinta-fei- 
ra quando o queixoso e a 
esposa se encontravam em 
seus respectivos empre- 
gos. Dc acordo com o co 
municantc os elementos le- 
varam do interior da resi- 
dência vários objetos, entre 
os quais uma TV Philips 14 
polegadas a cores. 

Perda de 
documentos IV 

José Nery de Carvalho, 
maranhense, casado, pro- 
motor de vendas, residente 
ha rua Gonçalves Dias- bair- 
ro Juçara, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários do- 
cumentos pessoais. Fato 
ocorrido na tarde desta últi- 
ma sexta-feira. . 

Perda de 
documentos V 

Marcos Viana do Nasci- 
mento. maranhense, soltei- 
ro. residente no bairro Cae- 
ma. esteve na Depol para co- 

Arrombamenlo II 
Marilene Neves de Oli- 

veira. maranhense, casada, 
comerciante, residente na 
rua João Lisboa, comuni- 
cou que elementos desco- 
nhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
casa e levaram vários obje- 
tos. Segundo a comunican- 
te os elementos usaram 
uma barra de ferro para 
arrombar a fechadura da 
referida porta. Do interior 
da casa os desocupados le- 
varam um botijào de gás 13 
quilos e vários objetos de 
pequenos valores. 

Marilene informou ain- 
da que os arrombadores 
só não levaram mais obje- 
tos devido a mesma ter 
chegado a resiência quan- 
do eles se encontravam no 
interior da mesma. Ao per- 
ceber que alguém eslava 
tentando abrir a porta da 
frente os elementos deixa- 
ram a residência as pres- 
sas. 
Uma TV açores 16 polega- 
das, e um videocassete 
Philips foram deixados jk-- 
los marginais no quintal. 

Dois assaltos «le forma au- 
daciosa movimentaram ««item 
Uxla a Policia de Imperatriz. 
Conforme apurou a reporta- 
gem. não houve («Tseguiçáo 
(ti Policia e até o fechamento 
desta «lição não havia nenhu- 
ma pista que levasse a Policia 
a identificar os assaltantes. 

A ação dós margimiis iniciou 
lior volta das 8h quando qua- 
tro elementos armados de re- 
vólveres calibre 38 invadiram 
o Armazém Paraíba (Calça- 
dào). renderam dois funcioná- 
rios da empresa e levaram um 
malote com dinheiro que era 

Dois assaltos movimenlaram ioda a polícia de Imperalri/ 

que conlinua sem pistas 
(tara o |iagamenlo dos (uncio- Quando tudo parecia 
nános. 

Conforme o relato das viti- 
mas. a ação dos marginais foi 
rápida. Em poucos minutos 
eles deixaram as dqiendênd- 
as da loja levando cerca de R$ 
66.000.00 (sessenta «• seis mil 
reais) dc pagamento. 

Testemunhas afirmaram a 
rei»rtagem que os elementos 
mostraram muita 
tranqüilidade na hora de agir. 
Ao deixarem as dcjiendênci- 
as da empresa eles ocu|iaram 
duas motos e tomaram rumo 
ignorado pela Policia. 

tudo 
tranqüilo, os seguranças da 
agência centro <lo Bradesco 
S/A. na Gelulio Vargas, foram 
sun>reen«lidos |>ela quadrilha. 
Três elementos usando capa- 
cetes entraram no banco c 
renderam os seguranças. 
A ação foi rapida. 

A principio ouve tiroteio, 
mas os elementos consegui- 
ram sair ilesos, deixando um 
tios seguranças da agência 
identificado apenas («-Io ape- 
lido de Mendes, ferido a bala. 
Ajios conseguir se livrar dos 
seguranças. um dos assaltan- 

tes foi ale o caixa onde conse- 
guiu levar todo o dinheiro. 
De acordo com informações 
obitidas pela reportagem jun- 
to á gerência (La agência, os 
elementos levaram cerca de 
RS 4.000,00 (quatro mil 
reais).0 assalto ocorreu («ir 
volta das 13h. 

Apos a pralicq do assalto 
os elementos fugiram em 
duas motos que estavam esta- 
cionadas em frente a agencia. 
Até o fechamento desta edição 
não havia nenhuma informa- 
ção com relação a identifica- 
ção dos assaltantes. 

Juíza transfere menor 

para "Maiobinha" 

O menor J.M.J, maranhense, 
17 anos. principal acusado de 
ler assassinado o taxista 
Vicente França. 59 , breve- 
mente será transferido de 
uma das celas especiais do S1 

BPM de Imperatriz para a 
Unidade Pedagógica 
Maiobinha. na capital do Es- 
tado. 
O crime ocorreu no dia 25 de 
agosto ultimo, quando o 
taxista foi assassinado com 
várias tacadas |»elo menor. O 
caso aconteceu ns proximi- 
dades do Kartodromo. O cor- 
po de Vicente França somen- 
te foi encontrado pela Policia 
Civil três dias depois no Se- 
tor Agncola em elevado esta- 
do de decomposição. 
Na sentença assinada pela 
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O Santana que cru usado pdo taxista Vicente França 
juiza de direito Luzia Madei- de internação na Unidade no mural do Fórum Henrique 

Pedagógica Maiobinha. em 
São Luís. 
De acordo com ainda com a 
sentença. |iuhlicada e afixada 

ra Ne|K>muceno. titular da 
Vara Isolada da Infância e Ju- 
ventude. foi determinado que 
o menor cumpra seis meses 

de la Rocque. J.M.J. |)od''rar 
ao final do período du -eis 
meses de internação ser sub- 
metido a uma avaliação. 

Nova versão para o 

assassinato de vigilante 

DeleUudo Vundir 

O delegado Vandir 
Fialho conlinua em busca 
de pistas que o leve ao 
nome dos assaltantes que 
assassinaram a tiros o vi- 
gilante Crisogno de Paula 
Dias, 43. crime ocorrido 
ás 19h da última quarta- 
feira em frente a entrada 
que dá acesso á Super 
Quadra. 
A vitima residia na rua 
Bom Jardim, no bairro 
Santa Rita. e segundo o 
que foi apurado pelo dele- 

gado de plantão naquele 
dia. ele retornava para 
sua residência. A princi- 
pio surgiu a informação 
de que os assaltantes 
abordaram a vitima para 
lhe tomar sua bicicleta, e 
como ele teria reagido foi 
alvejado com três tiros de 
revolver calibre 38. lendo 
morte no local. Crisogno 
morreu com uma das 
mãos segura a bicicleta, e 
a outra em uma faca tipo 
pexeira. possivelmente 

usada para se defender 
dos marginais. Testemu- 
nhas afirmaram á reporta- 
gem no local «Io crime que 
a vitima trafegava normal- 
mente pelo setor quando 
observou que os assaltan- 
tes estavam abordando 
um casal que eslava as 
margens da BR 010. Ao se 
aproximar foi alvejado jte- 
los marginais, que deixa- 
ram o local cm uma outra 
bicicleta, possivelmente 
produto de roubo. 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Impcratriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


