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Gastão Vieira contesta 

matéria publicada na Veja 

A 

. 

(lastão \ rc7TarrrtTrhTTt' ?trs dôfcdtHlos-pofa ffuatidade do ensino 

Cavalo de Aço teme 

represália da FMF 

A última edição da revista 
Veja, numa das suas colunas, foi 
publicado que o Maranhão é o 
Estado que menos aplica em 
educação: R$ 189,67 por aluno. 

O secretário estadual de 
Educação, Gastão Vieira, 
confirma o número, mas faz 
esclarecimentos que isentam 
completamente o Governo do 
Estado da responsabilidade pelo 
baixo valor aplicado. Gastão 
revela que o valor encontrado 
pelo Ministério da Educação é a 
média do que é aplicado no 
Maranhão incluindo Estado e 
Municípios. 

Trocando em miúdos, 
enquanto o Governo do Estado 
aplica R$ 330,00 por aluno, o que 
representa 10% a mais do que o 
mínimo exigido pelo Mec, os 
governos municipais, um pelo 
oitro, aplicam apenas R$ 91,00. 

Gastão explica ainda que o 
Maranhão tem, no momento, 1 
milhão, 224 mil e 401 estudantes 
matriculados. Desse total, 431 

mil, 593, ou seja, 35%, pertencem 
\a rede escolar de 
responsabilidade do Governo do 
Estado. Já os outros 792 mil, 803, 
o que corresponde a 65% 
pertencem à rede municipal, pela 
qual o Governo do Estado não 
tem qualquer responsabilidade. 
" Educação Municipal", explica. 
" é atribuição de prefeito e não 
de governador, só que por um 
processo incorreto, o Mec, que 
sabe como as coisas funcionam, 
joga todos os índices no mesmo 
caldeirão, encontra uma média 
de aplicação de recursos e a 
registra como se tudo fosse 
responsabilidade do Governo do 
Estado. Toda vez que se mistura 
as duas coisas, a média será 
baixa, embora o Governo do 
Estado esteja cumprindo a sua 
parte, não tem jeito, ou os 
municípios aplicam mais em 
educação ou a média do 
Maranhão não vai melhorar" diz 
o secretario de Educação do 
Maranhão. 

O diretor de futebol da 
Sociedade Atlética Imperatriz, 
enviou comunicado a Federação 
Maranhense de Futebol 
reafirmando a não participação 
do Cavalo de Aço na partida de 
logo mais a noite em São Luis. 

Wiliam Marinho, justificou 
que todo o ele- m do mais 

querido está envolvido com o 
jogo da grande final do Copão 
Maranhão do Sul. 

O desportista, teme 
represálias por parte da 
Federação, já que os times do 
interior sofrem retaliações 
vindas da capital. 
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Sesau capacita profissionais 

de saúde dos Hemocen ros 

INDICADOR 

CAPITAL 

Dólar Comercial 
Compra  RS 1,11 
Dólar Comercial 
Vpnriíi RS 1,11 
Dólar Paralelo 

RS 1,16 
Dólar Paralelo 
Venda  _ RS 1,16 
Dólar Turismo 
Compra  RS 1,14 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,90 
Ouro (g) 
Venda RS 11.04 
Poupança 
Reudimeiiio  1.33% 
Ufir 
ValoF RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Nov.   RS 120,00 
Salário Família 
Valor RS 8,25 

Mulher apanha 

de falso policial. 

Anionia Maria da Conceição, 
maranhense, 35 anos de idade, 
residente na Vila Norte Sul em 
João Lisboa, procurou a 
imprensa na manhã de ontem 
para denúnciar espancamento 
por parte de um servidor público 
municipal da cidade de João 
Lisboa, identificado apenas pelo 
prenome de Domingos. 

Candidados 

de prefeitos 

A crise econômica pela qual 
atravessa o país, contribui para a 
desistência dos inúmeros 
pretensos candidatos a uma vaga 
no legislativo estadual. Imperatriz 
que até pouco tempo estava 
cotada para contar com cerca de 
dez nomes á cadeira de 
deputados, teve uma redução 

Conforme a vítima a confusão foi 
iniciada na tarde do último 
sábado quando o lavrador 
Anlonio Cardoso da Silva, 
maranhense, 45 anos de idade, 
esposo de Antonia Maria 
comprou na merceária do 
comerciante identificado apenas 
por Lucas, um litro de cachaça. 
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buscam apoio 

e do governo 

considerada drástica Para analistas 
políticos, isto pode construir para 
aumentar as chances de que a 
cidade venha a ter um maior 
número de deputados estaduais. 
Os candidatos, já estão em busca 
do apoio de prefeitos e da 
governadora Roseana Sarney. 
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Durante os dias 26,27 e 28 
de novembro, a Divisão de 
Sangue e Hemoderivados da 
Secretaria de Estado da Saúde 
do Tocantins-Sesau, realiza em 
Porto Nacional o treinamentos 
dos Bioquímicos e Biomédicos 
que trabalham nos hemocentros 
do Estado. 

A solenidade de abertura 
aconteceu nesta quarta-feira ás 
09hs na Policlínica de Porto 
nacional e contou com as 
presenças de diversas 
autoridades. 

O evento conta palestrantes 
do Ministério da Saúde e da 
Sesau que irão apresèntar os 
temários: Cadastramento 
histórico e clínico do doador; 
Coleta, condições do local e 
flebotomia, doações autólogas; 
Atenção do doador pós coleta e 
reações adversas, doador inapto: 
transfusões saguineas e 
reaçõesa adversas: 

■ Saneamento 

r m m 

n 

mm 

Siqueira Campos, investimento na saúde 

Hemoderivados; 
Imunohematologia; 
Fracionamento, exames pré- 
Lransfusionais; Sorologia; 

Controle de qualidade, 
Biossegurança; Fiscalização 
nacional de serviços 
Hemoterápicos. 

Benefício chega a periferia 

Os técnicos da secretaria de 
Infraeslrutura vistoriaram 
durante a manhã de ontem as 
obras em construção na Vila 
Redenção I e II. 

Em ritmo acelerado, homens 
estão envolvidos na 

pavimentação do bairro onde 
seis ruas já foram piçarradas. 

O secretário da 
Infraestrutura Jairo Oliveira 
anunciou que numa nova fase de 
trabalho. estão sendo 
construídas diversas galerias e 

caixas de água. Apoulação vem 
demontsrando satisfação com os 
serviços realizados pela 
prefeitura, e reconhecem que 
Imperatriz, está ganhando um 
novo visual urbanístico. 
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Incentivo 

na medida 

certa 

Todos ganham c ninguém 
sai perdendo, este foi o slogan 
da medida provisória assinada 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso para 
ampliar para os 100% de 
dedução no Imposto de Renda 
na lei de Incentivo à cultura. O 
que já valia para os 
inveslimento em cinema, que 
chegaram aos R$ 01 milhões 
no ano passado, agora vale 
lambem para mais cinco 
segmentos da cultura. Quem 
investir em cinema, artes 
cênica, música clássica e 
instrumental, acervo de 
museus e de bibliotecas 
públicas, livro de arte e em 
exposições intinerantes de 
artes plásticas também terá os 

mesmos benefícios da dedução 
até aqui só obtidos pelo setor 
áudio visual. A MP atende 
antigas reivindicações desses 
setores e pode garantir a eles 
um impulso semelhante ao do 
cinema nacional, que com 
certeza vai se beneficiar do 
desenvolvimento dessas outras 
atividades culturais. Governo 
federal dá. com essa medida, um 
grande salto em direção a uma 
política cultural. t) 
aperfeiçoamento da legislação é 
um grande passo para isso, 
garantindo possibilidades cada 
vez mais amplas de novas 
iniciativas que venham a 
estimular o desenvolvimento 
cultural do país. 

mais a sua clínica particular. 
1 )ono de u ma cx| icnéncia am| )1a 
em ginecologia, ele e um dos 
mais bem conceituados na sua 
área. e já faz grandes 
investimentos no setor da saiide. 
tudo para dotar sua clínica do 
que há de melhorem segurança 
e conforto hospitalar. F para 
ganhar mais espaço, o médico 
atende agora sob novo 
endereço, o que possibilitou 
maior conforto e mais espaço, 
vale uma visita. 

Balé do rei 

• negro 

Soh novo 

endereço. 

Desde que deixou a duração 
do Hospital Regional, o médico 
Carlos Cruz vem se dedicando 

Fie tinha tudo para ser mais 
um menino de rua, mais 
Welinglon de 16 anos é um dos 
meninos mais perfeitos dentro 
do balé clássico no Brasil. Fie 
que nasceu no morro é negro e 
estudou balé em escolinha de 
fundo de quintal, recebeu no ano 
passado uma bolsa para se 
aperfeiçoar em Montreal na 
Fspanha, com a ajuda da 
apresentadora Hebe Camargo 
que bancou as passagens, 
Welington foi e se deu muito 
bem. Em agosto ele retornou ao 
Brasil e foi um dos convidados 
de honra da a| )resentad( na nesta 
segunda feira. Agora com o 
patrocínio da Varig, ele vai 
representar o Brasil no festival 

Dr. Carlos Cruz, ginecologista 

da Suíça, e ao retornar já fixa um 
endereço certo: o municipal de 
São Paulo. 

Uma 

paixao 

amorosa. 

As crianças agora também 
terão oportunidade de 
conhecer um pouco da vida e 

da obra de Carlos Gomes, um 
dos mais importantes 
compositores brasileiros. A 
Fundação Nacional de Arte e 
a editora Agir lançaram o livro 
Carlos (.ornes, uma paixão 
amorosa, na forma de um 
grande poema. O lançamento 
faz parte das comemorações 
do centenário de morte do 
maestro. A obra narra a 
trajetória do autor de O 
01'AR AN I. misturando 
pa>>.içen: • ua '.lua. em 

Campinas, até a sua morte, 
em Belém, e traz ainda 
trechos de algumas de suas 
composições. O livro de 
autoria da atriz e diretora de 
teatro infantil Maria Idalina 
Ismael, está sendo usado pela 
autora para fazer 
experiências e criar diálogos 
entre Carlos Gomes, e os 
personagens de suas 
composições como o 
imperador D. Pedro 11 e o 
cm i lio; i«»e de Alemãl. 
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SAO LU 15 

AÇAILÂNDI, 

BELÉM 

PARAGOMI 

TERESIN 

FORTALEZA 

BALSAS 

DOM ELISEU 

PALMAS 

IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da /IP/IRECIDd 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 

/IRIRECIDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

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 de^iRIRECID/l. 

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

ü 

: ç- 

/IP1RECID/I 
:  

Reservas de passagens 

721-5687 
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mi mi: mm 
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APOIO: Sistema Tucamís de Comunicação 
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Crise diminui número de candidatos 

O apoio dos governos municipais e estaduais poderá ser fundamental nas eleições de 98 K 

A c rise econômica dimimiiu 
o número de candidatos as 
eleições de 98. Tomando como 
base a Câmara Municipal de 
Imperatriz, que no inicio do 
semestre tinha mais de dez 
candidatos, e hoje tem apenas 
(08). João Macedo, Arnaldo 
Alencar e André Pau li no D' 
Albuquerque. Os articulistas 
políticos estão preocupados com 
0 número de candidatos as 
eleições proporcionais do ano 
que vem, tanto em Imperatriz 
como nos municípios que fazem 
a região TcK-anlina, como é o caso 
da cidade de João Lisboa que 
deverar ter três candidatos: 
lolete Dino. (primeira dama do 
município). ex-prefeito 
Raimundo Cabeludo, e h ranciseo 
1 lolanda (ex-candidato a prefeito 
da cidade). Fazendo uma analise, 
são poucos os que ainda tem 
coragem de dizer que são 
candidatos a deputado nas 
próximas eleições. 

O quadro se complica quando 
notamos a ausência do sexo 
femino para aquelas eleições, 
uma vez que a lei orgânica dos 
partidos prevê o mínimo de 20 
por cento das va^as para o sexo 
frágil. Além de lolete Dino (em 
João Lisboa), ventila-se lambem 
os nomes de; Conceição 

ÚRa, v Nice Lobão. Por 
Pb lado ainda pondera a 

interrogação a respeito de 
nossos candidatos a vice- 

í :í 
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O vereador André Pnulino (líder do PMDB) garante que 
lutará por uma vaga 

governador, bem como a Spõsito ligado a administração 
suplentes da única vaga de 
senador da República, vistas aos 
presidennles das executivas. O 
vice-prefeito de Imperatriz Luis 
Carlos Noleto, também poderar 
lançar o seu nome a deputado 
federal. Jão empresário Moaçir 

Jakson Lago, poderar ser 
indicado a vice-governador na 
chapa Fpitãcio Cafeteira. Caso 
seja (b-scartado o nome de 
Moaçyr. obioquúnico PVancisco 
Araiijo poderar entrar como 
forte candidato a vaga. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário ÜHIH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00' Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goiancsia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x Cão João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Ii.^eratriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

■■■yM 
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Em foco 

Railda Ramos 

De volta 

O radialista Orlando 
Menezes estará de volta ao 
radio em breve. Conhecido 
pelo seu estilo polêmico e 
conlestador. Orlando tem um 
grande publico. Seu programa 
Jogo Aberto, sempre foi 
sucesso na Rádio Marconi FM, 
tirado do ar por questões 
políticas. 

Esperamos que vez. que 
os políticos locais sejam 
coerentes, não apelando para 
retaliações, quando criticados 
e procurem usar o poder para 
algo construtivo. 

Mercado 

O tão esperado Mercado 

bem. Fiquem de Olho! 

Boa idéia 

Os seis países do Mercosul, 
do qual o Brasil faz parte, 
decidiram comprar juntos 
remédios para Aids. O objetivo 
e conseguir preços mais 
baixos. 

Demissões 

Visitando Açailàndia 
Eduardo Filho, presidente do 
Sindicato dos Ferroviários do 
Fará e Maranhão. 

O objetivo de sua vinda e 
discutir com funcionários da 
Companhia Vale do Rio Doce, 
os problemas gerados com as 
recentes demissões, que já 

que comprovadamente são os 
mesmos. Estar mais do que 
na hora do Secretario de 
Segurança do Estado tomar 
providencias para descobrir 
quem esta por traz destas 
quadrilhas. 

Candidatura 

O ex-prefeito Leonardo 
Lourenço de Queiroz, que por 
algum tempo andou sumido 
atualmente e visto 
constantemente nos eventos 
sociais, empresariais e 
políticos da cidade do ferro. 
Fontes dão contas que o 
mesmo pretende se 
candaditar a deputado 
estadual nas próximas 
eleições, se o panorama 

■ 

Oriundo Meneses volto ao rádio em Açailàndia 

Rublico Municipal que leve sua 
obra anunciada hã vários 
meses, finalmente começa a 
ser construído. O prazo para 
conclusão do serviço que será 
realizado em convênio 
firmado entre o Estado e a 
prefeitura Municipal e de 150 
dias. F esperar e conferir! 

Abusos 

Alguns supermercados e 
lojas comerciais aproveitaram 
o aumento das taxas de juros 
e dos preços dos 
combustíveis para 
remarcarem seus preços alem 
do reajuste previsto pelo 
governo, gerando um 
aumento aguardado 
principalmente nos gêneros 
alimentícios. 

A arma do consumidor 
ainda continua sendo a 
pesquisa de preços antes de 
comprar, o que obrigará os 
comerciantes que especulam 
a volta da inflação para 
financeiramente se darem 

passam de mil na região, após 
a i irivalização da empresa. 

O sindicalista culpa os 
políticos por não tomarem 
alguma posição que evite mais 
demissões, que acha 
injustificáveis já que a Vale e 
uma empresa 
comprovadamente rentável. 

Assalto a Bancos 

Diante de tantos assaltos a 
bancos na região, as agencias 
bancarias de Açailàndia estão 
evitando permanecer com 
dinheiro em caixa. Para se 
descontar um cheque superior 
a mil reais, o cliente muitas 
vezes tem de esperar bastante 
o que gera descontentamento. 

No banco do Brasil, o mais 
visado pelos assaltantes, estão 
tomando precauções extras de 
segurança. 

Ale hoje não tem unia pista 
dos assaltantes que já 
efetuaram tantos assaltos na 
região, e sempre com o 
mesmo estilo o que demonstra 

político continuar como estar, 
e o nome mais cotado para 
representar a oposição. 

Resta saber o que fará a 
governadora Koseana Sarney 
que com isso ficará de saia 
justa já que o ex-prefeito e 
reconhecidamente seu 
grande amigo, e o atual chefe 
do executivo Deusdete 
Sampaio, seu aliado político 
que terá seu próprio 
candidato ou candidatos, 
provavelmente fará o que fez 
na ultima eleição, não pedira 
votos para candidatos de 
Açailàndia. 

O ladrão 

Circulando por nossa cidade 
o ídolo da música brega 
Vanderley Andrade " O ladrão". 
Em visita a sua musa, a 
promotor Mareia dos Prazeres. 

Os fans do estilo terão 
oportunidade de conferir o 
talento do rapaz em mais um 
show no dia 12 de dezembro, 
no palco do Gigantão. 

Hospital Santa Maria 

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

Banda Mel com Terra - Forró - Dia 29 

Banda Magnus - Reggae - Dia 30 

( 

r DPM > 

. Comércio e 

^ Representação Ltda ^ 

HC 

Plano de Saúde 

Hospital das Clínicas 

Hotel Shalon 

Remando 

Antunes 
J 

^ Luís Carlos Noleto"^ 

Více-nrefeito J 

Disbil 

Antárctica 

Uma Paixão Nacional 

Caiman 

S/A 
> 

Produzindo Álcool 

je     

Câmara 

Municipal 

Vaimir Izídio 

Presidente 

Sinrural 

Adm. 

CeL Ventura 

roféus Magno 

Verdadeiras obras de arte 

Fone: 721-5823 

Caninha e 

Vinho Duelo 

ARA 

Pref. de Imperatriz 

Adm. 

Ildon Marques 

^ Dep. João > 

x Paiva > 

Deputado 

Federal 
8ec. de Agricultur? 

do Estado 

Chico Coelho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Nada de 
especial 

Os programas 
evangélicos que existem na 
maioria das rádios de 
Imperatriz são, para quem 
gosta, um ponto de parada 
para o reabastecimento do 
espírito. Segundo 
comentários que eu ouvi 
numa roda de pessoas, 
dentre elas alguns 
evangélicos, não há nada de 
especial nessses 
programas, o que existe é 
uma diferença em 
comparação aos demais. 

C  

Na verdade1 está certo quem 
diz que a gente ouve e vé o que 
gosta, e que cada crença deve 
st1!" respeitada e todos tém o 
direito a um espaço. 

Agora mais do que nunca os 
Órgãos de Comunicação da 
cidade estão dando lugar aos 
programas religiosos, 
produzidos pelas mais variadas 
Igrejas 

Acordando 
o povão 

O Programa Manhã 
Sertaneja da Rádio Capital, está 
super em alta. Prova disso, é o 
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grande número de cartas 
recebidas diariamente pelo 
apresentador Chacal (foto). 
Aliás, esse moço é muito querido 
pelos ouvintes que o tratam de 
maneira esjiecial não apenas nas 
cartas como também nas visitas 
que o fazem no estúdio da 
emissora. Vale a pena acordar 
cedinho para ouvir a boa música 
e o papo gostoso da Manhã 
Sertaneja. 

Expressão 
em cena 

Os sábados ficam bem mais 
descontraídos quando chega a 
hora do Expressão em Cena da 
TV Mirante. Atualmente sob o 
comando de Jonas Ribeiro, o 
programa está uma maravilha 
não deixando nada a desejar. Ele 
está mandando ver e desde que 
assumiu está fazendo bonito. 

Vale lembrar que Jonas 

Ribeiro está comemorando 
os seus dez anos de estrada 
como Colunista Social. Tanta 
experiência assim, só poderia 
ser traduzida em sucesso 
absoluto. Parabéns. 

Aproveitando 
o embalo 

E por falar em colunas 
sociais, quem está 
anunciando um novo 
programa nesse estilo é o 
Hélio de Oliveira, que 
inclusive, ja foi titular do 
Expressão em Cena. Depois 
de falar e falar, agora parece 
que o negócio vai mesmo em 
frente. Conforme os 
anúncios, a partir do dia 
primeiro de dezembro ele vai 
estar na TV Difusora 
mostrando os fatos da nossa 
sociedade .Tomara que seja 
mesmo... 

HOffOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão il Libra Sagitário 

Hoje um amigo um tanto 
ex| xTiente o ajKMará em suas 
decisões, no entanto os astros 
aa niseDiamcp-v! xjè saibantribuir. 

Hoje é dia de buscar aprender 
mais no trabalho, para isso 
procure pessoas mais 
experientes. 

Hoje uma pessoa mais 
experiente irá observar seu 
comportamento e poderá até da 
conselhos, ouça-os com atenção. 

11( )je seu astral vai está lá n< > alú >. 
1 x)rtant( > trate ] xssoas de casa C( mi 
muito carinho, vale também dá 
mais atenção ao ser amado. 

Confie mais em sua 
capacidade e siga com seus 
planos, No amor é recomendável 
dá um breque nas preocupações. 

Aquário 
✓VV\ 

Trabalhar em equipe é 
uma característica sua. não 
fuja, no amor, tudo 
continuará bem. 

Touro Câncer Virgem 
ííl 

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Energias positivas 
poderão ajudar você hoje em 
seu trabalho, a noite, 
recomenda-se um cuidado 
maior com o ser amado. 

I loje você poderar vir sentir 
assim uma certa atração por 
pessoas mais velhas, no entanto 
não fique supresa, cabe a você 
aceitar a atração. 

Hojeé um daqueles dias que 
lhe trará muito prazer nos seus 
afazeres, curta essa sensação, ela 
é fundamental para engrandecer 
seu estado de espírito. 

Hoje ê um daqueles dias de 
tratar bem seu lado artístico, isso 
além de mostrar seu talento, 
também te trás muito prazer. 

I loje as novidades financeiras 
poderão surgir, bastar você se 
abrir para sua as oportunidades, 
é aconselhável o azul piscina 
para o dia. 

Hoje é aconselhável que 
você invista mais em seus 
sonhos, não é nada 
aconselhável não partir para 
a ação. aproveite. 

PROGRAMAÇÃO f VHF/UHF 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
TV 

/ Difusora 

TV 

Mirante 

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

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Ihompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - D Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2" Edição 
20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Reeord 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua 

onda no ar.. 

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 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:50 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 10 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Canal / I 
TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico 

que é líder 

de 

audiência. 

Na TV 

Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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

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

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

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente com 
Wagner Montes 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série llardball, 
Força Bruta 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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ProÔMçào ôe filmes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

Produção de áudio editado por computadores fjrájicos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Conjunto Planalto 

Assembléia discutirá dívida com a Caixa 

Associação de Moradores colocará em pauta questão do pagamento das prestações atrasadas 

por Sérgio Neres 
Editoria de Cidade 

Nesta sexta-feira, 28, a 
Associação de Moradores do 
Conjunto Planalto I e II, 
estará realizando uma 
assembléia geral e extra- 
ordinária, é o que nos 
informa o presidente da 
entidade, Pranciseo das 
Chagas, acrescentando , que 
vários assuntos serão 
debatidos com os 
representantes da Caixa 
Kconòmica Federal e do 
Poder hxeeulivo Municipal. 
Na pauta, os moradores do 
conjunto, debaterão com a 

Caixa hconòmica, a questão 
da inasdiplência com o orgão 
e com os representantes da 
prefeitura municipal de 
Imperatriz sobre a 
viabilização de infra- 
estrutura ao logradouro. 

Francisco das Chagas, diz 
que a reunião está sendo 
programada a muito tempo, 
haja visto, que se faz 
real menle nescessário 
debater os assuntos que 
dizem respeito à 
comunidade do conjunto 
planalto I e II. As pessoas 
daquele conjunto, realmente 
estão com os seus 

pagamentos atrasados para 
com a Caixa Econômica 
Federal , relatou o 
representante dos 
moradores daquele bairro. 
Ele disse ainda, que as 
condições físicas do referido 
bairro',%stá em uma situação 
bastante critica, ou seja, a 
falta de canalização, esgoto, 
asfalto, limpeza, arborização, 
colhimento do lixo público e 
muitas outras nescessidades 
que integram o bairro. 
Francisco das Chagas, que é 
o representante do conjunto 
planalto le II, disse que, a 
própria associação dos 

moradores, ou seja, a 
comunidade de uma forma 
em geral, até já enviou um 
oficio ã Secretaria de Infra- 
estrutura, convidando o 
secretário, Jairo de Oliveira, 
para se fazer presente na 
reunião, haja visto, que essa 
seja a primeira reunião a ser 
realizada pelos moradores 
daquele vizinho bairro. O 
presidente da associação, 
destaca ainda, que a agência 
da Caixa Econômica Federal 
de Imperatriz, não tem 
nenhum interesse, em 
despejar seus mutuários . 
Francisco das Chagas, 

afirmou que o diálogo tem 
sido salutar com os 
representantes do orgão , 
uma vez que caso, isso 
viesse a acontecer , seria na 
prática um problema social 
com profundas dimenssões. 
Acrescentou quea entidade, 
os moradores , e a C.E.F, 
estão empenhados no 
sentido de que o problema 
seja resolvido , ou pelo 
menos , amenizado nesse 
primeiro instante. 

A Caixa Econômica 
Federal, não tem interesse 
em despejar ninguém de 
suas casas, até porque iria 

causar com certeza um 
problema social muito 
grande, o que a caixa quer 
junto com a Associação de 
Moradores, e os próprios 
mutuários, é resolver essa 
situação , acredita-se que 
pelos planos da referida 
agência que hoje existem, 
só não se regulariza, quem 
não quiser e por isso mesmo 
a Associação de Moradores 
do Conjunto Planalto I e II 
está empenhada em 
solucionar essa questão, 
ressaltou o presidente da 
associação, Francisco das 
Chagas. 

Parlamentares mirins recebem 

plano plurianual do executivo 

A camára municipal dt 
Imperatriz, recebeu do Poder 
Executivo, o plano plurienual, 
que será estudado pelo os 
parlamentares mirins. O 
presidente da casa de leis. o 
vereador Valmir Izido Costa, 
disse que esse plano é 
previsto pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica 
do Município e que pela 
primeira vez, um prefeito, 
envia um plano diretor ao 
legislativo. Ele informou que 
o plano plurienual, foi 
recebido pela camâra e já foi 
encaminhado para a 
comissão de justiça e 
redação para um parecer 
prévio em que cada vereador, 

O piesidente da casa de leias diz que essa é a primeira vez que recebem um plano do executivo 

irá receber uma cópia do 
projeto. Sobre1 o pagamento 
do lü" salário aos servidores 
da camára municipal. Valmir 
Izidio confessou as 
diliculdades enfretadas por 
causa da escassez de 
recursos. For causa disso, foi 
nescessário dar um basta em 
algumas gordurinhas, 
incluindo a demissão de (i 
luncionários e 2 oficiais de 
gabinetes, vinculados ã 
presidência. 

Diante dos obstáculos, 
Valmir Izidio, afirmou que os 
servidores do legislativo, irão 
receber o 12,° salário 
conlorme loi anunciado 
anteriormente. Ele 

acrescentou que a camâra de 
vereadores, está realmente 
passando por alguns 
problemas, que isso não se 
pode esconder, pois logo 
seria público e notório. Só no 
mês de setembro, houve um 
corte de energia eletrica, 
motivada por débitos de 
gestões anteriores, que veio 
a tona na sua gestão. O 
presidente da camâra, disse 
ainda que surgiram outros 
débitos, como por exemplo, 
o da Caema na ordem de 28 
mil reais e o do INSS na 
ordem de 212 mil reais, 
todos esses débitos já foram 
negociados, explica Valmir 
Izidio. (S.N.) 

Associação de deficientes 

realiza campanha 

O objetivo é incentivar os empresários a contribuirem 

com entidade 

Ou t-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

or ^ 

A associação dos 
deficientes de Imperatriz, 
deu inicio no ultimo dia 2!)/ 
11 a Campanha "Freconceito 
não. Unidos sim". O 
presidente da entidade, 
Raimundo Cardoso Lima, 
informou que os empresários 
de Imperatriz, estão 
recebendo convites no 
sentido de que ajudem a 
Associação dos Deficientes 
de Imperatriz. Raimundo 
Lima, disse que a entidade 
elaborou um evento no 
ginásio do juçara clube, para 
que fosse possível a 

arrecardaçao de recursose 
donativos. A Associação dos 
Deficientes está conseguindo 
obter êxitos na sua investida, 
apesar de muitos 
empresários não quererem 
participar, contribuindo com 
a entidade. A colaboração dos 
empresários é muito 
importante e significativa 
para o orgão. Os empresários 
de Imperatriz, que quiserem 
ajudar a Associação dos 
Deficientes de Imperatriz, é 
so doarem a quantia em 
dinheiro que lhe forem 
razoável ou donativos que a 

associação recebe com muito 
prazer e carinho pois é para 
o próprio bem da nossa 
cidade. O precoceito contro 
os deficientes em 
Imperatriz, ainda é um 
grande obstáculo, 
principalmente no mercado 
de trabalho. 

Os componentes que 
fazem parle da associação, 
acreditam que a campanha 
desenvolvida pela entidade, 
terá um grande sucesso e 
espera contar com o total 
apoio da comunidade 
imperalrizense. (S.N.) 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Hus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

CASA DO ESTUDANTE 

FOINE: 72U6222 

ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 
ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
  Milhomem, 451 - Centro 

tu "IgíT» nicai Próx. Bernardo Sayào 
imperatriz Maranhão 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

m 
ü 

Credenciada pelo Detran MA e (1 1 

Cirelran). Hahililnção. Aulas Práticas e 

Teóricas, renovação da C.X.II. 

Diretor e Instrutor: Homero e Franco 
r<>Uci C c v//'//, //,?.? - Mcrctídinho 

C 17. Mciiiocl Bnndcini - C entro 
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Capitai 

Social 

Linda Veloso 

Itma mva vida 

e.s+c\ de-sde. o dia iO de novembro sendo 

aoordada eom o programa LAma yNlova \/lday o 

yVlaanatn - aguas da T^a^ esfa aom uma programarão 

dirigida as |amílias em geral a+rãves das ondas TTerra 

FM/ o Fasfor Faeraio de (Fasfroy aonselKeiro |amiliar 

es+ã fodos as manbãs das 5 da tarde ãs ~7 da noite,, 

dirigindo este. programa de grande audienoia. 

D e se m b a roa n d o 

Foi reeepeionada no aeroporto loaal a grande amiga e 

candidata a d eputada federal yN) ice Fobão. (Fia gue 

veio especialmente rever amigos na Região Xocantina 

| e participar do grande Baile Facu de Ouro. Durante 

sua visita a nossa cidade recebera homenagens d os 

amigos gue residem na Xerra do Frei. Desejamos a 

simpática e guerida /\]ice Lobão boas vindas. 

ill 

m 

O belo casal de médicos Dr0 Odson Oalixto e Dra 

y\riane dispensam comentários. 

7L amiga Xt^ka resolveu liguidar todo o seu estogue 

de sapafos F-Iaudinay coin os melbores preços. jtL 

amiga esta falando gue é presente de Da pai yVoel. 

\-(. \ k\ c con|irí \ estti grande promoção com preços 

arrasadores. 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

Cm I ^ Excelência em educação infantil. 

r> âJN n ■ ^ ^rn ^ Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

' Telefax: 723-3394 

Impera triz - Maranhão 
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FasaI charmoso dkXior e Larice Fosta di\rante. o 

baile de iO anos de colunismo t Ic1 de>!A< \s Ribeiro. 

Xudo pronto para o grande Festiva I jAberto 

Bal neãrio Fstãncia do Recreio^ o maior incentiv/ador 

do evento^ "Fonor Farias", bastante entusiasmado 

com o apoio recebido das autoridades locais promete 

a população gue serã uma festa bas+ante agradável. 

F desde já conta com a presença em massa d a 

população. 

O grupo Sempre Vida homegeou neste jinal de 

semana o competente medico LV0 Dedro yVlário pelo 

reconhecimento relevante de seu irabalho fíutto aos 

portadores do vírus FL'V <-\ grande homenogem 

aconteceu na sede da yhssocitjção yV\édicc\ de 

FmperatrF. /via ocasião, c"> !\cAmenageíAdo apreseniou 

aos convidados o míjiAivcj! FalaiAí lo Sobre r\ids. 

mt 

i 
1 mm 

i / 

I 

mm 

m? 

Vã'!Ison /Vaia com o empresário Márcio yXIonso 

clicLAtlos em (^'ctM-A-fe tUT^nto social. 

am 

Filial Açailândia 

é barato 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

one: (098) 738-4194 
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Nossa Capital 
São Luiz do Maranhão, 

cidade de História e de 
Cultura, de beleza 
arquitetônica e 
naturais. Fundada pelos 
Franceses, ocutada pelos 
Holandeses e colonizada 
pelos Portugueses; São Luiz 
traz em si a marca dessas 
pasagens por sua história. A 
principal presença e a dos 
Portugueses.A cidade possui 
o maior conjunto 
arquitetônico civil de origem 
luzitana, com suas sacadas, 
beirais e azuleijos de macal. 

Escadarias 
As ruas as vezes 

escorregam por ladeiras 
sinvosas cobertas de 
paralelepipedos ou se 
transforma em encantadoras 
escadarias. 

O centro histórico, mostra 
uma empresionante 
omogenidade arquitetônica e 
alguns prédios se destacan 
em beleza. Como o palácio de 
leões, o mu sei histórico e 
artístico, o prédio sede o 
jornal impacial. 

As fontes, são outro belo 
momento da arquitetura 
colonial Portuguesa earancas 
e figuras mitológicas. É nesta 
bela cidade que está 
localizada a missão 
maranhese que se desenvolve 
com a graça de Deus e com 
os esforços de seus membros, 
pastores e administração 
deste imensão campo. 

Missão maranhense 
Embora jovem na idade a 

missão maranhese é hoje um 
campo adulto, conta com 
quase 70.000 membros 
destribuidos em 28 destritos 
pastorais e 425 congreções. 

Neste ultimo triênio a 
missão Maranhense esteve 
sobre direção dos pastores: 

Francisco do Valle 

Eric Monier, Gilberto Oliveira 
ejairo Emerick Torres. Onde 
a Igreja obteve crescimento 
significativo: de 388 
congregações crescemos para 
425 de 51.130 membros para 
69.960 membros de 43 obreiros 
para 68 obreiros de 91.000, 
reais de dízimos mensais para 
153.000 reais mensais. 

Contratações 
O Grande desafio é a 

contratação de mais pastores, já 
que a média de cada destrito é 
de 15 congregações e mais de 
2.000 membros a maior 
preocupação é o crescimento 
com qualidade. 

Batizar é importante, 
construir templos também, mas 
é preciso conservar os 
membros de nossas igrejas, e 
a meta para reduzir a apostasia 
é o trabalho em pequenos 
grupos; Envolver mais o jovem 
com a missão da igreja, já que 
70% de nossa igreja, tem idade 
inferior à 35 anos. 

E por esta razão que a 
missão Maranhense é 
conhecida como o campo dos 
milagres. 

A missão 
A missão Maranhense conta 

com uma equipe de 6 pastores 
divididos em 10 departamentos 
que trabalham dirigentemente 

pelo seu desenvolvimento; 
pelos departamentos de Ecola 
Sabatina, Ministério Pessoal, 
Ação Ministerial, Evangelismo 
e missão global. 

Temos o pastor Belmino 
Miranda. Mesmo avimulando 
várias atividades, o pastor 
Belmino vem desenpenhando 
em ótimo trabalho com a ajuda 
de Deus e dos membros 
distribuídos neste grande 
estado. 

A Evangelização 
O departamento de 

Evangelismo realizou nestes 
três anos (3), 646 séries de 
conferências, 42.018 Projetos 
Evangélicos e distribuídas 
8.500 Blíbias, 12 novos 
municípios penetrados e 18.975 
almas foram batizadas. A 
Associação Ministerial 
possibilitou um melhor 
desenpcnho de seus pastores e 
obreiros, fornecendo aos 
mesmos equipamentos e 
materiais adequados para a 
evangelização tais como: 
retroprojetor, vídeo projetor, 
vídeo-cassete, transparências e 
treinamento para um melhor 
trabalho. 

No departamento dos jovens 
advenlistas e desbravadores 
temos pastor Nonato Pereira 
que acumula mais dois 
serviços. 

Atenção 

Vende-se uma lanchonete em 

perfeito estado de conservação. 

Tratar no Sunset Boulevard. 

721-5800 (Júnior) 

Deu na Imprensa 

Nos três últimos anos houve 

um aumento de cerca de 40% 

nas pessoas dependentes de 

álcool, segundo informações 

passadas por membros dos 

"Alcoólicos Anônimos". 
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O vereador Adhemar Freitas, é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Davi vem recebendo pressões de funcionários e credores. 

Enquanto isso tome malhação... 

A cabeça do deputado... 

Esta igualzinha a um congelador da nova Cônsul. 

Lula Almeida (presidente estadual do PSB)... 

Promete dar o cargo de vola a Tio Gerson. 

E o bicho! 

E difícil explicar o inesplícavel. 

Apa 98... 

Fechando as portas para os para-quedistas... 

E quem não assina em baixo hein?. 

Virgem que riqueza II 

Em João Lisboa a coisa tá braba (brava). 

Até civil anda prendendo e libertando! É mole ou quer mais. 

Sub-tenente Santos na corda bamba. Melo, vem ai! 

Deus tem sido tão generoso comigo... 

Que eu não posso reclamar de mais nada! 

Pedalando na bicicletinha... 

Diz aonde você vai qtte eu varrendo... 

Vou varrendo, vou varrendo! 

O bom dia de hoje... 

.... e para o companheiro Gil Santos (SMT). 

c 

As coisas 

mudaram tchê! 

* # 

Os Fan fas+ííminhas 
Gosto ~ O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

externos 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Chunasqueso 

Vaqueiro 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 
n4U. OTT 4 4 HA ^ 111. iJ i l --tétZO 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésío Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clínicas. MicroDioiogia, Roíina compieia, ciiopaloiogia. Liosageiis iiormonai 

Paternidade -DNS. Analise de Água, Analise de Alimentos, Analises Toxicologicas 
l e 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

O que VOCÊ dEVE 

SAbER SobRE CÂNCER 

dA PRÓSTATA 

() 11rologisla Waldir Silveira Lage, que participou 
rt^cenlçnienle de importante congresso em Blumenau (SC), 
juntamente com o l)r. Gilsón Otávio Soeiro Casanova, está 
iniciando uma campanha de combate ao Câncer da Próstata e 
suas conseqüência. 

Hoje, Dia Nacional de Luta contra o Câncer, o Dr. Waldir 
Silveira l.age. que e membro da Sociedade Brasileira de 
Urologia, destaca o que é importante e o que lodo homem na 
faixa acima dos 40 anos, deve considerar sobre o Câncer da 
Vóstala. 

Importante 

1 - A maioria dos homens com câncer de próstata nao sentem 
nada. 

2 - Hoje é possível fazer o diagnóstico precoce do câncer 
com simples exame clínico (toque retal), confirmando-se com 
exame de sangue e biopsia. 

d - Se diagnosticando precocemente, o câncer pode ser 
curado. 

ítzá Mesmo os homens já submetido a cirurgia de próstata, e 
, i lanlo, também devem ser examinados. 

O QUE VOCÊ ÓEVE SAbER 

* A origem do câncer de i)róstata é desconhecido. 
* L o câncer, mais freqüente no homem, representando 22% 

do total de casos e tendo já ultrapassado em freqüência os 
tumores do pulmão e intestino grosso. 

mm 
t > Vi 

Hercado- 

FCnanceíro- 

PoüpANÇA 

Hoje 1,33% 

Amanhã 1,36% 

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

UFír (FeóeraI) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFÍ (MUNÍcipAl) 

Novembro/97 R$ 09,11 

UFr (ESTAdUAl) 

Novembro/97 RS 20,21 

UPC (FeòeraI) 

Novembro/97 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.16 

* Turismo RS 1.13 

* Comercial RS 1.11 

Cotações de 26.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 26 11.97 

RS 11,90 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 R$.120,00 

SaIárío FamíLía 

Novembro/97 RS 8,25 

^ Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e, 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60); RS 0,29. Rua Simplicip Moreira. 1478, 

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

Humor 
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ERRADICAÇÃO DA FEBRE ADTOSA - A Sociedade de 
Medicina Veterinária do Maranhão (Somevema) e o 
Sindicato Rural de Imperatriz (Sinrural), realizam hoje e 
amanhã no Parque de Exposições, o "I Encontro 
Maranhense de Controle e Erradicação da Febre Altos a 
A iniciativa conta com o apoio da secretaria estadual de 
Agricultura (Sagrima); Ministério da Agricultura e 
Abastecimento; e da Companhia de Desen volvimento 
.Agropecuário (Codea). A pauta do encontro define como 
ponto básico, o necessário controle e a erradicação da 
febre a/tosa no rebanho bovino maranhense, incluindo 
outras criações cuja carne e leite são de consumo humano. 
O médico veterinário José Lopes da Fonseca Silva (Servet) 
considera de fundamental importância, a campanha de 
controle e erradicação da febre aftosa que está sendo 
desenvolvida na região, uma vez que a extinção da doença 
garante a comertializaçãipo nacional e internacional de 
produtos e sub produtos de origem animal produzidos 
no Maranhão. (Foto ilustrativa, de arquivo). 

Aníversaríantes 

ACII 

Recebe os parabéns da ACII e do 

FEITO À AAÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e dfc|uela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas-Centro. Fone; 721-3565. 

* Anualmente existem nos Fslados l Tidos Liõ.OOO casos 
novos de câncer da próstata e o.TOOO mortes. 

* Lm Sao Paulo sáo diagnosticados 22 novos casos de câncer 
de próstata para cada 1.(10.000 habitantes. 

* A incidência e o dobro em homens com familiares 
acometidos de, câncer da próstata, 

* Se diagnosticado na fase inicial, o câncer de próstata tem 
amplas possibilidades de cura. 

* A cirurgia da próstata por tumor benigno (adenoma) não 
afasta o risco de câncer na parte remanescente da glândula. 
Mesmo os pacientes já operados devem ser examinados uma 
vez por ano. 

* 90% dos casos de câncer da próstata sâo diagnosticado 
através do toque retal e exame de sangue. 

* Lodo homem de 40 a 50 anos de idade, com historia lamiliar, 
deve ser examinado de 2 em 2 anos. pelo seu urologista. 

* Todo homem acima de 50 anos de idade deve procurar seu 
urplogisla para ser examinado pelo menos uma vez por ano. 

* Se você estiver enquadrado nesta faixa etária, 'deverá 
procurar o urologista para obter as informações. 

EFemerícIes 

Fomemora-se hoje, entre outras.as seguintes elemerides: 
* Dia da Intentona Comunista; 
* 1 )ia Nacional de Lula contra o Câncer. 
Vale o registro com os cumprimentos da coluna e da 

Otorrinocenler. sob ;i direção do Dr Carlos J adeu. (72T<A)21) 

Bento Dentísta 

1 )eslaque lambem hoje. para uma das pessoas mais queridas 
do setor do Mercádinho e profissional dos mais conceituados 
na sua área de atuação. 

Lstou falando do popular "Bento Dentista", instalado na rua 
Aquiles Lisboa, entre Maranhao e IMaui (721-7240). 

Vale o registro com o nosso abraço ao "Dr. Bento". 

Logo que ele surgiu nos telas, 

as mulheres do mundo inteiro 

o tinham com símbolo sexual. 

Hoje, tantos anos depois, 

continua um símbolo. 

I 

(Playboy/nov/97 nas bancas j 

via Dimapi). 

% 

EXl BERÁ\CIA DE MYLIA ■ Em fotos tiradas na 
Inglaterra, a atriz Mylla Christie (aqui num momento de 
plena sensualidade), está simplesmente um arraso na 
edição de Playboy deste mês, distribuída em toda a região 
pela Dimapi. 1 ale conferir a Mylla e outras feras" do 
universo feminino nacional e internacional, alem de 
reportagens e tantas informações imperdíveis. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

SLipcrintensivo 

de inglês 

Você clicgu muis nipido cm I ou 2 

ineses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

> , 
>»:■: ■.■■mü-. V5 Vi"*-'/ 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Materiais psra 

'JjihYjhJsi escritório, escolar, iAMUÃ/ULl' bobjnas para FaX. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

'e!!!\/í^ua ^'mp''c'0 More'ra. 
^ 1478, Centro. Cx. Postal. 

* r-romoçao em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 c 65 901- 490 
jesma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) , ' . " 

Imperatnz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
(Jonsultas, (hrurglus, Vacinações, Rxamcs 

I .aboraloi ias c Alcndimcnlo á propriedade rurais 

Gênio Mono dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinqria 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Lixo 

Começou desde ontem a Campanfa de 

Combate ao Cidadão Sujão, promovida peío 

prefeito municipabe Secretaria de Obras, 

que tem como objetivo manter a cidade de 

Stçaiíândia totalmente limpa, Istá de 

parabéns esta campanha. Vale lembrar, que 

a população tem que colaborar, mantendo 

suas ruas e calçadas limpas e Ivçp 

depositado em sacos plásticos. "Esperamos 

que essa campanha se prolongue para o 

vindouro ano de 98como mesmo empenho 

do início. 

[fabiana 'Jiqucmio, intui dns honieniujiuulüs rotn o 

'Trofcu 'Mulher/97 no próximo din 29 
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Este colunista entrevistando o pecuarista ílrtas 

Olidio que co titular desse espaço 
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Celular 

05 empresários do 

Tecjiiia estão 

contentes com a 

instalação da 

telefonia celular para 

aquele distrito, haja 

vista que os trabalhos 

de instalação da torre 

já se encontra bem 

adiantados. 

i — j 

Mulheres 

Vloje definimos o número de mulheres que 

serão homenageadas com o Troféu Mulher/ 

97, um evento deste é de caráter beneficente, 

que tem como objetivo ajudar o abrigo do 

idosos Lar J rei Daniel As homenageadas 

são: "Rita Silveira (Escola Espaço Mágico), 

jacinta Tárjara (Microdata), "Jaraílde 

Oliveira (Cjrizon Calçados), 'Jabiana 

(Jigueiredo (Supermercado Aliança), Jrancisa 

Carvalho (O "Botricário), Silva Miglio 

(Xosp italSan ta Luzia), "Rosa Jonseca 

(farmácia Sousa), Wanderléia de "Sarros 

(Casabella 'Eresentes) 'Raimunda Lucas 

(Integrijjes), Sílvia "Bórneo (Interçar 

Veículos), Tereza "Brandão (Minas "Brasil), 

[Rgsane Sampaio ("Frimeira-dama), "Uildonora 

Melo (Mega Informática), Luciana e Susana 

Carvalho (Eerroh), Eulália do ffprte (Câmara 

Municipal), Érica 'Rodrigues (Eanificadora 

Rainha), "Erinalda (Çráfica Açailândial 

Cleonice (Bárbara "Bela), Leide Saraiva I 

(Omega "Brindes), Marta (flocos de Reve), 

Jane (foto Açailândia), Lúcia (Radima), 

Ivete Cjusmão (fazenda Jacaré, Cjraça 

figueredo (Câmara Municipal), Raiva 

(Colégio Divino Mestre), Rosa (Ótica Maia), 

Ana "Faula Cjuimaraes (Câmara Municipal), 

Dra. "Elizabeth (Fsicóloga), Re ide Vilela 

(Reide Cabeleireira) Concebida (Esteticista). 

Rio resta a menor du vida que estas mulheres 

estão de parabéns pelo seu brilhante trabalho 

em prol da cidade de Açailândia e em especQf 

ao abriqo dos velhosLat '/ rei Daniel 

  

Final de semana 

Começa nesta se^a feira o final de semana aqui na cidade, com 

várias opções para você e sua família se divertirem. O (jigantão 

continua coma suaSeRa Especial, onde as mulheres são 

priviliegiadas e no sábado tem a presença da Banda Rova de Be- 

lém-FA, com 18 componentes. Será um repertório baseado em 

carimbo, aeçé music e muitos outros ritmos para você dançar. Ro 

domingo continua a Domingueira Verão Vivo. Mas não ésó isso: 

temo Zeppelin "Fizzaria, Buballo Qrille muitos outros locais super 

agradáveis para você se divertir. 

w 
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MarliSufredine, dama em evidência na sc ^edade de 

Dom Edizeu e região 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGR! FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha 

para 

INDÚSTRIA: Rua Paraguai, s/u-i H das Naoôes-Fone (098) 738-185 -Açailândia-MA 
DEPÓSITO: Qd. 23 Lote 09/A, 72-Vüa llderaar-Fone(098) 738-1«9()-Açaltôndia-MA 
LOJA: Av. I>ei nardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 73,8-1 990-Açailândia-MA 

CEP 05926-000 

RUA BONA1RE, 307 - FONE (098) 738-1 086 AÇAIIvVNDLA 
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Vilinha 

Sinfra vistoria e acelera obras de drenagem 

A Prefeitura de Imperatriz 
já começou por meio da Sinfra 
(Secretaria de Infraestrutura) 
a drenagem urbana de águas 
servidas na rua do Arame, 
principal bairro da Vilinha. 
Ontem (26), uma equipe de 
técnicos da Sinfra, comandada 
pelo engenheiro civil, Wagner 
Ramalho, assessor-chefe da 
pasta, estiveram vistoriando as 
obras. 

Os técnicos da Sinfra 
coordenaram todo o trabalho 
que está sendo feito pela 
Construtora Nolasco Ltda., 
contratada para fazer os 
serviços no bairro. 

listão sendo construídas 
várias caixas de distribuição 
de águas na rua do Arame com 
a rua São Luís. a fim de 
facilitar o escoamento das 
águas que vem do riacho 

Bacuri, localizado nas. 
proximidades do Aeroporto de 
Imperatriz. 

Segundo Wagner Ramalho, 
o trabalho terá uma extensão 
de mil milímetros. "Tirando dá 
linguagem técnica, isso quer 
dizer um metro", informou. 

A Sinfra trabalha ainda no 
sentido de dotar as ruas da 
Vilinha de toda a 
infraestrutura necessária, 
colocando hocas-de-loho e 
fazendo outros serviços 
considerados importantes. 

Wagner Ramalho 
reafirmou que a intenção é 
entregar as obras dentro do 
prazo previsto. Por isso, é que 
o projeto sofreu sensível 
aceleração. 

Morando há quinze anos 
na Vilinha. Anlonio Ribeiro da 
Silva. If». garantiu que já não 

-tinha mais esperança em 
observar as obras que ali' 
estão sendo realizadas. "Já 
sofremos bastante por causa 
d.a f^lta de interesse dos 
governantes' em atender os 
nossos pedidos. Hoje, o que 
estamos vendo é uma 
Prefeitura disposta a realizar 
os projetos que estão sendo 
solicitados pela população", 
disse. 

Mesma opinião tem o 
vendedor Marcos Freitas, ÜO, 
que reside no bairro há cinco 
anos. "já sofremos muito em 
virtude do abandono a que 
estivemos submetidos há 
anos", comentou, 
acrescentando que "as obras 
que estamos vendo aqui 
reduzirão os problemas, 
principalmente durante o 
período invernoso". finalizou. 
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Obras realizadas na I ilinba serão concluídas dentro do prazo previsto 

Educação 

Seduc adota novo 

regime de avaliação 

Membros do Conselho Municipal de Educação e demais 

representantes da sociedade civil organizada irão reunir-se 

em sessão plenária, no próximo dia Io de dezembro para 

apreciar a proposta do Regime de Progressão Continuada. 

A Secretaria Municipal de 
Fducação (Seduc) estará 
implantando a partir do 
próximo ano, no primeiro 
ciclo do Ensino 
Fundamental (L1 a 4;' 
séries), de todas as escolas 
municipais e 
municipalizadas, o Regime 
de Progressão Continuada. 

Neste Regime, que está 
fundamentado legalmente 
jia Lei n" 9 TfM/fHj das 

/etrizes e Bases da 
atu ação (LDB), não há 

reprovação durante os 
quatro anos que formam o 
ciclo. Os alunos serão 
avaliados diariamente por 
diferentes al ividades 

| ueM ii\ olvida--, e uao m.ii> 

bimeslralmente. 
No final de cada série, os 

alunos que não tenham 
alcançado média suficiente, 
serão submetidos a um 
programa de recuperação 
dos conteúdos em que 
tiverem menor índice de 
aproveitamento. Depois de 
recuperados, serão 
matriculados na série 
seguinte. 

As vantagens do novo 
Regime consistem em: os 
alunos deixarão de ser 
penalizados por por fatores 
externos, o fluxo escolar será 
regularizado num curto 
espaço de tempo, agilização 
na promoção dos alunos para 

M 111 II < i II o o r. 11 m 1111 

Fundamental c 
racionalização de recursos 
públicos. 

SESSÃO ORDINÁRIA 
Para apreciar a proposta 

do Regime de Progressão 
Continuada, o Conselho 
Municipal de Fducação de 
Imperatriz irá reunir-se em 
sessão plenária, no próximo 
dia primeiro de dezembro, às 
úh. no auditório "Paulo 
f reire" da Seduc. 

A sessão será pública e 
contara com a participação 
dos poderes Executivo e 
Legislativo, além de 
representantes do Ministério 
Público, diretores de escolas, 
professores, pais. alunos e 
1111111 < il "-a 

Tocantins 

Governador incentiva 

produtores de Abacaxi 

J L 

por Izabel Campeio de 
Andrade 

Palmas (Secom) 

0 governador Sicpieira 
Campos foi a Miracema 
nesta quinta-feira, 26, 
cumprimentar os 
participantes do III 
Seminário Tocantinense do 
Abacaxi e do I de 
Fruticultura, - 

Ele destacou o seu apoio 
à pesquisa da fruticultura e 
da piscicultura, dois fdões 
para a economia do Estado. 
Saudou os produtores de 
abacaxi da região, que 
participaram dos 
seminários ao lado de 
técnicos de órgãos da 
política agrícola estadual, 
como Secretaria da 
Agricultura e Ruraltins. 
além de integrantes da 

i Coovale — Cooperativa 
i \ . i _ v • i i i- . , ■ L - vgi Kui<i wurnu i uvai11.111>. v uusàu- 

"Os senhores vém fortalecer 
a vocação do nosso povo 
para a agricultura", 
enfatizou. 

Siqueira afirmou que é a 
produção de alimentos que 
está dando emprego para a 
população e renda para o 
Estado. "Não é so o abacaxi, 
é manga, é acerola e o 
tomate também. Temos 
perspectivas de instalar um 
complexo para 
industrialização do tomate 
em Araguaína e outro em 
Araguatins. Estamos 
inaugurando as estradas e 
levando energia elétrica para 
que venham essas indústrias 
para preparar a matéria- 
prima em forma de polpa, 
suco e doces e massas em 
latões que serão 
importados", incentivou o 
governador. 

Para o presidente da 

An 11V l K u 

Vasconcelos, o seminário 
do abacaxi é a festa dos 
produtores que já 
reconhecem o poder da 
tecnologia para levar o 
desenvolvimento aocampo. 
Ele diz contar com o apoio 
da Secretaria da Agricultura 
para viabilizar a área de 
pesquisas da cooperativa. 

Na chegada em 
Miracema, Siqueira 
Campos, a secretária do 
Trabalho e Ação Social, 
Thelma Siqueira Campos, e 
o vice-governador 
Raimundo Boi, visitaram 
uma fábrica de farinha da 
Associação dos pequenos 
produtores de Miracema. A 
fábrica tem capacidade para 
processar até 1 tonelada de 
mandioca por dia. A 
associação, criada há 2 
anos, tem 180 associados 
que também lidam com 
abacaxi. 

Cresce a procura por impostos rurais 

CCIR e ITR já estão na Prefeitura a disposição dos contribuintes 

Um grande número de 
contribuintes estão 
procurando diariamente 
na Unidade Municipal de 
Cadastro da Prefeitura de 
Imperatriz. os 
Certificados de Cadastro 
de Imóvel Rural (CCIR), 
documento expedido pelo 
Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (In era) e 
pertencentes ás pessoas 
que cadastraram seu 
imóvel endereçado à 

Prefeitura. 
"O CCIR é um 

documento indispensável 
na hora da transferência, 
alienação ou qualquer 
causa judicial referente à 
terra ou imóvel rural, e 
deve ser quitado no 
Correios", explica a chefe 
da Unidade de Cadastro do 
Município. Antonia 
Oliveira. Segundo ela. não 
será possível fazer 
nenhuma transação em 
bancos, sem que este 

documento e o Imposto 
Territorial Rural (ITR) 
estejam devidamente 
quitados. "Estes imóveis 
rurais devem ainda 
pertencer à área territorial 
do município de 
Imperatriz", esclarece. 

O ITR também já está na 
Prefeitura à disposição dos 
contribuintes, com prazo 
para preenchimento, que 
iniciou no último dia 10 de 
novembro, c prosseguirá 
até 19 de dezembro de 

1997. "Se as pessoas não 
comparecerem neste 
prazo, serão multadas 
com taxas acima de 50 
Reais", alerta Antonia. 

Outra observação 
referente a este imposto, 
é quanto às pessoas que 
possuem áreas 
superiores a 500 
hectares, que terão de 
fazer seu cadastro em 
disquetes, os quais serão 
fornecidos pela Receita 
Federal. 

CONVOCAÇÃO 

DE EMPREGADO 

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO, 

situado à Rodovia BR - 010, km 1354 - 

Coco Grande, Imperatriz - MA, convoca 

o Sr. LUÍS FRUTUOSO GOMES DE 

ANDRADE, portador da CTPS nQ 89258 

série 001 MA, a retornar ao trabalho no 

prazo de 72 horas sob pena de s^r 

demitido, conforme Art. 482 Letra I do 

Decreto lei N- 5.452 da CLT - 

Consolidações das Leis Trabalhistas. 

e Jornal Capital 721 

Assine í 2506 
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Cavalo de Aço empata no Municipal 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Cavalo 
de Aço 

Empatou (Mii 1 x 1 na terça 
feira próxima passada dia 2!) 
de novembro cora o time da 
Caxiense no Rstádio 
Municipal Frei Fpifânio. 
Técnico jailson não contou 
com os jogadores Bil, Bebê. 
Dilvan, Regise Vanin que são 
titulares absoluto do time de 
Porto tranco que irá decidir 
o título do Copão domingo na 
Cidade de Açailândia. 

Jailson colocou que não 
relacionou os jogadores 
porque todos foram 
contratados para disputar o 
Copão e alguns estão sendo 
pagos ])ara jogar. 

Treinador disse ainda que 
após a decisão, todo o elenco 
de Porto Franco estará ã 
disposição do Cavalo de Aço. 

Jogo 
Apesar de não contar com 

todos os seus titulares o time 
do Imperatriz, principalmente 
no segundo tempo do jogo, 
dominou completamente o 
jogo e disperdiçou várias 
oportunidades. O Juiz Lucas 
Lindoso, veio a Imperatriz 
determinado a prejudicar o 
lime da casa. Fu estava 
aconpanhando o jogo, 
narrando pela Rádio Capital e 
houve dois penaltys a favor do 
Cavalo de Aço e ele não 
marcou. 

Tantão, atacante que 
entrou no segundo (empo, foi 
o destaque do jogo. Segundo 
Jailson treinador do Cavalo de 
Aço. disse que o atacante e 
uma das promessas para o 
ano de 98. 

FMF 
Como sempre sem moral. 

O Moto Clube anunciou o 
jogo com o Imperatriz para o 
próximo sábado. A Federação 
não comunicou os diretores 
do Imperatriz, que souberam 
da notícia através do Jornal o 
Estado do Maranhão. 
Imediatamente o diretor de 
futebol Wiliam Marinho 
enviou um fax dizendo que 
não jogaria neste final de 
semana, pois os jogadores do 
Imperatriz estarão envolvidos 
nas disputas do Copão 
Maranhão do Sul , no jogo 
final domingo em Açailânida. 
Wiliam comunicou ainda ã 
FMF, que na próxima semana 
o time estará liberado para 
jogar qualquer data, pois o 
Copão termina dia .'>() de 
novembro. 

Bil 
Com 80 anos, o velho 

atacante ainda dar um show 
de bola dentro de campo. Ele 

foi artilheiro em 95 e lidera a 
artilharia do Copão este ano. 
O jogador ao lado de Jailson 
outro veterano comanda a 
rapaziada de Porto Franco. O 
time venceu o primeiro jogo 
da final e este domingo no 
último jogo entra em campo 
por um simples empate para 
ganhar o campeonato. 

Brasileiro 
Série " B " 

Jogos que serã realizados 
no final de semana 

Sábado 29/11 
Ponte Preta x América 
Horário: 16 horas 
Local: Campinas 
Vila Nova x Náutico 
Horário: 17 horas 
Local: Coiània 
América de Minas, 

Náutico v Ponte Preta lutam 
por duas vagas na divisão de 
(dite do futebol brasileiro em 
98. 

Vila Nova com três 
derrotas, está fora da briga 
por uma vaga. 

Seleção 
Brasileira 

Zagallo convocou na terça 
feira 25, as 15h!>() na Sede da 
CHF no Rio de Janeiro, os 
seguintes jogadores que farão 
parte da Copa do Rei 

Goleiros 
Dida 
Rogério 
Laterais 
Cafú 
Zé Maria 
Roberto Carlos 
Zé Roberto 
Zagueiros 
André Cruz 
Aldair 
Gonçalves 
Apoiadores 
Flávio Conceição 
Dunga 
César Sampaio 
l-eonardo 
Juninho 
Emerson 
Denilson 
Rivaldo 
Atacantes 
Ronaldinho 
Bebeto 
Ron\ário 

Moto Clube 
Diretoria queria o jogo de 

volta com o time do 
Imperatriz para hoje quinta 
feira. Como o Cavalo de Aço 
não aceitou jogar neste fina! 
de semana. 

Os dirigentes do Papão 
deverão marcar uma outra 
data junto a FMF para a 
realização do jogo. 

O técnico Arnaldo Lira 
deve programar um amistoso 
para o final de semana. 

Público foi decepcionante nas arquibancadas do Frei 

por Renilson Sousa 
da Editoria de Esporte 

O Cavalo de Aço empatou o 
segundo jogo do quadrangular 
linal do campeonato 
maranhense na terça feira 25, 
no estádio municipal com a 
Caxiense em I x I. 

Técnico Jailson Cirqueira 
não pode contar com todos os 
seus titulares, pois o lime de 
Porto Franco que é a base do 
Cavalo de Aço, jogará domingo 
em Açailândia fazendo o jogo 
linal da decisão do Copão 
Maranhão do Sul. 

Jailson afirmou a 
reportagem do Jornal Capital, 
que não escalou os principais 
jogadores do lime. Bil, Bebé. 
Dilvan, Vanin e Sidney im 
sentido de poupa-los para 
decisão. 

O treinador disse ainda que 
após o Copão entregará ao 
Cavalo de Aço Iodos os 
jogadores do plantei para as 
disputas dos jogos finais da 
competição. 

Sobre o jogo com a Caxiense 
o lime Imperairizense no 
primeiro tempo foi péssimo e 
não suportou a pressão do 
adversário que logo numa 
grande jogada de pelo setor 
direito o atacante Solan entrou 
na área e marcou o primeiro gol 
aos 82 minutos do primeiro 
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Cav 
tempo. 

Com o gol, o lime do Cavalo 
de Aço não teve forças para 
reagir.O primeiro tempo 
terminou com a vitória parcial 
de 1 x 0 para a Caxiense. 

No segundo tempo o técnico 
Jailson fez algumas 
modificações. Babão entrou no 
lugar de Duílio que saiu 
contundido. Dinax cedeu lugar 
a Biro Biro e Tantão substituiu 
Marquinhos. Com as 
modificações o time subiu de 
produção e teve dois penaltys 
não marcados pelo árbitro 

aJo de Aço empata com Caxiense 
Lucas Lindoso. 

0 gol do empate aconteceu 
numa jogada pelo setor 
esquerdo. Valdson entrou na 
área e na saída do goleiro 
colocou nos fundos da rede. 

Imperatriz 1 x 1 Caxiense 
Local: Frei Epifãnio 
1 lorãrio: 2()h!>() 
(jols: Solan 82 do 1" e 

Valdson 6 mis do 2" tempo. 
Cartão Amarelo: Cafú, Da 

Silva, Marlon ( Caxiense) Jr. 
Colinas, Zé Neto (Imperatriz) 

Imperatriz 
Salomão.Regis, Duílio 

(Babão) Orlando,Djalma; Jr. 
Colinas.Dinax ( Biro Biro ), 
Paulinho,Marquinhos (Tantão) 
Zé Netoe Valdson. Tec: Jailson. 

Porto Franco 
Ronilson.Cafú, Da Silva, 

Paulo César,Paulo Sérgio. 
( M a r 1 o ) 
Toinho. Valdeir, Wel ington, 
Zé Filho( Fernando) A o 
e Solan. Tec: Noik,.o 
Santos. 

Arbitro: Lucas Lindoso 
Assistentes: Juçelino 

Miranda e Reinai d o 
Martins Brito 

Imperatriz não joga hoje 

Wiliam Marinho enviou fax para a FMF 

Diretor de futebol do 
Imperatriz, Wiliam Marinho 
enviou na última terça feira 25. 
fax para a FMI', dizendo que o 
lime não jogará hoje quinta 
feira com o Moto Clube em São 
Luis e tão pouco no final de 
semana, pois os jogadores que 
atuam no Cavalo de Aço, a 
maior parte esta envolvida no 
jogo decisivo válido pelas finais 
do Copão Maranhão. A decisão 

será domingo na Cidade de 
Açailândia e por este motivo os 
jogos com Moto e Caxiense 
serão adiados. 

Wiliam Marinho disse ainda 
que enviou o comunicado, 
temendo represálias do 
Presidente Alberto Ferreira. 
Sobre Alberto, não dar moleza 
aos chamados times do interior 
do Estado. Fie sempre 
beneficia os limes da Capital. 

I lirelor afirmou ainda que o 
lime do Imperatriz não será 
empurrado com a barriga como 

sempre acontece com os limes 
pequenos do Campeonato 
Maranhense de Futebol. 

O treinador Jailson disse no 
final do empate com a Caxiense 
em 1 x 1 na terça feira, que o 
trabalho que está sendo 
realizado no time do Imperatriz 
é visando o campeonato do ano 

que vem, afirmando que este 
ano serã para a formação da 
base.Wiliam Marinho e 

Raimundo Nonato, diretores 
respectivamente informa' 
que estão encontram.o 
dificulades para conseguir 
recursos junto ao empresariado 
local.Cavalo de Aço terá que 
jogar três vezes em São Luis 
com Moto, Sampaio e 
Caxiense. (R.N.) 

União Sport tem grupo unido 

fime ticou em segundo lugar no Campeonato de Masters 

União Sport, uma das 
tradici nais equipes de futebol 
Masters da Cidade de 
Imperatriz, atual campeã de 
r.ossa Cidade. O lime é o atual 
campeão do torneio de inverno. 
Sagrou-se campeão do 2" turno 
do campeonato de Masters 
versão/ 97, ao vencer 
incoslelavelmente a excelente 
equipe do C. S ; Ci. de 
Açailândia pelo placar de 8x 0. 
gols de Serra, Coicifran e 
Mar cão no último sábado. 

Quando todos pensavam 
que o União Sport estava 
literalmente abatido, e sequer 
pudesse chegar a disputar 
alguma coisa,após o desastre e 
acidente de percurso,quando 
inexplicavelmente perdeu para 
o " I odo-poderoso" e seu arqui- 
rival o JV Liderai/DNER pelo 
placar de 7 x 1, acreditem, foi a 
pura verdade, puro engano.eis 
que resurgiu o União Sport. 

o " LEÃO AZUL ", igual ao 
mitológico FENIX e ganhou de 

maneira soberba e brilhante o 
segundo turno.sagrando-se o 
grande campeão. 

Desta maneira, o UNIÃO 
SPORT habilitou se a disputar 
o título do campeonato de 
Masters deste ano contra o " 
IMBATÍVFL" JV LIDERAI- / 
DNER(dizem os seus afoitos 
seguidores) 

fodos nós fazemos a grande 
e unida família l INlÁO SPORT. 
lemos a plena certeza e a 
convicção das reais condições 

do nosso humilde time,porém 
temos também a certeza que 
cada jogo é uma história, eles , 
oJV-LIDERAI./DNER são os 
grandes favoritos.Certamente 
será uma grande batalha 
desportiva onde DIGLADIAR- 
SF- ÀO o GIGANTE GOLIAS( 
JV LIDERAI. / DNER) contra 
o pequeno DAVI ( UNIÃO 
SP !RT ); e que venha esse 
gigam ■ temível, pois a espada 
estará pronta e afiadíssima. 
(R.N.) 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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I 
íá è natal 

ofertas pia Papai Noel nenhum botar defeito 
// 

Refrigerador 
RS 415,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

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

39. 90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 92,00 1 

0] Electrolux 

10UND 

Violão Rei 
RS 69,00/7 vista ou 
1+11 Mensais de 

8/10 
t * 

ÒU 1+4 CHEQUES DE R$ 15,30 
10 UND 

Na compra à 

3C05 

rfir de 

Fogão Pratice PGS 
RS 279/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

28. 

Cônsul^ 

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

20 

1+4 CHEQUES DE R$ 61,90 20 UND 

Lavadora super 
RS 235,00/7 visto ou 
1+23 Mensais de 

ARIMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

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

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

com desligamento automático 

23,70 

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

Ferro automático 
RS 16,00/7 visto OU 
1+11 Mensais de 

ARIMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

l 

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

96 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,55 

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

COMPAd 
PRESARIO 

CHEQUES 

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

196. 

    a S 

í 
a" .sísaiss 

00 
9 rr ^ ^ w ^ . «« ■ 

05 UND 

Na compra 

de Relógios 
de qualquer morta 
vote paga em ofe 

Stereo System D.Deck 
RS 239,00/7 vista ou 
1+23 Mensais de 

24,oo 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 53,00 

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

18 UND 

Vídeo Cassete 
I RS 299,00/7 vista ou 
| 1+23 Mensais de 

I 

TOSHIBA 

29. 

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

98 

C—ÍJ 

I OU 1+4 CHEQUES DE R$ 66,35 
I  

25 UND 

| Bicicleta Ceei 
RS 119,00/7 IW//7 OU 

' 1+23 Mensais de 

12. ,,00 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 26,40 

s 

CQ10\ 

15 UND 

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

/ 

f 

Ia* 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

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

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

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

reservado ao gerente a aprovação, do 
cadastro 

Internet: http:// www.lilioni.com.br 

il 

' 6 Prateleiras 
* Perfeito acabamento 
* Aço 

4. 60 

—[IpandinI- 

«MOVEIS CE ACO# 

30 UN 
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Mata do Japonês: 

reduto de marginais 

Polícia investiga assassinado de jovem na estrada do arroz 

por Francisco do Valle 
da Editoria de Polícia 

As investigações no sentido 
de elucidar o assassinato do 
jovem Raimundo Nonato Muniz 
Filho, maranhense, solteiro, 19 
anos de idade, continuam. Ele 
foi morto no último dia (23) 

■ João Lisboa 

quando trafegava pela estrada 
do arroz. Conforme o que foi 
apurado pela reportagem a 
execução do jovem Raimundo 
Nonato, ocorreu em plena luz do 
dia. A vítima saiu de uma mala, 
localziada as margens da estrada 
do arroz identificada como mata 

do Japonês, na companhia de 
dois marginais. Uma das 
testemunhas que não quiz ser 
identificada disse a reportagem 
que os dois elementos estavam 
lhe espancando. Km 
determinado momento, 
Raimundo Nonato, conseguiu 

escapar das garras dos 
elementos, foi quando um dos 
acusados sacaram de um 
revolver calibre 38 e detonou 
três certeiros tiros contra seu 
rosto. 

Raimundo Nonato teve 
morte no local. 

Bate-pau invade residência 

e espanca mulher 

Confusão entre vizinhos acaba em denúncia contra delegacia de João Lisboa 

Antonia Maria da 
Conceição, maranhense, 
35 anos de idade, 
residente na Vila Norte 
Sul em João Lisboa, 
procurou a imprensa na 
manhã de ontem para 
d e n ú n c i a r e s p a n c a m e n t o 
por parte de um servidor 
público municipal da 
cidade de João Lisboa, 
identificado apenas pelo 
prenome de Domingos. 

Conforme a vííima a 
confusão foi iniciada na 
tarde do último ,sábado 
quando o lavrador Antonio 
C ar doso da Silva, 
maranhense, 45 anos de 
idade, esposo de Antonia 
Maria comprou na 
mercearia do comerciante 
identificado apenas por 
Lucas, um litro de 

cachaça. 
Segundo a vítima, como 

ele não tinha dinheiro 
para pagar a cachaça, a 
bicicleta ficou 
empenh orada. Nó dia 
seguinte, ela foi até a 
residência do comerciante 
pedir que o mesmo 
devolvesse a bicicleta, 
pois no final de semana 
pagaria a despesa. 
Segundo a queixosa, o 
comerciante lhe agrediu 
com empurrões e palavras 
de baixo calão. 

Ao ser informado que a 
esposa havia sido 
agredida, Antonio 
Cardoso, teria se armado 
com um facão e foi até a 
mercearia de Lucas tirar 
satisfações. Ouve 
discursão entre os dois, e 

em seguida Lucas foi até 
a delegacia e registrou 
ocorrência de ameaça de 
morte. 

0 sub-tenente Santos 
(delegado) daquela cidade 
designou uma equipe de 
policiais para ir até a 
residência do acusado e 
conduzi-lo até o distrito 
policial para prestar 
depoimento. Conforme o 
que foi apurado pela 
reportagem, a polícia 
esteve por dijas vezes na 
cãsa d( Antonio. e 

na segunda 
con segu iu 

some n t c 
tentativa 
localiza-lo. 

No ato da prisão, 
Antonio Cardoso teria 
reagido, e os policiais 
entre eles. o servidor 
público de João Lisboa 

(lotado naquela 
especializada) 
identificado por 
Domingos, invadiu a 
residência provocando a 
esposa do acusado, 
segundo ela,agredida por 
Domingos. O caso foi 
levado ao conhecimento 
do delegado sub-tenente 
Santos, que irá ouvir os 
envolvidos e apurar os 
fatos. Na tarde de ontem 
a reportagem não 
conseguiu localizar o 
delegado que gãrãiít iu em 
um outro orgao de 
comunicação punir os 
culpados. A mulher foi 
socorrida por populares e 
medicada no hospital Bom 
Jesus. Já o lavrador 
Antonio Cardoso continua 
preso. 

Belém-Brasília 

continua perigosa 

Autoridades do trânsito preocupados com o grande número de veículos nesta 

época do ano 

No ano passado, e no 
início do ano de 98 foram 
registrados pela PRF - 
Polícia Rodoviária Federal e 
autoridades do trânsito no 
trecho entre Imperatriz e 
Açailândia vários acidentes 
gravíssimos. 

O trecho recebeu 
recentimente uma camada 
asfáltica, como o asfalto é 
de boa qualidade os 

condutores de veículos 
abusam da velocidade e 
acabam provocar i-c 
acidentes graves como foi > 
caso da colisão entre um 
veículo Vokswagem -Gol 
placas HOO 5862 
Açailândia, (taxi) 
conduzido pelo taxista 
Francisco Bezerra de 
Carvalho, conhecido pelo 
apelido de (Chico Sapucaia) 

e a . r nhonrete de placas 
, E 3373 - Goiânia. 

O acidente foi um dos 
mais trágicos registrado até 
aqui pelos patrulheiros 
rodoviários. 

Trafegavam no veículo 
gol seis pessoas, o taxistas 
Francisco Bezerra de 
Carvalho, Nathael Alves da 
Silva (sargento da PM), 
Maria Rai inunda Silva, 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

João Lisboa 
O sub-tenente Santos, 

delegado da vizinha cidade de 
João Lisboa vem tentando 
resolver um problema criado 
por um agente (servidor do 
município) que vem sendo 
acusado de em nome da 
delegacia de João Lisboa ter 
invadido a residência de um 
cidadão naquela cidade. Além 
da invasão de domícilo o civil 
teria espancado o mesmo. A 
vítima identificada apenas por 
Anonato, esta sendo acusado 
de ler ameaçado o 
comerciante identificado pelo 
prenome Lucas. 

Perda 
de documentos 

Raimundo Nonato dos 
Reis, maranhense, casado, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil e o Titulo 
Eleitoral. 

Perda 
de documentos 

Marcilene Brito dos 
Santos, maranhense, solteira, 
residente na rua Gonçalves 
Dias comunicou que na tarde 
de ontem, quando trafegava 
pelo centro comercial de 
Imperatriz, perdeu uma bolsa 
contendo todos seus 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira de 
Identidade Civil 

tarde desta última terça-feira. 

Perda 
de documentos 

Amaral de Jesus Filho, 
maranhense, casado, 
residente na rua João Pessoa 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, t (informe o 
queixoso o falo ocorreu 
quando ele tralegava pela 
Babaculândia. 

Perda 
de documentos 

José do Nascimento 
Araújo, maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
Nova, comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como. Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F e outros. Falo 
ocorrido quando trafegava 
por aquele bairro. ^ 

Furto 
de bicicleta 

José da Silva Cardoso, 
maranhense, solteiro, 
residente na rua São 
Cristóvão comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Monark. ano 96, cor 
vermelha. Falo ocorrido 
ontem quando a referida 
bicicleta estava estacionada 
em frente o posto telefônico 
da Pedro Neivade Santana. 

Perda 
de documentos 

Gilberto Saraiva Guedes 
de Morais, maranhense, 
casado. niolorisla. 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, entre os quais sua 
Carteira Nacional de 
I Ibaililação. De acordo com o 
queixoso o fato ocorreu na 

Furto 
de bicicleta II 

Joaquim Araújo Filho, 
maranhense, solteiro, 
estudante, residente na ' 
Leôncio Pires Douram», 
lambem foi vítima de furto de 
sua bicicleta Monark- Barra 
Circular. 

Fato ocorrido quando a 
referida bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência. Fato ocorrido na 
tarde de ontem. 

PLAIMTAO POUCIAL 

Quinta-feira, 27/11/97 

Antonio Alves Araújo, e 
mais duas mulheres de 
identidades ainda não 
levantadas. O acidente 
ocorreu por volta das 1 lh()0 
do último dia 24, quando o 
taxi trafegava com destino 
a Açailândia, sendo que a 
caminhonete em sentido 
oposto. A colisão ocorreu 
na curva dos sem-terras. 
(F.V.) 

1° Distrito 

Delegado 

Regina Ido 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

Moares 

Agentes 

Josinefo, Eliane, 

Guilmar e Jocimar 

Perito 
GentilFerreira 
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