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Presidência 

da República 

FHC 
Ciro Gomes 
Lula 
Outros 

49% 
30% 
20% 

1% 

Foi colhida opinião de 
3.019 entrevistados 

Deputado 

estadual 

Entre 2.882 
entrevistados, o 
resultado aprentado é o 
seguinte: 

Ventura 27% 
Apa 26% 
Jomar Fernandes 

14% 
Chico Brasil 8% 
João Macedo 6% 
Conceição Formiga 

5% 
Bahia 4% 
Arnaldo Alencar 1% 
Outros ou nenhum 

9% 

Sai o resultado final da pesquisa 

de opinião do Jornal Capital 
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Cafeteira vence folgado a governadora Roseana na pesquisa de voto em Imperatriz 

Só no final da noite de ontem foi concluída toda apuração 
da pesquisa de opinião do Jornal Capital. Foram muitas 
horas de um intenso trabalho dos funcionários da TV. Rádio 
e do Jornal, que em equipes realizaram o serviço de coleta 
das informações que posteriormente eram enviadas ao 
banco de dados. 

Depois do esforço, valeu a pena. está pronta e a 
disposição dos leitores e da população de um modo em 
geral, a maior pesquisa de opinião pública realizada nos 
últimos tempos em Imperatriz. 

A pesquisa, trás a opinião do imperatrizense nos mais 
variados assuntos, desde a avaliação dos governos de 
Roseana Sarney e Ildon Marques, passando pela 
preferência de nomes para o Senado, Câmara Federal e 
Estadual, governo do Estado, Rádio mais ouvida e 
programa de TV mais assistido. 

Na edição especial de hoje, gráficos apontam com 
clareza a performance de cada político e órgãos indicados 
no questionário, correspondente ao universo dos 
entrevistados. 

A exemplo do que aconteceu no período de 
preenchimento dos cupons, para esta edição 3 mil 
exemplares foram colocados em circulação, com 
distribuição gratuita nas principais ruas e avenidas, bem 
como nos bairros periféricos. 

Governo de Ildon é regular 

Os números indicam que 
a administração Ildon 
Marques precisa ser 
reavaliada, grande parcela 
dos entrevistados classifica 
a administração de Ildon 
Marques como regular, 
outra fatia, classifica como 
péssima. 

Eleito com a maior 
^xpressão de votos da 
Região Tocantina, Ildon 
Marques precisa repensar 
as ações do seu governo 
para conseguir atingir uma 
melhor atuação no segundo 
ano de sua administração. 

Classificação da administração Ildon 

Marques 

36% 

Governo de Roseana Sarney 

em Imperatriz é regular 

Péssimo 

Regular 

Bom 

437< 

21% 

Os números refletem a opinião de 3.475 
en tre i ista dos 

O resultado final da 
pesquisa mostra que em 
Imperatriz o "O Governo 
do Novo Tempo" de 
Roseana Sarney ainda não 
chegou a alcançar os 
anseios populares. 

Para a mioria dos 
pesquisados, a 
governadora está 
realizando uma 
administração regular. 

Clasifícação do governo Roseana Sarney 

34% 

31% 

Os dados vêm do universo de 3.365 
entrevistados 

Conor é líder de Audiência Cafeteira vence a governadora 

Qual o programa de 

TV local que você 

mais assiste? 

10% \ 

r4 
11% I 

41% 

19% 

Irrperathz 24 Horas 

Mrante Mao Dia 

Bandeira 2 

QdadeAterta 

■ TVAJtemativa 

4qu Ajora Maranhão 

Oélio akoraThorrpson 
M^a' J, Maranhão 2% cada 

2.765 pessoas foram entrevistadas 

Conor Farias, campeão de audiência, e um 

Pesquisa mostra que o 
programa Imperatriz 24 
Horas apresentado pelo 
jornalista Conor Farias, 
exibido pela TV Capital, 
filiado a Rede Record é líder 

de audiência. 
O apresentador Conor 

Farias reafirma: "Rede 
Globo está no bolso, e o 
desafio continua a Fernando 
Sarney, dono da Mirante 

desafio a Mirante 

filiada a Globo, e a Edinho 
Lobão dono da Difusora, 
filiada do SBT a contratar 
qualquer instituto de 
pesquisa para comprovar os 
números de audiência". 

O senador Epitácio 
Cafeteira, confirma ao final 
da pesquisa que tem a 
preferência dos eleitores 
de Imperatriz. 

Com uma larga diferença 
a seu favor, o candidato ao 
Governo do Estado, depois 
de ser informado por seus 
assessores do resultado 
parcial da pesquisa, 
divulgado na edição de 
ontem, informou que 
aproveitará sua vinda a 
região, quando participará 
na sexta-feira de um 
encontro popular em João 
Lisboa e Amarante para 

Para governador do Estado/98, em 
quem você votaria? 

Outros 
5% 

Roseana 
35% 

O 

Cafeteira 
60% 

■ Cafeteira 
■ Roseana 

Outros 

3.151 pessoas responderam a este quesito 

agradecimento por toda 
manifestação de apoio 
recebido do povo de 
Imperatriz e Região 
Tocantina. 

ver pessoalmente os 
números finais de todo o 
trabalho. 

Na oportunidade, fará 
um ato público de 

Madeira lidera pesquisa 

De 3.056 entrevistados. 
Sebastião Madeira sai na 
frente com 34% da 
preferência do eleitorado 
seguido por Davi Alves 
Silva com 21%; Lula 
Almeida com 10%: Chico 
Coelho 7%; Luis Carlos 

Noleto 6%; 
Fernando Antunes 5% e 

Nice I>obào com apenas 2% 
das intenções de votos. 

A pesquisa mostra ainda 
que 15% dos entrevistados 
preferem votar em outros 
ou em nenhum. 

Você lê diarimente 

os jornais locais? 

1.653 pessoas 
responderam que sim, 
291 preferem outros. 

Terra FM é 

a rádio mais 

ouvida 

Ao questionar um 
universo de 3.147 

ouvintes a pesquisa teve 
o seguinte resultado: 

Terra FM 
Nativa FM 
Mirante FM 
Cidade FM 

34% 
20% 
14% 
13% 

Imperatriz AM 10% 
Capital AM 9% 

Paulo Marinho supera 

nomes de peso 

Para Senador do Estado/98, em 

* quem você votaria? 

27% 

I 

■ Paulo MamDK 
, Joio Alberto 
s Manoel Ritwno 

Joio Castelo 
■ Oulios ou iieumii? 

Manoel 
Ribero 
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Análise Crítica 

GVRD amplia participação 

acionária na Gelmar 

Domingos 
candidato 

Contrariando o discurso 
de Epitácio Cafeteira que 
espera contar com o apoio 
da esquerda na formação 
de um mesmo grupo polí- 
tico para disputar o gover- 
no do Estado com Rosea- 
na Sarney, o vice-prefeito 
de São Luís, Domingos 
Dutra sai na frente e já faz 
trabalhos de campanha 
eleitoral. 

Dutra, entra cm campo 
com o apoio do PDT de 
Jackson Lago, prefeito da 
Capital. 

Por falar 
em Cafeteira 

No próximo domingo, o 
senador pelo PPB estará 
em João Lisboa. Na praça 
do Mercado e na presença 
de políticos que dão sus- 
tentação à sua candidatura 
neste lado do Estado. Ca- 
feteira apresentará suas 
propostas de governo e 
pedirá o apoio do eleitor 
daquela cidade. 

PT da região 
está dividido 

O diretório do Partido 
dos Trabalhadores em 
Açailándia, como era de se 
esperar, decide apoiar o 
nome de Domingos César 
como candidato a uma ca- 
deira na Assembléia Esta- 
dual. 

Com isso. quem não 
gostou foi Jomar 
Fernandes; ele defende 
uma candidatura única 
para a região, conforme 
negociação prévia do par- 
tido. 

Um Domingos rebelde 
em São Luís, outro na ci- 
dade do ferro. 

Fazendo 
besteira 

Para analistas. Domingo 
César do PT de Açailándia 
pode está "fazendo bestei- 
ra". Enquanto o Partido 
dos Trabalhadores precisa 
se fortalecer. Domingos 
César, pode estar com sua 
candidatura, "queimando" 
uma chance clara de Jomar 
Fernandes e do PT da re- 
gião em chegar a Câmara 
Estadual. 

Na pesquisa de opinião 
do Jornal Capital, Jomar 
aparece com um dos mais 
nomes de maior preferén- 

triz. Um apoio em Açailán- 
dia cairia muito bem! 

Seminário do 
PMDB 

O Partido do Movimen- 
to Democrático Brasileiro, 
vai reavaliar e programar 
sua atuação na Região To- 
cantina. 

O primeiro seminário 
do partido acontece nos 
dias 21 e 22 de março em 
Imperatriz, com a presen- 
ça de diversos nomes de 
expressão regional e naci- 
onal. dentre eles, o presi- 
dente nacional do PMDB, 
deputado Paes de 
Andrade. 

Fazendo provas 
garantindo vagas 

Iniciou ontem as provas 
da etapa única do vestibu- 
lar 98 da Universidade Es- 
tadual do Maranhão. A ins- 
tituição oferece 1.510 (Um 
mil, quinhentas e dez) va- 
gas a serem preenchidas 
com uma eliminatória úni- 
ca. 

Em Imperatriz, as pro- 
vas foram realizadas no 
Campus da Uema e no co- 
légio Dorgival Pinheiro de 
Sousa: muitos candidatos 
não conseguiram fazer o 
exame. Eles alegaram que 
portões foram fechados 
antes do horário previsto, 
às 08h00. A administração 
da Uema contesta e acusa 
os alunos de terem ultra- 
passado o horário de tole- 
rância. 

Na defesa do 
consumidor 

Em 97 o Decon- 
Defensoria do Consumi- 
dor de Imperatriz, pesso- 
almente ou por telefone 
prestou 922 informações. 

Os dados estão no rela- 
tório divulgado pelo órgão 
sobre suas atividades no 
ano passado. 

Além disso, foram rea- 
lizadas 131 audiências, 
distribuídos 987 manuais, 
329 estabelecimentos co- 
merciais foram fiscaliza- 
dos e 9. 548 ( Nove mil, 
quinhentas e quarenta e 
oito) mercadorias com pra- 
zo de validade vencidas fo- 
ram apreendidas. 

Rubens Sérgio 
é o novo diretor de segu- 

rança 

A Região Tocantina tem 

um novo diretor de seguran- 
ça. Em substituição a Lu- 
ciano Abreu, o doutor 
Rubens Sérgio assumiu o 
cargo na manhã de ontem. 

Como primeira medida, 
o subsecretário reuniu 
todo o pessoal num encon- 
tro a portas fechadas. O 
objetivo do encontro, se- 
gundo informações , foi 
obter um diagnóstico mais 
completo da situação da 
Segurança Pública na re- 
gião. 

Saída de 
Luciano Abreu 

. Ainda não se conhece 
os motivos que culmina- 
ram com a transferência 
do doutor Luciano Abreu 
da região. 

Embora tentem afirmar 
o contrário, integrantes do 
setor de Segurança Públi- 
ca não conseguem escon- 
der que uma das razões foi 
o episódio em que. segun- 
do um agente civil, ele pró- 
prio teria sido agredido fí- 
sica e moralmente pelo 
então subsecretário. O 
caso teve grande repercus- 
são. 

Airt realiza 
primeira reunião 

ordinária 

A Associação de Im- 
prensa da Região realizou 
na noite de ontem sua pri- 
meira reunião ordinária. 
No encontro estavam pre- 
sentes todos os membros 
da diretoria. Dentre os as- 
suntos em pauta; Infra-es- 
trutura para abertura da 
sede da entidade; Elabora- 
ção de Orçamento Finan- 
ceiro para 1998; Prepara- 
ção para Assembléia Geral 
Ordinária e Elaboração de 
um calendário de ativida- 
des para o primeiro se- 
mestre de 1998. 

A iniciativa da vale em 
ampliar a sua participação 
acionária no projeto 
Celmar é uma firme de- 
monstração de que a em- 
presa acredita no potenci- 
al econômico do Mara- 
nhão. E uma prova tam- 
bém de que a Celmar é 
economicamente viável e 
que será uma das grandes 
empresas de celulose e pa- 
pel do Brasil. Informou on- 
tem Fábio Medeiros, dire- 
tor superintendente da 
Celmar, ao avaliar a nego- 
ciação de capital votante 
entre a Companhia Vale do 
Rio Doce e a Dipasa. 

A CVRD comprou no fi- 
nal do ano pasado, por R$ 
17, 8 milhões 42.5% de 
ações ordinárias que a 
Ripasa detinha sobre a 
Celmar, empreedimento 
de R$ 1 bilhão em fase de 
implantação na região de 
Imperatriz, no Maranhão. 
A Celmar foi criada em 
março de 1992 numa asso- 
ciação entre a CVRD ( 42. 
5% ) , a Ripasa (42,5%) e a 
Nissho Iwai Corporation 
(15%) . Com a aquisição 
das ações que pertenciam 
à ripasa. a vale passa a ser 
controlada do projeto com 
85% do capital votante. Os 
japoneses continuam com 
15% de ações ordinárias da 
empresa. A decisão da 
Ripasa de alienar a sua par- 
ticipação no capital da 
Celmar deve-se ao interes- 
se em concentrar esforços 
de investimentos em suas 

unidades já existentes, ex- 
plica Medeiros. O projeto 
Celmar é bastante promis- 
sor , com capacidade de 
produção de 600 mil tone- 
ladas de celulose por ano. 
O plantio de eucalipto na 
região tem apresentado 
crescimento fantástico e a 
empresa é muito eficiente 
e o que é mais importante, 
tem custos muitos baixos. 
Porém , os planos da 
Ripasa de aumentasr as 
produção de celulose só 
serão realizados em prazo 
mais curto se o investimen- 
to for feito na própria em- 
presa, uma vez que conta 
com a terra e madeira sufi- 
ciente, argumentou Osmar 
Elias Zogbi. diretor supe- 
rintendente da Ripasa. ao 
justificar a opção pela ven- 
da das ações H A Ripasa pre- 
tende aumentar este ano a 
sua produção de celulose 
em cerca de 450 mil tone- 
ladas. 

Prioridade 
Com a aquisição do con- 

trole absoluto da Celmar. a 
CVRD se consolida como 
um dos maiores grupos no 
Brasil do setor de celulose. 
Além da Celmar a CVRD se 
consolida como um dos 
maiores grupos de celulo- 
se do Brasil do setor de 
celoluose. Alem da Celmar. 
a CVRD tem ainda a Cenibra 
com 51,5% de ações em 
parceria com um pool de 
empresas japonesas e a 
Bahia Sul com 50% do capi- 
tal em parceria com o gru- 

po Susano. Como o projeto 
Celmar deixou de ser 
prioritário para a ripasa. 
dicidimos comprá-lo pois 
trata-se de um dos nossos 
mais imporatantes investi- 
mentos, afirmou Manoel 
Horácio Francisco da Silva, 
presidente da divisão de 
papel e celulose da CVRD. 
Até o final deste ano, expli- 
ca o executivo da vale, defi- 
niremos a parte industrial 
do projeto Celmar. O 
orcamentio global do proje- 
to e de aproximadamente 
R$ 1 bilhão sendo que R$ 
200 milhões serão destina- 
dos a formaçãso de flores- 
tas de eucalipto e R$ 800 
milhões a construção do 
complexo industrial e 
infraestrutura . A meta da 
Celmar é produzir 600 mil 
toneladas por ano de celu- 
lose branqueada, tendo 
como base um plantio de 63 
mil hectares de eucalipto. 

, Uma area de igual tamanho 
será utilizxzada para 
preservaçàso da mata nati- 
va. A maior parte da produ- 
ção corca de 80% será des- 
tinada ao mercado externo 
principalmente Estad 
Unidos. Europa e Japão. A 
negociação das ações que 
pertenciam a Ripasa é uma 
prova de que a Celmar está 
no caminho certo. Estamos 
consolidando a base flores- 
tal para entrarmos nomea- 
do a partir de 2001 com 
uma empresa forte e um 
produto atrativo, assegura 
Fábio Medeiros. 

Médicos do Maranhão 

discordam de Lei Federal 

Educação de trânsito 
na escola 

O instrutor de trânsito 
Luís Filho, disse ontem 
defender a inclusão de ma- 
térias sobre o trânsito nas 
escolas. Para ele. a medi- 
da educacional formaria 
melhor os futuros moto- 
ristas e "certamente 
agiria"como medida pre- 
ventiva. 

O instrutor elogiou o 
novo Código Nacional, que 
prevê duras punições para 
motoristas e até para ins- 
tores de trânsito. . 

Já está em vigor a Lei 
que torna todos os brasi- 
leiros doadores de ór- 
gãos. a não ser que tenha 
registrado em Carteira 
de Identidade ou Cartei- 
ra Nacional de Habilita- 
ção. Entretanto, vários 
segmentos sociais estão 
se posicionando contrári- 
os à Lei. Um exemplo, é 
o Conselho Regional de 
Medicina do Maranhão, 
que através de seu presi- 
dente, Abdon Murad, en- 
viou correspondência ao 
ministro da saúde, mani- 
festando discordância 
com a obrigatoriedade, 
apontando o esclareci- 
mento, como instrumen- 
to capaz de quebrar o 
tabu da doação de órgãos 
no Brasil. 

Para ele, o Governo 
Federal foi extremamen- 
te insensível ao aprovar a 
Lei, porque, segundo 
Abdon Murad. é uma ten- 
tativa de forçar os médi- 
cos a esquecerem o que 
aprenderam sobre ética 

nas faculdades. "Como 
podemos dizer a uma fa- 
mília que tem um paren- 
te com morte cerebral, 
que os aparelhos devem 
ser desligados para se- 
rem retirados dos ór- 
gãos?. indaga ele, questi- 
onando ainda, quem acei- 
taria isso. "Podemos 
retirá-lo a força? Claro 
que não? afirma. 

Ele explica que o cami- 
nho é o esclarecimento, 
através de campanhas de 
massa, mostrando as pes- 
soas a importância da do- 
ação. "Mas, do modo 
como as coisas estão co- 
locadas", continua, "é 
mais uma agressão â fa- 
mília". 

O médico Abdon 
Murad acrescenta que 
além de não esclarecer o 
povo, o Governo Federal 
cometeu outro erro: -não 
dotou, nem as capitais, de 
condições estruturais para 
a realização dos transplan- 
tes. Isso significa andar na 
contra-mào, porque imagi- 

naram que tornando ol 
^atório a doação, estariam 
prestando um grande ser- 
viço à saúde dos brasilei- 
ros. quando na verdade, o 
correto seria primeiro 
equipar os hospitais e de- 
pois incentivar, e não obri- 
gar a doação. 

Segundo o presidente 
do CRM-MA. no Estado 
existem 400 pacientes re- 
nais crônicos, dos quais 
200 esperam por uma ci- 
rurgia para curá-los, mas o 
governo prefere gastar R$ 
90.00 por mês com cada 
um. a criar as condições 
necessárias para resolver 
o prcfblema de uma vez 
por todas. 

Ele acrescenta que 
"um paciente leva em 
média dez anos de hemo- 
diálise, e o governo ao 
longo desse tempo, gas- 
ta mais de R$ 90 mil com 
ele, que acaba morrendo. 
O certo seria gastar R$ 15 
mil com um transplante e 
salvar a vida do paciente" 
explicou. 
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Embratel presta esclarecimento 

sobre queda de torre 

Em uma nota, a diretoria de serviços da Embratel fala dos esforços para 

restabelecer a telefonia na região. 

Em uma nota enviada a 
imprensa, a diretoria de 
serviços da Embratel ex- 
plica com detalhes a que- 
da da torre em trecho 
Seco. o que considera uma 
"triste ocorrência"; a nota 
contêm o seguinte teor: 
"Uma fonte ventania der- 
rubou a torre da 
Repetidora de Açailândia, 
que integra o sistema de 
microondas do tronco Be- 
lém/Brasília. composta 
por 42 estações, onde tra- 
fegam 6 RF de 1800 canais, 
os quais transportam infor- 
mações de telefonia con- 
vencional, dados, telefonia 
celular e duas RF de tele- 
visão. Nesta interrupção, 
todas as cidades da Região 
Tocantina que fazem trân- 
sito na Telma de Impera- 
triz foram afetadas, assim 
como, vários clientes de 
dados alta velocidade de 
Belém e São Luís, que tra- 
fegam para o sul do pais. 

Após a confirmação da 
jueda da torre foi cionado 

o plano de contigência (ro- 
tas alternativas) para esco- 
amento do tráfego. Ainda 
na madrugada de Sábado 
parte do tráfego de Impe- 
ratriz e Região Tocantina 
foi reestabelecido via Bra- 
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Funcionários da Embratel tiveram apoio de equipes vindas de outras regiões 
do país nos trabalhos de reestahelecimento da telefonia. 

sília e Goiânia, integrando 
nossa cidade a rede nacio- 
nal. Em Açailândia foi ins- 
talada uma estação Satéli- 
te para atender a telefonia 
celular, enquanto a Telma 
instalava um Rádio UHF de 
Pequiá à Imperatriz para 
reestabelecer a telefonia 
convencional. 

Durante estas 
contigências. uma equipe 
da Embratel formada por 
engenheiros e técnicos, 
num total de 25 pessoas de 

várias regiões do Brasil ins- 
talava numa estrutura de 
andaimes de 25 metros de 
altura um Rádio transportá- 
vel que restabeleceu 3 RF, 
ou seja. 50% do nosso tron- 
co. No local do sinistro fo- 
ram erguidas 2 torres: uma 
de 36 metros para atender 
o tráfego da Embratel e ou- 

^ tra de 42 metros para aten- 
" der a Telma. Todo o equi- 

pamento necessário a recu- 
peração do tronco foi trans- 
portado para Imperatriz 

através de dois aviões car- 
gueiros fretados, vindos de 
Salvador e Rio de Janeiro". 

"A Embratel e a Telma", 
prossegue a nota, "não me- 
diram esforços para interli- 
gar todas as facilidades pos- 
síveis aos sistema nacional, 
trabalhando diuturnamente 
para atender bem aos seus 
clientes e usuários. Nossos 
técnicos mostraram com- 
petência e determinação 
para normalizar esta triste 
ocorrência". 

Senac em Imperatriz ganha 

novo laboratório de informática 

98 deve ser um ano produtivo para o órgão 

O andamento do Fifndo 
'e Amparo ao Trabalhador 

y Fat -. implantado cm Impe- 
ratriz recentemente através 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - 
Senac - está cobrindo todas 
as expectativas específicas 
do programa, que neste 
caso, de preparar o trabalha-, 
dor para enfrentar o merca- 
do ao qual pertence. 

A diretora do Senac 
Lavínia Amorim disse que 
os cursos do Fat devem ser 
concluídos no final deste 
mês, com um bom resulta- 
do. Os alunos participantes 

■ Brasília 

se mostram, segundo ela, 
inteiramente interessados, 
o que empolga a ponto de 
esperar que outras vezes 
sejam implantados progra- 
mas assim na cidade. Os 
benefícios por parte do Go- 
verno Federal, através do 
Fat são muitos, o que signi- 
fica uma vantagem para o 
Senac em Imperatriz, que 
poderá ter mais possibilida- 
des de se tornar mediador 
de tais programas. 

As cargas horárias vari- 
am de acordo com o curso, 
mas omprazo para 
enceramento deve ser o 

mesmo. "As expectativas 
para este ano são as melho- 
res possíveis para o Senac". 
frisa Lavínia. adiantando 
que o perfil de 98 já está sen- 
tiu preparado e deve ser co- 
locado á disposição da 
sociedaee a partir da próxi- 
ma semana. Ela ressalta que 
a procura por vagas para os 
cursos oferecidos é grande 
atualmente e que não hou- 
ve reajuste nas taxas cobra- 
das, o que só deve aconte- 
cer mediante lançamento 
de novo modelo pedagógi- 
co. 

A maior novidade do 

Senac hoje gira em torno da 
criação do novo laboratório 
em substituição ao antigo, 
com a aquisição de equipa- 
mentos modernos para o 
curso de informática, no to- 
tal de dez novos aparelhos 
com programas atualizados, 
o que significa que mais 
candidatos poderão ser re- 
cebidos. 

O objetivo do Senac em 98 
é fazer um trabalho ainda 
melho que o realizado em 97 
e isso vai ser atingido com o 
empenho de toda uma equi- 
pe de professores e funcioná- 
rios de forma geral. 

Cinco projetos terão regime de urgência na Câmara 

Os loderes da Câmara 
dos Deputados decidiram 
nesta quarta dar regime de 
urgência para cinco proje- 
tos em tramitaUào na Casa, 
que deverão ser votados na 
próxima semana. São eles: 
fundo de terras, legislaÚào 
de trânsito. utilizaÜão por 

parte do governo do Distri- 
to Federal das polecias Ci- 
vil e Militar. criaÚão de car- 
gos no Inmetro e criaÚão 
de cargos na secretaria-ge- 
ral do Supremo Tribunal 
Federal. 

Durante o encontro, ficou 
definido ainda que os parti- 

dos de oposiÚão têm at0 
quinta at0 o meio-dia para 
se pronunciar sobre a 
indicaUão de membros para 
as comissões especiais que 
analisarão as PECs (Propos- 
ta de Emenda Constitucio- 
nal) da Previdência e da 
Constituinte limitada. 

Ficou acertado ainda a 
agilizaÚào da PEC que limi- 
ta o uso de medidas provi- 
sórias. Pelo acordo, a co- 
missão que analisarfi a 
mat0ria serft criada nesta 
semana e terB prazo de 10 
dias para remeter o projeto 
ao plenftrio. 

Côncavo & Convexo 

Conor Farias 

Deu na pesquisa: 
Os melhores são: 

Presidente: Fernando 
Henrique Cardoso 

Senador: Paulo Marinho 

Governador: Cafeteira 

Deputado Federal: Se- 
bastião Madeira 

Deputado Estadual: Ven- 
tura 

Programa de TV: Impe- 
ratriz 24 Horas 

Rádio: Terra FM. 

Visitando novamente 
O senador Epitácio Cafe- 

teira, estará de volta a nos- 
sa região na próxima sexta- 
feira. Em Amarante e João 
Lisboa, ele realiza ato públi- 
co. E aproveitando sua es- 
tada por estas bandas, Ca- 
feteira virá a Imperatriz, 
onde deve fazer comentári- 
os e agradecer ao povo sua 
posição na pesquisa de opi- 
nião realizada por este jor- 
nal. Conforme dados colhi- 
dos pela junta apuradora da 
pesquisa, o senador é o can- 
didato indicado para se tor- 
nar Governador do Estado 
nas próximas eleições. Os 
números mostram que o 
povo está cansado de ter 
governos sem expressão 
nessa região e quer um ad- 
ministrador estadual atuan- 
te e sensível às causas po- 
pulares. apontando dessa 
forma, seu nome para o car- 
go. 

Ele vem aí 
O "homem do modào" 

está chegando. Ele vai a par- 
tir da próxima segunda-fei- 
ra, fazer parte da programa- 
ção da Rádio Capital AM. 
Com seu tradicional e 
inconfudível estilo, o verda- 
deiro sertanejo, Adilson 
Gaudino passa a animar a 
programação matinal da 
emissora, que aliás, está 
preparando outras surpre- 
sas para os ouvintes. O "AG, 
seu criado" (o termo é ou- 
tra marca registrada do 
comunicador), vai coman- 
dar o horário de 5 as 7 ho- 
ras da manhã, de segunda 
a sexta-feira, levando sem 
dúvida, a boa música e um 
dos papos mais gostosos do 
nosso rádio. Então vale con- 
ferir! Vai que vai... 

Fechameto de hospital 
A Prefeitura de São Pau- 

lo fechou nesta quarta-feira 
o hospital Engenheiro Ama- 
dor Cintra do Prado, do 
módulo 7 do PAS (Plano de 
Atendimento à Saúde), na 
Vila Maria, bairro da zona 

norte de São Paulo. 
O hospital havia sido inau- 

gurado no dia 5 de novem- 
bro de 96. alguns dias antes 
do segundo turno das elei- 
ções em que Celso Pitta 
(PPB) foi eleito prefeito. Na 
inauguração, o então prefei- 
to Paulo Maluf (PPB) anun- 
ciou que o hospital seria con- 
cluído e equipado. Ele seria 
inaugurado com 80 leitos e 
chegaria a 180, sua capacida- 
de. Segundo a assessoria do 
PAS, entretanto, o máximo 
que o hospital chegou a ter 
foram 30 leitos. Antes de ser 
fechado, estava trabalhando 
com dez. 

Regime de urgência 
Os líderes da Câmara dos 

Deputados decidiram nesta 
quarta dar regime de urgên- 
cia para cinco projetos em 
tramitação na Casa, que de- 
verão ser votados na próxi- 
ma semana. São eles: fundo 
de terras, legislação de trân- 
sito, utilização por parte do 
governo do Distrito Federal 
das polícias Civil e Militar, 
criação de cargos no 
Inmetro e criação de cargos 
na secretaria-geral do Supre- 
mo Tribunal Federal. Duran- 
te o encontro, ficou definido 
ainda que os partidos de opo- 
sição têm até quinta ao meio- 
dia para se pronunciar sobre 
a indicação de membros 
para as comissões especiais 
que analisarão as PECs (Pro- 
posta de Emenda Constituci- 
onal) da Previdência e da 
Constituinte limitada. Ficou 
acertado ainda a agilização 
da PEC que limita o uso de 
medidas provisórias. Pelo 
acordo, a comissão que ana- 
lisará a matéria será criada 
nesta semana e terá prazo de 
10 dias para remeter o pro- 
jeto ao plenário. 

Cancelando 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso deverá 
cancelar sua viagem para a 
Suíça e Israel programada 
para este mês. A informação 
é do presidente da Câmara, 
deputado Michel Temer, que 
esteve na manhã de ontem 
com FHC para discutir a via- 
gem. na qual o presidente 
deveria ser acompanhado 
por um grupo de parlamen- 
tares. Temer afirmou que ele 
recebeu de FHC a garantia 
de que a viagem para Israel, 
que duraria uma semana, 
será cancelada. Já a viagem 
para Suíça, prevista para um 
fim-de-semana, pode ser 
mantida. Temer disse que 
argumentou com FHC que 
não seria bom para a ima- 
gem do presidente viajar 
com um grupo de parlamen- 
tares durante o período de 
convocação extraordinária 
do Congresso. 

@721-4878 
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Associação Cativos de Capoeira 

realiza batismo e troca de cordéis 

A Associação Cativos de 
Capoeira, uma das mais 
tradicionais de Imperatriz, 
realiza no próximo dia oito, 
no Ginásio do Sesi, o Sex- 
to Batismo e a Troca de 
Cordéis entre os associa- 
dos cpie atingiram este es- 
tagio. Segundo o contra 
mestre Miguel Alves de 
Oliveira, o evento aconte- 
ce anualmente e tem por 
objetivo, além dos já cita- 
dos, unificar ainda mais os 
capoeiristas que fazem par- 
te da Cativos. Ele informou 
que representantes da as- 
sociação de outros lugares, 
como São Luis e da cidade 
de Rezende, no Estado do 
Rio de Janeiro, vão estar 
presentes na ocasião e fa- 
zendo parte da festa. A ce- 
rimônia de Troca de Cor- 
déis e Batismo terá inicio 
as 08h00 e é aberta a po- 
pulação de um modo geral. 

Para chegar ao batismo 
e tnm de cordéis, de açor-* 
do cuen Miguel, os alunos 
de capoeira passam por di- 

Participam representantes de Imperatriz. São Luís e Rio de Janeiro 
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Cíipocírísíns do preparam para Cerimônia Batismo 

versos estágios. Ele inicia corda, tem a possibilidade mado. Com mais tempo de 
sem nenhum tipo de cordel de atingir ate a corda azul. treino, o capoeirista chega 
e após adquirir a primeira que representa o aluno for- a vez de receber a corda de 

contra mestre, podendo a 
partir dai chegar ao posto 
de mestre, dependendo 
apenas do seu empenho di- 
ante dos alunos e do seu 
trabalho prestado junto a 
comunidade. Vale lembrar 
que a corda de mestre ge- 
ral é branca, simbolizando 
o estágio atingido. 

Em Imperatriz a Associ- 
ação Cativos de Capoeira 
possui um grande número 
de membros, sem contar 
com seus representantes 
na capital do Estado e no 
Rio de Janeiro. 0 associa- 
do. para treinar capoeira, 
precisa contribuir mensal- 
mente com uma taxa no 
valor de dez reais, mas 
conforme informou o con- 
tra mestre Miguel Oliveira, 
esse valor é dispensado das 
pessoas que 
comprovadamente não pos- 
suem poder aquisitivo para 
pagá-la, mesmo sendo esta 
uma necessidade para po- 
der manter viva a escola de 
de membros, sem contar 

capoeira da Cativos. A 
questão da dispensa ou do 
pagamento, conforme o 
caso. vale também para 
quem estiver interessado 
em aprender a arte da Ca- 
poeira. 

A Associação Cativos de 
Capoeira presta um traba- 
lho sócio-comunitário em 
nossa cidade, com o desen- 
volvimento do esporte atra- 
vés da Capoeira, especial- 
mente nos bairros periféri- 
cos. onde a carência de pro- 
jetos desse tipo é bem mai- 
or que na região central. 0 

contra mestre lamenta, no 
entanto, que não haja mais 
apoio á sua associação, por 
parte das autoridades res- 
ponsáveis. pela importân- 
cia do papel de despertar 
em jovens e crianças o in- 
teresse por coisas saudá- 
veis como o esporte e a 
arte. mas acredita que essa 
realidade possa se reverter 
em breve com investimen- 
tos ria área 

Pastoral da Juventude de Imperatriz participa 

de Encontro Nacional em Salvador 

A Pastoral da Juventude, 
da Diocese de Imperatriz 
esta se preparando para par- 
ticipar do V Encontro Naci- 
onal da Pastoral da Juventu- 
de. que acontece em Salva- 
dor de 12 a 18 de janeiro. 
CoLe ã lema "PJ: conhecer- 
se pára ser mais", o objetivo 
geral do encontro é celebrar, 
fortalecer e animar a cami- 
nhada, privilegiando a troca 
de experiências, reafirman- 
do a identidade e a missão, 
refletindo a ação na Igreja e 
na sociedade. Existem tam- 
bém os objetivos específicos, 
que constam de: -celebbrar 
25 anos da Pastoral da Juven- 
tude no Brasil (Jubileu); re- 
afirmar Identidade e Missão: 
refletir a ação na Igreja e na 
sociedade (em vista do novo 
milênio): e avaliar a Organi- 

Diversos temas ligados a juventude vão ser discutidos durante o evento 

zaçào (para abrir novas 
perpectivas). 

Segundo informações de 
Cosmo Soares, secretário da 
PJ da Diocese de Imperatriz, 
da nossa cidade deverão 
comparecer dois represen- 
tantes. sendo que até o mo- 
mento. apenas um nome esta 
confirmado. Em media deve- 
rão participar do evento. 400 
jovens do Brasil inteiro. 

A abertura acontecerá no 
dia 12 com a acolhida dos 
participantes. Durante os 
seis dias do encontro, diver- 
sos assuntos serão discuti- 
dos. com a participação de 
muitas autoridades religio- 
sas do País. 

O Painel de discussões 
sobre "Analise da Conjuntu- 
ra é um dos destaques, já 
que aborda questões de in- 

teresse de todas as Pastorais 
de Juventude do Brasil, 
como fenomenologia da ju- 
ventude na pos- 
modernidade e as grandes 
mudanças no contexto juve- 
nil nestes últimos 25 anos; 
conjuntura sóci o-pol íti ca- 
económica e conjuntura 
eclesial (procurando desta- 
car a realidade da juventude 
no presente e futuro da Igre- 
ja, Neste painel haverá um 
mediador, cujo papel será 
instigar as reflexões e moti- 
var a participação da plená- 
ria. Essas questões serão tra- 
tadas já no dia 13. terça-fei- 
ra. lembrando que muitos 
assuntos ligados a Pastoral 
da Juventude e à Igreja como 
um todo vão ser abordadas 
durante o encontro, conside- 
rado de suma importância. 
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Jovens participam de encontro em Salvador 

Defensoría Pública enfrenta dificuldades 

A Assistência Judiciá- 
ria da Comarca de Impe- 
ratriz prestou serviço a 
mais' de de 10 mil pesso- 
as através do trabalho de 
atendimento ao publico 
no ano de 97, praticamen- 
te o dobro do ano anteri- 
or. A informação é do 

assitente judiciário, Elias 
Santos que informou ain- 
da que mais dois advoga- 
dos passaram a fazer par- 
te da equipe de trabalho 
no ano que passou. Ele 
ressalta, contudo, que 
apesar desse pequeno au- 
mento. seria bem mais vi- 

ável para o desenvolvi- 
mento dos trabalhos, que 
mais profissionais pas- 
sassem a fazer parte da 
equipe, dado o tamanho 
da necessidade e da de- 
manda de ações diárias 
do setor. Por essa defici- 
ência. muitas dificulda- 

des são enfrentadas dia- 
riamente. 

Ainda existe a esperan- 
ça de que seja realizado 
um concurso público em 
98 para amenizar a situa- 
ção da Defensoria Públi- 
ca. mas não há nada de 
concreto ate o momento 

por parte das autorida- 
des competentes. 

Para Elias Santos, com 
a falta de estrutura quem 
sofre é a população que 
necessita dos serviços e 
certamente com a reali- 
zação do concurso tudo 
melhoraria. 

O advogado informa 
que as ações mais fre- 
qüentes estão ligadas, 
pensão alimentícia, sepa- 
ração de casais, adoção 
entre outras. Em suma: 
todo tipo de ação na área 
cível passa pela 
Assiténcia Judiciária. 

'Materiais para 

'àuiccuxr rrrLrr' bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
v 

JI\/IPER/XTRI7 Rua Simplício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal, 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 r_n „ Qni .Qn 

(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) J ó' Uep- bí> yu1- 490 " 
Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDfl, 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

—^ v. m—á 1. 1lJL#• H A Jl j A | 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, E: 
aboratoriasc Alendimenlo á proprieda 

Gênio Morio dos Sontos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 ■ imperatriz - Maranhão 
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Na colheita dos versos 
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Lourival Tavares é compositor dos bons. mas brilha também como cantor de imensos recursos vocais. 

Devagar, cria caminhos 

seguros da ciração musi- 
cal, aproximando-se, cada 

vez mais, dos grandes no- 

mes da MPB. 
Seu CD, Nn Colheita dos 

Versos, gravado ao vivo no 
show do projeto 
Cantarena, realizado pelo 

Centro Popular de Cultu- 
ra da UMES, é uma via- 

gem musical, ida e volta, 
entre o nordeste e o sul, 
como se o agreste virasse 

jrbano e vice versa, ultra- 

passando as fronteiras do 
regionalismo. 

Isto explica sua trajetó- 
ria: nascido no Maranhão, 

no seio de uma família que 

sempre teve estreitas liga- 
ções com a variedade dos 
ritmos nordestinos, 
Lourival vem para São 

Paulo, onde se aproxima 

do pop urbano e da MPB 
tradicional. 

No entanto, esta influên- 

cia se dá sobretudo em sua 

colheita poética 

antropofágica, onde 
ma raça tu esta no 

m a ra c a u ã. m a ra d c 
marajá. 

Quando elabora sua co- 
lheita musical, sentimos 
uma predominância de rit- 

mos que espelham àquele 
a região, isto sem falar de 

sua voz rasgada, saída das 

entranhas do ibérico agres- 
te. 

0 que nos faz acreditar 

que quem nasce nordesti- 
no, permanece nordeste 

em sua tronco musical, 

mesmo quando este se 
encontra matizado, aqui e 

ali. de cores urbanas. 
Enfim, é a reprodução 

deste CD Na Colheita dos 
Versos que veremos neste 
show que tem o mesmo 

nome e será comandado 
por Lourival Tavares. 

Discografia de 

Lourival Tavares 

Anatomia da razão 

Gravadora Líder 
Procissão das Formigas 

Produção Alternativa 
Lobo da Lua 
Produção Alternativa 
Miragem 
Selo Rede Brasil 

Na Colheita dos Versos 
Selo CPC-UMES 
Repertório 

Farol de São Marcos - 

Maria de Zezinho 
Terra do Noel - Josias 

Sobrinho 

Procissão das Formigas 
- Lourival Tavares 

Enluarado - Lourival 
Tavares 

Maraquezumbe 
Lourival Tavares 

O Ciúme - Caetano 

Veloso 

Na Colheita dos Versos 
- Lourival Tavares 

Picadeiro das Raças - 
Lourival Tavares 
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Maraté Tupã - Lourival 

Tavares 
Divinamente Bem - 

Lourival Tavares 

Bailarina Após os 30 - 

Lourival Tavares 
Ana e a Lua - Beto Pe- 

reira 

Byana - Lourival 

Tavares 
Terreiro de Arruanda - 

Lourival Tavares 

Apenas um toque 

Lourival Tavares que estará lançando seu ( D no CaneJeiros no próximo dia 10 

Dias desses, fui força- 
do a lembrar-me de um 

episódio ocorrido há vá- 
rios anos. Talvez lá pelos 

idos de 90. Forçado, uma 
vírgula. Tentei mencio- 

nar, num texto para um 
jornal da cidade, os por- 

menores do fato. Entre- 
tanto, não consegui. Cla- 

ro que fiquei- matutando 

por um longo período. 
Tentativas em vão. Não 

obtive o êxito esperado. 
Tudo bem. ,São coisas 

da memória. Mesmo sen- 
do eu (acredite) uma 

pessoa que prima por 

guardar tudo conforme 
manda o figurino, as ve- 

zes cometo falhas. Sim.. 

Pequenos deslizes nos di- 

versos campos da ativida- 

de profissional. Coisas de 
um simples mortal. Ou 
melhor dizendo, um vi- 

vente que tropeça aqui e 
acolá. Mesmo "quebran- 

do" a massa cefálica em 

busca da perfeição. 

Ser jornalista numa re- 
gião que ainda não soube 

valorizar os seus 
fazedores, confesso (e 
magoado) ser uma tarefa 
muito espinhosa. Até em 

Imperatriz, infeliz e ver- 

gonhosamente, os meios 
de comunicação ainda 
não receberam o devido 

reconhecimento. Falta 

atenção por parte de to- 
dos os segmentos da co- 

munidade. Ainda esta- 

mos, apesar da fabulosa e 
forte tecnologia, vivendo 

numa difícil era. Longe 

de tudo e de todos, cultu- 

ral e qualificadamente fa- 

lando. 
Exercitar um jornalis- 

mo sadio e altamente pro- 

fissional aqui por estas 

paragens parece utopia. 

Existem idéias neste sen- 
tido. Só que elas perma- 
necem em papel. Apenas 

lá, no futuro que foge aos 
nossos olhos, é que, tal- 

vez, o projeto seja real- 
mente deslanchado e co- 

locado em prática. 

Aí, quem sabe, a tão 
propalada globalização 

sirva para alguma coisa. 

Seja um indicador. Uma 
espécie de bússola a co- 

locar-nos numa estrada 

menos espinhosa. Sendo 

assim, nos guiará rumo 

ao Ano 2(H)() de forma 
promissora e vislumbran- 

do uma luz, um pequeno 
clarão, quem sabe, no 
negro túnel da árdua, 

mas poucas vezes reco- 
nhecida profissão de jor- 

nalista. O homem da no- 

tícia, em toda extensão da 
palavra. Perdão! Algumas 

vezes o reconhecimento 
aparece, só que de forma 
ínfima, sem levar-nos a 

um horizonte que possa 

ser nossa verdadeira 
meta. E preciso haver 
ação (e, sobretudo), inte- 

gração entre imprensa e 

comunidade. Sem dúvida 
nenhuma, essa interação, 

que será transformada 

em ação. resultará em be- 
nefícios para o nosso 

povo. 

Imperatriz cresce 
Igualmente, sua gente. 

Esse povo hospitaleiro. 

Lutador. 

É preciso, pois, que 
haja valorização de seto- 

res (liberais ou não), in- 

dustrial e empresarial, 
que estão ajudando, dan- 
do uma significativa par- 

cela de contribuição ao 
processo de desenvolvi- 

mento da segunda maior 
cidade do Estado. 

Outro dia. com certe- 

za, voltarei ao assunto. 
Tomara que a mente 

não só do imperatrizense, 

mais de todas as pessoas 
que moram no tocantins 

maranhense — como diz 

o prefeito Ildon Marques 
— estejam "asfaltadas". 

Conscientes da necessi- 
dade de apoiar o setor da 
imprensa, que tanto faz 

em seu benefício, mas 
que poucas (e raríssimas) 
vezes é reconhecido. Doa 

a quem e onde doer. O 

que estou asseverando é 
uma dura realidade em 

nossa região. O incansá- 
vel Edmilson Sanches, 

secretário do Desenvolvi- 
mento Integrado do Mu- 
nicípio (Sedin), que o 

diga. E em alto e bom 

som. Competência e ta- 
lento ele tem de sobra. 

Apesar dos percalços, 

viva nossa imprensa!!! 
Viva a todos nós. 

fazedores de notícia 

numa região íngreme, 
porém fértil. Fácil de ser 

melhorada!!! 

Studium 

ProÒMção òe filmes em VFIS; S-VHS^ U-MATIC e BETA-CAM 

áudio & vídeo 

Proòwçào òe áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Capital Social 

Linda Veloso 

Pensando em você 

Nós colunistas e promoters de eventos, pensando 

em agitar um pouco a nossa cidade no período 

destas férias fizemos uma programação pensando 

em você, que aqui escolheu para gozar estes dias 

de folga. Então pedimos que nos prestigiem com 

sua presença em nossos eventos, participe. Procure 

os colunistas de sua cidade e se informe, ou leia 

nossa coluna. 

Preparamos para você: 

* Pagodes nos finais de semana; festas 

carnavalescas; feijoadas e etc. 

Contamos com sua presença. E aguardem nossas 

programações, que já terão início a partir do 

próximo dia 10. 

Tendência 

Os obervadores de moda apostam em algumas 

tendências para o verão. Os saltos crescem e as 

saias diminuem, com fendas. As ombreiras 

voltam, o brilho troca a noite pelo dia e os tênis 

farão dupla com vestidos longos transparentes. 

Cegonha a vista 

Tem uma amiga nossa que está pulando de alegria. 

E que a cegonha resolveu lhe dar o sinal da graça. 

Com certeza ela irá fazer uma grande torcida 

para que chegue um garotao. Depois falaremos o 

nome da felizarda mamãe. 

Sumido 

Quem anda bastante sumido é o nosso amigo 

vereador Rui. Será o que o bonitâo anda 

aprontando neste início de ano? 

Com certeza deverá está aprontando alguma 

surpresa. Vamos aguardar e conferir. 

Mudando de residência 

Quem está de residência nova são nossos amigos 

Caetano e Rejane que trocaram Imperatriz pela 

Ilha do Amor. E quem foi prestigiar o irmão 

fazendo uma visita e aproveitou para passar as 

festas de final de ano foi o nosso amigâo Costa 

Júnior, com sua bela esposa Larissa e os filhos. 

Ate 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

jíl S C D L Excelência em educação infantil. Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayào, 1180 Três Poderes. 

Tele fax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

Pilll? ínr -w. 
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Trio bastante simpático: Dra. Cristina, 

Dr. Evaldo e Dr. Mendonça 

mk 

Um click especial do belo Dr. Franco em 

momento de total descontração 

■ 
wmÊ-mi y 

C asai Davi e Marivalda Veras com esta 

colunista em recente evento 

p 

Filial Açailândià 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n" 129 - Centro 

é barato 
J 

Fone: (098) 738-4194 | 
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Tribuna Livre 

Jorge Quadros i 

Até 
que enfim! 

Mesmo precariamente, 

começaram a funcionar os 
serviços de telefonia na ci- 

dade de Açailândia. Com a 
queda da torre a altura do 

posto Balbino na BR 010, 
nosso município foi dura- 
mente atingido. Isso atra- 

sou também nossa coluna 

aqui neste Diário. Volta- 
mos, e com prazer, para 

darmos as informações so- 
bre os últimos aconteci- 

mentos de Açailândia e re- 

gião. 

Cassação 

Aconteceu na tarde de 
anteontem em Itinga do 

Maranhão, uma reunião se- 
creta para definir o futuro 

do vereador Leocádio. 
Dono do terceiro mandato 

como parlamentar, duas 

3zes em Açailândia e uma 
no Itinga. Leocádio poderá 

ser cassado por não 

comparacer a 19 reuniões 
ordinárias. A reunião, que 
foi secreta, aconteceu em 
clima tenso. Porem, até o 

fechamento dessa matéria, 
não nos foi passada a infor- 
mação se houve ou não a 

cassação. 

Em 
contrapartida 

Por outro lado. o verea- 

dor Lcocâdio irâ recorrer 
,.a decisão dos seus pares 
na justiça, pois segundo 

meu informante o edil acha 

que até mesmo o Regimen- 

to Interno da Casa é 

inconstitucional, limitando 
a duas reuniões ordinárias 
por mês. Na minha modes- 

ta opinião, o parlamentar, 

neste aspecto, está 

certíssimo. 

Candidatáveis 

Tem gente, inclusive da 
imprensa aí da imperosa, 

que não está por dentro do 
que está acontecendo na 

política cá de casa. E uma 

coisa posso adiantar. O 

Toinzinho, pode está por 
cima da carne seca. Mas 
não aqui em Açailândia. 
Aqui o toinzinho está é feio 

na foto. 

Candidatáveis II 

Entre os candidatos á es- 

tadual que mais se desta- 

cam são: Miro Ferraz, do 
Gigantão; Leonardo 

Queiroz e Vete Botelho. 
Acredita-se até que Leonar- 
do Queiroz e Miro Ferraz 

são os que tem mais pro- 

babilidade de vencer estas 
eleições. Se bem que em 
Itinga, as informações são 
de que Vete virá com mais 
de quatro mil votos. 

Candidatáveis III 

Um outro nome que sur- 

ge nas hostes políticas de 

Açailândia, pofem muito ti- 
midamente, é o do doutor 
Douglas, ex-aliado do pre- 

feito Deusdedith Sampaio. 

Dr. Douglas, que saiu da ad- 

ministração A Força do Pro- 
gresso, não encontrou eco 

em suas pretensões de já 
naquela oportunidade sair 

candidato a deputado esta- 
dual. O lançamento de sua 

candidatura foi formalizado 
por ocasião da visita do se- 

nador Cafeteira à Açailân- 
dia. Douglas esqueceu de 

pedir voto á São Pedro e a 

visita do homem foi um fra- 

casso devido o forte tem- 
poral que caiu aqui na city. 

Conselho 
do Pequiá 

Ate aqui tem dado certo 

a criação do Conselho do 
Pequiá. Vários homens de 

bem que fazem parte do 
Conselho estão otimistas 

com o què ja foi arrecada- 
do através dos impostos 

das empresas da localida- 
de. Esses impostos são pa- 

gos numa conta especial, 
assinada pelo prefeito e 
pelo presidente do Conse- 
lho. no BEM. Quase trinta 

mil reais já foram deposi- 
tados nesta conta, que se- 
rão reinvestidos no próprio 
Pequiá. Daqui, vamos ficar 

de olho em como essa 

"baba" será aplicada. 

Transferência 

Que pena, mas o capitão 
PM Ciro. poderá ser trans- 
ferido para o município de 
São João dos Patos. Um 
bom amigo, um policial 

m. 

I 
Wm 

m 

m 

O assessor de comunicação, Miro Ferraz ao lado da governadora Rosena Sarney 

exemplar, que tem muito 
serviço prestado em nosso 

município. Alô autoridades 
políticas, que são os donos 
do pedaço, vamos fazer al- 

guma coisa para o homem 

ficar por aqui. Basta uma li- 
gação para a governadora e 

outra para o coronel Bas- 

tos. Nós precisamos de 

pessoas sérias e competen- 
tes por aqui, hein doutor? 

Troca 

Vale informar que não 
faço mais parte do quadro 

de funcionários da Rádio 

Clube FM, onde militei por 

exatamente doze meses. 
Pedi demissão por livre e 
espontânea vontade. Po- 
rém os diretores da emis- 

sora, que são meus 

cumpadres, cqntinuam no 
meu coração como ótimos 

amigos. Valdelice e Fran- 
cisco Nunes, são gente 

"filé". No próximo dia 19 de 
janeiro estrearei na Rádio 

Marconi FM. 

Animais 

E incrível, mas continua 
cada vez pior a situação de 

nossas rodovias BR 010 e 
BR principalmente no 

perímetro urbano. 
. E cada vez mais cres- 

cente o número de ani- 

mais na pista. Alguns aci- 
dentes já foram registra- 
dos. E até agora, néca de 

pitibiriba. O inspetor Tei- 

xeira da Polícia Rodoviária 
Federal me garantiu que 
está esperando que a pre- 

feitura Municipal de Açai- 

lândia possa liberar uma 
área para fazer um curral 
e alguns homens para fa- 

zerem o serviço de 

"laçadores" dos animais. 

Secretário de Saúde, Dr. Dalvadísio Santos 

ACM 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário IHIHHi Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Itnperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Açai Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 , 
721-1287 

Cargas: 

098- 728 - 2835 

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 

•m. 

L®"v Jornal Capital 721 

/I • 

2506 
O Seu Líder Diário 
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'Pendei 

Raylda Ramos 

Caos 

(Z-ovyx o problema de* querlo do do ^»nL>K*ofcl, 

y\i 1 ok\dio esTó vivendo um ve^dodemo coos, o I3ok\oo 

í"Io ^sTodo jeckou suos poHos nesTo úl + imo quo^+o-jei^O/ 

deixondo indiqnodos seus clientes e os p^ojessores <^o 

re.de estoduol que nõo receberom seus solórios. 

Reprise 

(^~\igonTõo seró polco nesfo sexto—|eiro do bodolodo 

sKow do bondo de reqqoe T^eprise, que esToró 

lon<pon<lo o seu novo cTlt. 

T-^romessíx cumprulo 

Depois de Tontos promessos, jinolmente o Dolício íTivil 

de y\ç:oilondio recebeu um o vioturo (usodo). "Tudo isso 

devido o ckegodo de um deleqodo. "Troto-se de X^r. 

J—ul^ jAI^redo que jó estó re o I i 2" o n d o um excelente 

trobolko o |rente do mesmo. 

Municipalização 

TT-om o municipoli^oçõo t^o íSduco^õo, o município de 

yAçoilondio seró bene|iciodo. ^Além í]o oumenTo de 

recursos poro o Secretorio, os professores (umo clòsse 

so|rido) terõo oumento de solório e possorõo o receber 

seus vencimentos em dio. yA secretório jArlete (Sutrim, 

t^ue vem desenvolvendo um bom trobolko, estó otimisto e 

com plonos de melKoror o quolidode de ensino p<xro o 

ono <^ue se iniciíx. 

Surpresa 

o em preso rio A^n^o T^erro^*/ leve umo groto surpreso 

a 
m. 

1 

m ■s;: 
I _ ^ Ç. .• 

• •:? 
; r- 

í. . ' j 

wm 

O vereador Carlos e o pastor Pedro Sousa 

por ocosióo do sorteio reoli^odo pelo ;AíSv'y\ 

(yXsso. cioçoo (Zci me. rei o I e vdndustriol de yXçroilóndio)/ do 

componko /\)otol T^elis*. íEm um breve discurso o diretor 

do Siderúrgico S>dAX;ASy\ e membro do ;ACD;A/ 

R icordo yNmoury, fer» elogios. rosgo<^os ò suo pessoo, 

ressoltonílo c\ toíjos que se encontrovom presentes/ o 

importóncio do T idode do Rerro ter umo pessoo 

competente no yXssembléio do (Sstodo/ citcxndc? o 

empresório como o pessoo mois copocitodo ptxr<\ 

representíxr o povo ele yXcoilónelio.. 

Sucesso 

volto do polemico roeliolisto O rloní^Io >V\ene:^es o 

Rodio yV\íxrce)ni l'AX/ foi um verdodelro sucesso. Os 

ouvintes nõo por<xvom <le ligor porobenii^ondo e dondo 

bo^xs vind<\s oo opresentíTu^õr, cji\e i<'\ estó com o [>olo 

foíbx e < xu< 1 te ncitx lc>t<»l. 1-^<xríxL>c,ns e sei^x L>em vindo. 

Antonio e Francisca Carvalho (O Boticário) Neide Vilela, Álvaro Guilherme e Soraya Luiza 

1 

MINAS BRASIL 

A EMBALAGEM 
DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP- FÓRUM - 

ALEGGRI - FOURTEEM 

REVENDE TAUPYS, OCTOPUSSY E MODINHA 

RUA BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÂNDIA 

Morais Madeiras e Materials 

para Construção Itda 

INDÚSTRIA: Rua Paraguai, s/n - Pq. das Nações - Fone (098) 738-1855 - Açailândia 
DEPÓSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72 - Vila lldemar - Fone (098) 738-1890 - Açailândia 

LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro - Fone (098) 738-1990 - Açailândia 
CEP 65926-000 
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Fortes ventos deixam a cidade em 

completa escuridão por algumas horas 

Linhas de energia elétrica foram desligadas com os galhos que se quebraram com o vento 

Os fortes ventos 

que passaram pela ci- 

dade no final desta ter- 

ra deixaram muita 

gente no escuro. Devi- 

do o temporal, vários 

fios elétricos chega- 

ram a ser arrebenta- 

dos e isso foi o que 

ocasionou a falta de 

energia elétrica na 

maior parte da grande 

Imperatriz. Tm fato 

muito importante de 

ser lembrado, é que a 

arborização da cidade, 

que por sinal é grande 

em todos os bairros e 

no centro ocasionou a 

queda de galhos que 

ainda não foram poda- 

dos de forma nenhu- 

ma. coisa que deveria 

ser observada pela pre- 

feitura municipal de 

Imperatriz ou então 

pela Cemar, até por- 

que compete ao orgão 

examinar todo a area 

de energia elétrica da 

cidade e cuidar me- 

lhor do atendimento 

aos consumidores que 

por sinal pagam caro 

para.poderem obter 

um melhor serviço da 

Companhia 
Energética do Mara- 

nhão - Cemar. Que é 

bonito a cidade ser 

arborizada é, concordo 

plenamente e com cer- 
teza muita gente tam- 

bém concorda, pois 

deixa a cidade com 

um visual melhor e 

um clima mais gosto- 

so; mas, será que não 

seria bem mais ade- 

quado se tivesse um 

trabalho dos setores 

competentes no que 

diz respeito a um mai- 

or cuidado com as 

nossas árvores e tam- 

bém com a nossa ener- 

gia. Esta é uma forma 

também de seguran- 
ça, haja vista, que com 

a queda contínua de 

árvores ou algum ga- 

lho em uma casa qual- 

quer, possa ser que na 

oportunidade, um fio 

de energia eletrica se 

quebre e alguém venha 

a tocar e sucessiva- 

mente ser eletrocuta- 

da, caso que não é es- 

tranho, pois, todo mun- 

do já sabe de casos pa- 

recidos com este exem- 

plo. 

E obviamente um 

alerta aos órgãos com- 

petentes de nossa cida- 

de; tem que cuidar me- 

lhor da comunidade. 

Avenida JK sofre com o 

abandono a que está submetida 

(EHescaso toma conta da 

avenida JK no bairro Santa 
Rita. A avenida se encontra 
a mercê da lama e da escu- 

ridão noturna. E um triste 

ivirato aquilo ali: o abando- 

no e grande por parte dos 
poderes públicos da nossa 

cidade, que não cuidam 

melhor dos bairros perifé- 

Lama e escuridão noturna tomam conta da artéria e os moradores pedem socorro 

ricos de Imperatriz. "E en- Se esquecem de nos: nos 

gracado tudo isso. Quando deixam ao léu: e triste a 
e na época de eleições, os nossa situação. Pedimos 

políticos todos de Impera- somente que a prefeitura 

triz passam por aqui nos tome providências a nosso 

beijando, nos abraçando, respeito e cuide um pouco 

pegam nas nossas mãos. pelo menos disso aqui", de- 
enfim. nos prometem mun- sabafa Firmino Gouveia de 

dos e fundos para no final de Araújo um morador da ave- 
tudo. da nisso aqui, em nada. nida JK, que mora enm fren- 

te a um grande lamaçal na- 

quela artéria, causado pelas 
chuvas atuais. 

Outro grande problema 
que está ocorrendo com 

freqüência naquela região, ê 
a falta de uma segurança no 

sentido de proteger os mo- 

radores do bairro, que vem 
sendo oprimidos com a for- 

te atuação dos marginais, 

que agem sem o menor 
medo. Segundo os morado- 

res, a única atitude de mu- 

dar o quadro em que se en- 

contra o bairro Santa Rita. 
tem partido da Polícia Mili- 

tar, que na medida do possí- 

vel, tem realizado rondas com 

várias patrulhas durante a 

noite pela avenida JK, "Pedi- 

mos ao major Melo, que man- 
de um patrulhamento osten- 

sivo para cá, para que possa- 

mos ter mais coragem de vi- 
ver com segurança. Aqui a 

malandragem é muita e os 
bandidos agem sem a menor 

inibição possível", ressalta 

um morador. 

Auto-escolas se preparam para o 

novo Código Nacional de Trânsito 

Na opinião dc proprietários de auto-escolas. Imperatriz 

" precisa se adaptar a nova lei 

O Estado do Maranhão- 
ainda não está preparado 
para cumprir o novo Có- 
digo Nacional de Trânsi- 
to. e em Imperatriz não 

poderia ser diferente. 
Mas ao que tudo indica, 

entrará em vigor apartil- 
do próximo dia 23 deste 

mês. Na opinião de mui- 
tos donos de auto-escolas 

da cidade, a apreensão 

esta sendo muito grande 

por parte de várias pesso- 
as que ainda não conse- 
guiram se adaptar com a 
nova lei de trânsito do 

pais. No ponto de vista de 

Evanes Farias proprietá- 
rio da Auto-escola Impe- 

ratriz. a cidade precisa e 

muito se adaptar ao novo 
código de transito. Fie 

ressalta que dentre todos 

os 1.slado- do irasiI, o 

Maranhão está incluído necessária a presença de 
pelo simples falo de es- uma banca examinadora 
tar evoluindo acelerada- vinda da capital maranhen- 
mente em relação ao tràn- se no sentido de realizar 
sito. Para ele, essa fase os exames. Com o apri- 
de adaptação ê bastante moramento do pessoal de 

normal e sempre aconte- Imperatriz, fica bem mais 
ce. "As coisas acontecem fácil adquirir a CNH (Car- 

nos eixos normalmente", teira Nacional de Habilita- 

Ribeirinhos podem não ficar 

desabrigados este ano 

Ao contrário do que acontece todos os anos, os ribeirinhos 

não sofrem com as cheias do rio Tocantins 

Os ribeirinhos ao con- 'chentes tém sido causa- nas aquele pedaço que 
trário do que acontece doras dos mais variados corresponde aos Merca- 

problemas e transtornos do do Peixes, sede da 
para o povo imperatri- Colônia Z-29 de pescado- 
zense, sendo que devido res. 
a alguns fenômenos cli- Apesar dos problemas 

máticos, já há um bom serem amenizados, al- 

afirma. 

As auto-escolas estão 
se preparando cada vez 

mais. Em Imperatriz, está 

acontecendo um curso de 
diretor de auto-escola. 
examinador e instrutor 
de iransito. Kie revela 
que o maior objetivo des- 

se curso, e exatamente 

acelerar os exames que 
acontecem mensalmente 
em Impera" ri/ pela 

Ciretran 
Reg i ona 

haja vista que para isso é 

ção) em tempo recorde, 

afirma Evanes Farias. 
Para os candidatos a 

motorista da Região To- 
ca nt ia ti. orna--m bem 

mais viave! a hxa. a • da 
banca examinadora aqui 
em Imperatriz." A 

dência da banca - \ ■ 
d ora de São Lu; ,i ;m- 

peratriz se torna o,, 
coisas que mais atrapalh:' 

a aquisição da CNH, de, 

Circunscrição do depender mu" 
de Transito), Governo do Fsiarlo 

ga. 

anualmente, segundo as 
previsões, não sofrerão 
com as cheias do rio To- 

cantins este ano. Isso se 
deve a construção da 

Barragem de Serra da 
Mesa que devido ao seu 

acúmulo de água, com o 
objetivo de enché-la, não 
permitirá que o nível das 
aguas. apesar de estarem 
-'íhindm invada as casas. 

< m a que acontecia lodm- 

m mo da 

: ■1 m, ao como e ra c n- 
nium. obrigando' cente- 

nas de pessoas a abando- 

narem seus lares. As en- 

tempo não se registra 

um acontecimento como 
o da enchente d, -m, 
quando ' . m- •, 

Tocantins chm • ;• ,.m :ma 

se a locar o ; ,; c, - 
uuTe ri o são João a a 

. locaü/aê .■ o a • i . o 
Nova ímm , ai ri 

Vt 
ene lien Les 

iam dimen- 
-oe> terríveis, alagando 

varia;, vezes, bairros da 

cidade, chegando ate a 

invandir a Avenida Beira 
Rio. quando ela era ape- 

guns morador. aunD f 

rão de enfrentar a fúria 
das aguas São aquel - 

moradores que habeam a 

avenida Gel uno Vargas, 
.-etor Berna Rio. mide os 
aguas ainda chegarão na 

época da? cheias, devido 
ao baixo nível de 

t erra pie n agem que o lo- 
cal possui. Mesmo dian- 

te de tal expectativa, os 

ribeirinhos não arredam 
o pé do local, já que e o 
único lugar que eles pos- 

uem para mu 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA 

MENOS 

CALÇAS, 

Aceitamos 
encomendas 

Rua Coríolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Imperatriz-Mranhão 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Diretor t Instrutor: 
Homero e Jb ranço 

Rua Ceará, 1133 - Mercácliulio 
Cri. Manoel Bandeira - Centro 

Imperatriz - MA 

Íí 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (Ia 

Ciretran), Habilitação, 
Aulas Práticas e Teóricas, 

renovação da C.N.H. Fones: (098) 721-2415/2500 
Cel. (098) 977- 3245/2554 

n 

Colocamos cortinas 

Cortinas, carpetes, tapetes, paviflex, almofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos Cxércitos 

está Conosco". SI. 46,7 

  Fone: (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas, 1459 - Imperatriz-MA 

.e fazemos reformas 
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Bola. F ra í ®rej^0 ainda sonha com a decisão 

Francisc do Valle | JJD da Copa Regional de Futebol Sul do Maranhão poderá se reunir hoje 

Copa 
Regional 

A seleção de São Fran- 
cisco do Brejào aguarda 
ansiosamente a decisão 
da comissão organizadora 
do evento. O recurso 
impetrado contra a equipe 
do Muller, acusa a irre- 
gularidade do atacante 
Gilson Macaco, na partida 
da última rodada que de- 
cidiu os finalistas do Cam- 
peonato. O Muller havia 
vencido a partida pelo pla- 
car de 1 a 0, gol do meio- 
campista Mazinho nos 
descontos do árbitro Álva- 
ro Cassiano. A Seleção de 
Brejào precisava vencer a 
partida para continuar no 
Campeonato. A JJD- Jun- 
ta Julgadora de Desporto, 
da Liga Regional de Fute- 
bol Sul do Maranhão de- 
vérá se reunir ainda hoje. 
Caso seja confirmado a ir- 
regularidade do atleta, o 
Muller de Rondon estará 
automaticamente fora da 
decisão. Por enquanto o 
Maec treina firme aguar- 
dando o adversário. 

Mega 
Sena 

Até o final da tarde de 
ontem quarta-feira, nin- 
guém havia reclamado 
junto à Cef (Caixa Econô- 
mica Federal) o prêmio 
de R$ 5.218.642,47 conce- 
dido a um único bilhete da 
Mega Sena, adquirido em 
uma pequena casa lotérica 
de Esplanada (BA). Acu- 
mulado há cinco semanas, 
o prêmio refere-se ao con- 
curso 096 e é um dos mai- 
ores já concedidos no país 
pela CEF. Esplanada, a 
160 km de Salvador, tem 
cerca de 25 mil habitantes 
que vivem basicamente da 
pecuária e do cultivo de 
coco. 

Bola 
Fora 

Em Irecê, a 480 km da 
capital baiana, quatro fun- 
cionários públicos que te- 
riam acertado a quina do 
concurso 362, com prêmio 
de R$ 421.167,47, perde- 
ram o bilhete premiado 
em um posto de gasolina 
de Feira de Santana. Se- 
gundo um dos supostos 
acerta dores, Gilberto 
Marques de Santana, sua 
carteira de cédulas foi es- 
quecida sobre o veículo 
ao parar no posto para 

abastecer. Ele disse 
que caso ela seja devol- 
vida, o prêmio será di- 
vidido com quem achou 
a carteira. 

Loteria 
Esportiva 

O concurso 207 da 
Loteria Esportiva acu- 
mulou. Ninguém acer- 
tou os 13 pontos. O prê- 
mio era de R$ 
360.394,13. 

O resultado oficial da 
Loteria Esportiva que 
foi divulgado pela Cef 
(Caixa Econômica Fe- 
deral). é o seguinte: jo- 
gos 01. 08. 10. 12 e 13, 
coluna 1; ..jogos 02, 05, 
07 e 09, cdluna do meio; 
jogos 03, 04, 06 e 11, 
coluna 2. 

Bola 
fora II 

A situação do atacan- 
te Muller no Santos po- 
derá se definir ainda 
nesta semana. O diretor 
de futebol do Corinthi- 
ans, Luiz Henrique 
Menezes, manteve con- 
tato com seu colega do 
Santos. José Paulo 
Fernandes. 

A intenção do Corin- 
thians é formalizar uma 
permuta de jogadores 
com o Santos, de manei- 
ra a não incluir dinhei- 
ro no negócio. O volan- 
te Romeu e o atacante 
Mirandinha teriam sido 
oferecidos como parte 
da transação, mas o 
Santos recusou. O inte- 
resse dos dirigentes 
santistas é o meia 
Edilson. 

Bola 
Fora III 

Sandoval, Luís 
Carlos, Cláudio. Valdir e 
Uéslei. Pelo menos es- 
ses cinco jogadores es- 
tão fora dos planos do 
São Paulo para 98. Por 
isso, o clube já come- 
çou a 'liquidá-los'. 

Os três primeiros da 
lista devem parar no 
Inter-RS. Valdir pode 
servir de moeda num 
rodízio triangular. Ele 
iria para o Santos, 
Muller para o Corinthi- 
ans e Edilson para o São 
Paulo. Uéslei deve parar 
no futebol baiano. Bahia 
e Vitória estão interes- 
sados no meia. 

Os diretores da Copa 
Regional de Futebol Sul do 
Maranhão poderão se reu- 
nir hoje para definir a situa- 
ção do Muller Futebol Clu- 
be de Rondon do Pará, que 
vem sendo acusado pelo 
clube maranhense de ter 
colocado em campo de for- 
ma irregular o atacante 
Gilson. 

O recurso que deu entra- 
da em tempo hábil deverá 
ser julgado hoje. Em uma 
rápida conversa com os di- 
rigentes daquele seleciona- 
do ficou claro que o futebol 
em São Francisco do Brejão 
é mesmo promissor. Para 

Alexandre, um dos respon- 
sáveis do time. Gilson atuou 
mesmo de forma irregular. 
Valdemar Erdmann, coor- 
denador da competição dis- 
se a reportagem na manhã 
de ontem que irá fazer um 
levantamento completo so- 
bre a situação do atleta para 
apresentar a junta. Caso 
seja constatado a irregula- 
ridade, a equipe do Muller 
será severamente punida 
como manda o 
regulamanto. 

Gilson Macaco atua no 
Fluminense Esporte Clube, 
time amador de Rondon, e 
não estava inscrito no Cam- 

peonato. O Muller havia 
derrotado a equipe de São 
Francisco do Brejào pelo 
placar de 1 x 0 em partida 
realizada no Estádio Muni- 
cipal Frei Epifánio D' Aba- 
dia, gol do atacante vetera- 
no Mazinho. nos descontos 
do árbitro Álvaro Cassiano. 
Mazinho, teve passagem 
pelas grandes equipes do 
futebol profissional paraen- 
se, como Payssandu e Tuna 
Luso Brasiliera. Hoje ele 
reside em sua terra na- 
tal, Rondon do Pará. onde 
foi contratado para defen- 
der as cores do Muller 
na Il-Copa Mirante de 

Futebol Sul do Mara- 
nhão. 

A Seleção do Brejào 
também montou um time 
forte para as disputas do 
Campeonato. O zagueiro 
Duílio e o meio campo 
Vavá, além do atacante 
Pança são alguns dos no- 
mes que aparecem no 
elenco. Caso seja confir- 
mado a irregularidade do 
atacante do Muller, a Se- 
leção de São Francisco 
do Brejào será declarada 
finalista do campeonato. 
O time do Maec -Espor- 
te Clube de Montes Altos 
é o outro finalista. 

Guga vence na estréia em Adelaide 

Brasileiro começa bem a temporada de Tênis no exterior 

O brasileiro Gustavo 
Kuerten, o Guga, de 21 
anos, abriu sua temporada 
98 no circuito mundial da 
ATP, a Associação dos Te- 
nistas Profissionais, com 
uma vitória sobre o dina- 
marquês Kenneth Carlsen 
na segunda rodada do Tor- 
neio de Adelaide, na Aus- 
trália. 

Vestindo roupas em- 
prestadas junto ao tenista 
norueguês Christian Ruud 
-a bagagem do brasileiro 
foi extraviada na viagem à 
Austrália-, Kuerten. déci- 
mo quarto do mundo, mar- 
cou 7/6 (7/5) e 7/5 con- 
tra Carlsen. número 76 do 
ranking. 

"Todo mundo estra- 
nhou". disse Kuerten. so- 

bre seu "novo" modelo, 
todo branco. O brasileiro, 
que usava uniforme com as 
cores amarelo e azul, ado- 
tara o amarelo e o preto 
para esta temporada. "As 
minhas malas devem che- 
gar logo." 

Na quinta-feira, ele en- 
frenta o neozelandês Brett 
Steven. 50 do mundo, a 
quem já venceu com faci- 
lidade há quase quatro 
meses, em jogo pela Copa 
Davis, em Florianópolis. 

Por ser o segundo pré- 
classificado. Kuerten não 
precisou passar pela pri- 
meira rodada do torneio, 
que distribui US$ 340 mil 
em prêmios. Se vencer 
hoje, está nas quartas-de- 
final. 

Com a derrota do sue- 
co Jonas Bjorkman, quar- 
to do mundo e cabeça-de- 
chave número um, 
Kuerten passou à condi- 
ção de grande favorito da 
competição, que serve de 
preparação para o Aberto 
da Austrália, o primeiro 
grande evento do ano no 
tênis e que começa no dia 
19 próximo, em Melbour- 
ne. 

Hoje (quinta-feira), o 
brasileiro estréia na chave 
de duplas em Adelaide. 
Com o alemão David 
Prinosil, enfrenta os austra- 
lianos Jason Stoltenberg e 
Scott Draper. 

Resultados de quarta- 
feira 

André Agassi (EUA) 2 x 

1 Sergis Sargsian 
(Armênia), 4/6, 6/3, 6/3 

Gustavo Kuerten (Bra- 
sil) 2x0 Kenneth Carlsen 
(Dinamarca) 7/6 (7/5) e 7- 
5 ^ 

Vincent Spadea (EUA) 2 
x 0 Slava Dosedel (Repúbli- 
ca Tcheca) 6/1, 6-2 

Nicolas Escude (França) 
2x1 Thomas Johansson 
(Suécia) 4/6, 6/4 e 6/4 

Jens Knippschild (Ale- 
manha) 2x1 Richard 
Fromberg (Austrália) 3/6. 
6/3 e 7/5 

Jerome Golmard (Fran- 
ça) 2 x 0 Dirk Dier (Alema- 
nha) 6/3, 6/2 

^ Todd Woodbridge (Aus- 
trália) 2"xl Martin Damm 
(República Tcheca) 7/5. 4/ 
6. 6/3 es, 

Luxemburgo barra 17 no Timão 

Magoa na apresentação do técnico ao elenco corintiano 

Na reapresentaçâo 

corintiana, nesta última 
quarta-feira, metade do 
grupo foi barrado pelo 

técnico Wanderley 

Luxemburgo. Dos 35 jo- 
gadores do Corinthians, 
17 terão de procurar ou- 

tro clube para jogar em 
98. 

Luxemburgo relacio- 
nou 19 jogadores para re- 

alizarem a pré-temporada 
em Serra Negra (150 km 
ao norte de São Paulo), 

para onde viajariam quar- 

ta-feira à noite, sendo que 
os goleiros Nei e Nivaldo 

brigarão por um lugar no 

clube. 

Os 17 já aprovados pelo 

técnico são: Ronaldo, 
Maurício, Rodrigo. Fábio 
Augusto, Célio Silva, An- 
tônio Carlos, Alexandre 

Lopes, Cris, Marcelinho 

Souza, Silvinho, Gilmar, 

Rincón, Edilson, Souza, 

Renaldo, Donizete e 

Mirandinha. 
Alguns ja davam como 

certa a saída e tentavam 

garantir lugar em outro 
clube, como Alexandre 
Lopes. "Eu já estava acer- 

tando com o Sport, mas, 

graças a Deus, fiquei." 
O restante do grupo 

permanecerá em São Pau- 
lo treinando até que o clu- 

be os negocie. 
São eles: Agnaldo, An- 

dré Santos, Carlos Rober- 

to, Cezar, Cristiano, 

Edinan, Embu, Fernando 
Diniz, Gino, Henrique, 

Marco Aurélio, Neto, Ri- 
cardo Mendes, Romeu, 

Sangaletti, Silva e Wilson 
Mineiro. 

Alguns se recusam a 

manter vínculos. "Acho 
que ninguém deve treinar 
separado. E um desgaste 
muito grande", disse 

Neto. 
Já o zagueiro Henrique 

mostrava-se magoado 
pela forma como a dis- 

pensa foi anunciada. 

Os atletas chegaram 
para treinar de manhã, 

realizaram exercícios e, 
ao voltarem para o vesti- 

ário, a lista estava afixa- 
da na parede. 

"Essa lista deveria ter 

saído antes das férias, as- 
sim nós já saberíamos o 

que fazer", disse Henri- 
que. 

O plano do treinador é 

que o clube contrate ou 

promova dos juniores 
seis ou sete atletas. 

Segundo o diretor de 
futebol Luiz Henrique 

Menezes, a contratação 
de Muller está pratica- 

mente definida. 

VAMOS fechar as porteiras 

vaua os para-qüe distas Em 98 VãmOS dar 

AP A«sÍ^ valor a nossa gent 
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Associação Cativos de Capoeira 

realiza batismo e troca de cordéis 

Participam representantes de Imperatriz. São Luís e Rio de Janeiro 

A Associação Cativos de 
Capoeira, uma das mais 
tradicionais de Imperatriz, 
realiza no próximo dia oito. 
no Ginásio do Sesi. o Sex- 
to Batismo e a Troca de 
Cordéis entre os associa- 
dos que atingiram este es- 
tágio. Segundo o contra 
mestre Miguel Alves de 
Oliveira, o evento aconte- 
ce anualmente e tem por 
objetivo, além dos já cita- 
dos. unificar ainda mais os 
capoeiristas que fazem par- 
te da Cativos. Ele informou 
que representantes da as- 
sociação de outros lugares, 
como São Luis e da cidade 
de Rezende, no Estado do 
Rio de Janeiro, vão estar 
presentes na ocasião e fa- 
zendo parte da festa. A ce- 
rimônia de Troca de Cor- 
déis e Batismo terá início 
as 08h00 e é aberta a po- 
pulação de um modo geral, 

Para chegar ao batismo 
e tro/iji de cordéis, de açor-* 
do eecVi Miguel, os alunos 
de capoeira passam por di- 
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Capoeiristas de preparam para Cerimônia Batismo 

versos estágios. Ele inicia corda, tem a possibilidade mado. Com mais tempo de 
sem nenhum tipo de cordel de atingir ate a corda azul. treino, o capoeirista chega 
e após adquirir a primeira que representa o aluno for- a vez de receber a corda de 

contra mestre, podendo a 
partir daí chegar ao posto 
de mestre, dependendo 
apenas do seu empenho di- 
ante dos alunos e do seu 
trabalho prestado junto a 
comunidade. Vale lembrar 
que a corda de mestre ge- 
ral é branca, simbolizando 
o estágio atingido. 

Em Imperatriz a Associ- 
ação Cativos de Capoeira 
possui um grande número 
de membros, sem contar 
com seus representantes 
na capital do Estado e no 
Rio de Janeiro. O associa- 
do. para treinar capoeira, 
precisa"contribuir mensal- 
mente com uma taxa no 
valor de dez reais, mas 
conforme informou o con- 
tra mestre Miguel Oliveira, 
esse valor é dispensado das 
pessoas que 
comprovadamente não pos- 
suem poder aquisitivo para 
pagá-la. mesmo sendo esta 
uma necessidade para po- 
der manter viva a escola de 
de membros, sem contar 

capoeira da Cativos. A 
questão da dispensa ou do 
pagamento, conforme o 
caso, vale também para 
quem estiver interessado 
em aprender a arte da Ca- 
poeira. 

A Associação Cativos de 
Capoeira presta um traba- 
lho sócio-comunitário em 
nossa cidade, com o desen- 
volvimento do esporte atra- 
vés da Capoeira, especial- 
mente nos bairros periféri- 
cos. onde a carência de pro- 
jetos desse tipo é bem mai- 
or que na região central. O 

contra mestre lamenta, no 
entanto, que não haja mais 
apoio a sua associação, por 
parte das autoridades res- 
ponsáveis. pela importân- 
cia do papel de despertar 
em jovens e crianças o in- 
teresse por coisas saudá- 
veis como o esporte e a 
arte, mas acredita que essa 
realidade possa se reverter 
em breve com investimen- 
tos ha área 

Pastoral da Juventude de Imperatriz participa 

de Encontro Nacional em Salvador 

Diversos temas ligados a Juventude vão ser discutidos durante o evento 

A Pastoral da Juventude, 
da Diocese de Imperatriz 
está se preparando para par- 
ticipar do V Encontro Naci- 
onal da Pastoral da Juventu- 
de, que acontece em Salva- 
dor de 12 a 18 de janeiro. 
Core A lema "PJ: conhecer- 
se para ser mais", o objetivo 
geral do encontro é celebrar, 
fortalecer e animar a cami- 
nhada. privilegiando a troca 
de experiências, reafirman- 
do a identidade e a missão, 
refletindo a ação na Igreja e 
na sociedade. Existem tam- 
bém os objetivos específicos, 
que constam de: -celebbrar 
25 anos da Pastoral da Juven- 
tude no Brasil (Jubileu); re- 
afirmar Identidade e Missão; 
refletir a ação na Igreja e na 
sociedade (em vista do novo 
milênio): e avaliar a Organi- 

zação (para abrir novas 
perpectivas). 

Segundo informações de 
Cosmo Soares, secretário da 
PJ da Diocese de Imperatriz, 
da nossa cidade deverão 
comparecer dois represen- 
tantes. sendo que até o mo- 
mento. apenas um nome esta 
confirmado. Em media deve- 
rão participar do evento. 400 
jovens do Brasil inteiro. 

A abertura acontecerá no 
dia 12 com a acolhida dos 
participantes. Durante os 
seis dias do encontro, diver- 
sos assuntos serão discuti- 
dos. com a participação de 
muitas autoridades religio- 
sas do País. 

O Painel de discussões 
sobre "Análise da Conjuntu- 
ra". é um dos destaques, já 
que aborda questões de in- 

teresse de todas as Pastorais 
de Juventude do Brasil, 
como fenomenologia da ju- 
ventude na pos- 
modernidade e as grandes 
mudanças no contexto juve- 
nil nestes últimos 25 anos: 
conjuntura sócio-política- 
econômica e conjuntura 
eclesial (procurando desta- 
car a realidade da juventude 
no presente e futuro da Igre- 
ja. Neste painel haverá um 
mediador, cujo papel será 
instigar as reflexões e moti- 
var a participação da plená- 
ria. Essas questões serão tra- 
tadas já no dia 13. terça-fei- 
ra. lembrando que muitos 
assuntos ligados a Pastoral 
da Juventude e à Igreja como 
um todo vão ser abordadas 
durante o encontro, conside- 
rado de suma importância. 
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Jovens participam de encontro em Salvador 

Defensoria Pública enfrenta dificuldades 

A Assistência Judiciá- 
ria da Comarca de Impe- 
ratriz prestou serviço a 
mais' de de 10 mil pesso- 
as através do trabalho de 
atendimento ao público 
no ano de 97, praticamen- 
te o dobro do ano anteri- 
or. A informação é do 

assitente judiciário, Elias 
Santos que informou ain- 
da que mais dois advoga- 
dos passaram a fazer par- 
te da equipe de trabalho 
no ano que passou. Ele 
ressalta, contudo, que 
•apesar desse pequeno au- 
mento. seria bem mais vi- 

ável para o desenvolvi- 
mento dos trabalhos, que 
mais profissionais pas- 
sassem a fazer parte da 
eqtiipe, dado o tamanho 
da necessidade e da de- 
manda de ações diárias 
do setor. Por essa defici- 
ência. muitas dificulda- 

des são enfrentadas dia- 
riamente. 

Ainda existe a esperan- 
ça de que seja realizado 
um concurso publico em 
98 para amenizar a situa- 
ção da Defensoria Públi- 
ca. mas não há nada de 
concreto até o momento 

por parte das autorida- 
des competentes. 

Para Elias Santos, com 
a falta de estrutura quem 
sofre é a população que 
necessita dos serviços e 
certamente com a reali- 
zação do concurso tudo 
melhoraria. 

O advogado informa 
que as ações mais fre- 
qüentes estão ligadas, 
pensão alimentícia, sepa- 
ração de casais, adoção 
entre outras. Em suma: 
todo tipo de ação na área 
cível passa pela 
Assiténcia Judiciária. 

uciccua 

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

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) .1 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I .aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí- 0189 

Clênia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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INSS TEM NOVA quiA de RECO' 

IhÍMENTO pARA A PREvidÊNCÍA 

SocíaL 

Desde o último dia dois. que o recolhimento daN contri- 
buição previdenciária paga pelos contribuintes individu- 
ais (autônomos, empregadores, empregados domésticos, 
entre outros), está sendo feito por meio da nova guia de 
recolhimento criada pela Previdência Social em julho de 
97. 

ANTÍqA NÃO vaIe 

Quem ainda tem folhas no carne antigo (de cor laran- 
ja) não poderá mais usá-las. O primeiro recolhimento 
obrigatório na nova guia será até próximo dia 15. refe- 
rente à competência dezembro, inclusive os pagamentos 
em atraso. 

Nas papeLarías 

A nova guia de recolhimento da contribuição previden- 
ciária (a antiga os bancos não estão mais aceitando), pode 
ser adquirida nas papelarias. 

;íS:: 
* 

i 

Na véspera do ano novo (31/12), no Feito à Mão 
Restaurante, atletas de Cristo e do Marwel 

prestaram significativa homenagem ao craque 
Anaílson, campeão paulista juvenil pelo Rio 

Branco; campeão sul-americano no Paraguai e 
campeão Mundial no Egito, integrando a Seleção 

Brasileira Sul)-1 /. Na foto, da esquerda para 
direita: Dra. Mêrvane, Djalminha, o craque 

Anaílson e Moreira Silva, no almoço oferecido ao 
jogador Anaílson. Vale o registro. 

YAZIGI 

H1GHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recuperar 
o tempo ou a matrícula perdida. 

t1m 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 

áft' íiáfc* 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 
Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

^nfomies 

£speciftis 

É bem diferente da antiga. Tem campos para endere- 
ço completo do contribuinte (inclusive telefone) e a clas- 
se referente ao salário-de-contribuiçào (de 1 a 10). 

No recolhimento feito por empregado doméstico não 
é preciso colocar nada no campo "classe", pois ele reco- 
lhe com base no salário anotado na carteira. 

ForÓqRAfo 

Comemora-se hoje. 8. o Dia do Fotógrafo e também o 
Dia Nacional da Fotografia. 

Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter. 
sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

BícícLetas 

O novo Código Nacional de Trânsito que entra em vi- 
gor no próximo dia 23. reconhece a bicicleta como um 
meio de transporte e por conseguinte também sujeito às 
novas regras da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

Grupo de ciclistas de São Paulo organizou manifesta- 
ção de agradecimento ao presidente FHC pelo novo tra- 
tamento a ser dado à bicicleta como veículo de transpor- 
te. 

Resta também aos ciclistas, respeitarem as leis de trân- 
sito. como andar na mão, não avançar o sinal vermelho, 
observar faixa de pedestre, enfim conduzir o seu peque- 
no veiculo com os cuidados recomendados para os de- 
mais meios de transporte. 

Em Imperatríz 

Se a coisa for realmente levada a sério, em Imperatriz 
o orgào que ficará responsável pela fiscalização do trânsi- 
to vai ter muito trabalho com os ciclistas. 

Eles não respeitam, sendo que a maioria não tem a 
mínima noção sobre regras de trânsito. 

E aguardar para ver no que vai dar... 

RANkÍNq dos bANCos 

Confira o ranking dos dez maiores bancos privados 
brasileiros após a corrfpra do Bandeirantes pela Caixa 
Geral de Depósitos, major banco português, cujo acordo 
foi fechado no ultimo dia 5 mas precisa ser autorizado 

ANíversaríANTES ACH 

* Se você está aniversariando hoie 

receba os parabéns daACHe do FEITO À 

MÁ O RES TA URANTE (self-service, churrasco 

no quito, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na /W. Getúiio 

Vargas, esquina com a rua Aiagoas-Centro. 

Fone:721-3565. 

Humor 

O noivo ciumento à noiva: 

- Sou o primeiro que faz isto com você? 

- Como é que vou saber se ainda não 

decidimos a posição? 

(Playboy/janeiro/98 nas bancas via Di- 

mapi). 

por autoridades do Brasil e Portugal: 
Io) Bradesco; 2o) Itaü; 3o) Unibanco; 4°) Safra; 5o) Real 

6o) BCN; 7o) Excel Econômico; 8o) Noroeste; 9o) Bandei- 
rantes/CGD; 10°) Finasa. 

Com exceção do próprio Bandeirantes, que já teve agên- 
cia em Imperatriz, do Unibanco, Safra, BCN e do Banco 
Noroeste, todos os demais atuam na região. 

Destaque também hoje, para dois sócios 
especiais do Marwel. o Dr. José Edson (mais 

alto) e o campeão brasileiro e também campeão 
paulista, Paulo Robson. No próximo dia 17, no 
Estádio Cafeteirão, o consagrado Paulo R(\\/on 
estará mais uma vez vestindo a camisa Mai wel, 
por conta da sétima edição do Jogo Beneficente 
(da volta) em prol dos velhinhos do Abrigo São 

Francisco de Assis. (Foto: Moreira Silva). 

Ifíencoda 

PoupANÇA 
Hoje   1.60% 
Amanhã I .(Tina 
Fonte; BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UIír (FEdERAl) 
Janeiro/98 RS 0.9611 

IIIr (EsTAduAl) 
Janeiro/98   RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 
Janeiro/98 R$ 13.99 

DóIar 
* Paralelo RS 1.20 
* Turismo   RS 1.17 
* Comercial R$ 1.11 
Cotações de 07.01.98 \ 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 07.01.98 

R$       10.33 
SaUrío Mínímo 
Janeiro/98 ' R$.120.00 

SaUrío FamíLía 
Janciro/98 R$ 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo 
em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: rS 2.12; 
bobinas para calculadora (57x60); RS 0.29. Rua Simplício 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

i 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empresados e empregadores, 
icsente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição tios 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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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA- 

SÃO LUÍS 

TERESINA - 

08h00 / 20h00 

08h00 / 20h30 

08h00 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 17h30 

& 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da /1R1RECID/1 seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

^renovação constante de veículos e serviços, 
ahí^ a a experiência de nossos profissionais 

. adquirida a cada quilômetro percorrido fazem 
da/IRIRECID^ uma empresa sempre inovadora. 

Ônibus novos, ambiente agradável com 
ar condicionado, água mineral e atendimento 
personalizado 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 dBIRECIDd 

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

, - v. 

hiv 
■ n»- 

Out-bus 

A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

Mttl 

m 
1 

m 

695 m 

m 

Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

e na 

INTERNET 

Júpiter 

723-3838 

Faça a Home-Page 

DA SUA EMPRESA NA 

Júpiter 

Conecte-se 

à Internet. 

Custo 

baixíssimo 

JÚPITER 

INFORMÁTICA 

R. Símplício Moreira, 1498, Centro 

Tel.: 098 723-3838 f IMPERATRIZ - MA 
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Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Erivan da Silva Farias, 

militar, esteve no Plantão 
Central para comunicar que 
perdeu todos seus docu- 
mentos pessoais. De acor- 
do com a vítima o fato ocor- 
reu na tarde da última se- 
gunda-feira, quando trafega- 
va pelo centro comercial de 
Imperatriz. Quem encon- 
trou ou encontrar a referi- 
da documentação entrar 
em contato com o 3o BPM, 
através do telefone 190. 

Perda de documentos II 
João Antonio da Silva, 

maranhense, solteiro, resi- 
dente na rua Santo Antonio, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta-cédula con- 
tendo vários documentos 
pessoais, tais como, Cartei- 
ra de Identidade Civil. Títu- 
lo Eleitoral e outros. 

Perda de documentos III 
Marcos Oliveira Viana, 

maranhense, solteiro, resi- 
dente na Gonçalves Dias- 
centro, esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
uma porta-cédula contendo 
todos seus documentos 
pessoais. De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
quando ele trafegava em sua 
moto. Marcos disse ainda 
que a referida carteira deve 
ter caído no setor Beira-Rio. 

uma das armas era de 
plástico e a outra não tinha 
bala. 

Revoltados 
Os moradores da Ave- 

nida JK, uma das princi- 
pais vias de acesso ao 
bairro Santa Rita. Nova 
Impertariz e adjacências, 
estão revoltados com a 
ação dos marginais. Se- 
gundo eles, os elementos 
aproveitam a escuridão e 
o matagal que toma conta 
da Avenida para matar e 
roubar as pessoas que tra- 
fegam pelo local. 

Novo delegado 
Rubens Sérgio dos San- 

tos, maranhense. 43 anos 
de idade, 17 anos na Poli- 
cia Civil, é o novo delega- 
do Regional. O novo dele- 
gado assumiu o comando 
na manhã de ontem por 
determinação do secretá- 
rio geral de Segurança do 
Estado, Raimundo 
Cutrim. Juntamente com 
ele chegaram mais três 
agentes para o apoio às 
delegacias de polícia. 

Asassinato 
O mecânico Raimundo 

Nonato de Souza, mara- 
nhense, 43 anos de idade» 
foi assassinado quando 
retornava para sua residên- 
cia na tarde da última terça- 
feira. A vitima foi alvejada 
com um tiro de revólver 
calibre 38. O tiro acertou o 
peito esquerdo de 
Raimundo, vindo atingir o 
coração. A vítima ainda en- 
controu forças para tentar o 
socorro pegando uma moto 
mais não suportou o balaço 
vindo a falecer quando es- 
tava sendo atendido no hos- 
pital de plantão. Raimundo 
Nonato foi assaltado três 
vezes na JK. Nas vezes an- 
teriores ele reagiu toman- 
db a arma dos assaltantes. 

De férias 
Tomei conhecimento 

na tarde de ontem que o 
delegado Luciano Abreu, 
encontra-se de férias de- 
vendo retornar em 07 de 
fevereiro. Outra informa- 
ção dava conta de que es- 
taria sendo transferido 
para uma cidade do interi- 
or do Estado. 

Assaltos 
Os assaltos seguidos na 

Avenida JK. vêm preocu- 
pando o novo comandan- 
te da Policia Militar - ma- 
jor Francisco Melo da Sil- 
va. O comandante do 3° 
BPM. garantiu a reporta- 
gem recentemente que irá 
tentar de todas as formas 
ajudar a Policia Civil a co- 
locar atrás das grades as 
diversas quadrilhas 
especializadas em assal- 
tos a mão armada que vem 
agindo na periferia de Im- 
peratriz. 

Mecânico é assassinado na JK 

PLAVTAO POUCIAL 

Quinta-feira, 8 de janeiro de 1998 

Delegado Vandir Fialho 

Escrivão Francisco Barbosa 

Comissário Moraes 

Perito Mário Amnrin 

WiUiaai.UrbaiiQ 
Agentes e Cabral 

——11-—~ 

Assaltantes continuam realizando blitz na JK 
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O tiro 
A família acredita que o 

elemento autor do crime 
tenha sido o mesmo que 
das vezes anteriores ten- 
tou assaltar Raimundo. De 
acordo com a perícia téc- 
nica a bala detonada pelo 
assaltante acertou o peito 
esquerdo atingindo o cora- 
ção do mesmo. Após 
reeceber o balaço 
Raimundo Nonato ainda 
encontrou forças para pe- 
dir socorro. Usando uma 
moto-táxi ele percorreu 
dois hospitais, sangrando 
bastante, não resistiu e 
morreu quando estava sen- 
do atendido. 

O mecânico Raimundo 
Nonato de Souza, mara- 
nhense, separado, 43 anos 
de idade, residente no 
bairro Santa Rita, funcioná- 
rio da Alô Brasil, foi assal- 
tado pela terceira fez quan- 
do trafegava pela avenida 
JK, uma das Avenidas mais 
escuras de Imperatriz. Na 
tarde da última terça-feira 
ele não teve a mesma sor- 
te das vezes anteriores. 

O mato que colabora 
com a ação dos marginais 
cobre de ponta a ponta a 
avenida que liga a Belém- 
Brasilia com os bairros 
Santa Rita, Nova Impera- 
triz e consequentemente 
com o centro. Os assaltan- 

tes usam a Avenida JK para 
realizar suas blitz, e quem 
não atender a voz de assal- 
to é morto a sangue frio. 

O mecânico assassinado 
trabalhava na Alô Brasil, 
concessionária da 
Mercedez Bens cami- 
nhões e peças. De acordo 
com os familiares da viti- 
ma ele já tinha sido assal- 
tado por duas vezes no tra- 
jeto para sua residência. 
Ns duas vezes anteriores 
ele conseguiu reagir ao as- 
salto tomando a arma dos 
elementos. Em uma das 
vezes ele percebeu que 
não havia bala no revólver, 
e a outra ele identificou 
que o assaltante estava 

usando uma arma de brin- 
quedo. 

A vítima 
Raimundo Nonato era 

separado e residia com um 
cunhado no bairro Santa 
Rita. Os filhos moram na 
baixada maranhense junta- 
mente com a ex-esposa. 
Quando foi abordado pelo 
assaltante, o mecânico ten- 
tou reagir como havia fei- 
to nas vezes anteriores e 
levou a pior. O elemento 
não identificado apertou o 
gatilho e conseguiu levar 
a bicicleta da vitima. A po- 
licia fez várias diligências 
pelo local mas não conse- 
guiu prender o assassino. 

Revolta 
Vários moradores que 

residem as margens da 
Avenida JK, constestam a 
audácia dos marginais que 
agem dia e noite. Os pró- 
prios moradores se sen- 
tem ameaçados pelos mar- 
ginais. Segundo a domés- 
tica Antonia Silva, depois 
das 18h00 sua família não 
pode mais se reunir em 
frente a residência sob 
pena de ser assaltada pe- 
los elementos. Na tariana- 

passada o Marceneiro 
identificado por Gordo 
teve sua oficina arromba- 
da pelos elementos. Do in- 
terior da marcenaria eles 
levaram uma furadeira e 
várias ferramentas. Até o 
fechamento desta matéria 
a polícia ainda não tinha 
pistas do assassino. 

Internacional 

Bandos terroristas chacinam 170 na Argélia 

Os massacres diários 
nestes quase seis anos de 
insurgéncia islâmica custa- 
ram a vida de mais 170 pes- 
soas nas últimas horas. Gru- 
pos de homens armados re- 
petiram as cenas de degola 
de crianças, mulheres e ho- 
mens em vilarejos isolados 
na região rural do país. Esta 
mais recente onda de vio- 
lência que atinge a nação do 
norte da África coincidiu 
com o início do mês sagra- 
do muçulmano do Ramadã, 
há uma semana. Diante do 
quadro de calamidade, a 
oferta de apoio por parte dos 
governos ocidentais esteve 
prestes a desencadear-uma 
crise diplomática internaci- 
onal. Nesta terça, o governo 
francês tentou acatmar os 
ânimos das autoridades da 
ex-colônia. 

"Ficamos surpresos com 
a declaração do ministro das 
Relações Exteriores", disse 
a porta-voz da chancelaria 
francesa Anne Gazeau- 
Secret, acrescentando que 
seu país apenas expressou 
"emoção frente ao horror 
que atinge a população arge- 

lina". As autoridades argeli- 
nas são radicalmente contra 
a qualquer espécie de ajuda 
internacional ou negocia- 
ções com os bandos terro- 
ristas. 

A mais recente onda de 
violência admitida pelo go- 
verno da Argélia teve como 
alvos vilarejos e cidades ao 
sul e a oeste de Argel, a ca- 
pital. assim como motoris- 
tas que percorriam as estra- 
das desertas do pais. Ne- 
nhum dos ataques pôde ser 
confirmado por fontes inde- 
pendentes. E nenhum gru- 
po assumiu a responsabili- 
dade pelos massacres. En- 
tretanto, ações desse tipo 
são atribuídas aos militantes 
islâmicos que combatem o 
governo secular apoiado pe- 
los militares, para tentar im- 
plantar um Estado com leis 
baseadas nos preceitos do 
Alcorão. 

Segundo O jornal pró-go- 
verno "L'Authentique", a 
cena de horror se repetiu 
em Souk el Had. ao sul da 
capital, onde 28 moradores 
foram assassinados. Em 
uma outra versão, o "Le 

Matin" anunciou uma cifra 
muito maior: 80 mortos, ad- 
mitindo porém que o núme- 
ro não foi confirmado por 
fontes do governo. Em 
Medea, cerca de 100 quilô- 

metros ao sul da capital, um 
homem disparou contra um 
ônibus depois que o moto- 
rista se recusou a j ol rom- 
per o percurso: sete mortos 
e 14 feridos. 

Rubens é o novo 

diretor da Regional 

Luciano Abreu deverá ser transferido 

para outra região 

Por determinação do se- 
cretário geral de seguran- 
ça do estado delegado 
Raimundo Cutrim, assu- 
miu as pressas a delegacia 
Regional de Segurança de 
Imperatriz na manhã de 
ontem o delegado Rubens 
Sérgio dos Santos, mara- 
nhense, 43 anos de idade. 

O novo diretor tem 17 
anos de Policia Civil, e 
teve passagens pelas regi- 
onais Santa Inês, Balsas, e 
Bacabal. cidade de onde 
ele foi designado para as- 
sumir a regional de Impe- 
ratriz. Em conversa por 

telefone no fechamento 
desta edição, o Dr. Rubens 
Sérgio, não soube infor- 
mar por quanto tempo irá 
ficar no comando da Polí- 
cia Civil de Imperatriz. "Eu 
fui designado as pressas 
pelo secretário geral de 
segurança Raimundo 
Cutrim, para assumir a 
delegacia de Imperatriz, 
não tenho informações de 
quanto tempo irei ficar no 
comando, somente o se- 
cretário geral de seguran- 
ça poderá lhe informar so- 
bre o assunto" disse o 
novo diretor. 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


