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O senador Epitácio 
Cafeteira (PPB) dá iní- 
cio hoje, na região 
tocantina, à sua cami- 
nhada rumo ao Gover- 
no do Estado. Ele de- 
sembarca em Imperatriz 
às 15h30, acompanha- 
do de deputados e ou- 
tros líderes políticos. 
Cafeteira passará uma 
semana visitando a re- 
gião, onde manterá con- 
tatos com lideranças 

políticas e comunitárias 
e fará atos públicos. 

Epitácio Cafeteira 
afirma que projetos im- 
portantes para serem 
desenvolvidos em bene- 
fício da população ma- 
ranhense e promete dar 
atenção especial aos 
funcionários públicos 
municipais, a exemplo 
do que fez quando foi 
governador. 
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Concurso Público 

Prefeitura de Palmas 

abre inscrições 

Senador Epitácio Cafeteira passará uma semana na região tocantina 

Bandidos assaltam prefeitura 

Os asaltantes tomaram conta da região. Ar- 
1 mados de revólveres, ontem quatro bandidos 

assaltaram a prefeitura de Governador Edison 

l^obão e levaram 15 mil reais. Eles tomaram 

o malote de um funcionário municipal e fugi- 

ram no carro de outro servidor da prefeitura. 

O veículo foi abandonado a seis quilômetros 

da cidade. 

Nos últimos dias os bandidos têm implan- 

tado terror na região. Várias assaltos já acon- 

teceram e a polícia não consegue capturar os 

responsáveis. Página 8 

A Prefeitura de Palmas 
divulga edital de Concurso 
Público para preenchimen- 
to de 524 vagas na área de 
Educação. O período de ins- 
crição foi aberto dia 10, 
quarta-feira, e se estende 
até o dia 19 de dezembro. 

Poderão participar do 

■ Celmar 

concurso pessoas de todas 
as regiões do país. Para os 
professores concursados, 
Palmas está oferecendo re- 
munerações que variam 
entre R$ 200 e R$ 900 em 
vencimentos e gratifica- 
ções. 
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Vereadores visitarão viveiro 

Rotary fará festa para 

crianças carentes 
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Alair Chaves, presidente do Rotary 

O Rotary Clu- 
be de Imperatriz 
promoverá o "Na- 
tal das crianças 

carentes". A fes- 
ta acontecerá no 
dia 24, no CAIC 
do Parque São 

José. Segundo o 
presidente do 
Rotary, Alair 
Chaves de Mi- 
randa, cerca de 

1.500 receberão 
presentes e lan- 

che. Haverá ban- 
da de música, 

Papai Noel e pa- 
lhaços. 
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Brasil enfrenta hoje 

a Arábia Saudita 

A seleção brasileira estréia 
hoje na Copa das 
Confederações. O jogo será às 
1 lhl5 em Riad, contra a Arábia 
Saudita. 

O técnico Zagalo usou a 
seleção de 70 no sermão que 

deu em Bebeto, Romário e 
Ronaldinho, antes de anunciar 
que o primeiro ficaria no banco 
de reservas. Zagalo disse que 
domingo, contra a Austrália, 
"não sabe quem entra em 
campo". Página 8-B 

Certidão de 

nascimento gratuita 

Valmir Izídio e Fábio Medeiros, superintendente da Celmi 

O Diretor Superinten- vereadores Valmi 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso sancio- 
nou a lei que garante aos 
brasileiros o registro civil 
gratuito - seja certidão de 
nascimento ou de óbito - e 
outra que que autoriza o 

Governo a conceder apio fi- 
nanceiro aos municípios 
que instituírem programas 
de garantia de renda míni- 
ma associados a ações edu- 
cacionais. 
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dente da Celmar, Fábio 
Medeiros, convidou os 
vereadores de Impera- 
triz para visitarem o Vi- 
veiro Florestal 
Lamberto Golfari, em 
Cidelândia. 

O convite foi feito aos 

Izídio, presidente da C; 
mara, e Mary de Pinh< 
durante almoço no e: 
critério da empresa, 
visita, de acordo com c 
acertos entre a Câmai 
e a Celmar, está marcad 
para a próxima seman; 

Cultura 

Festival de poesia acontece hoje no 

Teatro Ferreira Gullar 

Caderno B 

Violência 

 - 
• t A . -- •: 

Delegado elucida assalto da 

prefeitura de Davinópolis 
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Reforma administrativa reduzirar 

Secretarias municipais 
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Sedesct apresenta trabalhos junto aos vereadores 

A demonstração das atividades ocorreu na Câmara Municipal, onde estavam presentes os vereadores e representantes da 

Secretaria do Desenvolvimento Comunitário e do Trabalho (Sedesct). 

A secretária do Desen- 
volvimento Comunitário 
e do Trabalho, Sofia Oli- 
veira, j u n t a m e n t e c o m 
toda a sua equipe de tra- 
balho, estiveram presen- 
tes na tarde de quarta-fei- 
ra (10). no plenário da 
Câmara Municipal de Im- 
peratriz. para apresentar 
aos vereadores as ações 
da Sedesct no ano de 
1997. 

Sofia estava atendendo 
a um requerimento apre- 
sentado pela vereadora 
Angélica Silva (PSL) , so- 
licitando a presença de to- 
dos os representantes da 
Sedesct ali na Câmara, 
para a demonstração dos 

trabalhos realizados pela 
Secretaria. 

"Quando o prefeito II- 
don Marques assumiu a 
Prefeitura, ele encontrou 
a Sedesct praticamente 

abandonada. As nossas 
crianças faziam o que po- 
diam. sem nenhuma aju- 
da ou orientação da Se- 
cretaria. Então, ele soli- 
citou que imediatamente 
que se fizesse reviver o 
Projeto Alfa relembrou 
Sofia ao dar início à apre- 
sentação. enfatizando ain- 
da que crianças e adoles- 
centes perante a Lei são 

consideradas pessoas em 
desenvolvimeto, mere- 
cendo por parte da famí- 

lia. da sociedade e do Es- 
tado. absoluta prioridade 
no atendimento a seus di- 
reitos fundamentais em 
realação à vida. saúde, ali- 
mentação. educação, la- 
zer. cultura e 

profissionalização. 
"Depois de constatar 

todas as dificuldades, sen- 
timos necessidade de co- 
meçar tudo de novo. or- 
ganizando novamente a 
Secretaria" disse Sofia, 
apresentando o 
organograma que já se 
encontrava nas mãos dos 
vereadores, os quais pu- 

deram conhecer melhor 
as ações de cada departa- 
mento. 
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Sofia OUvvirn ( na tribuna) apresentou trabalho na Câmara 

Cidade Limpa prossegue na Redenção 

O secretário da Infraes- 
trutura. Jairo de Oliveira, 
esteve anteontem pela ma- 
nhã nas vilas Redenção I e 
II, onde a operação "Cida- 
de Limpa" tem prossegui- 
mento. "Lá constatamos 
que a Ceraar. que também 
é nossa parceira na opera- 
ção. já esta recuperando a 

iluminação pública", disse 
o secretário. 

Jairo de Oliveira obser- 
va com otimismo o fato de 
a Companhia Energética 
do Maranhão manter a par- 
ceria na operação "Cidade 
Limpa" desde sua primei- 

Cemar recupera iluminação pública e bairro recebe passarelas e galeria 

ra execução, na vila Lobão. 

"Além de limpeza geral, 
piçarramento e construção 
de passarelas, temos a sig- 
nificativa parceria da 
Cemar". reforça Oliveira. 

Passarelas 
Por meio da operação 

"Cidade Limpa", a Reden- 
ção ganha passarelas onde 
antes existiam pontes pra- 
tica me nte i mprestáveis. 
"Ali onde existiam sõ aque- 
las pinguelas, locais em que 

aconteceram até acidentes 
fatais. nós estamos 
consruindo passarelas", 
disse. Duas foram constru- 

ídas na rua Bom Futuro. 

Drenagem 
Enquanto se inicia a 

imprimaçào da avenida 
Caiçara, que em breve re- 
ceberá pavimentação 
asfáltica, a rua Rui Barbosa 
recebe correção na rede de 
drenagem que havia sido 
cosntruida em administra- 
ções anteriores. "A opera- 
ção "Cidade Limpa' é isso: 
dignificar a comunidade, 
oferecendo condições me- 
lhores pra que ela se 
locomova ao trabalho, à es- 
cola e para onde quiser". 

Outra obra importante a 

ser realizada é a galeria da ma, "Com a confecção da mento, que ocorre e-.ertc 
avenida Babaçulándia. que galeria, o fluxo de água flui- dos os períodos de chu 
vai minimizar o sofrimen- rá mais rápido e não vai vas", conclui Jairo de 01: 
to da população ali próxi- mais haver aquele alaga- veira. 

Ou t-bus 

Rotary Clube realiza 

Natal de crianças carentes 

A festa será realizada no CAIC do Parque São Jose 

O Rotary Club de Impe- 
ratriz esta preparando uma 
festa para as crianças ca- 
rentes de nossa cidade. 
Alair Chaves de Miranda, 
presidente da entidade, 
prestou maiores informa- 
ções sobre o assunto, rela- 
tando que o evento será de 
suma importância para a 

comunidade de baixa ren- 
da da grande Imperatriz. 

"Estamos promovendo o 
natal da crianças carentes, 
que ira ser realizado no 
CAIC do parque São Jose". 
Segundo Alair Chaves de 
Miranda, haverá farta dis- 
tribuição de presentes , 
lanches, refrigerantes, etc. 

O evento contara com a 
participação de toda a clas- 
se empresarial de Impera- 
triz, que estará colaboran- 
do com a festa. Para que 
tudo ocorra dentro da mai- 
or normalidade possível e 

atenda as expectativas dos 
seus idealizadores. o 
Rotary Club esta promo- 
vendo a venda de camise- 
tas, realizando pedágios 
nas principais avenidas e 
vendas diretas nas empre- 
sas com o objetivo de ar- 
recadar fundos para o cus- 
teio desta grande festa na- 
talina . 

A programação esta pre- 
vista para acontecer no dia 

24 de dezembro, domingo, 
e contara com a participa- 
ção de banda de música, 
palhaços, e Papai-Noel. 
Alair Chaves de Miranda 
esta bastante otimista 
quanto a realização do 
evento. Ele diz que o mai- 
or objetivo da realização 
desse Natal para as crian- 
ças e exatamente devido a 
condição financeira de 
muitos pais. que não po- 
dem dar um presente para 
seus filhos neste Natal. O 
Rotary Clube de Impera- 
triz prevê atender no mí- 
nimo 1500 crianças na oca- 
sião, segundo informou 
Alair Chaves de Miranda. 

"A imagem de sua 

empresa Indo mais 

longe" 
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Interno 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CA 
SA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 

mSl ONDE SEU l /VKD.AMENTO (1 STA MENOS 
ESCOIARES E PROFISSIONAIS ' ■ 1 % ■ »* f* * t y r » lá.' 

CALÇAS, BLUSAS H SHORTS 

ortíinios 
<1 »rr»rnr|as 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Imperatriz-Mranhão 

: ——   i A ■ 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

o d 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (l9 Ciretran), 

Habilitação, Aulas 
Práticas c Teóricas, 
renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Ru;i Ceará, 1 l.i.i - 

.Mcrradin/io 
Cr!. Manoel lia n d rira - 

( entro 
Impera triz - MA 

Fones; (098) 72 1-2 11 r>/2r»00 
Cel. (098) 977- 32 15/255 1 

DECORAÇÕES REiSASCERi 

Cortinas, caipetes, tapetes, pavitlex, ahnofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos (Exércitos 

está Conosco". SI. 46,7 

Fone: (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas, 1459 - Imperatriz-MA 

olocamos cortinas e 

carpetes 
e fazemos reformas 
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Gôncavo e Gonvexo 

Conor Farias 
Cafeteira visita a Região Tocantina 

O senador e ex-governa- 
dor, Epitácio Cafeteira 

(PPB-MA), entra efetiva- 
mente em fase de pré-cam- 
panha rumo ao Governo do 
Estado nas eleições do pró- 
ximo ano. Já anuncia quais 
são seus programas admi- 
nistrativos, destacando 
melhorias para o povo ma- 
ranhense. Dentre os seus 
projetos de governo, cons- 
tam programas de incenti- 
vo a instalação de importan- 
tes empresas de centros 
mais avançados do Pais. 
geração de emprego e 
realizqação de obras de sa- 
neamento e infraestrutura. 

Hoje, dia 12 de dezem- 
bro, Cafeteira desembarca- 
rá em Imperatriz para cum- 
prir uma apertada agenda 
de visitas aos municípios da 
Região Tocantina. A progra- 
mação — de acordo com in- 

formações da assessoria do 
senador — começa as 8h e 
termina ás 23h, quando ele 
e sua comitiva pára para o 

jantar. 
Assim que chegar a Im- 

Tfôratriz. Cafeteira seguira 
para o recem-instalado mu- 
nicípio de Buritirana, onde 
ouvirá as reivindicações da 
comunidade, em ato publi- 
co no centro da cidade. 

Sexta-feira, dia 12 
14H - Decolagem de São 

Luís para Imperatriz 
15h3ü - Chegada em Im- 

peratriz e saída imediata- 
mente para Buritirana 

17h - Ato publico em 

Buritirana 
17h30 - Ato público em 

Senador La Rocque 
j 19h30 - Ato público em 

'joão Lisboa com trio elétri- 
co 

23h - Jantar e pernoite 
em Imperatriz 

Sábado, dia 13 
08h - Café da manhã no 

hotel 
Manhã livre para conta- 

tos e entrevistas 
12h - Almoço em Impe- 

ratriz 
151145 - Saída para Cam- 

pes tre 

17h - Ato público era 
Campestre 

18h30 - Ato publico em 
Estreito 

21 li - Ato público em Ca- 
ro li na 

23h - Jantar e pernoite 
em Caroiina 

Domingo, dia 1 1 
07h - Decolagem para 

Alto Parnaíba 
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Cafeteirn fícurn mim scinnnn un Rogi/io Tocíintinn 

08h30 - Ato público em 
Alto Parnaíba 

lOh - Ato público em Tas- 
so Fragoso 

12h - Almoço em Balsas 
16h - Visita á convenção 

do PDT 

19h - Jantar em Balas 

20h30 - Ato público em 
Balsas com trio elétrico 

23h - Pernoite em Balsas 

Segunda-feira, dia 15 
07h - Decolagem de Bal- 

sas para Fortaleza dos No- 
gueiras 

07h20 - Chegada em For- 
taleza dos Nogueiras e saí- 
da para Nova Colinas 

08h30 - Ato público em 
Nova Colinas 

10h30 - Ato público em 
Fortaleza dos Nogueiras 

16h - Ato público em São 
Pedro dos Crentes 

18h - Ato publico em Fei- 
ra Nova 

20h3() - Ato publico em 
Riachão com trio elétrico 

Local: Praça do Mercado 
23h - Jantar e pernoite 

em Balsas 

Terça-feira, dia 1 6 
07h - Decolagem para 

Imperatriz 
09h - Ato publico em 

Governador Edison Lobão 
12h - Almoço em Impe- 

ratriz 
16h - Saída para Montes 

Altos 
17h - Ato público em 

Montes Altos 
19h - Ato publico em Sí- 

tio Novo 
21 h - Ato publico em 

Amarante 
23h - Jantar e pernoite 

em Imperatriz 

Quarta-feira, dia 17 
07h - Saída para Lajeado 

Novo 
09h - Ato público em La- 

jeado Novo 

12h - Almoço em Porto 
Franco 

17h - Ato público em São 
João do Paraíso 

20h30 - Ato público em 
Porto Franco com trio elé- 
trico 

23h - Jantar e pernoite 
em Imperatriz 

Quinta-feira, dia 18 
08h - Saída para Ribamar 

Fiquene 
09h - Ato público em 

Ribamar Fiquene 
12h - Almoço em Impe- 

ratriz 
16h - Saída para São 

Francisco do Brejão 
17h - Ato público em São 

Francisco do Brejão 
19h30 - Ato público em 

Itinga 
21h - Ato público em 

Açailándia com trio elétri- 
co 

23h - Jantar e pernoite 
em Imperatriz 

Sexta-feira, dia 19 
08h - Café da manhã no 

hotel 
Manhã livre para conta- 

tos e entrevistas 

12h - Almoço em Impe- 
ratriz 

15h - Decolagem para 
São Pedro da Agua Branca 

. 17h - Decolagem para 
São Pedro da Água Branca 

19h30 - Ato público em 
Vila Nova dos Martírios 

21h30 - Ato publico em 

Cidelándia com trio elétri- 
co 

23h - Jantar e pernoite 
em Imperatriz 

Sábado, dia 20 
08h - Café da manhã no 

hotel 
Manhã livre para conta- 

tos e entrevistas 
12h - Almoço em Impe- 

ratriz 
17h - Ato público em Im- 

peratriz 
21h30 - Ato público em 

Imperatriz com trio elétrico 
23h - Jantar e pernoite em 

Imperatruiz 

Domingo, dia 21 
08h - Decolagem para São 

Luís 

Governo ousado 

0 senador maranhense 
diz que continuará sendo 
um homem de pensamen- 
to voltado para o povo. pois 
sabe das necessidades que 
a comunidade enfrenta. No 
setor da saúde, espera de- 
senvolver um governo ou- 
sado e histórico. 

Tenho importantes con- 
tatos em Brasília e espero 

amadurecê-los, tendo em 
vista o trabalho que estarei 
levando a efeito, visando o 
bem-estar do povo mara- 
nhense". afirma Cafeteira, 

acrescentando que. e exem- 
plo da outra vez que foi go- 
vernador. o servidor publi- 
co estadual também rece- 
berá atenção especial por 
parte da sua administração. 

Bom dia, 
governadora! 

Dois anos, onze meses c 
doze dias , mas até hoje a 
senhora continua sem vol- 
tar os olhos para os proble- 
mas enfrentados pela comu- 
n idade imperatrizense. 

E a segurança pública de 
Imperatriz continua péssi- 
ma, sem receber nenhuma 
atenção por parte da sua 
administração. 

Na segunda maior cida- 
de do Estado, infelizmente, 
continuam sendo registra- 
dos todos os dias casos de 
assaltos e arrombamentos. 
Aqui, bancos são assaltados 
de forma cinematográfica. 

Supermercados, farmá- 
cias, lojas e mercearias são 
"visitadas" pelos "donos" 
do alheio todos os dias, sem 

que providências sejam to- 
madas pelo aparelho de se- 
gurança pública, que, sem 
ter condições de prestar so- 
corro à população, fica pe- 
dindo apoio 'ao governo do 
"Novo Tempo". 

Não bastasse isso, uma 

quadrilha formada por 
motoqueiros vem agindo 
nos quantro cantos da cida- 
de c deixando em polvorosa 
até mesmo os moradores do 
Centro comercial. 

Ca de o governo do 
"Novo Tempo" no combate 
ao crime? Prefeitura de Ri- 
beirãozinho. foi assaltada 
ontem cm 15 mil reais. Ex- 
celência, cadc a polícia? 

Ufa! 0 povo não agüen- 
ta mais tanto abandono, ex- 
celência! 

Cafeteira na 
cola do governo itine- 

rante 

0 senador Epitácio Ca- 
feteira vem ocupan do firme 
o espaço deixado pelo go- 
verno itinerante de Rosca- 
na Sarney, realizado recen- 
temente em diversos muni- 
cípios maranhenses. Com 
isso, o ihopc do ex-governa- 
dor c senador da Repúbli- 
ca tem aumentado conside- 
ravelmente. 

Cafeteira é oposição for- 
te c tem apoio garantido de 
Jackson Lago, prefeito de 
São Luís, c será osso dum 
de roer nas próximas elei- 
ções. 

Câmara Municipal 
X 

Liberdade 

0 Executivo Municipal 

vacilou na elaboração do 

Código de Postura do Muni- 
cípio. Deixou brechas para a 
Câmara de Vereadores apre- 
sentar c aprovar a lei que per- 
mite o funcionamento de ca- 
sas noturnas em Imperatriz 
até às duras horas da madru- 
gada. 

Prefeito e vereadores pisa- 
ram na bola ao aprovarem tal 
lei. E inadmissível, sobretudo 
numa cidade do porto de Im- 
peratriz, uma dancctcria — 
por exemplo —ficar aberta até 
duas da madrugada, quando 
sua programação atinge o 
alge. 

Vereadores, os senhores tem 
coisas mais sérias para legis- 
lar. A fiscalização de obras nos 

bairros, são uma delas. 

//dão paga ou não paga 
o 13° salário aos 

servidores? 

11 dão, que o INSS bloqueou 
a verba procedente Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), nós sabemos. Tam- 
bém temos conhecimento de 
que a dívida que o senhor está 
pagando não é sua. Entretan- 
to, como fica sua palavra dada 
cm entrevista concedida ao 
programa "Imperatriz 24 Ho- 
ras" afirmando que iria pa- 
gar o décimo-terceiro salário 
aos servidores públicos muni- 
cipais. 

Prefeito, o senhor não pode 
ter duas palavras. Arranje 
dinheiro emprestado, dc um 
jeito, mas não deixe os servi- 
dores passarem o Natal cm 
brancas nuvens. 

Paraquedistas X 
papagaios e periquitos 

E uma vergonha Impera- 
triz ser palco nutra vez dos 

"cassa-votos", chega de 
paraquedistas. A cidade tem 
de eleger políticos que tenham 

compromissos com o futuro da 
cidade. Certo? 

Super Quadra 
X 

bandidos 

Atenção. Ccmar!Alô, polí- 
cia! Onde vocês estão que não 
anunciam providências para 
a Super Quadra 602. En- 

quanto isso, por conta da es- 
cundão predominante por fal- 
ta dc iluminação pública, os 

bandidos continuam agindo c 
deixando em pânico os mora- 

dores do local. O secretário dc 
Infraestrutura. Jairo dc Olivei- 
ra, deve notificar os donos dc 

terrenos baldios localizados na 

Super Quadra 602. É hora dc 
fazer mudanças. / 
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VALE TRANSPORTE 

O Vsle Transporte Foi uma conciuista social muito imoortantp nac voXarr^oc j 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à^isposiçãoZTeSrAA^Sts'que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresários que 
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Rota 2000 

Sinfra 
atuante 

A Secretaria de Infra- 
estrutura (Sinfra) conti- 
nua trabalhando no sen- 
tido de recuperar ruas do 
Centro e dos bairros da 
cidade. E determinação 
do titular da pasta, Jairo 
de Oliveira, concluir al- 
gumas obras antes do iní- 
cio do período invernoso. 
Assim, pretende evitar o 
corte de artérias durante 
a época de chuvas. "Esta- 
mos dando duro, não 
abrimos mão de nenhum 
detalhe constante do cro- 
n o gr a ma", garantiu. 

Resultado 
positivo 

Os trabalhos realiza- 
dos pela Dcfcnsoria do 
Consumidor (Decon), ór- 
gão pertencente ã Secreta- 
ria do Desenvolvimento 
Rural (Scrur), durante o 
mes de novembro já foram 
concluídos. 

O titular do órgão, 
João Marques da Silva, 
rcafirmou que foram fei- 
tos 82 pedidos de infor- 
mação c orientação por 
telefone c pessoal mente, 

Thompson Motta 

31 ofícios c notificações 
expedidas, 22 audiências 
realizadas, 22 estabeleci- 
mentos fiscalizados, uma 
pesquisa de preços "Ces- 
ta Básica" e uma pesqui- 
sa de preços de combus- 
tíveis. 

O Decon distribuiu 
ainda, 48 Manuais de 
Orientação ao Consumi- 
dor c apreendeu 157 uni- 
dades de mercadorias 
com data de velocidade 
vencida. 

Orientando 
o consumidor 

Para eliminar as prin- 
cipais dúvidas do cida- 
dão sobre questões como: 
Código de Defesa do Con- 
sumidor, quem são os 
consumidores e fornece- 
dores, o que é produto, o 
que são os serviços e, 
principalmente sobre os 
direitos do consumidor, o 
Decon, com a ajuda da 
Prefeitura c da Scrur, 
elaborou o "Manual de 
Orientação ao Consumi- 
dor", que irá orientá-lo 
evitando, desta forma, 
que ele sofra qualquer 
tipo de prejuízo. 

Entre linhas 

■ A Prefeitura de Açailândia, cidade distante 72 qui- 
lômetros de Imperatriz, continua não atendendo os recla- 
mes da população. Eleito prometendo realizar uma ad- 
ministração histórica, o prefeito Dcusdedith Sampaio (que 
é médico c cx-deputado estadual) ainda não conseguiu 
realizar uma obra de vulto no vizinho município. Até che- 

gou a atrasar os saíános dos servidores públicos munici- 
pais. 

■ Todos os detalhes já foram ultimados para o 
megashow da Banda "Magníficos" neste sábado, às 22h, 
no Juçara Clube. O showfaz parte da programação que 
comemora o aniversário da Rádio Terra FM. Dony Ma- 
dniga e equipe confia na presença expressiva do público. 
A "Magníficos' vem fazendo o maior sucesso no sul País. 
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A educação e a realidade 

por Wilson Filho 

Advogado criminalista 

Só no nome. Só na apa- 

rente e pseudo-alegria de 

alguns educadores e espe- 

cialistas a serviço dos do- 

nos do poder. Na "Nova Re- 

pública" os meios de co- 

municação e alguns políti- 

cos mais exaltados em 

buscarde melhoras se aco- 

modaram nas tetas da 

mãe-pátria, não se cansam 

de cobrar do Estado e da 

União, mais verbas para a 

Educação. Cheio de alari- 

dos como um verdadeiro 

salvador da educação, o Sr. 

Presidente liberou uma 

boa soma de recursos para 

desenvolver a cultura des- 

te país. 

O Movimento da Edu- 

cação gastou milhões de 

cruzeiros na época, em 

publicidade, pregando a 

transformação de educa- 

ção do país. E o fruto de 

tudo isso. na era do cruza- 

do... real... é: 

a) Os professores conti- 

nuam sem condições de 

trabalho, por falta de ver- 

bas, e concomitantemente 

aumenta o número de 

analfabetos no Brasil; 

b) Os cientistas sociais 

ficam impossibilitados de 

executarem as suas pes- 

quisas: 

c) As nossas universi- 

dades tem mais o aspecto 

de um campo de concen- 

tração, do que um local 

onde se adentra em bus- 

ca de um verdadeiro co- 

nhecimento; 

d) Os universitários 

frustram-se, na sua maio- 

ria, por não encontrarem 

professores preparados, 

bibliotecas com materiais 

necessários para o auxílio 

e desenvolvimento intelec- 

tual. 

Outros que na vã ilusão 

dc burilar o conceito de re- 

alidade, ficam totalmente 

fora da realidade. Mas, por 

que isso? Porque o Estado 

não tem interesse em ver 

seus súditos esclarecidos. 

E a educação que o Esta- 

do oferece? E a merenda 

escolar? E as faculdades e 

escolas de l9 e 29 graus? 

Construção mesmo só nos 

períodos eleitorais. A soci- 

edade emocionada por tão 

nobre gesto do seu "Rei", 

agradece com lindos elogi- 

os "que homem bom... 

constrói lindas escolas", es- 

colas estas sem nenhuma 

infra-estrutura. 

Crise na educação 

atinge universidades 

por Raimundo Primei- 

ro 

Da Redação 

O Brasil passa por mo- 

mentos difíceis no que diz 

respeito ao envio de ver- 
bas ao setor educacional. 

O próprio Ministério da 

Educação já afirmou isso. 

De acordo com o minis- 

tro da Educação, Paulo 

Renato, "infelizmente, o 

ministério não tem podido 

colocar no orçamento re- 

cursos para entidades que 

não sejam universidades 

federais". Isto porque a 

pasta vive uma restrição 

orçamentária importante, 
derivada do processo de 

estabilização. Sabe-se que 

a estabilização favorece a 

população, especialmente 

a população de menor ren- 

da, mas prejudica as enti- 

dades (bancos, empresas) 

nos seus ganhos financei- 

ros importantes com o pro- 

cesso inflacionário. 

As Universidades Co- 

munitárias, como as de- 

mais do País. vêm de- 

monstrando apreensão 

quanto ao futuro da edu- 

cação no Brasil. Estão es- 

tudando que medidas po- 
dem reverter caótico qua- 

dro. Até lá, os universitári- 

os sofrem as seqüelas cau- 

sadas pela falta de interes- 

se demonstrada pelo Go- 

verno Federal. Que profis- 

sionais do futuro teremos, 

então? Serão capazes? Es- 

tarão bem qualificados? 

São interrogações que o 

povo brasileiro fica fazen- 

do pelos diversos cantos 

do rincão nacional. 

Com o processo de ajus- 

te, há restrições orçamen- 

tárias importantes em re- 

lação às universidades fe- 

derais e a preocupação ini- 

cial do Meç é com elas. 

Paulo Renato diz que pro- 

cura-se viabilizar recursos 

para outras universidades, 

especialmente as comuni- 

tárias. 

Destaca, a propósito, a 

ampliação do Crédito 

Educativo, que está em 

torno de 130 mil vagas. 

Existem também recursos 
do Banco Nacional do De- 

senvolvimento Econômico 

Social (BNDES), onde a pri- 

meira linha de crédito de R$ 

250 milhões, já foi pratica- 

mente toda comprometida 

ra - 
e, dentro desse comprome- 

timento. as comunitárias 

ocupam um papel importan- 

te. 

Comentando o assunto, 

o ministro da Educação res- 

salta: "apesar de não termos 

podido contar com recursos 

orçamentários propriamen- 

te ditos, temos procurado 

atender os segmentos das 

particulares e, em especial, 

das comunitárias através 

desse outro tipo de recurso". 

O primeiro passo em re- 

lação ao Crédito Ed '^ ativo 

é garantir que o sistema pas- 

se a ser consistente, ou seja, 

tenha uma taxa de 

adimplência normal e não 
a que assistimos até agora: 

uma inadimplência de 75%, 

vinculada ao processo infla- 

cionário. 

Esqueceram o Bananal 

por João Alberto César 
Ribeiro 

Publicitário 

- Os donos do mundo - não 
é "o dono do mundo" aquele 
da novela da Globo, são os 
donos do mundo, os "políti- 
cos", aquele que tem poder 
prá tudo, prá fazer o que quer. 
no dia e na hora que enten- 
der. 

Nós que moramos na re- 
gião tocantina, especialmen- 
te em Imperatroz, assimo 
como eu há trinta anos, sa- 
bemos e conhecemos muito 
bem que os donos do mun- 
do com os seus poderes exu- 

berantes, com suas inteligên- 
cias sábias, mudaram tudo o 
que os nossos antigos mora- 
dores batizaram. 

Para muitos que não co- 
nheceram nomes de batismo 

aí vai amigos leitores; Came- 
leira - João Lisboa, mais a 
frente Mucuína é hoje Sena- 
dor La Rocque, agora vamos 
para as bandas do Sul do Es- 
tado; Ribeiràozinho virou Go- 
vernador Ribamar Fiquene, 
Sumaúma - pobre árvore bo- 
nita! teu nome mudaram tam- 
bém, chama-se Governador 
Edson Lobão. 

O engraçado nisso tudo 
amigo leitor é que os donos 
do mundo esqueceram do 
Bananal, um lugar bonito que 
há trinta anos atrás era um 

verdadeiro bananal mesmo, 
hoje lá existe se quer um 
cacho de banana, quanto mais 
um bananal. 

Mas. meu querido Bana- 
nal. eu. com muita pena de 
você. quero só te lembrar 
que no próximo ano tem elei- 
ção. aí Bananal, tem nome 

com certeza eles vão esque- 
cer, deve ser o nome de um 

ex-governador, ou ex-sena- 
dor ou coisas parecida. 

Te prepare Bananal para 
ser batizado com outro 
nome, é que é isso que eles 
querem e gostam. 

Bicho homem 

por Marcos Antunes 
jornalista 

Estou sedento. 
Querendo embriagar-me 
no teu perfume. 

* Ando, porém, não consigo 
esquecer o teu corpo esbelto e prazeroso. 
Mulher-mcnina-confusão-sentimontos complicados. 
Quero sentir o gosto do teu sexo. 
Esse ser feroz por abraçá-la, beija, possufla, já não sabe mais o 

que fazer. 
Sinto solidão por não contar com o carinho, com o teu esperado 

abraço nos momentos em que preciso. 
O espectro, 
o sussurrar dos bichos 
não difere do meu com])ortamenlo. 
Quero amarrá-la nas leias do meu ninho de sexo. 
Quem sou? 
Bicho homem. 
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Fundação Cultural 

TT T ■Or 

w Poesia acontece hoje 

(■ v . cnto acontecerá no Teatro Ferreira Gullar. onde serão divulgadas as obras classificadas 

para a fase final, que acontece amanhã 

Acontece hoje, a partir 
das 19h30. a primeira eta- 
pa da li3 edição do Festi- 
val de Poesia, Crônica c 
Conto, promovido pela 
Fundação Cultural de Im- 
peratriz (FCI). órgão vin- 
culado a Prefeitura Muni- 
cipal. O Teatro Ferreira 
Gullar abrirá suas portas 
para a realização do even- 
to. 

O Festival procura des- 
pbrir e revelar os valores 
th erários da região. Apesar 
disso, o evento não limita- 
se somente ao Maranhão, 
autoi vsilros i" stac >> 
— (Jomo Ivio de Janeiro, 
Paraná. Piauí. Bahia ■ ou 

\ 

ierp reles < los tTe 

vulgação das dez obras 
classificadas para a final 
em cada categoria. Antes 
da apresentação dos intér- 
pretes, às 19h30. haverá 
uma mostra de vídeos de 
festivais anteriores. 

Realizado em duas eta- 
pas. o Festival terá prosse- 
guimento amanhã (13). 
com exibição de vídeos do 
festivais anteriores e, em 
seguida, os interpretes 
classificados na primeira 
noite farão nova apresen- 
tação. 

Ainda na finalissima. os 
organizadores entregarão 
o Troféu Gruíi 97 e a 
premi ação dos autores 
vene flores do XI Festival, 
y rtiiiiidaor i Fun- 

MIÍ o X* l-ésiKáíl 
Cimnica e Còntt 

oesia. 

Sendo uma realização 
da Fundação Cultural, o 
evento tem como organi- 
zadores o Grupo Literário 
de Imperatriz (Gruli) e a 
Academia Imperatrizense 
de Letras (AIL). O festival 
tem o apoio cultural da 
Assarti (Associação Artís- 
tica de Imperatriz), 
C.C.A.A e Diretório Aca- 
dêmico Honestino Guima- 
rães (DAHG) da Universi- 
dade Estadual do Mara- 
nhão. 

Prcmiaçào 

Todos os participantes 
receberão um certificado e 
um exemplar do livro do XI 
Festival, a ser lançado no 
próximo ano pela FCI. Já os 
vencedores, receberão o 
Troféu Macunaínia, terão as 
obras publicadas em livro e 
mais 10 exemplares do livro 
do XI Festival. 

Expectativas de 

público 

A Fundação Cultural 
de Imperatriz espera con- 
tar com um público ex- 
pressivo hoje e amanhã, 
no Teatro Ferreira 
Gullar, local de realização 
da 11° edição do Festival 
de Poesia, Crônica e Con- 
to. 

O coordenador do 
evento, Cláudio 
Marconcine. informou 
que todos os detalhes fo- 
ram ultimados "e o públi- 
co pode esperar um festi- 
val de peso, uma vez que 
fizemos de tudo para 
lapidá-lo". 

Cláudio Marconcine 
destacou o trabalho de di- 
vulgação que o festival 
teve em órgãos de comu- 
nicação do País. 

Polyana íança novo CD em show na Fly-Back 

■ v 

Polyana cresce profíssionahn ente 

Acontecendo nesta sex- 
ta-feira, às 22h, na Dance- 
teria Fly-Back, o lançamen- 
to de "Vem dançar comi- 
go", novo Compact-Disc da 
apresentadora c cantora im- 
peratrizense Polyana. 

. () trabalho trás a lona o 
amadurecimento da meni- 
na-mulher no difícil mundo 
da musica. Para fazé-lo 
Polyana estudou, 
pesquisou, muniu-se de 
todo o aparato possível bus- 
cando agradar a crítica e. 
principalmente, o publico. 
" fem tudo haver comigo", 
analisou. 

O novo CD de Polyana 
tem músicas românticas, 
balanço, forra, funk e ou- 
tros gêneros modernos. 

1 uri o parã tornar mais sa- 
clh ■ momento de lazer do 
seu publico admirador. 

\lgumas das musicas de 
sucesso são "Vem dançar 
Comigo" (que dá nome ao 
CD), composta por Messi- 
as; "MinhaTurma", de Ivan 
Júnior", e "Bahia", de 
Nilson Takashi. Todos os 
compositores são de Impe- 
ratriz, destacando-se a 

potencialidade da arte e da 
música da Região Tocanti- 
na. "E, acredite, são músi- 
cas que não fazem vergo- 
nha a ninguém cantar. Ver- 
dadeiras obras que tenho a 

honra de poder cantar", ob- 
servou. 

O CD "Vem dançar comi- 
go" foi grayado no estúdio 
"Escandinavium", em 
Teresina, Piauí, considera- 

As "Baby-CaPs!' acompanham Polyana no 

show que a cantora faz logo mais à noite na 

Fly-Back. O grupo ilustra a nova 

performance da estrela da música 

imperatrizense. As "Baby-Cafs"cantam e 

encantam, animando o público participante 

do hoje um dos melhores 
do País. "Tem boa qualida- 
de e está lançando gente de 

peso", comentou. 
Treze músicas integram 

a nova "pérola" gravada por 
Polyana, que já vem alcan- 
çando resultado positivo 
em Imperatriz. 

De acordo com informa- 
ções prestadas por 
Polyana, cem CDs já foram 
vendidos nos dias que an- 
tecederam ao dia de lança- 
mento de "Vem dançar co- 
migo". 

"Bom, a gente espera fa- 
zer um grande sucesso. Já 
estamos vendendo bem e a 
tendência é de continuar 
aumentando, já que o show 
de logo mais à noite apro- 
ximará o novo trabalho do 
público", sublinhou. 

Depois do show desta 
noite na Fly-Back, a produ- 
ção de Polyana informou 
que a cantora percorrerá 
outras cidades tocantinas 
mostrando "Vem dançar 
comigo" e divulgando seu 
trabalho musical. "Estamos 
esperando fechar a agenda 
de shows antes do prazo 
previsto", concluiu 
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Imperatriz Urgente 

Realidade 
A festa de posse da nova 

diretoria da AIRT- Associa- 
ção de Imprensa da Região 
Tocantina foi realizada com 
muito sucesso no salão no- 
bre do Juçara Clube. A úni- 
ca baixa da posse foi 
examente como a entidade 
se encontra. Ontem não ti- 
nha se quiser dinheiro em 
caixa para fazer um encon- 
tro digno. Vários convidados 
como o vereador André Pau- 
lino, e o diretor do Sistema 
Mirante de Comunicação ti- 
veram que colaborar para 
que a festa fosse realmente 
digna. Gostaríamos que a 
entidade tivesse recursos 
próprios, mais era impossí- 
vel, pois o ex-presidente 
Clélio Silveira não teve nos- 
so apoio. 

Mexendo com a torcida 
A decisão do Campeona- 

to Brasileiro, vem mexendo 
com o torcedor de todo o 
Brasil. Palmeiras e Vasco, 
são as duas equipes de me- 
lhor campanha na tempora- 
da de 97. O Vasco da Gama, 

• que realiza a primeira parti- 
da fora de casa, espera con- 
tar com pelo menos 10 mil 
torcedores no jogo de São 
Paulo. O time verde do Par- 
que Antarctica, quer 60 mil 
torcedores. A Rádio Capital 
AM, transmite, Palmeiras x 
Vasco direto do Mourumbi. 
com narração de Renilson 
Souza. 

Natal com fome 
Os duncionários públicos 

poderão passar o natal de 97. 
com a barriga vazia. De acor- 
do com noticias vinculadas 
nos grandes jornais do esta- 
do, o FPM de Imperatriz e de 
várias cidades do Maranhão 
foi bloqueado. O não paga- 
mento do INSS no governo 
de Davi Alves Silva e Renato 
Moreira esta sendo o moti- 
vo para que os fucionários da 
prefeitura de Imperatriz 
passsem um natal com fome. 

Ildão 

O prefeito Ildon Marques 
de Souza, que tem uma ad- 
ministração voltada para seu 
funcionalismo, desde do 
Gari, ao chefe de gabinete 
viu a notícia com muita tris- 
teza, Mesmo assim Ildão já 
começou a se movimentar 
no sentido de solucionar o 
problema e pagar o 13° Salá- 
rio dos servidores munici- 
pais. 

Ney Bandeira 
A cidade de Governador 

Edson Lobão foi visitada pe- 
los assaltantes que tomaram 
como assalto da prefeitura 
daquela cidade cerca de 15 
mil reais. O assalto ocorreu 
por volta das IlhOO da ma- 
nhã de ontem quando qua- 
tro elementos armados de 
revolver renderam um fun- 
cionário da prefeitura. Após 
a prática do assalto eles dei- 
xaram a cidade no veículo da 
vítima, sendo que a seis qui- 
lômetros abandonaram o 
veiculo. 

Terror 
Os assaltantes estão im- 

plantando terror na região 
tocantina. No encerramento 
desta edição o colunista foi 
informado que quatro ele- 
mentos fortemente armados 
foram presos em São Pedro 
D' água Branca. Conforme a 
debúncia os elementos tam- 
bém estavam visando assal- 
tar a prefeitura daquele mu- 
nicípio. 

Terror II 
O imperatrizense se mos- 

tra bastante preocupado 
com a ação dos assaltantes 
que vem agindo com 
freqüência na região. Agran- 
do preocupação dos 
emopresários, comercian- 
tes, bancários e etc., é o 
abandono em que se encon- 
tra a segurança pública da 
maior cidade do interior do 
estado. O delegado regional 
Dr. Luciano Abreu vem ten- 
tando de todas as formas 
melhorar as condições da 
PC em Imperatriz, mas vem 

Francisco do Vale 

sendo impossível por valta 
de apoio por parte do gover- 
no do estado. Somente nes- 
tas últimas horas foram regis- 
trados mais dois assaltos e 
uma tentativa de assaltos. 

^Derramamento 
A T.C.I - Transportes Co- 

letivos Imperatriz vem recla- 
mando constamente de 
derramento de dinheiro fal- 
so em Imperatriz. De acordo 
com os diretores da empresa 
as reclamações estão sendo 
levadas ao conhecimento das 
autoridades municipais. O 
dinheiro falso esta sendo em 
moeda e papel. 

Lotação 
O centro comercial de Im- 

peratriz durante todo o dia de 
ontem estava super concorri- 
do. Sentenas de pessoas esti- 
veram pesquisando e efetu- 
ando compras, o que mantém 
as esperanças dos comerci- 
antes local. As lojas mais con- 
corridas eram as de 
eletrodoméstico, e calçados. 
O Armazém Paraiba, por 
exemplo inaugurou ontem 
uma seção só de calçados. 

PMBD 
O PMDB local terá quatro 

nomes de peso nas próximas 
eleiçõpes. O para-quedista 
Remy Ribeiro, o deputado 
Milton Lopes, e os vereado- 
res Arnaldo Alencar e André 
Paulino. O deputado Milton 
Lopes que anda afastado de 
Imperatriz deverar apostar 
em outros municípios da re- 
gião. No PMBD de Impera- 
triz. a briga ficarar entre An- 
dré Paulino D' Albuquerque 
e o médico Arnaldo Alencar, 
Este último deverar ser o su- 
cessor de Walmir Izídio. no 
próximo período da presidên- 
cia da Câmara. Diga-se de 
passagem a Câmara Munici- 
pal de Imperatriz vem sendo 
conduzida de forma brilhan- 
te pelo vereador Izídio. Já o 
médico André Paulino, tem o 
carisma da maioria dos 10 
vereadores que garantem 
apoio nas eleições. 

Ondas curtas 

Virgem que riqueza II... 

Os assaltantes também estão de olho nas prefeituras. 

Governador Edison Lobão e São Pedro D' Água Branca... 

Que o digam. 

Cada um tem o governo que merece... 

Davi... Davi... Davi. 

Renato, Salvador, Doriam e Salgado. 

A Salada ficou bastante salgada. 

Bom dia. 

ísp 

Progromo^õo de TV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de 
Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 

Canal 7 TV Difusora 

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

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia 

Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a 

Edição 

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

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

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

20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audi 
éncia 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

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

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceuWprogramaçãd 

To- 

Canal 13 TV Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:;>0 Igreja da Graça no Dir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 ílome Shopping 
08:13 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:5.5 Feras do Carnaval 

11:(K) Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Fulsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:5.5 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão.Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
Au d rey Barbosa 

ILOOPrograma 
Clélio Silveira 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Kota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:3(1 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner MontrM 

19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball. 
Forca Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

r 
Aries 

Cuidado com as expectati- 
vas. I enha mais o pé no chão. 

PROF0 ZEN 

SI Leà0 

Crie prioridades para não 
confundir com suas opções. 

Touro 

Não exagere, muitas expecta- 
tivas poderá trazer-lhes excesso 
de ansiedade. 

Virgem 

Não crie expectativas para não 
se confundir com as novas amiza- 
des. 

Sagitário 

Você está um pouco anciosa. 
Acalme-se, sargilariana, as coisas 
vão melhorar. 

^ Capricórnio 

Diminué a ansiedade: respi- 
re fundo e relaxe a mente, isso 
te fará bem. 

H 
Gêmeos n Libra Aquário 

Quanto mais expectativa, mais 
a ansiedade vai aparecei", e isso ^a,) c<)hre nada de si mesma, 
nao é nada bom. neni da pessoa amada. Desecarne. O excesso de atividades ne* 

te período pode ser prejudicial. 

Câncer 
ni 

Escorpião Peixes 

Não vá alem do que pode. Con- Vluitas exigências só trarão 
tente-se com o que tem. mais coniPucaçoes. Relaxe. 

Evite esperar muito dos co- 
legas. Faça a sua parte. 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

21h: 977-4126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

hxanius (especializados em: 

P,t • , , :V^Tf il;iü?ia- Rl,lilla ^"npkTa. UilDpaiülugia. Posagei^ iIm munais. TeMe de dl. i mcUlf -D.Vy .-WIim- dr- Água. Analise de Alimentos. Analises Toxicolutricas 
Analises. 
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Em Imperatriz 

Na semana que passou foram bastante as hadalaçôes aqui 

na cidade. Um, dos principais motivos foi a vinda do governa- 

dor José Reinaldo Tavares (em exercício), que veio inaugurar 

diversas obras. E rever compromissos junto aos prefeitos da 

região. 

/\ercpcrfc 

Bastante movimentando o aeroporto local durante a se- 

mana que passou. Por lá estiveram bastante empresários da 

cidade recepcionando autoridades que ali chegaram entre os 

ilustres visitantes estavam o secretário de Governo Dr2 João 

Alberto de Souza, deputado Francisco Coelho e outros, além 

do nosso senador Edison Lobão. 

T E/a citij 

Quem já se encontra na cidade para passar férias é o 

bonito médico Franco Heringer, que foi visto esta semana em 

companhia do grande amigo Betinho. Franco, que é o melhor 

colírio para os olhos das galinhas, fala que irá permanecer 

na terra do Frei até o final da temporada de férias. E desta 

vez vamos conhecer a eleita do coração do bonitão. 

Ecnfe aérea 

Sempre que vou no aeroporto por lá encontro o belo 

Anderson com passagem na mão para embarcar. Será o que 

está acontecendo com o bonitão? Será que o amigo se apaixo- 
( g nou em outras terras? Com certeza lá pelos lados de Palmas. 

O amor é lindo! 

1 1 w 
Trio bastante 

charmoso: nosso 

prefeito Ildon Mar- 

ques, o empresário 

Wilson Maia e o 

r > 

secretário Sérgio 

Macedo. Em aconte- 

cimento recente. 
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Casal nota mil: o médico Almeida e sua belíssima esposa Tetê , ^ honit"j
médica Rita' Çe está de l°ve novo'ladeada pel0 

r elegante medico Antonio Alberto e o colunista Jonas Ribeiro. 

Jm 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

^Cmi Excelência em educação infantil. 

A "x* Em 98 Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Tele fax: 723-3394 

A 
Imperatriz Maranhão 

Ebel 
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Novidades 

Chegou recentemente da 
capital paulista, a professora 
Marinalva Sousa, diretora do 
núcleo Skill em Imperatriz. 
Ela participou do segundo 
simpósio nacionaldas esco- 
las Skill. O encontro teve 
como meta o crescimento da 
rede em todos ós aspectos. 
Em sua primeira entrevista 
a imprensa, após sua chega- 
da, Marinalva anunciou novi- 

1 dades para o ano de 97." 
Sabemos que em Imperatriz 
a Skill conta com uma sede 
própria e vem conquistando 
os mais altos e crescentes 
índices no ensino de inglês 
e espanhol, e prometemos 
maiores novidades para o 
ano de 98". Vale a pena con- 
ferir as novidades. 

Seminário 

do leite 

Termina hoje o primeiro 
Seminário do Leite de Imper- 
atriz, numa promoção da Fie- 
ma v Senai. O mesmo visa 
sensibilizar os participantes 
quanto ao setor agro-indus- 
trial de laticínios no desen- 
volvimento sustentável do 
Maranhão. Participam do 
mesmo, empresários, trabal- 
hadores, acadêmicos, produ- 
tores rurais e agro-indus- 
trais. Os temas abordados 
neste seminário: durante o 
dia de ontem foi discutida a 

ÍÍS 

Sís; 

produção e manejo de past- 
agem. A tarde aconteceram 
os painéis de debates, com 
informações sobre linhas de 
créditos. O expositor foi o 
Dr, Expedito Sousa, diretor 
do BNB. Para hoje, os temas 
a serem abordados são: Téc- 
nicas de produção de laticíni- 
os, abordados pelo Dr. Edu- 
ardo Reis Peres, do Instituto 
de Laticínios Cândido To- 
stes, e a tarde será ministra- 
do um mini-curso de queijo, 
com as especialidades em 
ricota e fresca!. O mesmo 
será ministrado pela Dra. 
lane Alves dos Santos, do 
Centro de Tecnologia do 
Senai de Campina Grande, 
na Paraíba. O curso será 
ministrado nas dependên- 
cias da Cooperleite, enquan- 
to que as palestas estão ac- 
ontecendo na Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. 
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Talento 

Alex Alves, é mais um tal- 
ento que está surgindo na 
comunicação. O jovem locu- 
tor vem fazendo vários tes- 
tes e gravando pilotos para 
um programa jovem que de- 
verá estreiar no inicio do 
ano. Enquanto espera o mo- 
mento de entrar nos studios, 
ele empresta o talento para 
gravações de comerciais nas 
muitas emissoras locais. 

Ü 

Vv 
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Marinalva Sonsa, Direi ora da Skill. Talentos 

situação atual do leite na 
economia municipal.Para 
discorrer sobre o assunto, 
foi convidado Maurony Can- 
gussú. Formação e recuper- 
ação de pastagem para gado 
de leite, foi o assunto trata- 

do com muita competência 
pelo PH.D. engenheiro 
agrônomo de São Paulo. Dr. 
Moacy Corzi. que possui 
uma vasta experiência no 
setor, inclusive com mestra- 
do nos Estados latidos em 

l ambem tenho acompan- 
hado o trabalho dos apresen- 
tadores Aldrey Barbosa, e 
Fred, ambos em horários e 
programas diferentes. Aldrey 
vem conquistando um publi- 
co bom no horário, enquanto 
Fred. pretende mesmo ê abo- 

canhar os jovens, e para estes 
leva muitas novidades.Vale a 
a pena conter ir. 

Dia dá 

Bíblia 

As igrejas evangélicas da 
cidade, estão se mobilizando 
para as comemorações do 
Dia da Biblia. Uma passeata 
devera sair do templo central 

das Assembléias de Dcup- 
com destino a praça da bil 
lia. ondo-acontece um culto 
de louvor e pregação, já as 
d', mais igrejas, deverão sair 
de suas respectivas sedes. 0 
evento que começa hoje na 
praça da biblia.com uma vas- 
ta programação, e só termi- 
na no dom indo. esta sendo 
coordenado pela associação 
de pastores da região tocan- 
tina. dirigida pelo. pastor 
Maurilio. 
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SAO LUÍS 

AÇAILÂ 

BELÉM 

PARAGOM 

TERESINA 

RTALEZA 

BALSAS 

ELISEU 

PALMAS 

MPERÂTRfZ 

lil# 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

^P/JREQDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedRIREQD/l. 

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

v: 
/IPIRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 
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   Jorge Quadros 

E 
candidato 

O empresário Miro 
Ferraz, proprietário do 
Gigantão e secretário Mu- 
nicipal de Comunicação, 
tem como certa sua candi- 
datura a deputado estadual 
pelo PRR Pelo menos o 
acerto junto a cúpula esta- 
dual do PRP foi de que 
Miro Ferraz sairá candida- 
to deste lado do Maranhão. 
Para isso, o empresário já 
esta se movimentando no 
sentido de "arrumar" o par- 
tido e fazer sua convocação 
no final do mês. 

Boatos 

Corre a boca pequena o 
boato de que o prefeito 
Deusdedith Sampáio deve- 
ra abdicar de seu cargo 
r'&ra concorrer a uma vaga 
ú- Assembléia Legislativa 
do Estado. Os rumores são 
fortes. Acontece, que essa 
possibilidade, mesmo sen- 
do pequena, tem tirado o 
sono de muita gente que 
tem essa mesma pretensão. 
Por outro lado, Deusdedith 
me falou em entrevista que 
jamais fará uma coisa des- 
sa. Que só entregara a Pre- 
feitura entregara em 2001. 

Cidadão 
fujão 

Quem diria, hein? O 
dublê de empresário Abel 
Ribeiro, que dias atrás es- 

(' ha na televisão se dizen- 
do uma relíquia moral, 
pretenso candidato nas pró- 
ximas eleições, deu um ca- 
lote do tamanho da Amazô- 
nia na cidade e escafedeu. 
Abel. que estava sendo pro- 
cessado pelo prefeito, deu 
uma de João-sem-braço e 
sumiu. Deixando um preju- 
ízo de mais de 30 mil reais. 

Alerta 

Só neste últimos meses, 
três empresários sumiram 
da cidade sem deixar vestí- 
gios. Não se sabe onde es- 
tão e o que estão fazendo. 
Quem ficou esta de sobre- 
aviso. Qual será o próximo? 
O negócio e simples. E me- 
lhor dar pro gato que e de 
casa. que pro rato que e de 
fora. 

Quantas 
secretarias? 

Com a reforma adminis- 
trativa aprovada pela Câma- 
ra Municipal, a partir de ja- 
neiro o prefeito Deusdedith 

terá a sua disposição ape- 
nas seis secretarias munici- 
pais. A sedução (antes 
eram 13) visa diminuir o 
quadro funcional e economia 
e economia de algumas cen- 
tenas de reais. Agora só res- 
ta observar se o cabide de 
emprego não vai funcionar 
mais. 

Décimo 

Segundo o secretario de 
Administração, Paulo 
Roberto Santiago, ate o pró- 
ximo dia 23, a Prefeitura es- 
tará pagando os 50% restan- 
tes do 13o. salário. Adianta 
ainda o secretario que ate o 
final do mês será realizado o 
pagamento de outubro, fi- 
cando pendente apenas o 
mês de novembro. 

Cidadão suja, 
não! 

A Campanha Cidadão 
Sujão, Não! Lançada pela 
Prefeitura através da Secre- 
taria de Infra-Estrutura, co- 
meça a surtir efeito, pelo 
menos no centro da cidade. 
Já foram colocados os latões 
para acondicionamento do 
lixo doméstico em quase to- 
das as ruas. Só resta agora a 
conscientização da popula- 
ção para a coisa dar certo. 

Legislativo 

A Câmara Municipal de 
Açailândia encerrou seus 
trabalhos nesta sexta-feira. A 
ultima reunião ordinária co- 
meçou as 15 horas. Numa 
rápida avaliação, os nobres 
edis até que cumpriram o 
que manda o figurino. E cla- 
ro que alguns não se deram 
conta do verdadeiro papel de 
vereador. 

Buraqueira 

Moradores da Vila São 
Francisco estão "tiririca" 
com o prefeito pelo verdadei- 
ro abandono em que se en- 
contram. E que as ruas da 
Vila estão intrafegáveis e 
nem sequer houve a preocu- 
pação de recupera-las. A pre- 
ocupação maior e devido a 
aproximação das chuvas. 
Terraplanagem já, prefeito! 

Candidatura 

Li, mas não acreditei. Um 
jornal publicou que o medi- 
co Antonio Pereira esta mui- 
to bem cotado para ser can- 
didato a deputado federal. 
Olha, a coisa não e vem as- 
sim. O dr. Antonio e muito 
amigo nosso, mas precisa 
fazer um trabalho de base 

muito sério na periferia pra 
coisa começar a andar, se- 
não a vaca vai pro brejo. 

Vão 
dançar 

Com a reforma adminis- 
trativa, que será sanciona- 
da pelo prefeito por esses 
dois dias, alguns amigos 
secretários irão "dançar". 
Entre eles estão Miro 
Ferraz, da Comunicação; 
Maria Enoi, da Cultura; e^ 
Jucélio, do Esporte e Lazer. 
A duvida ainda, peto menos 
para nos, e quem assumira 
a Secretaria de Administra- 
ção e Finanças que serão 
unificadas. Dois nomes de 
peso assumem hoje estas 
Secretarias: Paulo Roberto 
Santiago e Dr. Antonio Pe- 
reira. E agora, Jose. 

Opinião 
Na minha modesta opi- 

nião, o prefeito 
Deusdedith Sampáio têm 
era suas mãos enorme 
abacaxi pra descascar. 
Apesar de que me infor- 
maram que o secretario de 
Finanças, que e amigo do 
acaíde desde "piquixito" , 
quase não vai a sua Secre- 
taria. Enquanto que Paulo 
Roberto só falta morar na 
Prefeitura. A escolha, pre- 
feito, tem que ser da mai- 
or competência. 

Comercio 

O comercio açailanden- 
se começa a sentir melho- 
ra em suas vendas. Os em- 
presários, através da Asso- 
ciação Comercia] e Indus- 
trial de Imperatriz, lança- 
ram a campanha Natal Fe- 
liz, dando vários prêmios 
aos clientes como forma 
de incentivar o consumi- 
dor a fazer suas compras 
no comercio local. Mesmo 
assim, as vendas não estão 
superando as do mês de 
dezembro do ano passado. 

Maestria 

Ele não quer, Mas mui- 
tos empresários e algumas 
entidades já apostam no 
nome de Rubens Maia 
Parra Gomes para concor- 
rer as eleições de 2000 
para prefeito de Açailân- 
dia. Dr. Rubens, como e 
mais conhecido, corre 
pela tangente quando se 
fala no assunto. O empur- 
rão já foi dado com sua 
eleição quase unânime (só 
um voto em branco) para 
a presidência da ACIA Os 
maestros já comeram a afi- 
nar seus instrumentos. 

Lei garante certidão 

de nascimento gratuita 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso comemo- 
rou o Dia Internacional dos 
Direitos Humanos com um 
pacote de medida para ga- 
rantir maior cidadania aos 
brasileiros, mas afirmou 
que, no ano passado a maior 
mancha na vida nacional era 
a escravidão, a grande nódoa 
no Brasil hoje é a exclusão 
social. 

Ele sancionou a lei que 
garante aos brasileiros o re- 
gistro civil gratuito - seja cer- 
tidão de nascimento ou de 
óbito - e uma outra que auto- 
riza o Governo a conceder 
apoio financeiro aos municí- 
pios que instituírem progra- 
mas de garantia de renda 
mínima associados a ações 

educacionais. Além disso, o 
ministro da Justiça, íris 
Rezende, assinou portaria 
criando o projeto piloto do 
serviço civil voluntários, que 
vai começar pelo Distrito 
Federal, Goiás e Rio de Ja- 
neiro. 

Pelo programa de renda 
mínima, cada família recebe- 
rá no mínimo R$ 15,00 se 
provar que mantém os filhos 
de 7 a 14 anos na escola. A 
renda per capita da família 
deverá ser inferior a meio 
salário mínimo. No primei- 
ro ano apenas 20% dos mu- 
nicípios mais pobres rece- 
berão a ajuda. A cada ano, 
mais municípios serão bene- 
ficiados, totalizados 60% dos 
municípios brasileiros no 

quinto ano. 
Direitos humanos - O 

presidente reconheceu que 
existe racismo no Brasil, 
que precisa ser combatido." 
A defesa dos direitos huma- 
nos precisa ser uma coisa 
cotidiana, que implique 
num compromisso que não 
se esgote nas leis, mas que 
signifique uma atividade 
permanente", ressaltou o 
presidente, fazendo questão 
de comentar relatório divul- 
gado pela Comissão Inter- 
nacional de Direitos Huma- 
nos de Organização dos Es- 
tados Americanos (OEA), 
que coloca o Brasil como 
um país racista, que viola os 
direitos humanos e privile- 
gia os ricos. 

Curso de medicina e excluído 

O curso de Medicina não 
estará incluindo no terceiro 
Exame Nacional de Cursos, 
o provào, do próximo ano. A 
informação que os estudan- 
tes de Medicina participari- 
am chegou a ser divulgada, 
por engano, pelo Ministério 
da Educação. Dez cursos fa- 
rão parte do exame criado 
para avaliar a qualidade do 
ensino superior do País. Jor- 
nalismo, Engenharia Elétri- 
ca, Letras e Matemática vão 
passar pelos testes pela pri- 
meira vez. 

Além dos quatro cursos 
que estréiam no provào. se- 
rão avaliados Administração, 
Direito. Engenharia Civil, 
Engenharia Química. Medi- 
cina, Veterinária e Odonto- 
logia. O prazo de inscri- 

ções, iniciadas na terça-fei- 
ra, vai até o dia 29 de mar- 
ço e os coordenadores de 
curso das instituições de 
ensino superior públicas e 
privadas deverão usar a In- 
ternet para o 
cadastramento dos gradua- 
dos. 

Cadastramento - Ao con- 
trário dos primeiros dois 
anos de realização de exame, 
o Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep) do Ministério 
promete não aceitar inclu- 
sões de nomes após o encer- 
ramento do prazo. A estima- 
tiva é a de que 128 mil alu- 
nos participarão dos exa- 
mes. marcados para o dia 07 
de junho de 1998. 

O Ministério da Educação 

recentemente publicou por- 
taria vinculando os resulta- 
dos do provão a maior auto- 
nomia das universidades e 
centros universitários em 
criar cursos ou expandir 
suas sedes. A manutenção 
de boas médias por dois 
anos assegura o fim da exi- 
gência de prévia autorização 
do MEC. 

Na semana que vem, o 
Ministério vai divulgar os 
resultados dos exames des- 
te ano, que avaliou os cursos 
de Administração, Engenha- 
ria Civil, Direito, Engenharia 
Química, Medicina Veteriná- 
ria e Odontologia. Os resul- 
tados serão apresentados 
aos leitores e aos integran- 
tes do Conselho de Educa- 
ção. 

Telma libera ações hoje 

Os sete mil acionistas 
que deixaram de receber as 
ações da Telma no período 
de 4 a 8 passado, poderão 
adquiri-las a partir de hoje. 
A companhia reservou 
mais dois dias, 12 e 13, para 
os titulares desinformados 
e para as pessoas que pos- 
suem ações passadas por 
procurações. A entrega das 
cartelas para as pessoas 
também será no ginásio 
Castelinho, das 8 as 12h. 

Antonio Henrique expli- 
ca que desta vez a entrega 
vai ser aleatória. Será aten- 
dido quem chegar primei- 

ro. No caso das pessoas 
com procuração, lembra 
que as cautelas não vão ser 
entregas no mesmo dia. A 
Telma apenas irá receber 
as procurações para a se- 
rem analisadas, mas diz 
que as ações devem estão 
disponíveis dentro de no 
máximo 15 dias. 

Interior - As ações de 
quem comprou telefone em 
96, através do plano de ex- 
pansão, já começaram a ser 
entregues também no inte- 
rior do Estado. Ao todo são 
42 mil acionistas em todo o 
Maranhão, dos quais 32 mil 

são de São Luís. 
Para receber a cautela, o 

titular - pessoa física - deve 
apresentar a Carteira de 
Identidade e o CPE A pes- 
soa jurídica deve apresen- 
tar o contrato Social e o 
CGC. 

Passado o prazo da en- 
trega das ações, a Telma 
continuará atendendo o aci- 
onista em seu posto de 
atendimento normal - 
Vinhais, durante 10 dias, e 
passados os 10 dias, no de- 
partamento comercial da 
teima, no Projeto Reviver, 
por tempo indeterminado. 

Programa Thompsom Mota 

de segunda a sexta-feira 

das 13h00 às 14 horas 

Ldue 

Assine 

Jornal Capital 721 

O Seu Uúer Diário 
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O empresário da noite Miro Ferraz em momento 

de grande descontração 

Ml MAS BRASIL 

Di" Gilson em nm flnsb bnck (carnaval 97) 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RI A BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1 086 - AÇAILÂNDIA 

15 -Acailandia MA 
DEPÓSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72-Vila Udcmar Eone (098) 738-1890-Av<ülândm MA 
LOJA: Av. Bernardo Sayâo» 1780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Açailàndia-MA 

CEP 65926-000 
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Dunga é dúvida para o jogo 

contra Arábia Saudita 

Raimundo Primeiro 

Convite à 
inteligência 

Fernando Henrique Car- 
doso e Mick Jagger, Car- 
los Menem e Luciano 
Pavarotti. Lula e Pelé, 
François Miterrand e 
Woody Allen, Federico 
Fellini e Fidel Castro. 

Todos eles deixaram, 
cada um a seu modo; as 
suas marcas neste final de 
século. Todos eles tiveram 
a oportunidade de expor 
seus pensamentos, 
anseios, temores e sonhos 
em "Conexão Roberto 
D'Ávila", o mais novo pro- 
grama da Rede Record. 

"Conexão" olcrece uma 
oportunidade rara ao es- 
pectador: a de assistir a um 
diálogo adulto, profundo e 
revelador com personali- 
dades do Brasil e do exte- 
rior — personalidades que 
aparecem pontualmente 
nos telejornais. mas que 
Aunca podem expor seus 
Tontos de vista de uma for- 
ma completa e 
estruturada. Por isso. "Co- 
nexão" é programa indis- 
pensável para formadores 
de opinião de todas as ida- 
des, com elevadíssimo po- 
der aquisitivo. 

Associar os seus produ- 
tos a "Conexão" não é ape- 
nas uma oportunidade de 
estar presente em um pro- 
grama no qual a inteligên- 
cia é estrela. E também 
uma oportunidade de 
maximizar a eficiência das 
suas ações de comunica- 
ção. "Conexão" é uma co- 
produção Rede Record e 
Intervídeo, apresentada ás 
segundas-feiras, 22h45. 

Combatendo 
mosquito 

Técnicos da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS) 
estão percorrendo o Bacu- 
ri no sentido de evitar que 
sejam registrados casos 
de dengue naquele popu- 
loso bairro. E que já foram 

detectados focos do Aedes 
dcgypts — mosquito trans- 
missor da doença. 0 escri- 
tório regional da FNS vem 
conseguindo obter êxito 
na missão que empreende 
no Bacuri. 

Informação 
é o caminho 

"A informação e o res- 
peito pelo ser humano são 
a principal arma contra a 
Aids". A afirmação foi fei- 
ta foi feita pela secretária 
do Desenvolvimento Co- 
munitário e do Trabalho 
(Sedesct). Sofia Oliveira, 
durante a abertura da pro- 
gramação do Dia Mundial 
de Luta contra a Aids (pri- 
meiro de dezembro), na 
praça de Fátima. Segundo 
o programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/ 
Aids. durante o ano passa- 
do, cerca de 1,5 milhão de 
pessoas perderam a vida 
por causa da doença — 350 
mil, do total, eram crian- 
ças. A cada dia surgem 
mais 8.500 casos de Aids 
no mundo. 

Sem 
mãe 

Estima-se que mais de 
9 milhões de crianças per- 
deram a mãe em função da 
doença. E a tendência é de 
que o número continue 
crescendo. 

Destaque 
empresarial 

O presidente da Associ- 
ação Comercial e Industri- 
al de Imperatriz (ACII), 
Vilson Estácia Maia. infor- 
ma que todos os prepara- 
tivos continuam sendo ul- 
timados. a fim de que a fes- 
ta "Destaque Empresari- 
al" possa alcançar os resul- 
tados esperados. Vai ser 
levada a efeito no Salão No- 
bre do Juçara Clube, no 
próximo dia 26, às 22h. 

O prêmio "Destaque 
Empresarial" visa estimu- 

lar a indústria e o comér- 
cio local. Vai ser premia- 
do um industrial e um 
empresário. A ACII tam- 
bém realiza a campanha 
"Não se mude, mude Im- 
peratriz". 

Novo 
trabalho 

Acontecendo nesta 
sexta-feira, às 22h, na 
Danceteria Fly-Back, o 
show de lançamento de 
"Vem Dançar Comigo", 
novo CD da Polyana. Foi 
gravada em Teresina, 
Piaui. e mostra o amadu- 
recimento da apresenta- 
dora e cantora imperatri- 
zense. Em contato telefô- 
nico, ontem, Polyana 
mostrou-se bastante con- 
fiante no que diz respei- 
to ao apoio do público. 

Aprovando 
regulamentação 

Os cartórios de pro- 
testo do País terão de 
seguir procedimentos 
idênticos, principalmente 
quanto a prazos, comuni- 
cação aos protestados e 
cancelamento quando 
houver pagamento. As 
normas constam de pro- 
jeto de lei aprovado re- 
centemente pelo Senado 
e que segue imediata- 
mente à sança do presi- 
dente da Republica. 

Além de uniformizar 
as ações de todos os car- 
tórios de protestos de tí- 
tulos. letras e documen- 
tos do Pais. o projeto tor- 
nará mais ágil o trabalho 
dos cartórios. De acordo 
com o texto, todo cartó- 
rio tem de funcionar no 
mínimo por seis horas 
diárias e, nas cidades 
com mais de um cartório, 
haverá um serviço de dis- 
tribuição, que encami- 
nhará o trabalho aos car- 
tórios obedecendo a cri- 
térios de quantidade e 
qualidade. 

Em cima do lance 

A juíza Onana Gomes acaba de ser nomeada desembargadora do Estado do Mara- 
nhao. Fez um bom trabalho quando esteve no comando do Fórum Henrique de La 
Rocque, aqui em Imperatriz. A informação chegou ao colunista ontem, às I6h. quando 
fechava "Plano Geral". Vou apurá-la para fornecer detalhes. 

O secretário do Desenvolvimento Integrado do Município, jornalista Edmilson 
banem es recebeu ontem, às I7h. o titulo de "Cidadão Imperatrizense" outorgado pela 
Gamara Municipal. Sanches, como é mais conhecido, tem historia escrita na cidade 
em lace do apoio que tem dado aos movimentos classistas. 

/irom riimíra parcela íl0 mês de dezerTlbro do Fundo de Participação dos Estados (rrK) do locantins sofreu uma redução de 25.43% cora relação a do mesmo período 
de novembro. O Tocantins recebeu R$ 15 milhões 197 mil." Detalhes, na edição de 
amanhã de "O Capital". 

O apoiador Dunga conti- 
nua sentindo fortes dores 
na coxa esquerda e é pro- 
blema para o jogo de es- 
tréia da Seleção Brasileira 
para esta sexta-feira, ás 
llhlS, de Brasília, contra a 
Arábia Saudita pela a Copa 
das Federações. Ele não par- 
ticipou dos treinos de terça 
e quarta-feira, já que vem fa- 
zendo tratamento intensivo. 
O capital da Copa de 94, no 
entanto, está otimista e 
acredita que estará recupe- 
rado até sexta-feira. 

Se Dunga for vetado, seu 
substituto será Doriva. 

O cabeça-de área do 

Atlético Mineiro garante 
que está preparado para 
entrar na equipe e espera 
enfrentar a Arábia Saudita." 
Quero mostrar serviço, 
pois meu objetivo é ser con- 
vocado para a Copa do Mun- 
do na França. Estou prepa- 
rado para substituir Dunga 
e me sinto acostumado aos 
grandes jogos. Já fui até 
campeões mundial de 
interelubes pelo São Paulo 
e tenho larga experiência 
internacional". 

Leonardo, que se apre- 
sentou à Seleção Brasileira, 
cedida pelo Milan não co- 
mentar sobre um possível 

esquema com três atacan- 
tes. "Isso é problema do 
Zagallo. Não me cabe opi- 
nar sobre esquemas táti- 
cos", disse Leonardo. Ele 
não pode participar do amis- 
toso da Seleção Brasileira 
com a África do Sul, pois se 
encontrava à serviço do 
Milan. Só agora o clube ita-. 
liano o cedeu à Seleção Bra- 
sileira. Leonardo deu sua 
opinião: Este assunto de li- 
beração de jogadores é pro- 
blema para a CBF resolver 
junto à Fifa. Sou jogador do 
Milan e tenho de cumprir 
ordens. Não posso 
desobedecê-las". 

Romário com o 

pé no Flamengo 

Transação poderá ser definida hoje no Rio de Janeiro 

O gerente geral do 
Valéncia, Jesus Martínez, 
já está no Rio. onde nes- 
ta quinta-feira conversa- 
rá com dirigentes do Fla- 
mengo, resolvendo os úl- 
timos detalhes da venda 
de Romário ao clube 
rubro negro. Os entendi- 
mentos foram conduzi- 
dos pelo o empresário 
Juan Figger e, segundo 
os dirigentes do Flamen- 
go, estão muito bem en- 
caminhado, inclusive 
com, a concordância do 
clube espanhol com redu- 
zir o preço do passe para 

4 milhões de dólares - 
antes o valor exigido 
eram 6 milhões de dóla- 
res. Toda a dificuldade 
tem sido o fato de que 
outros clubes estão inte- 
ressados em Romário e 
fizeram proposta pelo jo- 
gador. Mas o Próprio 
Romário demonstrou que 
seu interesse é jogar no 
Flamengo e a oposição do 
jogador é decisiva no 
acordo. Embora declare 
em Rhiard, onde está 
com a seleção, que não se 
envolve nas negocia- 
ções, Romário tem falado 

diariamente com o presi- 
dente Kleber Leite e in- 
clusive já acertou as ba- 
ses do seu contrato. 

O Flamengo já conse- 
guiu, inclusive, levantar 
os recursos para iniciar o 
pagamento de passe de 
Romário. O presidente 
Kleber Leite reafirmou 
que o clube não ultilizará 
os 5 milhões de dólares 
da venda de Salvio 
ao Real Madri, "até por- 
que vamos receber esse 
dinheiro parcelado, num 
período de 20 meses ex- 
plicou. 

Chamada de emprego 

Atenção moças e rapazes que queiram ga- 

nhar muito dinheiro na área de propagan- 

da ganhando ótimas comissões, compare- 

cer segunda-feira no prédio do Grupo Ca- 

pital, a partir das 09h00. 

Falar com Roberto Martins. 

Imperatriz 24 Horas - De 

segunda a sexta-feira, de 

meio-dia ãs 13h00. 
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Bom de Bola 

 Francisco do Vale 

Brasil terá a dupla Ro-Ro no ataque 

Zagalo usa experiência para definir escalação 

O técnico Zagallo usou a 
seleção de 70. que conquis- 
tou o tricampeonato no 
México, no sermão que 
deu em Bebeto, Romário e 
Ronaldinho, antes de anun- 
ciar que o primeiro ficaria 
no banco de reservas nes- 
ta sexta-feira, contra a 
Arábia Saudita, na estréia 
do Brasil na Copa das Con- 
federações, às llhlS (ho- 
rário de Brasília), com 
transmissão pela Rede Glo- 
bo. 

"Tive uma conversa fran- 
ca com os três. lembrei 
que fui eu o técnico de 70. 
de uma seleção que tinha 
Pelé. Jairzinho, Gérson, 

Carlos Alberto Torres, e 
não seria agora que iria ad- 
mitir contestação, que 
quem sentasse no banco 
me criasse problemas", 
disse Zagallo. 

"Lembrei o Romário da 
situação que ele criou em 
Porto Alegre, na época do 
Parreira (quando discutiu 
com Zagallo e foi afastado 
da seleção), e o Bebeto das 
vezes em qüe ele também 
reclamou de algumas deci- 
sões, prejudicando o ambi- 
ente. Isso não aceito mais." 

"Deixei tudo clarinho, 
clarinho. O Romário esta- 
va com problemas no Va- 
lencia. brigado com o téc- 

nico, o Bebeto sem jogar, 
no entra-e-sai do Vitória e 
do La Coruna, e eu apostei 
nos dois. dei uma chance 
para eles se recuperarem. 
Agora têm que me respei- 
tar." 

Para Zagallo, a bronca no 
vestiário serviu de exem- 
plo também para 
Ronaldinho. caso alguma 
vez tenha ele que ficar no 
banco. 

"Os dois começam jo- 
gando contra a Arábia, mas 
domingo, contra a Austrá- 
lia. não sei quem entra em 
campo." A hipótese de um 
revezamento não está des- 
cartada. 

Prováveis 

escalações 

Arábia Saudita 
Mohammed Al-Daye; 

Mohammed Al-Jahni, 
Mohammed Al-Khlaiwi, 
Hussein Solaimani e 
Ahmed Madani; Khamis Al- 
Owairan, Khalid Al- 
Muwalid, Khalid Timawi e 
Khamis Al-Zahrani; Sami Al- 
Jaber e Fahad Al-Mehallel. 

Brasil 

Dida; Cafu. Aldair. Júnior 
Baiano e Zé Roberto; César 
Sampaio, Flávio Conceição, 
Leonardo e Denílson; 
Ronaldinho e Romário. 

Peixe preocupado com 

substituto de Luxemburgo 

O treinador do Santos Futebol Clube não pretende mais 

ficar na Vila Belmiro 

A diretoria do Santos se 
mantém na expectativa, à 
espera de uma manifestação 
do técnico Wanderley 
Luxemburgo para que ele 
confirme ou não se deixará 
o clube. 

Até a tarde desta última 
quinta-feira, o treinador não 
havia procurado a diretoria 
para comunicar que vai se 
transferir para o 
Corinthians. "Ainda acredito 
na palavra dos homens. Ele 
jamais comentou que teria 

"'tnrenção de sair", afirmou o 
presidente do clube. Samir 
Jorge Abdul-Hak. "Para mim. 
o treinador do Santos é o 
Wan de rl ey Lu xemburgo''. 
disse o diretor de futebol do 
Santos, José Paulo 
Fernandes. A diretoria do 
clube pretende cobrar uma 
multa caso Luxemburgo 
aceite o convite do banco 
Excel e se transfira para o 
Corinthians. Hoje é o ultimo 
dia do prazo que o banco deu 
a Luxemburgo para se ma- 
nifestar sobre a proposta. 

O contrato (nào-assinado) 
de dois anos entre 
Luxemburgo e o Santos pre- 
vê que. caso uma das partes 

rompa o acordo, terá de pa- 
gar à outra, como multa, a 
quantia correspondente aos 
meses que faltarem para o 
término do compromisso. 
Nas contas dos dirigentes do 
Santos, atualmente esse va- 
lor seria de US$ 1 milhão. 
Ao ser apresentado como 
treinador do Santos, em de- 
zembro do ano passado. 
Luxemburgo garantiu a per- 
manência no clube até 98. 

"Ninguém vai me tirar do 
Santos até o término do meu 
contrato, assim como o San- 
tos terá (Je respeitar esse 
contrato", declarou o técni- 
co á época. 

Na hipótese de 
Luxemburgo sair. os nomes 
cotados para assumir o car- 
go são os de Emerson Leão. 
atualmente no Atlético-MG. 
Nelsinho Batista (ex-Cruzei- 
ro). Levir Culpi (futebol ja- 
ponês) ou Cabralzinho. vice- 
campeào brasileiro pelo San- 
tos em 95. 

Caso se confirme a trans- 
ferência de Luxemburgo, al- 
guns jogadores poderão dei- 
xar o Santos, entre eles a 
estrela do time. o atacante 
Muller, que pretende acom- 

panhar o treinador. 
Muller assinou com o San- 

tos um contrato de três anos, 
que termina somente no fi- 
nal de 99. O contrato tam- 
bém prevê multa na hipóte- 
se de rescisão. 

O volante Marcos Assun- 
ção e o meia Caíco, cujos 
passes pertencem ao San- 
tos. poderão ter suas 
contratações indicadas ao 
banco Excel se Luxemburgo 

assumir o Corinthians. O 
meia João Santos, trazido 
por Luxemburgo para a dis- 
puta do Campeonato Brasi- 
leiro. já saiu. Dono do pró- 
prio passe, ele acertou con- 
trato de um ano com o 
Coritiba. Os contratos do 
goleiro Zetti e o zagueiro 
Ronaldão vencem no próxi- 
mo dia 31, mas eles preten- 
dem ficar no Santos, embo- 
ra tenham outras propostas. 

Moto perde e adia título 

Apenas uni empate sepa- 
ra o Moto Clube do título de 
campeão estadual de 97. 

Na ulttima quarta-feira, o 
Sampaio Corrêa superou o 
Moto Clube por 2 a 1, pela se- 
gunda partida da decisão do 
Estadual. Na primeira partida 
da série entre as duas equi- 
pes finalistas, o Moto Clube 
havia vencido o time adversá- 
rio por 1 a 0. Jô e Baron mar- 
caram para o Sampaio Corrêa, 
enquanto Capi fez do gol do 
Moto Clube. A decisão do cer- 
tame maranhense foi adiada 
para o próximo domingo onde 
a diretoria das duas equipes 

espera contar com um públi- 
co recorde no Estádio Caste- 
lão. Campeão da Terceira Di- 
visão, o time da Bolívia Que- 
rida ainda sonha com uma boa 
vitória diante do seu arqui-ri- 
val e levantar a taça de cam- 
peão maranhense desta tem- 
porada. De acordo com o pre- 
sidente do Moto Clube, José 
Raimundo, suaequipe irar en- 
trar em campo motivada em 
busca da conquista do Cam- 
peonato Estadual. O atual 
campeão estadual é o BEC- 
Bacabal Esporte Clube, des- 
classificado no primeiro turno 
do Campeonato. 

Campeonato Brasileiro 

Palmeiras x Vasco - ao vivo na Rádio Capital 
A melhor cobertura com a equipe da galera, direto de São Paulo e Rio de Janeiro 

Narração: Renilson Sousa 

Reportagens: Edvaldo Cardoso 

Oferecimento 

Solecit: lolete Dino - Dinamismo, Trabalho e competência 
AP A/98 - com o povo de Imperatriz em todos os momentos 

Secretário Valdecy Ferreira - moralizando o esporte Imperatrizense 
Dr. Luis Carlos Noleto - vem com força total. O nome certo para a solução 

Casa do Estudante - Fabricação de uniformes para todas as escolas 

Sinrural - Administração séria e competente- Coronel Ventura 

Brasil é 
o melhor 

O rei Fahd, principal 
autoridade na Arábia 
Saudita, teve uma conver- 
sa pessoal com os jogado- 
res da seleção local para 
estimulá-los a surpreender 
o Brasil nesta sexta-feira na 
abertura da Copa das Con- 
federações. Depois do rei, 
foi a vez do príncipe Sultan 
bin Fahd bin Abdulaziz, 
vicc-presidcnte da Federa- 
ção Saudita de Futebol, que 
pediu aos jogadores o mai- 
or esforço possível, "especi- 
almente contra o Brasil, o 
melhor time do mundo." 

Uma vitória contra o Bra- 
sil seria um marco na his- 
tória da Arábia", disse o 
príncipe. "Temos projetos 
grandiosos. Com o Carlüs 
Alberto Parreira na sele- 
ção, acho que podemos até 
passar para a segunda fase 
da Copa da França." 

Libertadores 
O técnico Sebastião 

Lazaroni, de 47 anos, co- 
manda pela primeira vez 
um time na Copa Liberta- 
dores da América cm 1998. 
A estréia será à frente do 
Grêmio (RS), que contra- 
tou o ex-treinador da sele- 
ção brasileira no final de 
novembro. 

A participação anterior 
de Lazaroni na principal 
competição interelubes do 
continente foi há 17 anos, 
como auxiliar técnico do 
Flamengo. O Grêmio bus- 
ca seu terceiro título no 
campeonato. 

Para enfrentara Liber- 
tadores, a Copa do Brasil 
c o Gauchão ao mesmo tem- 
po, o Grêmio precisa de três 
reforços, na opinião do 
treinador. 

Reforço 
O time terá de buscar 

um zagueiro central e dois 
atacantes. "Guilherme é ti- 
tular", comentou, a respei- 
to do jogador contratado 
pelo Grêmio no segundo se- 
mestre, vindo do Real 
VaUadolid, da Espanha. 
Guilherme marcou 9 gols 
na primeira fase do Brasi- 
leiro, quando o Grêmio fi- 
cou cm décimo quinto lu- 
gar, sob ameaça de rebai- 
xamento nas ultimas roda- 
das. Lazaroni indicou um 
jogador que gostaria de ter 
no time: Mauro Galvão, 
zagueiro do Vasco. O clube 
terá de vender um ou dois 
jogadores para fazer caixa, 
pagar dívidas e poder con- 
tratar, segundo a diretoria 
informou a Lazaroni. 

Divisões 
de base 

A situação financeira 
não é folgada, mas também 
não é preocupante, confor- 
me o vice-presidente de fi- 
nanças, Carlos 
Biedcrmann. 

O time já anunciou a pri- 
meira contratação: o late- 
ral-direito Itaqui, 24, que 
jogou o Brasileiro pelo Ju- 
ventude (RS). O técnico 
está olhando atentamente o 
grupo de juniores. Mesmo 
antes de assistir o treino dos 
jogadores, quarta-feira à 
tarde, Lazaroni demonstrou 

que conhece alguns nomes. 

De 
olho 

Lazaroni mencionou sete 
jogadores que poderão ter 
lugar entre os profissionais, 
sem indicar quais os eleitos. 
Entre eles, o atacante 
Ronaldinho é considerado 
uma "promessa" do clubt 
O certo é que Lazaroni p^f 
tende "usar muitos deles". 

A pré-temporada cm Ca- 
nela, município da serra 
gaúcha, a 98 km de Porto 
Alegre, começa no dia 5 de 
janeiro. A intenção é per- 
manecer na cidade até o 
dia 20. 

Uma preocupação de 
Lazaroni é evitar a suces- 
são de lesões deste ano. "Os 
insucessos de 97foram ba- 
seados cm grandes ausênci- 
as, lesões e trocas", avaliou. 

A saída antecipada do 
time do Brasileiro teve seu 
lado positivo: deu chance ao 
Grêmio para recuperar to- 
dos os jogadores, comen., 
rou o técnico. 

Moto 
Clube 

O Moto Clube continua 
com a mão na taça. O títu- 
lo do Campeonato Mara- 
nhense de 97, será decidi- 
do no próximo domingo 
quando o papão do norte 
enfrenta no Castelão a equi- 
pe do Sampaio Corrêa. A 
Bolívia vem de uma vitória 
importante de 2 a 1, no 
meio da semana recuperan- 
do a credibilidade do torce- 
dor 

BEC 
Por enquanto o título 

maranhense ainda conti- 
nua no interior. O BEC- 
Bacabal Esporte Clube 
campeão estadual da últi- 
ma temporada, foi desclas- 
sificado no início do cam- 
peonato quando não conse- 
guiu montar um grande 
elenco para os jogos da cha- 
ve do interior 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PARA-QUEDISTAS 

I V 

) ' 
:: 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Palmas abre inscrições 

para setor da educação 

Saiu o edital do concurso 
público destinado ao preenchi- 
mento de 524 vagas na área 
de educação da Prefeitura de 
Palmas. As inscrições aconte- 
cem no período de 10 a 19 de 
dezembro, em horário comer- 
cial e serâo realizadas na sede 
da Secretaria de Educação, si- 
tuada na rua Arne, 12. 

Vão ser oferecidas 230 va- 
gas para professor PI e a exi- 
gência é que o candidato tenha 
o curso de Magistério. São 15 
vagas para os professores PE, 
que tenha graduação em Li- 
cenciatura Curta em Pedago- 
gia, 85 vagas para professor 
PIII com curso de licenciatu- 
ra em Pedagogia. 

Os professores PE e PIII 
poderão se inscrever também 
para as disciplinas de Portugu- 
ês, com 65 vagas; Matemáti- 
ca. Licenciatura em Matemá- 
tica ou Ciências Matemáticas, 
com 45 vagas; Ciências, com 
Licenciatura em Física, Quími- 

ca. Biológica ou Ciências, com 

9-02 vagas; História com Licen- 
ciatura em Estudos Sociais ou 
Filosofia, com 12 vagas; Geo- 
grafia com 18 vagas; Geogra- 

fia com Licenciatura em Geo- 
grafia com 18 vagas: Educação 
Artística com licenciatura em 
Educação Artística, com 8 va- 
gas; Educação Física com li- 
cenciatura em Educação Físi- 
ca, com 10 vags; e Literatura 
estrangeira e Inglês com Li- 
cenciatura na Língua Inglesa. 
14 vagas. 

A taxa de inscrição poderá 
ser depositada nas agências do 
HSBC Bamerindus e está sen- 
do cobrado R$ 25 para profes- 
sores PI. R$ 30 para professor 
PE e R$ 35 para professor PIII. 
As provas estão previstas para 
acontecerem no dia 18 de ja- 
neiro próximo das 14 às 17 
horas, em local a ser divulga- 

do. 
Para professor PI, está sen- 

do oferecido um salário de R$ 
200 para uma carga horária de 
20 horas e R$ 400 por 40 ho- 
ras. Segundo o edital, com as 
gratificações pelas atividades 
os salários sobem para R$ 300 
e R$ 600 respectivamente. 

Já o professor PE ganhará 
inicialmente R$ 240. por 20 
horas e R$ 480 por 40 horas, 
com as gratificações os salá- 

rios ficam R$ 260 e R$ 720. 
Para os professores PIII. o 
salario inicial é de R$ 300 \x)r 
20 horas e R$ 600 por 40 ho- 
ras, com as graticações os ven- 
cimentos eqüivalem a R$ 450 
e R$ 900. 

De acordo com o secretá- 
rio de Educação, Adagsmar de 
Araújo Martins, o concurso 
está sendo executado pela 
Unitins (Fundação Universi- 
dade do Tocantins) e fiscali- 
zado pelo Tribunal de Contas 
do Estado. 

Poderão participar do con- 
curso pessoas de todas as re- 
giões do país. De acordo com 
informações da Secretaria 
Municipal de Educação, des- 
de o inicio deste segundo se- 
mestre pessoas de todos os 
lugares do Brasil estão ligan- 
do para saberem do concur- 
so. 

Já os concursos na área de 
Saúde e da Administração di- 
reta da prefeitura deverá ser 
realizado no início do ano. 
Nos dois casos, o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários 
ainda não foi aprovado pela 
Câmara Municipal. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00' 

OTTOO 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Linha 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rui Branco 

Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz ± São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x F ortaleza 

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 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

ú 
\ 

m m 

mm 

Tocantins participa do Prêmio 

Ayrton Senna de Jornalismo 

Os jornalistas e fotógra- 
fos de todo o Estado do To- 
cantins poderão concorrer 
ao Grande Prêmio Ayrton 
Senna de Jornalismo, que 
está distribuindo neste pri- 
meira edição R$ 115 mil. 
A intenção é incentivar a 
publicação das ações posi- 
tivas para as soluções de 
problemas relacionados às 
crianças e adolescenteas 
brasileiras. 

Será premiada as me- 
lhores matéria ou conjun- 
to de matérias, veiculadas 
em jornais ou revistas, rá- 
dio e TV. melhor fotogra- 
fia ou conjunto de fotogra- 
fias veiculadas em jornais 
e revistas e melhor maté- 

ria ou conjunto de matéri- 
as veiculadas no exterior, 
assinadas por correspon- 
dentes. Os concorrentes 
nas modalidades referidas 
poderão receber R$ 15 
mil. 

O instituto também vai 
premiar, através da Cate- 
goria Especial, jornais e la- 
boratórios editados por es- 
tudantes de comunicação, 
que apresentarem o me- 
lhor conjunto de matérias 
sobre as iniciativas que 
buscam soluções para as 
questões relacionadas à in- 
fância e à juventude. 

Haverá ainda um prêmio 
especial no valor de R$ 25 
mil para a melhor matéria 

no setor da educação, que 
apresente soluções para as 
questões da infância e da 
adolescência. As emissoras 
de rádio. TV e as empresas 
de jornal e revista também 
estão concorrendo aos prê- 
mios e será escolhido o ve- 
ículo que divulgar a melhor 
matéria mostrando solu- 
ções para as crianças do 
país. 

As inscrições vão até o 
dia 31 de janeiro e deverão 
ser feitas pelos autores das 
matérias em formulários 
próprio, encaminhado à Se- 
cretaria da GP Ayrton 
Senna de Jornalismo na 
Rua Dr Olávo Egídio, 287, 
10° andar. CEP: 02037. 

PRF recupera carreta 

roubada em Araguaína 

Por volta das 22h30 de 
terça-feira,9, uma carreta 
que trafegava pela Belém- 
Brasília. no sentido Sul-Nor- 
te, se aproximou do Posto da 
Polícia Rodovoária Federal 
em velocidade muito acima 
do permitido, provocando a 
suspeita dos patrulheiros de 
plantão, que de imediato 
deram sinal para que a mes- 
ma parasse, no que não fo- 
ram obedecidos, fazendo 
com que um dos carros da 
PRF. compostos pelos poli- 
ciais Bordigoni, Cerqueira. 
Leandro e Ocian. saísse em 
perseguição ao mesmo. 

Após perseguir a carreta 
por uns 500m a patrulha con- 
seguiu que a mesma freas- 
se bruscamente, sendo que 

o condutor e outro elemen- 
to corresse em direção a 
um matagal, desaparecendo 
a seguir. 

Os patrulheiros recambi- 
aram a carreta para o pátio 
da Polícia Federal Rodoviá- 
ria, onde constataram que a 
mesma fora roubada. 

Através de alguns docu- 
mentos e notas fiscais que 
se encontravam na carreta, 
marca Mercedes-Benz. cor 
branca, placa KCF 9117. de 
Araguaína-TO, ficou consta- 
tado que ela pertencia ao 
conhecido agropecuarista 
Rubens Vieira Guerra, e que 
estava transportando gado 
da fazenda do pecuarista 
para o Finorte, no Distrito 
Agro-Industrial de Araguaí- 

na (Daiara). 
A Policia Rodoviária Fe- 

deral comunicou o fato ao 
Segundo Batalhão da Policia 
Militar do Estado do Tocan- 
tins. e em conjunto começa- 
ram as investigações no sen- 
tido de descobrir o paradei- 
ro do motorista, sendo que 
no portão do Fonorte foram 
informados que a última en- 
trega tinha sido feita por vol- 
ta das 22h. e que quando o 
mesmo ia embora aparece- 
ram dois homens pedindo 
carona até o centro de Ara- 
guaína. e embora o motoris- 
ta da carreta relutasse levar 
terminou por determinar 
que os dois desconhecidos 
subissem na gaiola do veicu- 
lo. 

MINISTÉRIO DO EXERCITO 

CMA - 23a BDA INF SI 

5O2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

(24a BC/1919) 

-NOTA 

No período de 09 a'16 de Dezembro será desenvolvido no 50" BIS o 
Exercício de Apresentação da Reserva - EXAR/97, onde serão convoca- 
dos os reservistas licenciados nos anos de 1993, 1994, 1995 e 1996 a 
participarem da Semana do Reservista. Este exercício visa a manter a 
capacidade da Força Terrestre de ser empregada eventualmente nas mis- 
sões que a Constituição Federal impõe às Forças Armadas e, particular- 
mente, ao Exército Brasileiro. Visa, também, a estimular o vínculo dos 
reservistas com a Instituição e manter acesa a chama do espírito de 
defesa do nosso território pela opinião pública. 

Os reservistas convocados para o exercício terão assegurado a justifi- 
cativa da falta em seus empregos e os faltosos além da multa não estarão 
em dia com sua situação militar, e o que poderá ocasionar transtornos 
com sua documentação militar. 

EXÉRCITO BRAÇO FORTE - MÃO AMIGA 

Diógenes Dantas Filho - Ten Cel 
Comandante Go IMPERATRIZ/509 BIS 

Hospital Santa Maria 

Da. W&uolÁc 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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SiNdilVliR reaLíza 

hojE a sua Festa dE 

conFraternízação 

O Sindicato das Indústrias de Madeiras e Móveis de 
Imperatriz e Região - Sindimir realiza hoje na 
churrascaria Boi na Brasa, a festa de confraternização da 
entidade através de um jantar marcado para ás 20h.. na 
rua João Lisboa, próximo ao Entroncamento. 

O presidente do Sindimir. lido Eugênio Costenaro. 
disse que sera uma confraternização simples, entre os 
associados, seus familiares, funcionários e amigos 
especialmente convidados, oportunidade em que todos 
estarão se confraternizando dentro do espirito do Natal e 
do Ano Novo que se aproxima. 

Sem esquecer e claro, do tradicional balanço sobre o 

dentados 
CLINICA DE AC 

X í;.' 
-->v 

1 

>•*? 

CUMPRIMENTOS ESPECIAIS - Abro espaço hoje 
para cumprimentos especiais á direção, equipe 
medica, de enfermeiros demais funcionários da 
C línica de Acidentados de Imperatriz que no último 
dia IO completou 11 anos de fundação. Sob a direção 
do Dr. Evilásio Oliveira, do Dr. Marcos Teodoro e do 
Di. Tito V. de Carvalho, funciona com plantão médico 
permanente (24 horas), sendo o único hospital de 
referência em Tarumatologia e Ortopedia no Sul do 
Maranhão. C onta agora com serviço permanente de 
Eisioterapia (atendendo no anexo da rua João Lisboa 
(foto), sob a responsabilidade do Dr. Dênis Elizeo 

Oliveira Alencar e da Dr. Majelle de La-Rocque Vittelli. 
A equipe médica da Clínica de Acidentados conta 
ainda com o profissionalismo do Dr. Vitorio A. 
Carvalho, do Dr. Carlos R. Garcia e do Dr. Celso M. 
Pintinha. Parabéns. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

\<>cc chego mais rápido em 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses do duração 

Superintensivo 
l mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

£speciftis 

Machado Neto 

desempenho do setor madeireiro e moveleiro no ano que 
se finda. 

Muitto obrigado pelo atencioso convite. 

ACII ANTEcipA FESTA 

A Associação Comercial e Industrial de Imperatriz 
antecipa de 2 para 26 deste mês, a data de realização no 
Juçara Clube, da festa de entrega dos títulos de "Empresário 
do Ano", contemplando (por votação secreta), um 

representante do setor comercial e outro da área industrial. 

Ouína(557) 

03, 33,42. 77. 78 

Día do MaríimIieíro 

Amanhã. 13, será comemorado o Dia do Marinheiro e a 
Capitania dos Portos instalada na cidade deve desenvolver 
programação relativa à significativa data para a Marinha 
Brasileira. 

CaFeteíra chEqANdo 

A direção local do PDT informou há dias que o senador 
Epitácio Cafeteira estaria em Imperatriz no próximo 
domingo, para o Encontro que será realizado na Câmara 
Municipal, culminando com a Convenção para eleição do 
novo Diretório e da Executiva Municipal. 

Ficou entendido que Cafeteira só chegaria no domingo. 
A verdade é que o líder do PPB no Esatdo desembarca hoje 
na região para uma série de compromissos, sendo o mais 
importante, o lançamento de sua campanha ao governo do 
Estado nas próximas eleições. 

No domingo, ele deverá prestigiar a festa do PDT. 
segundo informa o presidente da Comissão Provisória do 
partido, Dr. Pedro Alves dos Santos. 

SuperSena 

1- Faixa; 02, 11.20.25, 32.42 
2- Faixa: 03, 04. 06. 09. 19, 42 

FaIta o "ARA" 

A Câmara Municipal fez uma bonita festa na tarde de 
ontem com a entrega de títulos de "Cidadão Imperatrizense" 
a várias personalidades de outras plagas que aqui se 

estabeleceram e. ao longo dos anos, têm contribuído de uma 
forma ou de outra, para o desenvolvimento da região e o 
bem-estar da população. 

Se não me engano, esta falatando, com justiça, a outorga 

A tsiVERSA ría ntes ACU 

Recebe os parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 
RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, marmitex 
e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 
Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas-Cenfro. 
Fone: 72 / -35Ó5. 

Humor 

O menino chega da escola quase chorando: 

- Que houve, filho? - pergunta o pai. 

- O professor me chamou de mafioso! 

- Te chamou de mafioso? Ah, esse sujeito vai 

ver! Amanhã ele terá o troco! 

- Ta bom, pai. Mas faça com que pareça um 

acidente, sim? 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via Dimapi) 

da mesam honraria, ao médico, empresário e também 
vereador, André Paulino d'Albuquerque. o "APA". 

Nascido no Rio Grande do Norte, tendo se criado e 
concluído seus estudos em Pernambuco (segundo nossa 
fonte), o Dr. André Paulino está radicado em Imperatriz há 
mais de 20 anos, dedicados à saúde da população e agora 
também prestando relevantes serviços como vereador. 

Merece sem dúvida, o título de "Cidadão Imperatrizense". 
caso ainda não o tenha recebido. 

ííís 

1 

Destaque Empresarial do mês, Alan Chaves Miranda 
(Moema), concorre ao título de Empresa rio do Ano", 
no setor de indústria, dentro do projeto que está sendo 

desenvolvido pela ACU desde fevereiro deste ano, cujo 
desfecho, está previsto para o próximo dia 6 no 
Juçara Clube, secretário da Indústria e do Comércio 
por indicação da própria ACII por solicitação do 
prefeito Ildon Marques de Souza, o Dr. Man Chaves 
é sem dúvidas um dos dignos representantes das 
classes produtoras do sul do Maranhão. Vale o 
registro. 

Mercado- 

piêuxnceíro- 

PoUpANÇA 
Hoje  7 3>t>E . 
Amanhã  2 39% 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UFír (FecIeraL) 
Dezembro/97 R$ 0.9108. 

UrFí (MunícípaI) 
Dezembro/97  ...R$09.11 

UFr (EstaíIuaI) 
Dezembro/97  ,.R$20.21 

UPC (FeJeraI) 
Dczembro/97  .,R$ 13.99 

DóIar 
* Paralelo  .R$ 1.16 
* Turismo  ,..R$ 1.14 
* Comercial   .R$ 1.11 
Cotações de 11.12.97 

Ouro 
0 grama no fechamento da BM&F do dia 11.12.97 

RS  . 10.48 
SaUrío Minímo 
Dezembro/97  R$.l 70.00 

SaUrío FamíIía 
Dezembro/97  ..RS 8C5 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e uipnmemos 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. 

Materiais para 

UMlOfUa e
h
sc

h
ritório. ^colar, iw uwis 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) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

IH 
mWm if 

J; SfRVICO MÉDICO VtTfRINARIO UDA 

Clínica Lab. e Pet Shop 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MA - 0189 

Glênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Brizola não vai a lançamento 

da candidatura de Lula 

O presidente nacional do 
PDT, ex-governador do Rio 
de Janeiro Leonel Brizola, e 
o líder do partido na Câma- 
ra, deputado Neiva Moreira 
(MA), não compareceram ao 
lançamento oficial da candi- 
datura de Luiz Inácio Lula da 
Silva à Presidência da Repú- 
blica pelo PT, marcada para 
as 18h30, no Centro de Con- 
venções Ulisses Guimarães, 

em Brasília. 
Outras ausências sentidas 

na cerimônia foram as do 
presidente do PSB, o gover- 
nador de Pernambuco, 
Miguel Arraes, e do líder de 
seu partido na Câmara, de- 
putado Alexandre Cardoso 

(RJ). 
A ausência de Brizola si- 

naliza o descontentamento 
que o ex-governador de- 

monstra ao sentir-se 
desprestigiado pela cúpula 
do PT. Há cerca de três me- 
ses, Brizola se colocou á dis- 
posição dos petistas para ser 
o candidato a vice-presiden- 
te na chapa de Lula. Desde 
o anúncio da candidatura do 
líder petista, Brizola ainda 
não recebeu qualquer sina- 
lização sobre a possibilidade 
do fechamento dessa chapa. 

Arnaldo Niskier vai 

presidir a ABL 

O escritor, jornalista e 
educador Arnaldo Niskier, 
62, foi eleito nesta quinta-fei- 
ra para a presidência da 
ABL (Academia Brasileira 
de Letras) e disse que mar- 
cará sua gestão pela defesa 
da língua portuguesa. "Lan- 
çarei o projeto Língua Por- 
tuguesa, para valorizar o idi- 
c i. e buscarei parcerias 
com as escolas e com a im- 
prensa", afirmou Niskier. 

Ele elogiou a venda de li- 
vros pelos principais jornais 

brasileiros e a publicação de 
colunas para esclarecer dú- 
vidas de português. Niskier, 
único candidato à presidên- 
cia, recebeu 34 votos. Hou- 
ve três abstenções e dois 
votos em branco. A ABL 
tem uma cadeira vaga por 
causa da morte do escritor 
Bernardo Elis, na semana 
passada. 

Niskier foi eleito para a 
ABL em março de 1984 e ocu- 
pa a cadeira número 18, cujo 
patrono é João Francisco Lis- 

boa. Os outros integrantes da 
nova diretoria são Tarcísio 
Padilha, Sábato Magaldi, An- 
tônio Olinto e Rachel de 
Queiroz. 

Eleita tesoureira, Rachel 
de Queiroz obteve unanimi- 
dade entre os votantes. Os 
votos foram queimados em 
uma pira, simbolizando o con- 
senso no apoio à nova direto- 
ria. Niskier receberá o cargo 
da atual presidente da ABL. 
a escritora Nélida Pinon, no 
dia 18 de dezembro. 

Exército apreende 15 t de 

munição clandestina na BA 

O Exército e policiais da 
Delegacia de Crimes Econô- 
micos e Contra a Adminis- 
tração Pública da Bahia 
apreenderam ontem 15 to- 
neladas de munição e armas 
e^i quatro estabelecimentos 
clandestinos de Feira de 
Santana (108 km de Salva- 
dor). 

O material (munição de 
grosso calibre, armas con- 
vencionais e automáticas) 
foi localizado em galpões 
das empresas Guerreiro Co- 
mercial de Ervas Ltda, Co- 
mercial Puma Material de 
Caça, Pesca e Alimentos, 
Comercial de Ferragens e 
Caça e na ES Amaral Co- 

Bovespa abre 

com forte baixa 

Bolsa de São Paulo abriu o pregão em queda de 3,22% 

A Bovespa (Bolsa de Va- 
lores de São Paulo) abriu o 
pregão ontem acompanhan- 
do o mercado internacio- 
nal, ou seja, em baixa. Com 
sete minutos de pregão, o 
índice da bolsa paulista re- 
gistrava queda de 3,22%, 
para 9.156 pontos, e o volu- 
me financeiro era de R$ 
11,992 milhões. 

Com o acirramento da 

crise asiática e com as mo- 
edas e bolsas de valores lo- 
cais tendo desvalorizado 
muito nesta quinta, não ha- 
via outra saída para a Bolsa 
hoje. Ainda é preciso espe- 
rar como a Bolsa de Nova 
York irá abrir hoje, já que a 
bolsa daqui "anda sem per- 
sonalidade", como dizem 
operadores no mercado. 

O jogo de opções, ao que 

tudo indica, será realmen- 
te fraco desta vez. Os acon- 
tecimentos dos últimos me- 
ses atrapalham em muito a 
briga. No horário em ques- 
tão, Telebrás PN era nego- 
ciada a R$ 110,50 o lote de 
mil ações, queda de 5,15% 
em relação a quarta. Ne- 
nhuma ação era negociada, 
até o horário em questão, 
em alta. 

Bolsas de São Paulo e 

do Rio fecham em baixa 

Apesar da recuperação no 
final da tarde, as Bolsas bra- 
sileiras fecharam ontem em 
baixa, seguindo a forte que- 
da registrada nos mercados 
asiáticos. As 18h03, a 
contabilização dos negócios 

da Bovespa (Bolsa de Valo- 
res de São Paulo) indicava 
baixa de 3,72%, com 9.108 
pontos e volume financeiro 
de R$ 772,165 milhões. 

Na Bolsa do Rio, o I-Senn 
(índice do Sistema Eletrôni- 

co de Negociação Nacional) 
fechou em baixa de 3,3% e o 
IBV, em baixa de 3,2%. O I- 
Senn registrou 33.947 pontos 
e o IBV, 34.009 pontos. O 
volume financeiro foi de R$ 
18,218 milhões. 

BC altera regra de 

compensação de cheques 

O Banco Central alterou 
nesta quinta-feira o valor li- 
mite dos cheques para com- 
pensação bancária. Os che- 
ques a partir de R$ 290 se- 

rão compensados em 24 ho- 
ras e os de valor inferior, em 
48 horas. 

O limite anterior, determi- 
nado em 13 de dezembro do 

ano passado e que vale até 
sexta-feira, é de R$ 210. O 
novo limite passa a valer na 
próxima segunda-feira, dia 
15. 

mércio e Representações 
Ltda. 

Segundo o delegado 
Gilson Prata, que está che- 
fiando as investigações, o 
comércio clandestino de 
munição e armas no interi- 
or da Bahia foi descoberto 
a partir de denúncias de 
contrabando. 

■ KART 97 

Sedei inscreve para 

programação paralela 

Paralelamente à prova 
final do Campeonato Regi- 

onal de Kart 97, a Sedei 

(Secretaria dos Esportes 
e do Lazer) realizará, no 
dia 21 de dezembro, uma 

programação extensa 
com Corrida de Ciclisrao- 
Monark 10, Corrida de Ci- 
cX\^n\o-Mountain Bike e 
Corrida de Ciclismo-Li- 
vre. O Campeonato de 

i&zrfé realizado pelo Clu- 
be de Kart, com apoio da 
Sedei. 

A prova final do Campe- 
onato Regional será realiza- 

da na pista do Clube de 
Kart de Imperatriz, dia 21, 

a partir das 8 horas. Para a 
programação que será de- 
senvolvida paralelamente, 

a Sedei abre hoje as inscri- 
ções. 

Os interessados devem 
procurar a Sedei, no horá- 
rio comercial, até o dia 19 
de dezembro, para a pro- 
gramação paralela da pro- 

va final. Além de moto e ci- 

clismo, a programação in- 

clui corrida rústica infan- 

til (15 anos). 

A programação geral, 
elaborada pelo Clube de 

Kart com apoio da Sedei, 
foi aprovada pelo prefeito 
Ildon Marques. Segundo 
o programa distribuído 
ontem pel susecretário da 
Sedei, Giorvane de Pinho, 
o ato da premiação terá a 
presença do prefeito mu- 
nicipal e do titular da 
Sedei, Valdeci Ferreira. 

m ítm. i* ■A m :r ms 
«i ■ ■■ 
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Kartistas realizarão prova final no dia 21 

Veja a programação para o dia 21 

08h00 - CORRIDA 
DE CICUSMO-MONA- 

RK 10 
CORRIDA DE CI- 

CLISMO MOUNTAIN 
BIKE 

CORRIDA DE Cl 
CUSMOLIVRE 

08h30 - TOMADA 
DE TEMPO KART 
09h00 - CORRIDA 

RÚSTICA INFANTIL 
(15 ANOS) 

09h30 - ETAPA 
FINAL DE KART/97 

(CORRIDA) 

lOhOO - CORRIDA 
DE MOTO - 125 CC 
CORRIDA DE MOTO 

- 250 ACIMA 
llhOO- 

PREMIAÇÃO GERAL 
(COM A PRESENÇA 

DO PREFEITO) 

Som e Luz 

% m 
Wí í 

ÍS ssis -íxíí 

APOIO: Sistema Tucanu s de Comunicação 
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Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Valle 

Arrombamento I 
Regina Maria dos Reis, 

paraense, casada, residen- 
te no Parque Senharol co- 
municou que elementos 
desconhecidos arromba- 
ram a porta dos fundos de 
sua residência e levaram 
vários objetos entre os 

quais, um video cassete 
Philips 4 cabeças. 

Perda 
de documentos 

Nilzete Batista Viana, 
maranhense, solteira, resi- 
dente no bairro Vila Nova 
comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo sua 
Carteira de Identidade Ci- 
vil, fato este ocorrido quayi- 
do o queixosa trafegava 

pela Dorgival Pinheiro de 
Souza 

Perda 
, de documentos 

José Lopes da Silva, ma- 
ranhense, casado, residen- 
te no Parque do Buriti es- 
teve na Depol para comu- 
nicar que perdeu sua car- 
teira porta cédula conten- 

do vários documentos pes- 
soais, tais como sua Cartei- 
ra Nacional de Habilitação 
- Detran/Pá, e outros 

Perda 
de documentos 

Vilson Dias Amaral, 

maranhense, solteiro, ser- 
vente de pedreiro, residen- 
te na rua Beta comunicou 

que perdeu sua carteira 
porta dedula contendo vá- 
rios documentos pessoais. 
Fato ocorrido na manhã 

desta última quinta-feira 

Perda 
de documentos IV 

Mirima de Jesus Lemos, 
maranhense, solteira, resi- 
dente na Avenida JK, este- 
ve na Depol para commii- 

car que perdeu sua Car- 
teira de Identidade Civil. 
Fato ocorrido quando 

trafegeva pelo bairro Vila 
Lobão 

Arrombamento II 
Mauro Salim da Silva, 

maranhense, casado, co- 

merciante, 39 anos de ida- 
de, residente na rua São 

Paulo comunicou que sua 
casa foi arrombada por 

elementos desconhecidos. 
Fato ocorrido na tarde da 

última quinta-feira. De 
acordo com o comunican- 
te os elementos levaram 
do interior da residência 
vários objetos, entre os 
quais uma TV açores 14 
polegadas. 

Furto 
de bicicleta 

Marivaldo Cavalcante 
de Pinho, maranhense, 
casado, residente na Vila 
Aírton Sena, comunicou 

que elementos desconheci- 
dos levaram sua bicicleta 
Monark - cor azul, 97, 18 
machas. Fato ocorrido 
quando a bicicleta estava 
estacionada em frente sua 
residência na tarde de on- 
tem. 

Assalto 
A cidade de Governa- 

dor Edison Lobão foi inva- 
dida pelos assaltantes na 
manhã de ontem. Quatro 
elementos armados de re- 
vólveres calibre 38, rende- 
ram funcionários daquela 
prefeitura c levaram cerca 
de 15 mil reais em espécie 
que estava sendo destina- 
do ao pagamento do funci- 
onalismo público daquela 
cidade. O prefeito Ney 
Bandeira, registrou ocor- 
rência no Plantão Central 
da delegacia regional. 

PLANTÃO POLICIAL 

Sexta-feira, 12/12/97 

Delegado Reginaldo Nunes 

Escrivão Gentil Ferreira 

Comissário lindo so 

Perito Mário Amorim 

Agentes 
Francisco Carlos, 

Huzebio, Urbano 

Assaltantes implantam 

terror na região 

Prefeitura de Governador Edison Lobão é assaltada por 

quatro homens armados de revolver 

Quatro homens armados 
de revdflveres calibre 38 
rederam um funcionário da 
Prefeitura Municipal de Go- 
vernador Edison Lobão e le- 
varam cerca de 15 mil reais 
em espécie. Em seguida os 
elementos fugiram em um 
veículo de outro funcionário. 

Ação dos marginais ocor- 
reu por volta das llh de on- 
tem quando o malote estava 
sendo conduzido para o pa- 
gamento dos servidores pú- 
blicos municipais de Gover- 
nador Edison Lobão. Infor- 
mações dão conta que os ele- 
mentos agiram de forma rá- 
pida. Com armas apontadas 
para a cabeça dos funcioná- 
rios eles arrancaram o ma- 
lote das maõs de um funcio- 
nário da tesouraria que não 
quis ser identificado, e fugi- 
ram em um Escort, abando- 
nando-o seis quilômetros 
depois no sentido Brasília. A 
Polícia Civil foi acionado mas 
ao chegar no local apenas 
constatou a veracidade do 
assalto, não tendo condições 

Víindir Fialho, delegado de plantão, esteve no local 

de perseguir os assaltantes, vestigações terão seqüência. 
O delegado Vandir Fialho 0 terror implantado pelos 
disse à reportagem que o in- assaltantes iniciou-se na se- 
quérito será aberto e as in- mana passada quando a 

Loja do Armazém Paraíba e 
a agência centro do 
Bradesco S/A foram assal- 
tadas por quatro motoquei- 
ros, caracterizando um de- 
safio contra os policiais. 

Os quatro elementos não 
identificados chegaram no 
Armazém Paraíba quando a 
agência ainda estava sendo 
preparada para o funciona- 
mento. Armados de revól- 
veres calibre 38, eles inva- 
diram a loja, renderam dois 
funcionários da empresa e 
levaram um malote com di- 
nheiro que era para o paga- 
mento dos funcionários, 
que de acordo com os le- 
vantamentos feitos pela ge- 
rência da loja ultrapassou a 
casa dos 60 mil reais.Horas 
depois, os assaltantes in- 
vadiram a agênc? cen- 
tro do Bradesco S/A, na 
Getúlio Vargas, troca- 
ram tiros com os segu- 
ranças e levaram todo o 
dinheiro que estava dis- 
ponível nos caixas da 
agência. 

Renê elucida assalto da 

prefeitura de Davinópolis 

Assalto premeditado. 
Este foi mais um caso 
elucidado pelo delegado 
Renê Almeida, titular do 2° 
DP Trabalhando há cerca de 
um mês no caso. Renê Al- 
meida ouviu ontem dois dos 
elementos envolvidos no as- 
salto à secretária de Finan- 
ças da prefeitura de Davinó- 
polis, Antonia Silva.Ozéias 
Costa Moreira, paraense, 
solteiro, 33 anos, vulgo Ba- 
gulho, filho de Ozeias Pi- 
nheiro Moreira e Raimunda 
Soares da Costa, motorista, 
residente na Gonçalves Dias. 
164. foi ouvido na manhã de 
ontem na presença de seu 
advogado. 

Segundo ele, no dia do as- 
salto estava em sua residên- 
cia quando chegou o ele- 
mento identificado apenas 
pelo apelido de "Pereira", o 
convidou para fazer um tra- 
balho não especificando o 
quê. Dali, os dois sairam em 

direção a Luis Domingues 
aonde encontraram um ou- 
tro elemento identificado 
pela alcunha de Claudionor. 

"Pereira" teria dito ao 
mesmo que tinha um dinhei- 
ro fácil para ganharem, e que 
o mesmo tinha um canal li- 
vre de informações dentro 
da prefeitura de Davinópolis, 
passando todas as informa- 
ções. Foi quando montaram 
o plano e que no dia seguin- 
te colocaram em prática. 

O assalto ocorreu pouco 
mais do meio dia quando a 
secretária Antonia Silva che- 
gava em sua residência com 
o malote contendo o dinhei- 
ro que seria destinado à fo- 
lha de pagamento da prefei- 
tura daquela cidade. A víti- 
ma, conforme levantamentos 
feitos pela Polícia, estava sen- 
do seguida pelo assaltante 
"Pereira", enquanto que ou- 
tros envolvidos o aguarda- 
vam nas proximidades de sua 

ü 
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Renê Almeida desbarata mais uma quadrilha 

residência na Super Quadra, 
onde ocorreu o assalto. 

Junto com o montante to- 
mado no assalto estavam vá- 
rios talões de cheques. A úni- 
ca pista para elucidação do as- 
salto ocorreu há cerca de 10 

dias quando um dos elemen- 
tos tentou vender os talões 
para um comerciante no se- 
tor Mercadinho. Ainda hoje 
o delegado Renê .Almeida 
deverá pedir a prisão preven- 
tiva dos assaltantes. 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


