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Portaria do moto-táxi desmoraliza governo 

Telefonema suspende operação organizada pela Io Ciretran. 

Determinação de Raimundo Cutrim cai por terra 
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§ Dantas Filho e 
- jeiposa presidem 
'^plenidade no Dia do 

Resenista 
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Mototaxistas defendem atividade como sustento de várias famílias 

Portaria que causou 
terror entre os moto- 
taxistas valeu somente 
como pressão 
psicológica e durou 
menos que um final 
de semana. 
Telefonema vindo de 
São Luís segundo 
fonte extra oficial, 
vale mais que uma 
canelada, e bota por 
terra a ação do 
secretário de 
Segurança Pública do 
§overno Roseana 

arney. 
Da pra entender? 

Leia mais Página 1-3 ( 
Côncavo e convexo e 
Cidade) 

Adhemar 

Freitas: não 

se pode 

menosprezar 

o trabalho 

Ao fazer uma breve 
análise de todo o 
acontecido durante o final 
de semana envolvendo as 
atividades dos moto- 
taxistas. o vereador 
peessedebista afirmou que 
moralizar é preciso, 
considerando porém que 
vários pais de família tiram 
do trabalho no dia-a-dia a 
remuneração para 
sustentar o lar. 

Página-8 Foragido do Tocantins mata 

amante com nove facadas 

Vila Redenção 

recebe asfalto hoje 

Jornal Capital 

lança pesquisa. 

Decida você a nota 

que o seu 
representante 

merece. 

2.000 exemplares, 
esta é a circulação 

do seu líder diário a 
partir de hoje. 

O objetivo é 
estimular a 

participação da 
comunidade que 

escolhendo seus 

representantes 

concorrerá ainda ao 

sorteio de um vídeo 

cassete no programa 
Imperatriz 24 Horas 

no dia 16 dê janeiro. 

FGI premia 

vencedores do Festival 

DNER é um mar 

de corrupção 

Ao embarcar para a 
Alemanha, o ministro dos 
Transportes Eliseu 
Padilha, determinou a 
abertura de inquérito para 
apurar irregularidades no 
órgão. Sugerindo ainda 
que os atuais diretores 
colocassem seus cargos à 
disposição. 
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Movimento cultural de Imperatriz 

continua em alta 

No último sábado (13), 
aconteceu a etapa final do 
XI Festival de Poesia. 
Crônica e Conto. 
promovido pela Fundação 
Cultural de Imperatriz 
(FCI), órgão da Prefeitura 
Municipal responsável 
pelo desenvolvimento 
cultural da cidade. 

O evento, iniciado na 
sexta-feira, teve seu ponto 
alto no sábado quando 
foram divulgados os 
nomes dos vencedores. 

No final da primeira 
noite do Festival, foram 
divulgados os nomes dos 
trabalhos e intérpretes 
classificados para a 
finalíssima, que se deu no 
dia seguinte, no Teatro 
Ferreira Gullar, a partir 
das 20h. 

Antes, porém, foram 
exibidas cenas de festivais 
anteriores. O festival fez 
uma homenagem póstuma 
ao artista plástico João 
Cortês. 
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Bairros continuam recebendo benefícios 

Frente Ambientalista conta com participação de 1,55 
parlamentares. Página - 4 

Está previsto para hoje, 
16, o início dos trabalhos de 
imprimação da avenida 
Caiçara, na vila Redenção, 
pela Sinfra (Secretaria da 
Infraestrutura). A obra 
integra o programa de 
asfalto, executado por meio 
da parceria Governo do 
Maranhão-Prefeitura de 
Imperatriz, e é realizada 
após a drenagem urbana e 
paralelamente à operação 
"Cidade Limpa", que 
beneficia as vilas Redenção 
I e II. 

A avenida Caiçara é uma 
das mais importantes da vila 
Redenção e terá asfaltado o 
trecho que vai da avenida 
Leòncio Pires Dourado até 
a rua Rui Barbosa. 
Atualmente, a Rui Barbosa 
recebe correção na 
drenagem para, em 
seguida, também receber 
pavimentação asfáltica. 
Com a Caiçara, ela formará 
um anel viário e ligará o 
bairro à rua Duque de 
Caxias, na vila Lobão. 
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Futebol 

Edmundo pode jogar contra o 

Palmeiras no domingo 

Página 8-B 

Esporte 

Damista imperatrizense 

vence mais uma 

Tragédia no ar 

Avião cai. 

80 mortos 
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Simplício Zuza apoia serviço de moto-táxi 

Repercute em todo o Es- 
tado do Maranhão, a ques- 
tão dos moto-táxis. Em Im- 
peratriz, a classe a cada dia 
que passa, vem ganhando 
novos adeptos, ou seja, pes- 
soas que têm interesse em 
defender o serviço de 
moto-táxi em nossa cidade, 
que por sinal, é um traba- 
lho digno e de interesse 
também de toda a comuni- 
dade, que apóia com prazer 
o serviço aqui em Impera- 
triz. 
0 vereador Simplício Zuza 
Neto, defende a classe, e 
diz que a determinação do 
secretário de Segurança 
Pública, não é boa e preju- 
dicará com certeza muitos 
pais de famílias que têm 
como ganha pão uma moto. 
Simplício Zuza relata que 
em vez do secretário Cu- 
trim tentar impedir os 
moto-taxistas de trabalhar, 
"ele deveria era prender os 
bandidos que estão a solta 
por todo o Estado pratican- 
do assaltos e matando pes- 
soas inocentes". 

Em sua concepção, o ve- 

reador afirma que moto-ta- 
xista não é bandido e nem 
marginal. Segundo a por- 
taria encaminhada pelo se- 
cretário. houve uma prolife- 
ração de'marginalidade em 
todo o Estado do Maranhão, 
e isso em conseqüência do 
serviço de moto-táxi. o que 
não é verdade, argumentou 
o vereador, ressaltando que 
antes mesmo de existir 
este tipo de transporte de 
passageiro, já havia pistolei- 
ros que matavam as pesso- 
as usando motocicletas. Na 
sua opinião, essa portaria é 
completamente incondicio- 
nal. por ser uma ingerência % 
do Estado e do Município e 
na realidade, o secretário de 
segurança publica não tem 
competência para fazer in- 
tervenção no município. 
Compete á governadora do 
estado decidir sobre tal as- 
sunto. depois de ouvir a As- 
sembléia Legislativa, pois 
nem ela sozinha possui po- 
deres para intervir na ques- 
tão. relata o parlamentar. 
Para ele, o secretário não 
pode apreender as motoci- 

Trabalhador não pode ser punido, 

afirma Simplício 

cletas que se encontram 
em situação regular, e sim 
as irregulares, indepen- 
dente ou não de fazer par- 
te do serviço citado. No 
seu entender uma moto 
que leva uma pessoa na 
parte traseira, reservada 
para o carona, ele não pode 
mandar prender pois a 
moto foi fabricada também 
com a finalidade de trans- 
portar duas pessoas. Se- 
gundo Simplício Zuza, o 
serviço de moto-táxi. é es- 
sencial e de interesse da 
comunidade e do municí- 
pio. Ele diz que 93% da po- 
pulação tem preferência 
pelo moto-táxi por ser um 
serviço eficiente e bastan- 
te prático. "As leis não 
mudam o homem, as Leis 
vão se adaptando conforme 
as necesssidades do cida- 
dão". frisou Simplício Zuza 
Neto. 

Ele diz que se a lei não 
for aprovada hoje. vai ser 
amanhã, só não pode é aca- 
bar com o serviço em Im- 
peratriz. por ser já bastan- 
te avaçando, e muita gente 

estar desfrutando dele. É 
impossível acabar com o 
serviço em Imperatriz, pois 
a classe é muito avançada e 
unida. 

Mesmo que a Lei seja 
aprovada, aparecerá com 
certeza os caronas, uma for- 
rrta de conduzir os passagei- 
ros em suas motos, sem 
precisar usar colete, pois a 
polícia não irá prender uma 
moto simplesmente por 
ela estar conduzindo uma 
pessoa na sua garupa, por- 
que a garupa foi feita para 
isso mesmo. 

Segundo o vereador, a 
empresa de ônibus exis- 
tente em Imperatriz. aTCI, 
não presta um serviço de 
qualidade para a população, 
e nunca chegará a ser 
como o moto-táxi, que leva 
o passsageiro até a porta 
de sua casa. Na sua con- 
cepção o secretário não 
deveria se preocupar com 
as pessoas de bem que es- 
tão trabalhando para sus- 
tentar suas famílias e sim 
com os assaltantes que 
agem em todo o Estado. 

■ Confraternização 

Prefeito é homenageado por professores 

Um grupo de professores 
da Escola Municipal "Frei 
Manuel Procópio", junta- 
mente com a diretora, Ma- 
ria da Consolação Vila Nova. 
homenagearam o prefeito 
Ildon Marques com um al- 
moço de confraternização, 
realizado ontem (15). e ser- 
vido na sede da própria es- 
cola. 
No local, houve momentos 
de oração, reflexão e leitu- 
ra de mensagens. "A vida é 
feita de gestos e atitudes", 
disse o prefeito ao agrade- 
cer pelo momento de estar 
ali, junto aos professores. 
Na oportunidade, ele lem- 
brou que o que constrói o 
homem não é o ensino da 
matemática ou qualquer 

outra disciplina tradicional, 
mas o ensino da Educação, 
a qual forma o ser humano 
e ensina a criança desde 
cedo a respeitar o outro. 
"Esse trabalho que vocês 
fazem aqui. é a força maior 
que equilibra o homem. Os 
professores são os maiores 
e melhores engenheiros 
que Deus colocou na face da 
terra, pois constróem o ser 
humano" disse Ildon Mar- 
ques. Acrescentando ainda 
que neste instante, todos 
eles tem a tarefa de cons- 
truir e reconstruir, pois atu- 
almente existe uma gera- 
ção mau formada e abando- 
nada. uma geração que. se- 
gundo o prefeito, sente na 
pele o descaso de ações 

passadas. "0 barulho não 
está do lado de fora, ele 
está na alma da gente, no 
coração. Quando consegui- 
mos silenciar o interior, te- 
mos calma e se temos cal- 
ma, transmitimos isso", fi- 
nalizou Ildon. 
0 encontro foi marcado 
também pela presença dos 
secretários da Educação, 
Agostinho Noleto, de Go- 
verno. Sérgio Macedo, de 
Administração, José Moura 
e Planejamento. José de Ri- 
bamar Oliveira, além do as- 
sessor chefe, Raimundo 
Polegada, da assessora Ma- 
ria Helena Aires e da dire- 
tora do Departamento de 
Apoio ao Educando (DAE), 
Amélia Freitas. 

Redenção recebe asfaltamento 

Está previsto para hoje, 16, o 
início dos trabalhos de impri- 
niaçào da avenida Caiçara, na 
vila Redenção, pela Sinfra (Se- 
cretaria da Infracstrulura). A 
obra integra o programa de as- 
falto, executado por meio da 
parceria Governo do Mara- 
nhão-Prefeitura de Imperatriz, 
v é realizada após a drenagem 
urbana e paralelamente à ope- 
ração "Cidade Limpa", que be- 
neficia as vilas Redenção I e 11. 
Ontem, 15, o subsecretário da 
I n f r a e s l r u t u r a, W ág n e r 
Ramalho, informou que o início 
da imprimaçào da avenida de- 
pendia apenas de como o tem- 
po se comportaria. "Se o tempo 
melhorar, amanhã, dia 16. nós 
começamos a imprimação", 
ponderou. A imprimação (ou 
capa selante) é o tratamento que 
ruas e avenidas recebem antes 
da pavimentação asfáltica defi- 

nitiva. 
A avenida Caiçara é uma das 
mais importantes da vila Reden- 
ção e terá asfaltado o trecho que 
vai da avenida Ix-ôncio Pires 
Dourado até a rua Rui Barbosa. 
Atualmente, a Rui Barbosa re- 
cebe correção na drenagem 
para, em seguida, também re- 
ceber pavimentação asfáltica. 
Com a Caiçara, ela formará um 
anel viário e ligará o bairro à rua 
Duque de Caxias, navila D)bào. 
Com as obras realizadas, mora- 
dores das vilas Redenção I e II 
terão melhor tráfego para se 
deslocar ao trabalho ou àescola, 
seja por meio de transportes co- 
letivos ou não. Tanto a rua Rui 
Barbosa quanto a avenida Caiça- 
ra foram escolhidas pela Sinfra. 
para receber asfaltamento. por- 
que elas fazem o corredor de 
transportes e servem de ligação 
com o Centro. 

CIDADE LIMPA — Enquanto 
as obras em convênio com o Go- 
verno do Estado são realizadas, 
a Sinfra dá prosseguimento ã 
operação "Cidade Limpa", por 
meio da qual novo aspecto ur- 
banístico está sendo dado às vi- 
las Redenção I e II. 
Uma equipe de oito homens, 
por exemplo, procede a limpe- 
za de roço e recolhimento de en- 
tulhos. "Todas as ruas vão rece- 
ber li mi )eza geral. inclusive aque- 
las intrafegáveis, cheias de mato 
e lama", diz Francisco Barros, da 
Divisão de Urbanismo da Sinfra. 
Por outro lado, em substituição 
apontes imprestáveis que pou- 
co serviam á comunidade, a Sin- 
fra constrói passarelas. Duas 
são construídas na rua Bom 
Futuro, em atendimento à po- 
pulação. Eram pontes que, até 
então, não serviam e até causa- 
vam acidentes. 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DO ESTUDANTE 

stos e atitTONE. 721-6222 

ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 
ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Imperatriz-Mranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

0 o 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (15 Ciretran), 

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

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Run Ceará, / ,7.7.7 - 

Mereadin/io 
(<•/. Manoel liandeirn - 

C 'entro 
Impera lri/- U I 

Foiu s: ((»tn<) 721-2U5/251K) 
(VI. (OUS) 077- 52 15/2551 

1)1 < (>RA( OI SIU.NASÍ EK 

Cortinas, carpetes, tapetes, paviflex, almofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos êxércitos 

está Conosco". SI. 4ó,7 

Fone; (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas. 1459 - Imperatriz-MA 

* im 
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Côncovo & 

Convexo 

  Conor Farias 

Poesia, Contos e Crônicas 

Bom dia 
governadora 

1.075 dias 

Excelência, mas que ver- 
gonha ê esse seu governo. 

O seu secretário de Se- 
gurança baixa uma porta- 
ria proibindo o uso do ser- 
viço de moto-táxi no Ma- 
ranhão, o mesmo secretá- 
rio doutor Cutrin, engole o 
sapo voltando atrás, dizen- 
do pura seus subalternos 
para não considerar a ben- 
dita portaria, pois ela foi 
precipitada e não podia ser 
cumprida. 

Governadora, o governo 
Maranhão do Novo Tem- 
po está mais fraco do que 
caldo de petcca, ninguém 
acredita mais nele. De 
uma hora para outra isto 
é Lei, depois de 10 minu- 
tos de pressão política isto 
não é mais Lei! Afinal de 
c^ 'as governadora. 

J nosso governo está 
pior do que ping-pong, 
ping-pong, ping-pong. 

Até quando heim 
execclência, esse governo 
do faz de conta? 

O desafio 
de Elias 

Estréia dia 22 às 
22h30, uma superprodu- 
ção com grande elenco: O 
Desafio de Elias. A 
minissérie de cinco capítu- 
los é uma adaptação do 
trecho da Bíblia que nar- 
ra parte da história do pro- 
feta Elias cm Israel, quan- 
d vifrenta a ira do rei 
Acab e sua esposa, a per- 
versa rainha Jezabel. 

O Desafio de Elias é 
uma história emocionante 
para a qual foi recriada Is- 
rael, 850 anos Antes de 
Cristo. Os cenários retra- 
tam fielmente as aldeias de 
Galahad e Scrapta e o pa- 
lácio de Acab e Jezabel, 
onde festas eram promovi- 
das como forma de culto ao 
falso deus Baal. As exter- 
nas gravadas em Itu, inte- 
rior de São Paulo, aonde 
foi reconstruído o Monte 
Carmelo. 

O elenco conta com 
grandes nomes da 
tclcdramaturgia e mais de 
200 figurantes que fizeram 
parte das gravações. Serão 
cinco capítulos de quaren- 
ta e cinco minutos cada. A 
minissérie é uma co-produ- 
ção da Record e VTM, a 
adaptação do texto bíblico 
é de Edson Braga e Antô- 
nio Ncy, com supervisão de 

FCI premia vencedores do Festival 

220 pessoas inscreveram-se no evento, sendo 50 autores de Imperatriz e na 

oportunidade foram lançados os livros do VIII e X festival 

Yves Dumont e direção ge- 
ral de Luiz Antonio Piá. 

Jornal Capital 
pesquisa 

O Jornal Capital vem 
pra valer com uma pesqui- 
sa de opinião pública, com 
base em 90 mil exemplares 
do Jornal Capital 
distri b u idos gr a tu i ta men te 
nas ruas de Impcratris. 

O povo vai dar a opinião 
de acordo com o desempe- 
nho dos políticos. 

Prefeito Ildon Marques, 
Câmara Municipal, em 
quem você votaria para go- 
vernador em 1998; deputa- 
do estadual e federal; qual 
a melhor rádio em 97; qual 
o melhor programa de TV 
local em 97, ver o desem- 
penho dos jornais locais. 

Essa é a sua vez. Parti- 
cipe e ainda concorra a 
um vídeo cassete. 

Natal 
Magro 

O Natal 97 do brasilei- 
ro vai ser magro este ano. 

A queda nas bolsas vie- 
ram atrapalhar o Natal. O 
tradicional presente de fim 
de ano, vai desaparecer da 
casa do trabalhador. Feliz 
aqueles que tiverem condi- 
ções de realizar as ceias de 
fim de ano ao lado da fa- 
mília. Ma Natal não é só 
presente, cêia e luso, Na- 
tal é o dia do ser humano 
se confraternizar entre si. 

portanto, com dinheiro 
ou sem dinheiro, comemo- 
re o Natal. 

PDT realiza 
Convenção 

O Partido Democrático 
Trabalhista, realizou a 
convenção de Imperatriz 
neste fim de semana na 
Câmara Municipal. 

O prefeito de São Luís, 
Jacksom Lago, chegou em 
Imperatriz em um avião 
fretado ao lado de Neiva 
Moreira, Moacyr Spósito c 
outros. Na convenção o dis- 
curso era forte no sentido 
de ter candidato próprio ao 
governo do Estado. 

Fala-se em Domingos 
Dutra do PT. Não aceita- 
ram coligação com Cafetei- 
ra por esse ter o apoio do 
deputado federal Davi 
Alves Silva. Baseado nes- 
sa história, mais uma vez 
a oposição vai perder no 
Maranhão, a governadora 
Roseana Sarney já pode 
comprar o vestido da pos- 
se de sua vitória. 

No último sábado (13), 
aconteceu a etapa final do 
XIFestival de Poesia, Crôni- 
ca e Conto, promovido pela 
Fundação Cultural de Impe- 
ratriz (FCI), órgão da Pre- 
feitura Municipal responsá- 
vel pelo desenvolvimento 
cultural da cidade. O even- 
to, iniciado na sexta-feira, 
teve seu ponto alto no sába- 
do quando foram divulga- 
dos os nomes dos vencedo- 
res. 

No final da primeira noi- 
te do Festival, foram divul- 
gados os nomes dos traba- 
lhos e intérpretes classifica- 
dos para a finalíssima, que 
se deu no dia seguinte, no 
Teatro Ferreira Gullar, a 
partir das 20h. Antes, po- 
rém, foram exibidas cenas 
de festivais anteriores. O 
festival fez uma homena- 
gem póstuma ao artista 
plástico João Cortês. 

O Grupo Literário de Im- 
peratriz (Gruli) e a Acade- 
mia Imperatrizense de Le- 
tras (AIL) fizeram a organi- 
zação do evento. O apoio 

cultural ficou por conta da 
Associação Artística de Im- 
peratriz (Assarti), C.C.A.A. 
e Diretório Acadêmico 
Honestino Guimarães 
(D.A.H.G.), da Uema. 

Troféu Macunaíma 
As obras inscritas foram 

premiadas nas categorias 
poesia, conto e crônica. Na 
categoria poesia, os vence- 
dores foram: Retrato, de 
Jamesson Buarque 
(f etrolina-PE)- primeiro lu- 
gar; Duentes Tropicais ou 
Voltem para Casa Gnomos 
Imperialistas, do carioca Sér- 
gio Gama Lobo- em segun- 
do. A terceira colocação foi 
para o imperatrizense Carlos 
Ociran, com o trabalho Insu- 
bordinação. 

A crônica Rua Verdadeira, 
de Marcos Tulho ficou com 
o Io lugar na categoria. O 
autor é de Fortaleza - CE. A 
segunda classificação ficou 
com Carlos Ociran, com a 
crônica Traição e João César 
Corsa, de São José do Rio 
Preto - SP. levou o terceiro 
troféu da categoria, com o 

Categoria 

Incentivo Cultural 

Dança 

Artes Plásticas 

Disco 

Show Musical 

Folclore 

Evento Cultural 

Literatura - Prosa 

literatura - Poesia 

Vencedores 

Luís Fernando Olivei- 
ra - instrutor de Danças 
Folclóricas 

Cacuriá - Colégio 
Adelina Lopes 

Aciole Bastos - Expo- 
sição Arte Nativa 

Instrumental 
Chiquinho França 

Prata da Casa - Ne- 
ném Bragança 

Associação Cativos de 
Capoeira 

Feirarte - Timbira 
Shopping 

Simplício Moreira - de 
Zequinha Moreira 

Gotas de sol - de Zeca 
Tocantins 

Punição do Guarani é de 2 anos 
A Sedei (Secretaria dos Espor- 

tes e do Lazer) resolveu suspen- 
der por dois anos a concessão de 
quaisquer benefícios esportivos ao 
Guarani Futebol Clube, de Impe- 
ratriz. A medida punitiva, homolo- 
ííada pelo próprio secretário 
Valdeci Ferreira, acata parecer do 
Conselho de Sindicância. O presi- 
dente do Guarani, Estevão Leão 
(Batatinha), recebeu sexta-feira, 
lo, o oficio da Sedei que lhe comu- 
nica da decisão. 

Na semana passada, o Depar- 
tamento de Praças Desportivas 
divulgou o relatório do Conselho 
de Sindicância, formado para apu- 
rar os atos de vandalismo ocorri- 
dos no Estádio Municipaf "Frei 

trabalho intitulado Um Chi- 
frudo Virtual. 

Na modalidade conto, O 
Reprodutor, de José Linhares 
de Araújo (São Luís - MA) 
ficou com a primeira coloca- 
ção. Ronaldo Cagiano (Bra- 
sília - DF), com o conto Juízo 
Final levou o segundo lugar 
da categoria, deixando a 
obra Uns Olhos Verdes, do 
paulista João de Carvalho 
com o 3° lugar. 

Os melhores de Impera- 
triz 

Além da classificação ge- 
ral, a FCI premiou os três 
melhores autores de impe- 
ratriz, em cada uma das ca- 
tegorias existentes no XI 
Festival. Eles, assim como os 
outros vencedores, irão rece- 
ber 10 exemplares do livro do 
festival com seus trabalhos 
publicados, certificado de 
participação e o Troféu 
Macunaíma. 

Na categoria poesia, o 
melhor de Imperatriz foi 
Erweuter Volkart, com o tra- 
balho Milho de pipoca nunca 
estoura duas vezes. O segredo 

da arma, de Gilmar Pereira 
e Além da noite, de Maria 
Aparecida C. Marconcine re- 
ceberam o troféu de melhor 
crônica e conto, respectiva- 
mente. 

Intérpretes 
A atriz Graça Ferraz, inter- 

pretando o texto Rosa Viúva 
levou o trofeú de primeiro 
lugar, além do júri popular. O 
segundo lugar ficou com So- 
corro Dias, interpretando O 
Testamento. Henrique Celso, 
com o trabalho Criatura Sem 
Paz e Jô Santos, interpretan- 
do a poesia Tocantins, fica- 
ram com a terceira e quarta 
colocação, respectivamente. 
O 5° lugar foi para Eró Cunha, 
com a obra Viver. 

Troféu Gruli/97 
A FCI fez a distribuição do 

Troféu Gruli/97 àqueles que 
mais destacaram-se no cam- 
po cultural da cidade. Cerca 
de 200 questionários foram 
distribuídos para a eleição 
dos vencedores deste ano 
nas nove categorias existen- 
tes. Veja na tabela os desta- 
ques: 

Gpifánio d'Abadia, dia 30, durante 
a partida entre o Guarani e o Maec 
(Montes Altos Esporte Clube), de 
Montes Altos. Presidida por Pedro 
Faustino, a comissão apurou as 
denúncias de práticas de distúrbi- 
os, agressões físicas e danos ma- 
teriais causados por atletas, torce- 
dores e técnico do Guarani. 

Como o Conselho de Sindicân- 
cia não tem poderes para aplicar 
punições aos culpados, sugeriu, 
em seu relatório, que o. Guarani 
seja proibido de participar de qual- 
quer evento esportivo promovido 
ou patrocinado pela Sedei, assim 
como a suspensão de cessão de 
qualquer praça esportiva adminis- 
trada pela Sedei. 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

IMPERATRIZ - MA 

COMISSÃO DE ESCOLHA DE MEMBROS 

DO CONSELHO TUTELAR 

EDITAL N9 002/97 

O presidente do Conselho Municipal dos Direi- 
tos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei federal n9 

8.069/90, Lei Federal n9 8.242 e Lei Municipal 
n9 599/90 e 845/97, informa a comunidade 
impertrizense o nome dos candidatos inscritos a 
membros do Conselho Tutelar, para recebimento 
da impugnação conforme regulamento sobre o pro- 
cesso de escolha dos membros do Conselho Tute- 
lar. 

As impugnaçóes deverão ser apresentadas na 
sede prorisória do CMDCA, Av. da Juventude, n 
333 (Secretaria Municipal de Educação) nos dias 
16 e 17.12.97 das 13.00 às 18.00 horas. 

Antonia Vagna de Sousa, Maria de Jesus Olivei- 
ra Vieira, Edina Maria Coelho Santos, Raimundo 
Nonato de Oliveira, José Carlos Moraes Oliveira, 
Francisco Carlos Felix da Silva, Meire Fortaleza 
Anchieta de Melo, Gilvelane Melo dos Santos, 
Gladys Aguiar Passos, Valdelice Freitas de Olivei- 
ra, Maria Mêres de Jesus Almeida de Lira, Maria 
da Conceição Ferreira dos Anjos, Dagmar Pinhei- 
ro Cabette, Francisca Maria Soares Cavalcante, 
Raimunda Almeida Matias Feitoza, Renildes Sou- 
sa da Silva, Hélia JVlaria Araújo de Carvalho, Enilde 
Ribeiro da Silva, Angela Cristina Caldeira de Fran- 
ça, RosinaKa Pereira da Costa, Maria das dores 
Ribeiro Caldas, Francisca Janete Leal Paz, Lenilza 
de Souza Guerra, Expedita Marlene Ferreira Cos- 
ta, Ariston Nogueira de França, José Roberto Cas- 
tro de Silva Sousa, Deuselice Paiva Pereira, Hélio 
Tito lima da Silva. 

Imperatriz-MA, 15 de dezembro de 1.997 

Maria Helena Aires lima 
Presidente do C.M.D.C.A 

TCT 

r 

VALE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Illya Nathasje 

SABONETE SENADOR 

O deputado federal Sebastião Madeira ainda hoje en- 
contra resistência entre seus eleitores por conta da "ade- 
são" ao grupo politico que governa o Estado. Ainda que 
jure de pés juntos que nada existe de concreto, ninguém 
acredita, tudo por conta da maneira que o assunto to- 
mou forma e veio a público. Em suas várias justificati- 
vas, mais de uma vez. Madeira explicou o inexplicável, 
que o acordo é de nível nacional e que o PSDB mara- 
nhense só assinaria embaixo mediante participação no 
governo a ser discutida posteriormente. Esqueceu o par- 
lamentar que sua trajetória política surgiu e cresceu em 
função de aguerridas criticas à violência, extensivas a 
quem deveria combatê-la e se omitia. Nessa premissa que 
um pingo é letra, o conceito geral entre "os órfãos do 
Tião" é que farinha pouca, meu pir.ão primeiro. 

Ainda que - a definição ê do próprio Madeira - 
seja mais confortável estar ao lado de Roseana Sarney 
do que no mesmo palanque de Davi Alves Silva, talvez 
por pragmatismo tucano, o deputado no melhor estilo "es- 
queçam o que eu escrevi" segue o seu presidente Fer- 
nando Henrique Cardoso. 0 Altaneiro e Não Obstante 
Primeiro e Único (quiçá, pudéssemos acrescer, o Últi- 
mo) e arreia a bandeira. Ainda que se entenda e respeite 
sua decisão, o tempo vai dizer se caberá nessa parceria 
de resultados, o dedetizador, uma vez que "deu cupim 
na madeira". Finalizando. Castelo não levou ninguém com 
ele em sua filiação ao PSDB. Jayme Santana não é por 
assim dizer enquanto densidade eleitoral, uma expres- 
são maranhense. Conceição... Ah! Conceição. Bom. o 
espaço político que o PSDB pode vir a ocupar... 

- Na sexta feira tem promoção nos supermerca- 
dos. Sabonete Senador, vai? 

A REGUA DA VERDADE 

A expressão é cunhada 
pelo alcaide Ildon Marques 
e muito utilizada em mo- 
mentos que ele se convida 
á reflexão e a partir daí re- 
laciona questionamentos 
dentro de seus seguidores. 
Daqui uma pergunta, o que 
vai fazer Ildon Marques 
com a candidatura Luís 
Carlos Noleto? Toda a cida- 
de tem observado que o 
posicionamento Nice Lo- 
bão é pra valer, como tam- 
bém o perfeito grau de re- 
lacionamento entre o pre- 
feito e o senado(. Como 
este último não é candida- 
to nas próximas eleições... 

BOM SERIA 

E título de música, mas 
bom seria que um deputa- 
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FRENTE AMBIENTALISTA TEM 

PARTICIPAÇÃO DE 155 PARLAMENTARES 

.:xíí: 

Fábio Medeiros, superintendente da Celmar S/A e deputado Sarney Filho 

do qualquer desembarcas- 
se em Imperatriz e mostras- 
se: - Olha. esta aqui a rela- 
ção. como parlamentar eu 
apanhei alguns PL (Proje- 
tos de Lei) e através de 
Destaques da minha auto- 
ria. acrescentei, 
mutipliquei valores, e dotei 
minha região de "n" recur- 
sos para infraestrutura. 
para geração de emprego e 
renda... No Tocantins 
acontece assim e o parla- 
mentar tem nome. Osval- 
do Reis. responsável pela 
designação de mais de 34 
milhões no OGU - Orça- 
mento Geral da Lnião. 

SÓ PRÁ LEMBRAR 

Imperatriz e região se- 
quer tem representante na 
Comissão Mista de Orça- 
mento. 

Criada pelo deputado 
federal Sarney Filho, em 
agosto deste ano, a Fren- 
te Parlamentar 
Ambientalista para o de- 
senvolvimento Sustentá- 
vel. conta hoje com a ex- 
pressiva participação de 
155 parlamentares. Várias 
ações já foram desenvolvi- 
das pela Frente, destacan- 
do-se: 

- apresentação de duas 
Emendas Orçamentarias 
para a área ambiental jun- 
to a Comissão de Defesa 
do Consumidor Meio Am- 
biente e Minorias, 
objetivando o cumprimen- 
to da Agenda 21 e a prote- 
ção e conservação dos 

ecossistemas dos grandes 
biombas nacionais: ficou 
acertado um encontro en- 
tre os integrantes da Fren- 
te e o Relator da Sub-Co- 
missão de Meio Ambiente. 
Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal para o 
Orçamento da União de 98 
- deputado Luiz Braga, ain- 
da nesta semana, visando 
reforçar a importância das 
emendas apresentadas: 

- Posicionamento da 
Frente ante o Substitutivo 
do deputado Paulo 
Bornhausen, apresentado 
ao Projeto de Lei n" 3.285/ 
92 que "dispõe sobre a uti- 
lização e a proteção da 
Mata Atlântica" - após uma 

série de negociações, aqui 
destacando a atuação do 
companheiro Luciano Zica 
e do secretário de Meio 
Ambiente de São Paulo, 
deputado Fábio Feldeman. 
foi apresentado um 
Substitutivo de Consenso, 
o qual anexamos ao pre- 
sente comunicado, para a 
análise do nobre parla- 
mentar. como a apreciação 

do Projeto e do respectivo 
Substuitutivo será rea. a- 
da dentro de 15 dias, con- 
forme acertado no pedido 
de urgência urgentíssima. 

E ainda apresentação 
das sugestões de pauta 
para sugestão conjunta da 
Frente e Entidades da So- 
ciedade Civil, por parte do 
INESC - Instituto de Estu- 
dos Sócio Econômicos. 
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Torneio Sul do Pará 

Damista imperatrizense vence desafio 

Soldado Cavalcante se destaca em Redenção do Pará 
ComparlaiW <• Container). 

O damista imperatri- 
zense Sérgio Cavalcante 
(Soldado Cavalcante) par- 
ticipou. nos dias 12, 13 e 
14 de dezembro, em Re- 
dençâo-PA, de um desafio 
denominado "Torneio Sul 
do Pará", com Wilson 
Martins Ferreira, cam- 
peão de Redenção, José 
Trigueiro, campeão de 
Xinguara-PA, Edmilson 
Souza, vice-campeão de 
Redenção, e Alan Maia, 
vice-campeão de 

Xingu ara. 
Soldado Cavalcante 

sagrou-se campeão do 
"Torneio Sul do Pará", de- 
pois de haver derrotado 
todos os adversários por 
2 a 0. Em segundo lugar, 
na competição, ficou o 
damista José Trigueiro, 
que já participou de diver- 
sos Campeonatos Brasi- 
leiros. tendo vencido in- 
clusive Douglas Diniz — 
considerado um mestre 
internacional de Damas. 

Foi a primeira vez que 
Soldado Cavalcante parti- 
cipou do desafio, em Re- 
denção, por haver recebi- 
do convite de Wilson Fer- 
reira. que organizou a 
competição. 

"Foi muito bom, por- 
que eu fiz amizades e os 
convidei para um Campe- 
onato que. em breve, com 
apoio da Prefeitura, por 
intermédio da Secretaria 
do^s Esportes e do Lazer, 
estaremos realizando 

aqui", disse, ontem, 15, 
depois de desembarcar 
em Imperatriz. 

Em junho, o damista 
Cavalcante foi vice-cam- 
peão da região Noroeste 
de São Paulo e, em outu- 
bro, participou dos Jogos 
Abertos de São Paulo 
(competição internacio- 
nal que reúne alguns dos 
melhores do mundo), fi- 
cando em 99 lugar na clas- 
sificação geral e em 3" na 
classificação individual. 

a 

das 13 às 14 horas. 

TV Capita - O canal da nova 
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Senador La Rocque 

Vereador considera atitude de Alfredo Nunes Uum papelão" 

A Câmara de Senador La Rocque encerra os trabalhos de 97 com discussões que resultaram em bolo e refrigerante 

Logo após a abertura 
dos trabalhos da 72- ses- 
são ordinária do Legisla- 
tivo de Senador La 
Rocque. o presidente da 
Casa. vereador Edmilson 
Bezerra, fez uma ampla 
explicação sobre o proces- 
so de votação do Orça- 
mento Plurianual do exe- 
cutivo. 

Edmilson Bezerra, res- 
saltou que o projeto não foi 
analisado o suficiente, a 
ponto de ser colocado em 
votação na se são desta se- 
gunda-feira. data prevista 
para o inicio do recesso 
parlamentar, mesmo as- 
sim atendendo a solicita- 
ção da maioria dos verea- 
dores. a matéria foi colo- 
cada em votação e aprova- 
da com apenas um voto 
contrario, o do vereador 
Dário Elias. 

Ainda na ultima sessão 
ordinária do primeiro pe- 
ríodo. a Câmara aprovou 
requerimento do vereador 
Dário Elias solicitando ao 
executivo a conclusão dos 
serviços de piçarramento 

bloqueteamento da rua 
rtives de Castro; também 
foi aprovado requerimen- 
to dos vereadores Ismael 

Silvestre de Morais, que 
solicita do prefeito Alfredo 
Nunes, o bloqueteamento 
do distrito de Boca da Mata. 
e do projeto de Lei de auto- 
ria do vereador Demí 
Moura Nunes que institui a 
Associação dos Trabalhado- 
res Rurais do Assentamen- 
to Pinco de Ouro. uma enti- 
dade sem fins lucrativos e 
com escritório no Centro do 
Toinho. distante cerca de 
18 quilômetros da sede do 
município. 0 objetivo da as- 
sociação segundo o Projeto 
de Lei, é promover a assis- 
tência médica, hospitalar 
aos associados; a formação 
intelectual dos trabalhado- 
res e seus dependentes: de- 
fesa das crianças e idosos; 
promover atividades de 
agricultura, psicultura e avi- 
cultura. O projeto foi apro- 
vado por unanimidade. 

Ao fazer uso da Tribuna, 
o vereador Deide Moura, 
disse esperar que o ano de 
98 seja mais aproveitado 
que 97 e agradeceu aos co- 
legas a aprovação do proje- 
to de sua autoria, que insti- 
tui a Associação dos Traba- 
lhadores Rurais do Assen- 
tamento Pingo de Ouro. 

Em seu discurso, o vere- 

ador e médico, Ismael Sil- 
vestre de Morais, disse 
que segundo sua ótica, a 
Câmara cumpriu o seu pa- 
pel. e anunciou que duran- 
te o período de recesso, 
realizará programas de as- 
sistência à crianças e idosos 
carentes de distritos. 

-Não podemos esquecer 
que somos vereadores e 
devemos servir a população 
com a obrigação de quem é 
apenas e nada mais que seu 
representante, disse. 

Ao contrário de Ismael 
Morais, o presidente da 
Câmara. Edmilson Bezerra 
disse que em 97 o aprovei- 
tamento do Legislativo não 
foi satisfatório, "da minha 
parte foi uma 
decepçào"disse ele. lem- 
brando que o prefeito dei- 
xou de cumprir 02 obriga- 
ções firmadas com o 
legislativo/Sentimos que 
não há compromisso do 
executivo com a solução 
dos problemas da comuni- 
dade. Que papelão, que coi- 
sa nojenta, achar que pre- 
feito de um município 
como o nosso tenha que 
andar protegido por segu- 
ranças. parece que o maior 
interesse do prefeito e do 

<y 

bi 

% cu^ EXPRESSO AÇAtLANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00' I mperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 l mperatriz x Goianésia 

09:00 . Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 • Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

seu secretário de finanças é 
apenas com os recursos 
públicos, digo isso. em ana- 
lisar pelo que fazem no 
momento", enfatizou. 

Para Edmilson Bezerra, 
existem apenas 2 obras do 
executivo, o muro do cemi- 
tério e uma galeria na ave- 
nida principal. A saúde, se- 
gundo o presidente do Le- 
gislativo larroquense está 
em estado critico, e o mu- 
nicípio deixando de rece- 
ber recursos que seriam 
suficientes para manter um 
médico atendendo a popu- 
lação e fazer a manutenção 
das ambulância que "passa 
mais tempo parada que em 
serviço". "Eu acho que o 

Legislativo, não está cum- 
prindo sua função" finalizou 
Edmilson Bezerra, lem- 
brando que pela omissão 
dos vereadores, e sobretu- 
do da situação, o executivo 
vem comentendo 
desmandos administrati- 
vos. 

Para Dário Elias, a atua- 
ção do executivo municipal, 
está longe do esperado pela 
população, o vereador dis- 
se que o Alfredo Nunes não 
assume os seus compro- 
missos para com os verea- 
dores, e lembrou que 26 
Requerimentos de sua auto- 
ria aprovados pela Câmara 
foram engavetados pelo 
prefeito. 

Em aparte, Josefa 
Coimbra disse que sempre 
esteve no grupo da oposi- 
ção e que Alfredo Nunes 
não tem mantido seu com- 
promisso com a comunida- 
de larroquense. 

Ao retomar a palavra, 
Dário Elias mostrou seu 
propósito de se manter na 
oposição no ano que vem. 

Na conclusão dos traba- 
lhos de 97, vereadores e 
funcionários da Casa, fize- 
ram entrega de presentes e 
partiram um bolo, numa fes- 
ta de confraternização. 

Em resumo, as brigas 
entre os parlamentares de 
Senador La Rocque, deram 
em bolo e refrigerante. 

Moto-taxistas respiram aliviados 

Alegando que o serviço 
de moto-táxi coloca em ris- 
co a vida das pessoas que 
dele se utilizam e que se- 
gundo imterpretação do 
Conselho* Nacional de 
Trânsito, a moto não foi 
contemplada para fazer o 
transporte de passageiros, 
o secretario de Estado da 
Justiça e Segurança Públi- 
ca. Raimundo Cutrim bai- 
xou na semana passada 
Portaria proibindo o servi- 
ço de moto-taxi em todo o 
Maranhão. 

A noticia teve grande re- 
percussão em Imperatriz 
onde o numero de moto- 
taxistas. segundo o sindi- 
cato da categoria atinge a 
800 associados. 

Para o Sindicato, o medo 
era de que a medida fosse 
colocada em prática já nes- 
ta segunda-feira, quando 
os moto-taxistas seriam 
obrigados a parar suas fun- 
ções. o que resultaria em 
significativo aumento do 

número de desemprega- 
dos. já que o serviço é a 
única fonte de emprego e 
renda para muitos. 

Na manhã de ontem, um 
alívio para os moto- 
taxistas. a Portaria ameaça- 
dora já teria perdido o seu 
valor, não se sabe bem 
como. mas a determinação 
do secretario de Seguran- 
ça Raimundo Cutrim caiu 
por terra. 

Segundo informações 
extra-oficiais, um telefone- 
ma de São Luís. suspendeu 
a operação já preparada 
pela l3 Ciretan para tirar de 
circulação as motos que fa- 
zem o transporte de passa- 
geiros. o recado recebido 
por Luciano Abreu sub-se- 
cretârio de Segurança, foi 
repassado ao Major Allan 
Kardeck. 

O que mais surpreende, 
é que as coisas no Mara- 
nhão se invertem da noite 
para o dia. O que de fato 
querem fazer? 

A decisão que a principio 
aterroriza de repente se 
torna sem qualquer valor, 
fruto daqueles que preten- 
dem fazer política em todas 
as situações. 

O Sindicato que antes se 
prepara para recorrer da 
decisão. agora se 
tranqüiliza, mas não sabe 
até quando a "unha do gato 
se manterá escondida"; 
para os setores que espe- 
ravam o fim da "era moto- 
taxi" , principalmente 
taxistas e empresas de 
transporte coletivo, princi- 
pais prejudicados pela 
"concorrência desleal", a 
desilusão em perceberem 
que no Maranhão ainda se 
brinca de baixar Portaria. 

Diante do "vai e vem"e 
da indefinição, a coisa con- 
tinuara como sempre este- 
ve: o serviço de moto-táxi 
permanecerá sem uma re- 
gulamentação do executivo 
e sem que se estabeleça 
normas de segurança. 

Denúncias de Corrupção abala DNER 

"T 

li 

A diretoria do Departa- 
mento Nacional de Estradas 
e Rodagens (DNER) poderá 
ser substituída ainda esta 
semana. Segundo assesso- 
res do Palácio do Planalto, a 
expectativa do governo é 
que os cinco diretores co- 
loquem seus cargos â dis- 
posição nos próximos dias 
em razão das denúnicas de 
corrupção que atingem o ór- 
gão. 

O Palácio quer que os 
políticos responsáveis pelas 
indicações dos diretores 
convençam os apadrinhados 
a abandonar o DNER para 
evitar o desgaste com in- 
vestigações. 

O ministro dos Transpor- 
tes. Eliseu Padilha, que em- 
barcou domingo para uma 
viagem de cinco dias â Ale- 
manha. determinou na últi- 
ma sexta-feira que fosse 
aberta sindicância para apu- 

rar as denúncias. 
Toda a diretoria do órgão 

foi nomeada por políticos do 
PMDB. Segundo essas de- 
núncias. publicadas pela re- 
vista Veja. o diretor geral do 
Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens, Mau- 
rício Borges, indicado pelo 
atual prefeito de Contagem. 
Newton Cardoso, faz via- 
gens de serviço num 
jatinho da empreiteira 
Andrade Gutierres, que 
tem interesses no órgão. 

Já o diretor de operações 
do DNER, Jesus Pinheiro, 
primo do deputado Pinheiro 
Landim (PMDB-CE) e apa- 
drinhado pelo deputado 
Aníbel Gomes (PSDB-CE), 
também teria utilizado he- 
licóptero de uma empresa 
de ônibus para fiscalizá-la. 
"As demissões também evi- 
taram principalmente o des- 
gaste de quem os indicou", 

disse um assessor do Pla- 
nalto. 

Ao tomar conhecimento 
das denúncias na última sex- 
ta-feira. Padilha assinou um 
oficio exigindo que toda de- 
núncia de corrupção no 
DNER fosse apurada imedi- 
atamente. "O ministro ficou 
irritado e não hesitará em 
demitir", disse um asessor 
de Padilha. O ministro 
retorna na quinta-feira da 
Alemanha, onde foi conhe- 
cer o sistema local de trens 
de alta velocidade. 

Padilha já havia tomado 
conhecimento da denúncia 
de que o diretor de adminis- 
tração do órgão, José Gilvan 
Pires, apadrinhado do sena- 
dor Ney Suassuna (PMDB- 
PB). havia recomendado a 
um diretor da IBM a neces- 
sidade de um 
"intermediário"para receber 
uma dívida de R$ 12 milhões. 

D^. H^oldc 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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MaÍS UMA AqÊNCÍA bANCARÍA 

vaí FecIiar no MaranIião, 

diA 26 

Pois é. Depois do Natal, mais uma agência bancária 
estará fechando suas portas no Maranhão. Trata-se 
do Banco América do Sul. agência de São Luís. O banco 
informa que o encerramento de atividades na Capital 
maranhense ê "uma conseqüência da estabilização da 
economia que provocou mudanças em todos os 
setores econômicos e sociais de nosso país." Com 
isso, o América do Sul teve de adequar suas estruturas 
à nova realidade econômica, redirecionando o 
posicionamento de sua rede de agências em cada 
região. 

Os conrrentístas 

Se você é correntista do Banco América do Sul. 
tome nota: todas as contas correntes e aplicações, 
serão transferidas para o Banco Sudameris Brasil. 

Um acordo foi firmado entre as instituições nesse 
sentido. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Vocc chega 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 de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

^nformes 

£speciftis 

Machado Neto 

SijpER Sena: concurso 1 55 

Io Faixa: 07. 24. 26, 27, 41, 42 
23 Faixa: 04. 15, 39, 44, 47, 48 

Quína: concurso 558 

19, 29. 42. 63, 72 

CupONS ÚA SORTE 

Nas próximas horas, estarão chegando ás bancas de 
jornais de todo o pais. os cupons da campanha "Ano Novo 
Vida Nova" que a TV Globo está lançando com 
contribuições destinadas á APAE (Associação dos Pais e 
Amigos de Excepcionais). A promoção é válida de 17/ 
12/97 a 04/01/98 e os sorteios serão realizados na 
programação diária da TV Globo, no período de 24 de 
dezembro/97 até 04 de janeiro/98. 

Serão colocados à venda, oito milhões de cupons, 
correspondentes a mais de R$ 2,5 milhões em prêmios: 
17 BMW Touring. 10 BMW Z3. telefone celular com linha, 
TVs, microcomputadores, aparelho de ar condicionado e 
muito mais. 

A CAMpANhA 

DÍA do RESERVÍSTA 

Comemora-se hoje. o Dia do Reservista. No 50° BIS. 
a exemplo do que estará acontecendo nas demais 
unidades militares em todo o pais. havera a solenidade 
de apresentação dos reservistas licenciados nos anos de 
1993, 94, 95 e 96. dando por encerrada a Semana do 
Reservista. Na foto. o Ten. Cel. Diogenes Dantas Filho ( 
com sua mulher, senhora Fátima Dantas), que hoje estará 
enaltecendo mais uma vez o papel do reservista no 
contexto das Forças Armadas. Vale o registro e os nossos 
parabéns e da Otorrinocenter a todos os reserviats. 

(Foto de arquivo: Moreira Silva) 

pagamentos do sétimo e último lote de restituições do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IPPF) de 1997, ano-base 
96. cujas notoficações estão chegando aos contribuintes 
via Correios. As restituições estão sendo pagas com o 
valor corrigido em 13,68% correspondente aos juros de 
maio a novembro, mais 1% referente a dezembro. 

ií • • . i:.-; 
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A campanha da TV Globo/APAE, é a seguinte: 
O consumidor compra (na banca) um cupom lacrado e 

adquire o seu número da sorte. Depois, é só ligar de 
qualquer telefone (público, orelhão, etc) para o número 
0800-70-98 e informar o seu número da sorte que será 
regustrado e este passará a concorrer em todos os 
sorteios. 

Atenção: o cupom com o número da sorte (distribuídos 
em Imperatriz e região pela Dimapi), deve ser bem 
guardado. O ganhador só leva o prêmio se apresentar o 
cupom. 

Meqa Sena: concurso 095 

02, 22. 28. 31, 36. 53 

IILtÍIVIO Lote 

A Receita Federal começou a liberar ontem, os 

Aníversaríantes ACII 

* Se você está aniverssoriondo hoje, 

recebo os parabéns da AC// e do FEITO 

À MÃO RESTAURANTE (se/f-service, 

churrasco no qui/o, marmitex e aque/a 

saborosa Teijoada aos sábados). Na Av. 

Getú/io Vargas, esquina com a rua A/agoas- 

Cenfro. Fone: 72/-3565. 

Huivior 

Um moleque estava tocando uma punheta 

no banheiro. A màe entra de repente e lhe dá o 

flagra. Ele, assustado, grita: 

- Sai daqui, mamãe, que isso espirra! 

(Clarindo B. S. p/ a revista Brazil Sex 

Magazine) 

Destaque também hoje. para o boa praça Célio 
Eurípedes Pereira, ex-gerente da Transporte Gioasil que 
agora está à frente do seu proprio negócio, comandando 
ali no entrocamento. a Aliança Auto Peças, 723-1999, Com 
a mesma garra que ele dirigia a Goiasil, infelizmente 
desativada em Imperatriz, nosso amigo Célio adminu 
a Aliança Auto Peças que, a exemplo das demais do setor, 
tem ainda que enfrentar as dificuldades econômicas em 
função do pacote baixado recentemente pelo governo, 
elevando ainda mais os custos com as taxas de juros. 
(Foto de arquivo) 

Tjí e % c a d a 

Cnanceiio- 

PoupANÇA 

Hoje 2.20% 
Amanhã    ....2.25% 
Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UIír (FecIeraI) 
Dezcmbro/97  R$ 0.9108. 

UrIí (IVfuNÍcipAl) 
Dczcmbro/97  R$ 09,11 

UIr (EstaíIuaI) 
Dczcmbro/97..;...; ...RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 
Dezembro/97 RS 13.99 

DóIar 
* Paralelo... RS 1.17 
* Turismo  R$ 1.14 
* Comercial   RS 1.11 
Cotações dc 12.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM<tF do dia 15.12.97 

RS  10.44 
SaUrío Mínímo 
Dezembro/97 RS. 120.00 

SaIárío FamíIía 
Dezembro/97...........  R$ 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX; r$ 2.12: 
bobinas para calculadora (57\60): RS 0.29. Rua Simplicio 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

auia/ua 

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

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

r"'- 

% i 

iS | 

iwps 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA 

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 

Ciênia 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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ROBERTO CARLOS 
Canciones que amo 

18 R$ I 0,90 
à vista ou 

1+2 cheques de 

R$ 6 
,30 

sem juros 

NATA LEGAL 

12 Sucessos selecionados 
por Gu 

p..; 

m 

19 ,90 

à vista ou 

1 +2 cheques de 

R$ 6 
.63 

sem juros 

CHITÃ0Z1NH0 E XORORÓ / 01 CD, 01 FITA K7 

14 Grandes Sucessos de Natal para ouvir em família 

E 

RELOGIO COSMOS 

PULSEIRA ELÁSTICO FEMININO 

13 

a í: 

28 .Oi 
a vista ou 

1+3 cheques de 

7 R$ # ■00 

sem juros 

Mod. 0S28287A 

FORRO LIMÃO C0MMELV0L.il 

A maior revelação do forró.— 

\ I 

? \ * 
1 

\ O 

À w »■ 
à vista 

RELOGIO ORIENT 

AUTOMÁTICO FEMININO 
R$ 69 ,80 

à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 17 

RELOGIO CONDOR 
TOAI.ETE FEMININO ANÁLOGO 

Mcf tompra 

de Relógios! 

de qualquer marca 
voce paga em até 

I—:  

,65 

sem juros 

Mod. 557WAI 

R$ 22 ,00 

à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 5 
,50 

sem juros 

Mod. VS28792 

RELOGIO SECULUS 

FEMININO ROYALE PULSEIRA EM AÇO 

I 

79 R$ / TjOO 
à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 19 

sem juros 

Mod. 16012L3 

RELOGIO DUMONT 

FEMININO, ANÁLOGO MASCULINO 

59 R$ O T,00 
à vista ou 

1+3 cheques de 

Si 

R$ 14 
sem juros 

Mod. DG10450 

CAMA, MESA E BANHO 

1+3 S/ JUROS (C/ CHEQUES)1 

RELOGIO MAGNUM 
PULSEIRA DE COURO GLOBINHO ANADIGI 

   

flil 
11» 

•li 

59 R$ 97,00 
à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 14 
sem juros 

Mod. MG 11693 

RELOGIO CHAMPION 
FEMININO PULSEIRA DE COURO 
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Boletim de 

Ocorrência 

Perda de documentos 
Jonas Texeira da Luz, 

maranhense, natural de 
Coroatá, residente na rua A 
- bairro Ouro Verde, comu- 
nicou que perdeu sua car- 
teira porta cédula contendo 
vários documentos pesso- 
ais, tais como: Carteira de 
Identidade Civil. C.P.F. e 
outros. 

Agressão 
Cláudia Cavalcante da Sil- 

va, maranhense, solteira, 
residente no bairro Vila 
Lobão, comunicou que foi 
agredida por dois elemen- 
tos desconhecidos. A quei- 
xosa disse à reportagem 
que a agressão ocorreu 
quando ela retornava para 
sua casa. Os motivos da 
agressão não foram revela- 
dos pela comunicante. 

Arrombamento 
Cleiciane da Silva Guima- 

rães, maranhense, solteira, 
residente no bairro Vila 
Lobão, comunicou que ele- 
mentos desconhecidos ar- 
rombaram a porta dos fun- 
dos da casa de sua mãe e 
levaram do interior da resi- 
dência vários objetos de 
pequeno valor. 

Perda de documentos. 
Giselda Martins de San- 

tana, maranhense, casada, 
residente na rua Maranhào- 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo vários docu- 
mentos pessoais. A queixo- 
sa disse ainda que além da 
referida documentação ha- 
via dentro da bolsa uma nota 
fiscal de sua bicicleta Caloi 
Ceei. 

Francisco do Valle 

Perda de documentos 
João de Morais Carva- 

lho, maranhense, casado, 
residente na rua A. bairro 
Nova Imperatriz, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários do- 
cumentos pessoais, tais 
como. C.P.F., Título eleito- 
ral e outros 

Perda de documentos 
Reginaldo dos Santos Sil- 

va. goiano, solteiro, moto- 
rista. residente na rua São 
Paulo comunicou que per- 
deu sua carteira porta cédu- 
la contendo vários docu- 
mentos pessoais, O 
comunicante afirmou à re- 
portagem do JC que o fato 
ocorreu na tarde do ultimo 
sábado. 

Perda de documentos 
Ana Paula Brito do Nas- 

cimento. mineira, solteira, 
19 anos de idade, estudan- 
te, residente na Coronel 
Manoel Bandeira, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil, quando tra- 
fegava pelo centro comerci- 
al. 

Arrombamento II 
Edvaldo Viana dos San 

tos, paraense, casado, vigi 
lante, residente na rua 
Alagoas- bairro Nova Impe 
ratriz, comunicou que sua 
casa foi arrombada por ele 
mentos desconhecidos. De 
acordo com a denúncia o 
arrombamento ocorreu 
quando o mesmo se encon 
trava no trabalho 

PLANTAO POLICIAL 

Terça-feira, 16/12/97 

Delegado Rcné Almeida 

Escrivão Garcia 

Comissário Undoso 

Perito Machado 

Agentes 

Fraac i seoCarios, 
Euzébio, Urbano e 

Eu cies 

Doméstica é assassinada com 9 facadas 

O amante acusado de cometer o crime é foragido da policia do Tocantins 

A polícia ainda não tem 
pistas do elemento que ma- 
tou a golpes de faca sua 
companheira Luziane 
Moreira dos Santos, 27 
anos de idade, com quem 
vivia maritalmente há cer- 
ca de dois anos. 0 casal re- 
sidia em um condomínio na 
rua Rio Grande Norte - se- 
tor Mercadinho. 

O elemento acusado de 
ter cometido o crime tra- 
ta-se de Francisco de tal, 
que segundo informações 
obtidas pela reportagem 
no local do crime é foragi- 
do da Policia do Estado do 

■ Tragédia no ar 

Tocantins onde teria come- 
tido outros crimes. 

A vitima e o criminoso, 
segundo informações dos 
vizinhos, sempre entravam 
em atritos, deixando os 
moradores preocupados 
com as constantes 
discursões. Na manhã de 
ontem, a prorietária do con- 
domínio, foi até a residên- 
cia de Luziane para apanhar 
a chave do portão, pois a 
mesma sai cedo para o tra- 
balho. 

Depois de várias tentati- 
vas de acordá-la ela descon- 
fiou que algo estava erra- 

do e ao observar por baixo 
da porta, viu que Luziane 
estava caída sobre uma 
poça de sangue. Rapida- 
mente ela acordou todos os 
moradores que constata- 
ram a veracidade do fato e 
o comunicaram à Polícia 
Civil. 

Com a chegada da perí- 
cia foi constatado que o ele- 
mento desferiu 9 facadas 
contra o corpo de sua com- 
panheira, deixando as 
vísceras da vítima expos- 
tas. Os motivos do crime 
ainda são desconhecidos 
pela Polícia. 

Vizinhos acreditam que 
ela tenha sido vítima do ele- 
mento por saber de toda 
sua vida pregressa. Além 
de estar envolvido com o 
submundo do crime no To- 
cantins, há suspeita de que 
o elemento vinha cometen- 
do os mesmos delitos em 
Imperatriz, inclusive ligado 
ao mundo das drogas, o 
que não foi confirmado pela 
Polícia. 

Os vizinhos acreditam 
que o crime deve ter ocor- 
rido ainda na madrugada 
quando a mesma deveria 
estar dormindo. 

Avião cai e mata oitenta pessoas 

Um avião de fabricação 
russa com 86 pessoas a 
bordo caiu ontem próximo 
a um aeroporto dos 
Emirados Árabes Unidos, 
segundo a agência de no- 
ticias ENA. De acordo com 
uma fonte de um hospital 
local, 80 pessoas morre- 
ram. 

O Tu-154 voava da ex- 
República soviética do 
Cazaquistão com destino a 
Sharjah, nos Emirados 
Árabes. Segundo a agén- 

■ Nacional 

Assassinato 

começa ser 

O crime que chocou a 
população gancha ocorreu 
em São Luiz Gonzaga 

O vendedor autônomo 
de calçados Sadi Roque 
Machado, 33, confessou, 
segundo a polícia gancha, 
ter matado a estudante de 
Psicologia Susana Kipper, 
23. O crime, que chocou a 
população gaúcha, ocorreu 
no dia 26 de novembro pas- 
sado. Machado, que era 
procurado pela polícia em 
todo o país, foi preso no iní- 
cio da noite de domingo, 
em São Luiz Gonzaga (533 
km ao noroeste de Porto 
Alegre). 

U m telefo n e m a anó ni m o 
dado á polícia indicou que 
ele estava hospedado na 

cia. a aeronave levava 77 
passageiros e nove tripu- 
lantes, caindo no deserto 
a 12 quilômetros de, 
Sharjah, um dos sete 
emirados unidos (20 quilô- 
metros a noroeste da ca- 
pital, Dubai). 

Os sobreviventes foram 
levados ao Hosiptal Al 
Qassimi, de Sharjah, onde 
um funcionário que exigiu 
não ser identificado infor- 
mou que 80 corpos deram 
entrada ali, Pelo menos 

de estudante 

desvendado 

casa de um irmão que mora 
na cidade. O depoimento 
em que o vendedor confes- 
sou o crime, conforme a po- 
lícia, ocorreu na madruga- 
da desta segunda. Ele con- 
tou, de acordo com a polí- 
cia, que matou a estudan- 
te, depois de estuprá-la, 
porque ela, a quem já ven- 
dera sapatos, o havia reco- 
nhecido. 

Por temer tentativa de 
linchamento contra Macha- 
do, o delegado Rodymar de 
Freitas Rosales decidiu não 
levá-lo para Santa Cruz do 
Sul (143 km a noroeste de 
Porto Alegre), onde Susana 
morava. O vendedor deve- 
ria ser conduzido para o 
Presídio Central, na capital 
gancha. 

duas pessoas, segundo 
esta fonte, estariam em 
estado grave. Não está cla- 
ro o que ocorreu com os 
outros quatro ocupantes 
do avião. 

O modelo Tu-154, 
trimotor de médio alcance, 
esteve envolvido numa sé- 
rie de acidentes fatais nos 
últimos anos. Sem incluir 
o desastre de ontem, qua- 
tro aviões Tu-154 se 
acidentaram desde janeiro 
de 1994. matando 523 pes- 

soas no total. Um deles foi 
o choque de um avião con- 
tra uma montanha na ilha 
norueguesa de Spitsbergen, 
em agosto de 1996, matan- 
do 141 pessoas. Outros 97 
ocupantes de um Tu-154 
morreram em dezembro de 
1995 quando a aeronave se 
acidentou no extremo ori- 
ente da Rússia. Mais dois 
Tu-154 sofreram acide vs 
em 1994: na Sibéria, onde 
morreram 125 pessoas, e 
na China, com 160 mortos. 

Edital de Convocação 

Através do presente edital, ficam convocados 
todos os Cabos e Soldados PMs, sócios da 
ARCSPMIA, para uma Assembléia Geral Ordiná- 
ria, a realizar-se na sede provisória da 
ARCSPMIA, rua projetada 04, n9 12 - Bacuri 
(Clube União), dia 20 de dezembro de 1997 con- 
forme a Ordem do Dia: 

I - Realização da Assembléia Geral Ordiná- 
ria, para conhecimento do estado financeiro e o 
balanço geral do relatório do Presidente do Con- 
selho Administrativo, às 10h30 minutos, em pri- 
meira convocação, não podendo realizar com o 
número inferior a vinte cinco (25) sócios, «e 
não houver far-se-á, meia hora depois com qt I 
quer número; 

II- Assembléia Geral Ordinária, para realiza- 
ção das eleições para Presidente da ARCSPMIA, 
e o pleito será válido com participação na vota- 
ção mais de dois terços (2/3), dos eleitores pre- 
sentes constituídos de Cabos e Soldados PMs, 
sócios, acima de vinte (25), que terá início às 
12h0(), e término às IfihOÓ. 

Associação Regional de Cabos e Soldados da 
Polícia Militar de Imperatriz e Açailàndia. 

Imperatriz-Ma, 11 de dezembro de 1997. 
M.D Josué Lopes Maia - presidente da 

ARCSPMIA 

CUPOM 
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Itamaraty lança livro para 

difundir país no exterior 

Com o objetivo de difundir 
uma nova imaecm do Brasil 

nu extviioi. o liai naraty esta 
lançando o livro '"Brasil - Ter- 
rilorio. Povo, Trabalho. Cul- 
tura". O livro faz parte de 
uma estratégia do governo 

em mudar a imagem do país 
no exterior. O trabalho reúne 
çereade d00 fotografias(• trás 
o texto de abertura escrito 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso, alem de 
textos de outros ensaístas 

consagrados. 
O livro tem 228 paginas e 

tiragem inicial de 25 mil 
exemplares nos idiomas por- 
tuguês, inglês, espanhol, 
francês e alemão. O projeto 
tem a parceria da iniciativa 

privada e seu custo foi de R$ 
1.2 milhão divididos entre 
cinco patrocinadores: 
BM&F. Volkswagen. Vasp, 
Fiesp e ABN-Anro Bank. 

O objetivo do Itamaraty é 
distribuir este livro junto a 

formadores de opinião no ex- 
terior. O primeiro segmento 
a ser atingido, segundo o che- 
fe da assessoria de comuni- 
cação social do Ministério 
das Relações Exteriores. Luiz 
Fernando Ligiêro. ê o dos 

empresários que ainda não 
investiram no Brasil e possu- 
em [HKicas informações a res- 
peito do país. ü segundo seg- 
mento a ser conquistado, se- 
gundo Ligiêro, e o de turis- 
tas. 

PARTICIPE: 

Á ▲ Á 

Ganhe um Vídeo Cassete - 4 Cabeças preenchendo o cupom, 

que se encontra na Página 8-1° Caderno 

Vamos escolher: 

O 

o 

melhor programa de TV local/97 

desempenho do prefeito e da Câmara 

: governador, deputados estaduais 

is, e o desempenho dos jornais locais 

Pesquisa 

Capital 

0 $ / f 9 9 9 ê 

ê 9 f f t / 

f f 9 f 

ie Jornal Capital 721 

Assine ! / // 2506 
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Imperatriz Urgente 

ARCSPMIA 
A Associação Regional 

de Cabos e Soldados da 
Polícia Militar de Impe- 
ratriz e Açailándia- 
(ARCSPMIA). se reúne 
no próximo final de se- 
mana para uma Assem- 
bléia Geral Ordinária. A 
atual diretoria deverá 
apresentar a situação fi- 
nanceira. e um relatório 
completo elaborado pelo 
Conselho Administrati- 
vo. O outro objetivo da 
Assembléia é a eleição 
da nova diretoria da 
ARCSPMIA. 

Hosano Silva 
Como j a noticiamos 

nesta coluna, o cabo 
Hosano Silva é dos can- 
didatos o mais bem pre- 
parado para administrar a 
entidade que congressa a 
classe. De acordo com o 
que foi apurado pela re- 
portagem há cerca de um 
mês, quando da realiza- 
ção das eleições em seu 
primeiro turno. Hosano 
teve uma votação ex- 
pressiva. 

Animal? 
No meu ponto de vista 

comparar Edmundo com 
um animal é um verda- 
deiro desrespeito aos 
animais. 0 Brasil inteiro 
teve o desprazer de ou- 
vir e assistir ao vivo a ig- 
norância do atacante 
vascaíno quando estava 
deixando os vestiários do 

Mourumbi na partida do 
último domingo diante 
do Palmeiras. Com pala- 
vras de baixo calão, ao 
vivo pela TV Bandeiran- 
tes no programa Apito 

Final como: "Vá empur- 
rar o ..... vão tomar no...", 
dá para comparar 
Edmundo com um ani- 
mal?. 

Gelo 
O atacante do Vasco da 

Gama . esta mesmo é 
precisando de um bom 
gelo por parte da crôni- 
ca esportiva do Brasil. 
Os aplausos para as bes- 
teiras cometidas pelo 
atacante o deixam mais 
ofensivo. Dizem que 
Edmundo não pode ver 
sangue. Por que hein?. 

Pinduca 
Desde a última sexta- 

feira a população de Im- 
peratriz vem comemo- 
rando a iniciativa do dire- 
tor presidente do BIC- 
Balneário Iate Clube. 
Conor Farias, em confir- 
mar o que já tinha anun- 
ciado no Carnaval anteri- 
or. O Rei do Carimbo e 
novamente a atração 
mais forte do Carnaval 
na Região Tocantina. 

B/C 
Vem ai com força total 

várias competições a se- 
rem desenroladas no 
campo do BIC - Balneá- 
rio Iate Clube. A J.M. 
Promoções e Eventos 
Esportivos esta tomando 
todas as providências no 
sentido da organização 
dos eventos. A parceria 
firmada com o diretoria do 

Balneário Iate Clube, de- 
verá ser colocada em prá- 
tica a partir da próxima 
semana com vários tor- 
neios de Futvoley. Nata- 
ção e a C.E.A. F - Centro 

Francisco do Vale 

Esportivo de Aprendiza- 
gem do Futebol, uma es- 
colinha que estara aberta 
ao público de Imperatriz. 

Inscrições 
Brevemente estaremos 

fornecendo mais detalhes 
com relação aos eventos 
firmados pela parceria. 
Inscrições e regulamento 
estão sendo elaborados 
pela comissão organizado- 
ra. Mais detalhes pelo te- 
lefone: 721 4006 com este 
colunista. 

Sampaio 
Campeão 

ü Sampaio Corrêa e de 
novo campeão. Bastaram 
apenas cinco partidas 
para se conhecer o cam- 
peão do Estado na tempo- 
rada de 97. Moto Clube, 
time comandado pelo jor- 
nalista José Raimundo 
Rodrigues, ficou apenas 
com a segunda colocação. 
Favorito ao título, ainda 
nesta semana o presiden- 
te do Moto Clube estara 
rescindindo contrato com 
todos jogadores e comis- 
são técnica. 

Jomar 
Fernandes 

O lider do PT Jomar 
Fernandes continua dando 
total atenção a todas as 
entidades de Imperatriz. 
No esporte por exemplo 
ele acaba de firmar con- 

trato com a J.M Promo- 

ções e Eventos, para a re- 

alização do primeiro tor- 
neio de Futvoley. O lider 
do PT. e candidatissimo a 
uma vaga na Assembléia 
Legislativa. Ele tá dana- 
do! 

Ondas curtas 

T Ele tá danado, niguém o segura. Plim. Plim. Plim 

T E lógico! Imperatriz Somos Apa...Gente nossa! 

T De férias ( ) André Paulino continua vivo...E ao vivo. Plim. Plim. 

T Raimundo Cabeludo continua correndo atrás do ( voto ) perdido. 

Vem aí muito futebol no BIC. Dá-lhe J.M. 

T E por falar em BIC. Pinduca...Conftrmadissímo! 

'F Um abraço á dupla da CRC. Zezinho e Ribamar... 

^ Trabalhando com dignidade. Duas feras da nossa comunicação. 

^ TV Capital...( TV Interativa) Vem que tem Café no bule. 

'F Caflfa. CaFÉteira. Tá na Mão. Liberdade! E CaFÉ no bule. 

Progromoção 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 Capitai 

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 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll: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 -1° 
Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2^ 
Edição 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 11:30 A Pequena Sereia 
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 

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 
21:30 Força 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 
ência 
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 forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

OHiOOTeleiuanha 
06Igreja da (Iraça no Lar 
07::K» Kscola Bíblica na TV 
()iS:()() Home Shopping 
OiST.S Sailor Moon 
08:4!) Samurai Warriors 
09:30 Cirupo Imagem 
10:30 Sluirato 
10;.") Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:13 TV Alternativa 
13:43 Eutsal - Ao Vivo 
13:43 Papa Tudo 
16:00 (impo Imagem 
16:33 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 
AudrevBarbosa 

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 

17:13 Sailor Moon 
17:43 Samurai Warriors 
18:13 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:33 Na Rota do Crime 
20:03 Jornal da MancheU 
21:30 Mãndacaní 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball. 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

PROW ZEN 

r 
Aries Leão 

Ainda que seja preciso en- 
frentar uma situação difícil, seu 
romance estará se renovando. 

Abra-se para a sensualidade e 
também para a maneira mais pro- 
funda de se realacionar. 

tf 
Touro 

ni) 
Virgem 

Aconteça o que acontecer, 
haverá um calorzinho lá no fun- 
do garantindo sua relação. 

Emoções mais profundas farão 
você reconhecer o que há de ver- 
dadeiro em sua relação. 

y7! Sagitário 

Aprender a amar c<um-ça com 
a gente mesmo. I)é a você o cari- 
nho que merece. 

^ Capricórnio 

C) encontro está próximo ami- 
ga, amigo de escorpião. De- 
monstre seus sentimentos e libe- 
re sua sensualidade. 

T 
Gêmeos -O. Libra ✓vv\ Aquário 

Viajar <• passear lhe fará parti- 
cularmente bem, mesmo porque 
você anda precisando de ação. 

Se for um pouco mais tolerante 
vai criar um modo muito especial 
de comunicação com seu amor. 

A verdadeira conquista, exi 
ge tempo, paciência e dedicação 
Você ê maravilhosa. 

Câncer 
m. 

Escorpião Peixes 

Lembre que o amor ê um sen- 
timento que se conquista aos pou- 
cos. Então batalhe. 

\luila agitação e boas alegrias 
na área amorosa. Mas não se isole 
do social. 

Não será com dureza que 
você conquistará as coisas. Dei- 
xe que o amor flua com suavida. 

K-Maü: drHesio @ aeronel.com.hr 
O zlU. < 4 4 ')<: — III. / í - 1 l—V/ 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames fspeciíili/.ulos cm: 

. \nallM'> v_ iii: iv t>, .UKToDlciogu!. K<u11Víi n_ • • nij>11 Ui. c Iaq 'Ulo11jgç•. i ••..)>■ ig• 
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TOCANTINS 

O ESTADO QUE MAIS 

CRESCE NO BRASIL 
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Cl 

O Tocantins entra no décimo ano de sua existência e apresenta números de impor 

respeito: seu PIB - Produto Interno Bruto é o que mais cresceu em todo o país desde 1990. 

Exatos 7,82%, quase três vezes a média nacional (conforme dados do IBGE, do IPEA e do 

Banco Central, divulgados pelo jornal "O Estado de São Paulo", no dia 29.10.97). 

Por outro lado, o Tocantins tem a 3g menor dívida entre os estados brasileiros, atrás 

apenas de Roraima e Amapá (segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, em matéria 

veiculada também no jornal "O Estado de São Paulo", no dia 03.11.97). 

Crescimento sem endividamento. Mais uma 

prova de que a união de Governo e população está 

fazendo do Tocantins um Estado em acelerado 

processo de desenvolvimento, garantindo mais 

saúde, educação, asfalto, energia elétrica e 

saneamento básico à toda população. 

Tocantins. 

Aqui o progresso não para. 

TOCANTINS 

TOCANTINS 
0 ESTADO DA LIVRE INICIATIVA 

EDA JUSTIÇA SOCIAL 

m 
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     Roberto Oliveira 

Desfile 

Show 

Foi uma festa para pou- 

cos convidados, mas 

regada de requinte e muita 

simplicidade. 38 modelos 

da agência "in blue jeans". 

mostraram neste último fi- 

nal de semana no 

Caneleiros, uma 

performace inigualável 

para as passarelas. 

Flaviana. de 14 anos. foi 

uma das que em três trajes, 

mostrou a que veio e prome- 

te ainda brilhar muito Bra- 
sil afora. No encerramento, 

Erica já profissional e reve- 

lação no ano passado, subiu 

a passarela e fechou com 

chave de ouro o desfile. Cla- 

ro que aconteceram tam- 

bém os constrangimentos: 

Marrony Delia Rhuê, mo- 

delo e promotor do evento, 

talvez por empolgação, ou 

excesso de liberdade, exa- 

gerou nas apresentações de 

membros da AGI, usando 

de codinomes pejorativos, 

fato que irritou os presentes, 

que acharam a atitude do 
modelo, vulgar e extrema- 

mente de mal gosto. 

Passado o mal entendi- 

do, o som ficou a cargo de 

Lena Garcia e Wilson Zara. 

Cartões 

de nata! 

Foi uma surpresa muito 

agradável a intenção de 

boas festas, enviada aos pro- 

fissionais da Imprensa, pelo 

vereador André Paulino. 

Com frases curtas mas di- 

retas, ele enalteceu o amor, 

a felicidade e a saúde, como 

prioridades para 98." A sim- 

plicidade ê a atitude natu- 

ral das almas sinceras". Paz 

amor saúde e prosperidade. 

Foi com estas frases que o 

médico saudou os amigos, 

ao qual apenas agradece- 

mos por tão honrosos votos, 

desejando o mesmo. 

Movimento 

Apesar de alguns dias afas- 
tado de Imperatriz, o presi- 
dente da Umes e da Uesma, 
e agora secretário da Ubes, 
Jean Cario Pereira de Almei- 
da. já esta em Imperatriz, de 
onde pretende se dirigir às 

entidades com representa- 

ções estudantis em pontos 

estrátégicos. 

Apesar da pouca idade, 

ele agora é o segundo mais 

importante nome do Movi- 

mento Estudantil brasileiro, 

ficando apenas atrás de 

Ruana do Rio de Janeiro, 

eleita presidente da entida- 

de em Congresso realizado 

no período de 12 a 16 de no- 

vembro na cidade de Juiz 

de Fora. MG. Um dos pri- 

meiros compromissos do 

secretario, será representar 

o país no congresso OCLAE 

- Organizacion Continental 

Latini Americana y 

Caribena de Estudiantes, a 

acontecer na cidade do Rio 

de Janeiro, no dia 08 de fe- 

vereiro do ano que vem, 

além de ter a responsabili- 

dade de organizar o Festi- 

val Nacional de Cultura da 

Juventude Socialista, a 

acontecer em março tam- 

bém no Rio de Janeiro. Toda 

esta bagagem, fica na sua 

responssabilidade, o que faz 

com que sua ausência seja 

freqüente em Imperatriz. 

Também temos excelen- 

tes novidades no que se re- 

fere a aquisição de Cartei- 

ra Estudantil, que em 98, 

pode vir em formato de car- 

tão magnético, o que facili- 

tará a utilização por parte 

dos estudantes. O docu- 

mento será confeccionado 

por uma empresa Alemã. 

Tudo ainda está dependen- 

do de acertos a cerca de 

quem vai expedí-la, se a 

Umes ou a Uesma. 

Pesquisa 

Dando continuidade ao 

nosso trabalho de pesquisa 

eleitoral, estamos divulgan- 

do em primeira- mão, os re- 

sultados computados para 

deputado federal na Região 

Tocantina. Os entrevistados 

desta vez foram políticos, 

formadores de opinião, 

membros da AGI e estu- 

dantes da Escola Amaral 
Raposo. 

Para conferir em outu- 

bro, é bom anotar os resul- 

tados: 1Q lugar. Luis Carlos 

Noleto, obteve 32% das in- 

tenções devotos: 22, Sebas- 

tião Madeira, que obteve 

25%; 3e, Davi Alves Silva 19%: 

49, Lula Almeida 06%: 59, 

Nice Lobão com 4%: em 6S 

lugar Aroldo Chagas 3%: 79. 

Manoel Sebastião com 2% 

e finalmente em 89 lugar 

ficou Jomar Fernandes, 

com 1% das intenções de 

votos. Outros nomes fo- 

ram lembrados, embora 

figure com menos de 1%, 

como Fernando Antunes, 

Cid Carvalho. Antonio I^i- 

te. Márcia Marinho, Sar- 

ney Filho. Roberto Rocha 

e Domingos Dutra. Estes 

resultados são de possíveis 

candidatos, pois muitos 

dos nomes aqui citados 

ainda não afirmaram se 

vão mesmo concorrer as 

eleições de 98. Na próxima 

semana a pesquisa vai 

apontar os resultados para 

senadores, e lembrando 

também que em nossa pri- 

meira pesquisa, que teve 

um resultado muito mais 

abrangente, foram aponta- 

dos na ordem os seguintes 

nomes: André Paulino. 

João Macedo. Jomar 

Fernandes e Raimundo 

Cabeludo. Boto fe. 

Coquetel 

Adiado para a próxima 

sexta feira, o coquetel de 

recepção de Jean Cario, 

onde cerca de trezentas 

pessoas estão sendo espe- 

radas. Dentre os quais 

muitas personalidades do 

mundo político. Osvaldo, 

líder estudantil, já confir- 

mou presença, faltando 

apenas nomes de outros 

Estados do Sul confirmar, 

como e o caso da própria 

Ruana. e outros membros 

da Ubes, e da UJS. 

Eleições 

Acontece hoje na Promo- 

toria Publica, as eleições 

para a escolha da nova di- 

retoria da Associação do 

Ministério Público do Mara- 

nhão. Três chapas concor- 

rem ás eleições, e são 
encabeçadas pelos promo- 

tores: Fátima Travassos, 

Abel Oliveira e Paulo 

Avelar. Quem for o vitorio- 

so. vai comandar os desti- 

nos da associação no biênio 
98/99. O atual presidente e 

o Dr. Francisco Barros. Na 

última sexta-feira, a gover- 
nadora Roseana Sarney, 

indicou como Procurador 

Geral de Justiça, o Dr. Ra- 
imundo Nonato de Carva- 

lho. Ele ocupa uma 

vacancia deixada com a 
saída de Jamil Gedeon. 
Dr. Raimundo Nonato 

Carvalho, fica no cargo 
ate maio de 98, quando 

haverá eleições para com- 

por a nova Procuradoria. 

Vale lembrar que se 

quiser continuar no car- 

go, ele deve se candida- 

tar. A eleição terá inicio às 

7:00h da manhã, e tér^ - 

no esta previsto para as 

ILOOh. quando as urnas 
serão despachadas em 

um avião, para serem apu- 

radas em São Luis. Todos 
os promotores da Região 

Tocantina, votam em Im- 

peratriz. 

/ 

/IP/IR 2000 

SÃO LUÍS 
A/^Ali AKIDtA AyAILANUIA 

BELÉM DC'- v- - 

PARAGOMINAS PALMAS | 

TERESINA 11 IMPERATRIZ | 

Saídas para 

PALMAS 08h00 

BELÉM 20h30 

FORTALEZA - 08h20 / llh30 / 21h00 

SÃO LUIS 09h20 / 13h00 / 19h30 

TERESINA 08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

■ r 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dPdRECIDd 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 

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

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de^P/IREOD^ . 

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

V_„ /IFHRECfD/l 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Tribuna Livre 

  Jorge Quadros 

Mudança 
Foi ontem pela manhã, 

com as orações de um 
Conselho de Pastor e dis- 
curso político com as inten- 
ções de sempre, que acon- 
teceu a mudança do prédio 
e de "birós" da administra- 
ção municipal. A prefeitura 
está funcionando, só pela 
tarde, é bom lembrar, na Av 
Duque de Caxias, próximo 
à Praça do Pioneiro, no ccn- 

ua cmaiK 
Dúbia interpretação 
Como não me expliquei 

direito na semana que pas- 
sou quando falei sobre o 
atraso no pagamento do alu- 
guel do prédio onde funcio- 
nava a prefeitura . lá vai a 
ressalva: á administração 
anterior ficou devendo vári- 
os meses aos proprietários 
do prédio, o mesmo aconte- 
cendo com a administração 

uai. Os donos dp imóvel 
entraram na justiça pedindo 
o pagamento do atrasado e 
o despejo da máquina admi- 
nistrativa. Como já estava 
nos planos a mudança, hou- 
ve apenas a agilização. Não 
estou sabendo se houve ou 
não o pagamento dos meses 
em atraso. Mas estou qua- 
se certo que isso jamais 
aconteceu. 

Cafeteira 
Está gerando uma gran- 

de expectativa a visita que o 
Senador Epitácio Cafeteira 
fará ao nosso município no 

óximo dia dezeoito. E que 
o grupo que apoia a reelei- 
ção de Roseana esta de an- 
tenas ligadas para saber o 
resultado dessa visita. Mui- 
tos dizem que alguém tem 
que enfrentar a governado- 
ra, mas que sua reeleição 
está garantida. Outros, mes- 
mo em numero bem peque- 
no acha que Cafeteira tem 
grandes chances. Um deles, 
é o Dr. Douglas Gomes, que 
provavelmente sairá candi- 
dato a deputado estadual, 
apoiado pelo senador. 

Moto-táxi 
Soou como uma bomba a 

notícia de que o secretário 
de Estado de Justiça, Rai- 
mundo Cutrim, proibiria o 
serviço de moto-táxi em 
todo o Estado do Maranhão. 
Em Açailándia temos hoje 
mais de trezentas pessoas 
que se utilizam desse servi- 
ço alternativo para o susten- 

to familiar. Inlcusive até*sin- 
dicato a categoria já tem. E 
agora. José? 

Moto-táxi II 
O presidente do Sindica- 

to dos Moto-taxistas. Cor- 
deiro. acha que dificilmente 
esta medida sera cumprida 
à risca, pois isso traria séri- 
os prejuízos políticos e so- 
cial. ja que centenas de pais 
de família ficariam sem o 
"faz-mc-rir" e isso é mais 
srrio que se possa imaginar. 
Dias atrás, os moto-taxistas. 
a Polícia Militar, através do 
major Edilson . os vereado- 
res e outras autoridades 
estiveram conversando no 
plenário da Câmara Munici- 
pal sobre a regulamentação 
dos profissionais habilitados 
a pilotarem motos e quando 
tudo parecia que ia dar cer- 
to. lá vem a portaria do Se- 
cretário Cutrim. 

Moto-táxi lli 
Porém, como Imperatriz, 

os moto-taxistas daqui fize- 
ram de conta que de nada 
souberam, nem ouviram fa- 
lar. Continuam trabalhando 
normalmente até que al- 
guém se manifeste contra- 
rio à essa atividade. Em meu 
programa de rádio, no sába- 
do passado, o prefeito disse 
que só se manifestará a res- 
peito desse assunto apos o 
dia 21 de janeiro. Primeiro 
porque a Câmara está em 
recesso, segundo porque é 
quando entrará em vigor o 
novo Código Nacional de 
Iránsito. 

Anuncio 
Sera logo mais, as dez e 

meia. o anúncio oficial dos 
novos nomes que assumirão 
as seis secretarias munici- 
pais. Dizem os mais céticos 
que não haverá nenhuma 
novidade. Que os nomes se- 
rão os mesmos que já estão 
e que apenas inverterão os 
cargos. Por outro lado, o pre- 
feito garantiu que tem mui- 
tas novidades. Não quis adi- 
antar, por exemplo, quem 
será o novo secretário de 
Fazenda e Administração. 
Das doze secretarias, ficarão 
apenas seis a partir de hoje. 
Dizem ainda que o prefeito 
poderá perder alguns ami- 
gos do "peito" a partir deste 
anúncio. 

Novidades 
Pode até ser que não. mas 

muitos amigos do prefeito. 

qua assumiam cargo no pri- 
meiro escalão, já não estão 
andando mais com ele. 0 
anúncio da diminuição das 
secretarias, apesar de ser 
essencial, trouxe uma "má 
digestão" ao alcáide cá de 
casa. Tem gente que não 
gostou, pois vai ficar de 
fora das decisões importan- 
tíssimas dentro da adminis- 
tração. Poderia até citar 
alguns nomes. Mas como 
ja foi amplamente divulga- 
do. e melhor que eu deixe 
para amanhã a lista dos 
"sem-secretarias". 

Na surdina 
Nunca tinha visto tanta 

surdina em torno de uma 
investigação de contas mu- 
nicipais. Eu tinha até es- 
quecido que existe na Câ- 
mara Municipal de Açailán- 
dia uma Comissão Parla- 
mentar (especial) de Inqu- 
érito para apurar as denún- 
cias de irregularidades da 
administração passda. Só 
lembrei disso ontem, quan- 
do em conversa via telefo- 
ne com o presidente da 
Casa, ele me falava que es- 
taria viajando para São Luís, 
com mais três parlamenta- 
res. para criticar, no Tribu- 
nal de Contas do Estado, 
como estão as contas do ex- 
prefeito Ildemar Gonçal- 
ves. Tem coisas que só ven- 
do para crer. Se essa CPI 
der em "bananada ou mar- 
melada. ou mesmo em 
pizza", sabe-se que poucas 
pessoas tomarão conheci- 
mento? 

Quebrar o galho 
Olha. não quero ser mui- 

to pessimista, mas fiquei 
sabendo que vários verea- 
dores não estão se 
engraçando dos prováveis 
candidatos à deputado es- 
tadual ou federal que estão 
surgindo por aqui. Alguns 
mesmo estão em sérios 
contatos com deputados 
estaduais ou federais que 
ocupam cargos atualmente 
e não querem nem saber 
dos "nossos". Um deles me 
falou o seguinte; "meu ami- 
go, os nossos estão total- 
mente queimados". Prefe- 
rimos apoiar um de fora e 
que lute pelo município, que 
apoiar um daqui e ele es- 
quecer da gente no primei- 
ro trimestre de seu manda- 
to". 

Juiz autoriza aborto 

em menina de 11 anos 

0 juiz de Sapucaia (a 210 
km do Rio de Janeiro), Luiz 
Olímpio Mangabeira Cardo- 
so. autorizou o aborto na 
menina M., que completou 
11 anos no último sábado e 
está grávida de quatro me- 
ses. A menor já saiu da ci- 

será atendida em um hos- 
pital público. 

A decisão foi definida de- 
pois que o juiz conversou 
com os pais da menina, que 
aceitaram fazer o aborto. O 
juiz disse que tomou a de- 
cisão baseado num laudo da 

tos, que já acompanhava a 
gravidez de M.. O laudo, se- 
gundo o juiz, aponta que a 
menina não correria riscos 
durante o aborto, a não ser 
os riscos comuns a qualquer 
cirurgia. A menina afirma 
ter sido vítima de um estu- 

lade e viaja para o Rio. onde médica Ana Lúcia dos San- pro. 

Malan promete reduzir 

juros na quarta-feira 

ministro Pedro o Conom deve ser coeren- Uruenai eme a decisã O ministro Pedro 
Malan (Fazenda) declarou 
nesta segunda que o go- 
verno reduzirá as taxas 
básicas de juros (TBC e 
Tban) na quarta, quando se 
reunirá o Copom (Comitê 
de Política Monetária), 
mas não quis dizer qual 
será a diminuição. 

De acordo com Malan, 

o Copom deve ser coeren- 
te com a decisão de sua úl- 
tima reunião, no mês pas- 
sado. quando foi determina- 
do que as taxas poderiam 
começar a diminuir. A tra- 
jetória de declínio será 
mantida em 98, segundo o 
ministro. 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso negou no 

Uruguai que a decisão de 
baixar as taxas tenha sido 
tomada por influência dos 
demais chefes de Estado e 
ministros da área econômi- 
ca do Mercosul (Brasil, Ar- 
gentina, Paraguai e Uru- 
guai), reunidos nesta se- 
gunda em Montevidéu para 
a reunião de cúpula do blo- 
co. 

Líder do governo quer projeto 

de Serra na convocação 

O líder do governo no 
Congresso, senador José 
Roberto Arruda (PSDB- 
DF), vai tentar incluir na 
pauta da convocação extra- 
ordinária o projeto do sena- 
dor José Serra (PSDB-SP) 
que acaba com utilização da 
TR no cálculo da poupança 
e na correção do Sistema 
Financeiro da Habitação. 

Arruda tentará incluir 
ainda a realização de pelo 

menos uma sessão do Con- 
gresso onde possam ser 
votadas algumas das cerca 
de 50 medidas provisórias 
que ainda aguardam votação 
pelo Congresso. O senador 
irá defender na terça, duran- 
te a reunião entre os presi- 
dentes da Câmara e do Se- 
nado, líderes governistas e 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o início 
da convocação extraordi- 

nária para o dia 6 de janei- 
ro. 

Segundo Arruda, é im- 
portante que o Congresso 
retome seus trabalhos 
mais cedo e coloque um 
maior número de projetos 
na pauta, para que trami- 
tem e sejam votados en- 
quanto as propostas de 
emenda constitucional são 
obrigadas a cumprir os 
prazos regimentais. 

Roseana Sarney e marido 

são citados pelo TRE no MA 

O TRE (Tribunal Regio- 
nal Eleitoral) do Maranhão 
vai citar nesta segunda a 
governadora Roseana Sar- 
ney (PFL) e o seu marido, 
Jorge Murad, para, no pra- 
zo de 15 dias, responde- 
rem ou não a ação 
declaratória (ação para re- 
aver um direito) impetrada 
pelo ex-deputado federal 
Ricardo Murad. 

Ricardo -irmão de Jorge 
e adversário da família Sar- 

ney- entrou na Justiça ale- 
gando que o novo casamen- 
to do casal seria "uma ar- 
mação" para tentar torná- 
lo inelegível nas eleições 
do próximo ano. Ele rom- 
peu com o grupo Sarney 
em 1992. 

O parágrafo 7Q do artigo 
14 da Constituição Federal 
torna inelegíveis, nos Esta- 
dos, parentes de governa- 
dores, consanguíneos ou 
afins, até segundo grau ou 

por adoção. Cunhado é con- 
siderado parente de segun- 
do grau. 

O despacho do relator do 
processo, juiz Carlos Levy, 
mandando citar os dois é 
datado de 25 de novembro. 
A citação será feita nesta 
segunda porque após o 
novo casamento, no dia 28 
do mês passado, o casal 
esteve fora do País. Volta- 
ram a São Luís (MA) na 
sexta. 

Programa Thompson) Mota 

de segunda a sexta-feira das 

13h00 às 14 horas 

V- 

®721-4878 

A sua melhor 

em SOM e 

AUDIO & VÍDEO 
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Capital 5ocial 

 ■  Linda Veloso 

Never 

Neste último domingo quem recebeu seu 

grupo de amigos foi o charmoso e simpático 

Eduardo Molone. O motivo do encontro foi a 

comemoração do seu aniversário, que em 

grande estilo, os cunhados José Luís, Rose, 

Ivan e Rosana ofereceram um delicioso e 

apetitoso churrasco ao aniversariante e seus 

convidados. Desejamos ao amigão felicida- 

des pela grande data. 

Circulando 

Quem já se encontra circulando pela City, 

fazendo alguns contatos políticos é o 

simpático senador Epitácio Cafeteira. Em sua 

companhia encontramos o deputado Estadu- 

al Aderson Lago e o candidato para a Câma- 

ra dos Deputados Raimundo Cabeludo. O que 

temos a desejar aos amigos é muita sorte. 

Noite de autógrafo 

O prefeito de João Lisboa Sálvio Dino, reali- 

zou uma reunião na Academia Imperatrizense 

de Letras na última quinta-feira, onde autogra- 

fou seu livro Clarimundo Santiago. Na oportu- 

nidade, se fizeram presentes Autoridades Lo- 

cais, além da Imprensa. 

Aprovação 

Quem tem motivos de sobra para estar sor- 

rindo é o casal Dr. Milton Lopes E Giselda Ma- 

ria. É que o tilhão Walysson obteve aprovação 

em duas faculdades. O esperto broto passou 

em Odontologia na cidade de Alfenas e Ad- 

ministração em Teresópolis. Desejamos tudo 

de bom ao gatão e parabéns pela vitória al- 

cançada. 

Exposição 

Continua a exposição de carros no 

Autoshop: lá tem as máquinas Mitsubish e 

Asia. Por lá você irá encontrar a simpática 

proprietária Socorro Milhomem, além dos fun- 

cionários Ângela e Alessandra, que elegante- 

mente irão recebê-lo com todas as atenções. 

Confira de perto a grande exposição! 

Ate 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

^CPffll ffV Excelência em educação infantil. 
Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

• m 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

0 charmoso casal: Dr. bcusdete e Eleuza 

Sousa fizeram pose para esta colunista 

I i» ■f 

O belo casal Dr. Cruz e Dra. Rosana, trocando 

idéia com o também médico Dr. Tadeu (HC) 

ü 

Trio bastante simpático, Nice Lobão, Teka 

Veloso e Socorro em recente evento social 

Filial Açailõndia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

é barato | Fone: (098) 738-4194 | 
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VAI COMPRAR! 

Refrigerador 
00 a wsfa ou 

1+11 Cheques de 

' Puxador da porta com novo design 
* Gaveta de degelo 
* Cogelador com acabamento pintado 
* Porta totalmente aproveitável 
" 275 litros 
' Garantia de 1 ano 

PHILCO TV 20" 
R$ 325,000 vista ou 
1+11 Cheques de . Sintonia automática 

* VHF/UHF 
* Controle remoto 
*110 V/220V 

automático 
* Informações 
na tela em português 

Cônsul^ TEM COISAS QUE SÒ A PHILCO FAZ PRA VOCE 

t 
* Em cores 

PHILCO 

OU 1+4 CHEQUES DE PS 72,65 15 UND 
OU 1+4 CHEQUES DE PS 99,00 18 UND 

3 Electrolux 
Freezer Horizontal 
R$ 479,000 vista ou 
1+11 Cheques de 

58,85 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 107,00 

* Puxador ergonômico 
* Fechadura com chave auto-expulsiva 
' Cesto aramado e grade removível 
* Sistema dupla função 
' Painel de controle frontal 
* 209 litros 

'W i 
07 UND 

Fogão Essencial 
RS 163,000 Wsfo OU 
1+11 Cheques de 

'4 Bocas 
* Mesa Inox 
* Forno Auto limpante 
' Tampa de vidro 

19,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 36,45 

Cônsul^ 

10 UND 

IHAS COMfKAS ACIWA DE 10,00 IHA EILIAPil 
DO XIMBIKA .SHOPPING VOCÊ CONCORRE 
A OI MOXO CG 125.    

, TV 14" 
' R$ 259,000 vista ou 
I 1+11 Cheques de "Controle remoto 

* Sintonia automática de 

SEMP TOSHIBA 

31 

' ON SCREEN-maior 
funções 

* Timer 
* Em Cores 
* Entrada de áudio e vídeo 

,80 

I OU 1+4 CHEQUES DE R$ 57,90 

  IsJzJ ÕL/JJ Li 

ac/mprmdc/ a pun 

TrfmfridivfTífmsjiM 

i/adora 
RS 129,000 Wsfo ou 
1+11 Cheques de 

& sÊÊkl ■ Mw- 'à 
SIMGER 
Kix parle da sua fàmilia 

* Lava até 4 kg 

15. 85 rr 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 28,80 10 UND 

Telefone S/Fio 
R$ 110,000 wsfo OU 
1+11 Mensais de 

13 

• Baixo nível de ruído 
" Dez canais de freqüência 
' Memória p/10 números 

50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,60 

TOSHIBA 

12 UND 

Ferro 
RSl7,90flWSfO OU 
1+11 Cheques de * Design moderno e arrojado 

' Leve: não cansa para pasar 
* Cabp fechado para melhor empunhadura 
' Regulagem para jeans ^ 
• Mais estável na posição de descanso j 

Jmw 

■M 

WALITA 
Faz Com Cannho 

RS^S^OOó wsfo ou w ca-it&cáa 
1+11 Cheques de 

IMIIMXEIMDO 

20 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 3,99 

Ãfcv compra 

cie Itelócf ios 

cie qualquer mcirccv 

/ 

A 

31,80 

OU 1+4 CHEQUES DE 1?^ 57,90 

mmm 

* * liii 

10 UND 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 20/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz, Plano carne 12X (1+11), 

juros de 8% a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros 
de 5,9% a.m. Consulte a gerência sobre 
nossas taxas de juros para outros planos. 
Plano com ou sem entrada, pgtos, de 30 
em 30 dias. A loja se reserva o direito de 

não vender no atacado. Vendas a prazo é 
reservado ao gerente a aprovação, do 

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

Bicicleta M. Bike 
R$ 149,000 WSffl OU 
1+11 Mensais de 

mrwjii 

18 marchas 

18. ,30 

OC/7+4 CHEQUES DE Pi 33,30 

í,V- 

12 UND 
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Zagallo não considera expulsão 

de Edmundo indisciplina 

O técnico da seleção 
brasileira, Mário Jorge 
Lobo Zagallo. foi informa- 
do, em Riad (Arábia 
•Saudita), da expulsão de 
Edmundo no primeiro 

jogo decisivo do Campeo- 
nato Brasileiro e afirmou 
não considerar o fato como 
mais uma atitude de 
indisciplina do jogador. 
"Pelo que fiquei sabendo, 

a expulsão do Edmundo 
não foi caso de 
indisciplina, foi ordem da 
direção do clube para ten- 
tar colocá-lo no segundo 
jogo." 

Advogados do Vasco se reúnem, mas 

esperam ordens de Miranda para agir 

O Departamento Jurídi- 
co do Vasco realizou na ma- 
nhã desta segunda-feira 
uma reunião para discutir 
o Caso Edmundo. Foram 
analisadas estratégias para 
tentar colocar o artilheiro 
em condições de jogo para 
a partida do próximo do- 
mingo, contra o Palmeiras, 

que decidira o título brasi- 
leiro de 97. Para começar 
a agir. no entanto, os advo- 
gados vascaínos esperam 
uma decisão do vice-presi- 
dente do Futebol do Vasco, 
Eurico Miranda, que não foi 
ao clube pela manhã. 

Edmundo foi expulso 
domingo último no primei- 
ro jogo, realizado em São 
Paulo, e deveria cumprir 
suspensão automática. A 
estratégia a ser utilizada 
pelo Vasco deve ser a ten- 
tativa de antecipação de 
seu julgamento. 

Normalmente, os julga- 

mentos no Tribunal de Jus- 
tiça Desportiva da Confede- 
ração Brasileira de Futebol 
são realizados duas sema- 
nas depois das expulsões. 
Mas como a súmula do juiz 
goiano Antonio Pereira da 
Silva deve ser encaminha- 
da até terça-feira, o Vasco 
poderia, com boa chance 
de sucesso, antecipar o jul- 
gamento ja para a próxima 
quinta-feira. 

Aí começaria a parte 
mais difícil da missão: 
abssolver Edmundo. O jo- 
gador já foi expulso três ve- 
zes no atua] Brasileirào e 
agrediu o jogador Cléber 
na partida de domingo. Fi- 
caria muito difícil de conse- 
guir sua liberação. 

Se a condenação ocor- 
rer. a estratégia seria ou- 
tra. Tentar junto ao presi- 
dente do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva. Luís 
Zveiter. um efeito 

suspensivo. Essa medida 
jurídica~suspende a pena 
até que seja julgado o re- 
curso. Como não haveria 
tempo para o julgamento 
do recurso ser realizado 
até domingo, Edmundo te- 
ria condições de atuar na 
final. 

Essa tática esbarra no 
comportamento de Zveiter. 
que durante todo o torneio 
não concedeu efeito 
suspensivo. 

No domingo a noite, em 
entrevista á TV Bandeiran- 
tes. o presidente do Tribu- 
nal de Justiça Desportiva da 

Federação Paulista de Fu- 
tebol. Marco Polo dei 
Nero, disse ter conversado 
com Zveiter e ouvido dele 
que não seria concedido 
efeito suspensivo no caso 
Edmundo. O presidente do 
Tribunal da CBF. no entan- 
to, não afirmou isso publi- 
camente. 

Possibilidade de ter Edmundo faz 

Lopes mudar treinos no Vasco 

A possibilidade de con 
tar com Edmundo no jogo 
de domingo, no Maracanã, 
mudou os planos do técni- 
co do Vasco. Antônio Lo- 
pes. 

Ele disse que vai prepa- 

rar o time com duas forma- 
ções-com e sem Edmundo- 
durante a semana. 

"O Edmundo é muito 
importante para o time do 
Vasco e vou aguardar até o 
último instante para escalá- 
lo". disse o treinador. 

Caso os advogados do 
Vasco não consigam colo- 
car o atacante na decisão. 

Pedrinho é o mais cotado 
para substituí-lo no domin- 
go. O atacante Mauricinho 
também poderá entrar no 
lugar de Edmundo. 

Apesar de precisar de 
apenas um empate para 

conquistar o titulo do Cam- 
peonato Brasileiro, o Vasco 
deverá jogar com uma for- 
mação mais agressiva. O 
atacante Evair, que atuou 
como um jogador de meio- 
campo, devera ter mais li- 
berdade. 

O suspense em relação 
á escalaçào de Edmundo 
é a única duvida do téc- 

nico do Vasco para o jogo 
de domingo. 

Os jogadores do Vasco 
voltam a treinar, terça- 
feira á tarde, em São 
Januário. Na segunda-fei- 
ra. eles foram liberados 

pela comissão técnica. 
Depois do treino, os 

jogadores começam a se 
concentrar para a última 
partida contra o Palmei- 
ras. Para evitar o clima 
de euforia dos torcedo- 
res, os jogadores só se- 
rão liberados da concen- 
tração após o jogo de do- 
mingo. 

São Paulo desembarca em 

Buenos Aires pensando nas férias 

Os jogadores do São Paulo 
desembarcaram nesta segun- 
da-feira em Buenos Aires (Ar- 
gentina). onde quarta-feira fa- 
zem a final da Supercopa com 
o River Plate. ávidos por féri- 
as. 

Segundo o diretor Carlos 
Caboclo, o clube tentou ante- 
cipar a data da decisão para po- 
der liberar logo os atletas jxira 
d descanso, mas não obteve 

sucesso. 
"Eles só falam em férias. 

Alguns queriam viajar direto 
de Buenos Aires para outro 
país." 

A diretoria decidiu que. as- 
sim que voltarem ao Brasil, na 
quinta-feira, os atletas serão 
dispensados até o dia 11 de ja- 
neiro. 

Terão, ixjrtanto. menos que 
os 30 dias regulamentares de 

férias. 
Seriam dois os motivos que 

explicam a obssessáo por folgas 
dos são-ixiulinos. 

Alguns, como o atacante 
Dodó. estão estressados, segun- 
do a comissão técnica, i^elo ex- 
cesso de partidas. Dodó ja íéz 67 
partidas durante a temporada 

Mas a maioria reclama, i^elo 
contrário, da feita de jogos nos 
últimos dois meses. 

Leão aceita trocar Minas por São 

Paulo e pode assumir o Santos 

O técnico do Atlético- 

MG, Emerson Leão, afir- 
mou que pode deixar o 
Clube, desde que seja 
para dirigir uma equipe 

paulista. Ele é um dos co- 
tados para assumir o San- 
tos, que perdeu o técnico 

Wanderley Luxemburgo. 

Também teve seu nome 
cogitado para o comando 
do Corínthians, desde 
que Luxemburgo não 

acerte com o clube do 
Parque São Jorge. Leão, 
que tem família em São 

Paulo, disse que se não 

acertar com um clube 
paulista irá permanecer 
em Minas. Ela já recusou 

um proposta do Verdy 

Kawasaki, do Japão, onde 
receberia US$ 200 mil 
mensais. 

Santos quer acerto rápido com 

Leão para evitar concorrência 

Com a saída de 
Wanderley Luxemburgo, o 
Santos tenta fechar o cerco 
para contratar o técnico 
Emerson Leão, atualmente 
no Atlético-MG. 

O objetivo da diretoria 
santista é acertar com Leão 
antes que o treinador venha 
a ser assediado pelo 
Corínthians. caso 
Luxemburgo não vá para o 
parque São Jorge. 

Ele já foi sondado, mas, 
oficialmente, a diretoria do 
Santos não confirma o inte- 
resse, porque Leão ainda 
mantém contrato com o 
Atlético-MG e quarta-feira 
dirige o time na final da Taça 
Conmebol, contra o Lanus 
(Argentina), em Belo Hori- 
zonte (MG). 

O nome de Leão é con- 
senso entre os dirigentes 
santistas e tem a aprovação 
do ministro dos Esportes. 

Edson Arantes do Nascimen- 
to. Pelé. homem-forte do 
clube. 

Na hipótese de não haver 
acerto com Leão, a direto- 
ria tem outras opções: 
Nelsinho Batista, que dei- 
xou o Cruzeiro, e Levi Culpi. 
atualmente no futebol japo- 
nês. 

assinado. 
Pela rescisão. 

Luxemburgo teria de devol- 
ver ao Santos R$ 1 milhão, a 
título de multa, e outros R$ 
450 mil. referentes à meta- 
de do valor das luvas, que o 
técnico recebeu anlecipada- 

A saída de Luxemburgo 
foi aceita com resignação 
pelos dirigentes. Eles evi- 
tam fazer criticas publicas ao 
comportamento do técnico, 
que. mesmo sem apresen- 
tar um motivo, rompeu um 
compromisso que só termi- 
naria no final de 1998. 

A razão para o tom mo- 
derado do discurso dos diri- 
gentes em relação a 
Luxemburgo é não dar mo- 
tivo para que o treinador 
deixe de devolver ao clube 
aquilo que deve pela quebra 
do contrato, que nunca foi 

mente. 
A contratação e a dispen- 

sa de jogadores pelo Santos 
para a próxima temporada 
dependerá agora do novo 
treinador. 

O meia João Santos acer- 
tou com o Coritiba e já dei- 
xou o clube. O zagueiro 
Ronaldào também poderá 
sair, para jogar no 
Compostela. da Espanha. 

A situação de Muller. cujo 
contrato vai até 1999, depen- 
derá do destino de 
Luxemburgo, que deve indi- 
car a contratação do atacan- 
te para o clube no qual ve- 
nha a trabalhar. 

Fifa renova contrato com 

empresa de marketing 

A Fifa anunciou nesta se- 
gunda-feira a renovação de 

seu contrato com a ISL 
Worldwide. empresa suíça 
que gerencia o marketing da 
entidade máxima do futebol 
desde 1982. 

O novo contrato é valido 
até 2006. englobando, entre 

outros torneios, as Copas de 
2002 e 2006. 

Segundo Joseph Blatter, 
secretário-geral da Fifa. a 
renovação significa a entra- 

da de aproximadamente 
ITS8 600 milhões. 

Cm dos planos da empre- 
sa é tornar a marca Fila mais 
exclusiva, restringindo o 
número de parceiros comer- 
ciais e patrocinadores. 

Juiz divulga terça 

sentença no caso Senna 

O juiz italiano Antonio 
Constanzo decide nesta 
terça-feira se existem 
culpados pela morte de 
Ayrton Senna. ocorrida 
em 1 de maio de 1994. 
durante o GP de San 
Marino de F-l. disputa- 
do em Imola, na Itália. 

O julgamento, que co- 
meçou em 20 de feverei- 
ro deste ano e consumiu 
31 audiências em um tri- 
bunal improvisado num 
salão de baile de um re- 
tiro de aposentados de 

Imola, vilarejo próximo 
a Bolonha, não deve ter 
um final bombástico, 
como se chegou a ima- 
ginar. 

No mês passado, o 
procurador Maurizio 
Passarini, encarregado 
pela acusação, apesar de 
sustentar a tese de que 
houve falha mecânica no 
carro do piloto brasilei- 
ro. pediu a abssolviçào 
de quatro dos seis acu- 
sados por homicídio 
culposo. 

São eles: Frank 
Willi ams, proprietário 
da equipe Williams. 
Federico Bendinelli. ad- 
ministrador do circuito á 
época. Giorgio Poggi. 
ex-diretor da pista, e 
Roland Bruynsereade. 
inspetor da FIA. 

Passarini pediu pena 
de um ano. com direito 
a sursis. apenas para 
Patrick Head e Adrian 
Newey. respectivamen- 
te diretor técnico e ex- 
projetista da Williams. 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PARA-QÜEDISTAS 

APA 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 


