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Ciretran prepara operação contra o serviço de moto-taxi 

Por determinação da 
Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pú- 
blica, a partir de agora 
está proibido em todo o 
estado o serviço de 

transporte de passagei- 
ro feito pelos moto-taxis. 

O secretário de segu- 

rança Raimundo Cutrim 

tomou sua decisão ba- 
seado nas teses de que 
as motos colocam em 
risco a vida de pessoas 

que delas fazem uso 

como transporte, além 
de considerar o argu- 
mento do Conselho Na- 

cional de Trânsito de 
que a motocicleta não 
foi contemplada na legis- 
lação de trânsito como 

veículo de aluguel apro- 

priado para transporte 
de passageiros. 

Cumprindo determi- 
nação, o chefe da 1- 

Ciretran, Major Allan 
Kardeck, se prepara 

para autorizar operação 
cujo objetivo é a retira- 

da dos moto-taxistas de 
circulação. 

A decisão da Justiça, 
certamente provocará 
grande repercussão em 
Imperatriz onde cerca 

de 6 mil motos atuam 

num serviço que tem 
sido a única fonte de ge- 
ração e renda para mui- 
ta gente que até o seu 

surgimento aumentava 
a fila dos desemprega- 

dos. 
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Ameaça de demissão e 

manifestação e São Bernardo 

A Volkswagen pode co- 
meçar a demitir funcionári- 
os nos próximos dias. A afir- 
mação é do diretor de re- 
cursos humanos da empre- 
sa Fernando Tadeu Perez, 
segundo ele se concluir que 
não há avanço nas negocia- 
ções ecom o sindicato dos 

metalúrgicos não haverá 
outra alternativa. 

Enquanto isso, 
metalúrgicos do ABC 
paulista em São Bernardo 
levam 25 mil pessoas a uma 
manifestação de protsto 
contra o desemprego. 
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Prefeito elogia 

homenageados 

O prefeito Ildon Marques 
participa da solenidade que 
homenageou a 11 autorida- 
des com a entrega do título 
de "Cidadão Imperatrizen- 
se. 

Tocantins tem 

recurso reduzido 

João Lisboa 

Em seu discurso, o che- 
fe do executivo, enalteceu 
a pessoa dos homenagea- 
dos e parabenizou aos vere- 
adores pela escolha "feita a 
crivo". Página 3 
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A primeira parcela do 
mês de dezembro do Fun- 
do de Participação dos Es- 
tados -FPE, destinado ao 
estado do Tocantins sofre 
uma redução de 25.43% e 
preocupa o governo. 

Segundo seu secretaria- 
do, o governador Siqueira 
Campos conclamou a união 
de empresários e autorida- 
de a fim de superar o agra- 
vamento da crise e o mo- 
mento por ele considerado 
difícil. 
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Câmara encerra 

trabalhos 

Siqueira Campos 

A Câmara Municipal de 
João Lisboa realiza na pró- 
xima segunda-feira sessão 
solene de conclusão dos tra- 
balhos ordiários da casa. 

O retorno dos trabalhos 
legislativos em João Lisboa 
estão previsto para recome- 
çar no dia 15 de fevereiro 
de 1998. 

Há uma grande expecta- 
tiva por parte de alguns ve- 
readores, em que no próxi- 
mo ano, aquele parlamento 
possa desenvolver um me- 

lhor trabalho. 
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Evilásio Nogueira, 
presidente da Câmara de 

João Lisboa 

Ildon Marques durante solenidade de homenagem 

■ Campeonato Brasileiro 

Vasco aposta 

na experiência 

O Vasco da Gama aposta todas as cartas 

na experiência de seu elenco para conquis- 

tar o Campeonato Brasileiro deste ano. 

Contra o jogo com o Palmeiras, o Vasco 

terá a torcida da grande maioria dos torce- 

dores do Flamengo que não querem ver o 

Palmeiras somando o mesmo número de 

títulos com o Mengão que é penta campeão. 

Edmundo, é outra esperança do Vasco, 

time de melhor campanha em 97. 
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Voskswagen ameça demissão de 

funcionários 
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SeichoTaniguchi ensina a aprender 

na escola da vida 

Página 4 

Vereadores tbrmara comissão para 

veri ficar a situação dos mutuários 
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■ Cidadão Imperatrizense 

"A resposabilidade do habitante de 

Imperatriz tem de ser exercida com ou sem título" 
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Edhnilson Sancbes, titular da Sedin 

"0 título de cidadania é uma 
forma de agradecimento da 
comunidade pelos serviços 
que o cidadão tem presta- 
do. Nós entendemos que o 
título de cidadania não deve 
ser agradecido — ele é, 
sim, uma forma de agrade- 
cimento. Porque a respon- 
sabilidade do habitante de 
Imperatriz tem de ser exer- 
cida com ou sem o titulo, 
para que as pessoas possam 
sair. sobretudo aquelas mais 
carentes, de uma fase de 
dependência e atingir uma 
base de competência. Por- 
que só assim Imperatriz 
conseguirá atingir estágios 
gradualmente mais eleva- 
dos de qualidade de vida e 
cidadania". 
As palavras foram ditas pelo 
secretário do Desenvolvi- 
mento Integrado, Edmilson 
Sanches, durante entrevis- 
ta, após haver recebido a 
homenagem da Câmara 
Municipal de Vereadores. 
Além dele, mais 10 pesso- 
as foram homenageadas. 
Nascido em Caxias-MA, 

Moradores do centro 

sofrem com o acumulo de lixo 

Um grande acúmulo de 
lixo concentrado nas ruas 
Para e Maranhão no centro 
de Imperatriz, esta incomo- 
dando muitos dos morado- 
res que ali residem. Eles ale- 
gam que o que poderia ser 
um lugar muito bonito, é 
mais um local de encontro 
dos marginais, que aprovei- 

tam a oportunidade para usa- 
rem drogas durante a noite 
e em muitas das vezes, ao 
dia. 

A população cobra das au- 

toridades competentes para 
que tomem providências nes- 
se sentido. Há indícios de 
contaminação do mosquito 
da Dengue e Febre Amarela 
na área. 

Os moradores reclamam 
do mau cheiro e da lama exis- 
tentes nas proximidades. 
Muitos dos que ali residem, 
já estão se mudando, na ex- 
pectativa de acharem ura lu- 
gar melhor para morar. 

As informações são de 
que a cada dia o acúmulo de 

lixo cresce cada vez mais. 
Para muitos, o que pelos 
menos poderia ser feito, era 
a prefeitura colocar fiscais 
no local, no sentido de evi- 
tar que mais pessoas jo- 
guem lixo. E lamentável que 
uma cidade do porte de Im- 
peratriz, que chega ate a ser 
considerada uma das maio- 

res do Estado do Maranhão, 
esteja com o centro nesta si- 
tuação calamitosa, argumen- 
tou um dos moradores da 
região. 

Câmara de João Lisboa 

prepara comemorações 

Em João Lisboa os ve- 
readores estarão realizan- 
do dia 15 de dezembro 
uma sessão solene encer- 
rando os trabalhos 
legislativos deste ano. A 
ocasião na opinião de al- 
guns vereadores daquele 
município será muito im- 
portante é bem aproveita- 
da, devido o decreto da 
emancipação de João Lis- 
boa ter sido assinado no 
dia 15 de dezembro de 
1961. E por isso, neste dia 

será para todos os verea- 
dores de João Lisboa e 
para a comunidade uma 
grande oportunidade de 
parabenizar a cidade .Para 
a realização do evento 
muitas autoridades já fo- 
ram convidadas, inclusive 
as lideranças políticas e 
presidentes de associa- 
ções. 

Diversos requerimentos 
e projetos foram aprova- 
dos pelos parlamentares 
mirins, beneficiando a co- 

Edmilson disse que se sen- 
te filho de Imperatriz des- 
de quando aqui chegou e 
começou a atuar nos diver- 
sos setrores - sociocomu- 
nitários e culturais - produ- 
zindo e levando a palavra 
escrita e também verbal, 
além do exercício de inú- 
meras atividades nas diver- 
sas instituições sociais, co- 
munitárias e culturais da 
cidade. "Desde aquele tem- 
po, a minha terra é a terra 
onde eu vivo", simplificou. 
Além de Edmilson, que é 
jornalista e bancário, rece- 
beram o titulo o bispo dom 
Affonso Gregory; o pastor 
Raul Cavalcante; a irmã Ju- 
liana Villa; o advogado Ulis- 
ses Braga; o escritor Lival- 
do Fregona; a diretora do 
Hemomar. Luíza Queiroga; 
o subcomandante do 50° 
Batalhão de Infantaria de 
Selva, Miguel Daladier; os 
empresários Hassan Yus- 
suf e Francisco Almeida; e 
in 'mcmorian o também 
empresário Lourenço Gal- 
letti. 

Conjunto Planalto 

Vereadores formam 

comissão 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz formou uma 
comissão de vereadores 
para verificar em O FE a 
situação dos mutuários da 
Caixa Econômica Federal 
do Conjunto Planalto I e 
II. O autor do projeto, ve- 
reador João Macedo da 
Silva, informou que a co- 
missão irá fazer um rela- 
tório técnico com a par- 
ticipação de um enge- 
nheiro para que seja en- 
viado a Caixa Econômica 
Federal. 

Segundo o veCeador 
Macedo, a comissão será 
formada por 5 vereadores 
que consequentemente 
irão visitar o conjunto pla- 
nalto I e II devido haver 
uma grande reclamação 
das famílias que ali resi- 

dem. com relação a taxa 
que elas estão pagando. 
Os mutuários alegam ser 
muito alta e dizem que a 
situação física do bairro e 
bastante critica. 

Depois da visita, o ve- 
reador Macedo revela 
que vai ser realizado um 
relatório jurídico por um 
advogado constituído por 
ele, e outro relatório sa- 
nitário com um médico. 
Os três relatórios serão 
transformados em um só 
e enviados para a Caixa 
Econômica Federal. 

Os vereadores que fa- 
zem parte desta comis- 
são são o vereador João 
Macedo, Valdinar Ba^- 
ros, Joel Costa, Am Je 
Paulino e Carlinhos 
Amorim. 

munidade carente. O re- 
torno das atividades no pa- 
lácio Jose Alves de Carva- 
lho. estão previstas para o 
dia 15 de fevereiro de 
1998. 

Há uma grande expecta- 
tiva por parte de alguns 
vereadores, em que no ano 
vindouro, o parlamento 
mirim possa desenvolver 
um maior trabalho no sen- 
tido de procurar novos re- 
cursos para o município de 
João Lisboa. 

Out-bus 
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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 

Aceitamos 
encomendas 

CASADOESTL DANTE 

10X1:721-6222 
ONDE SEI! FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

BLUSAS L SUOR ES 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Imperatríz-Mranhão 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

o. 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (l5 Ciretran), 

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

Diretor c Instrutor: 
Homero e Franco 
Rua Ceará, 1133 - 

JMcrradinho 
Ce/. Manuel Bandeira - 

Centro 
Iwperalriz - M. I 

Fones: (098) 72 1-211 r>/2r>0() 
Cel. (098) 977- 22 13/2054 
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Cortinas, carpetes, tapetes, pavitlcx, almofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos Cxércitos 

está Conosco". SI. 4ó(7 

Fone; (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas, 1459 - Imperatriz-MA 

Colocamos cortinas e 

i carpetes 
1 e fazemos reformas 



JORNAL CAPITAL Política Sábado, 13 de dezembro de 1997 □ 3 

Gôncavo e Gonvexo 

Conor Farias 

Cidadão Imperatrizense 

Prefeito destaca consciência, garra, 

fé e boa vontade dos homenageados 

Ao discursar na abertura 
da solenidade de entrega do 
título de "Cidadão Impera- 
trizense", no plenário da 
Câmara Municipal de Impe- 
ratriz, quinta-feira, 11. o pre- 
feito Ildon Marques desta- 
cou "a ação religiosa, social 
e caritativa de dom Felipe 
Gregory, pastor Raul e irmã 
Juliana; o trabalho 
sociocomunitário e cultural 
de Clisses Braga. Livaldo 
Fregona e Edmilson San- 
ches; os esforços profissio- 
nais de Luiza C^ueiroga e 
Miguel Daladier; e a capaci- 

dade empresarial de llassan 
Yussuf. Francisco Almeida 
e. com justa memória. Lou- 
renco Galletti. cujo aciden- 
te enlutou as comunidades 
de Imperatriz e Açaiiándia". 

A solenidade foi dirigida 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
Valmir Izídio Costa, e con- 
tou com participação de to- 
dos os vereadores, secretá- 
ios municipais e lideres 

populares em geral. Parale- 

- 

Hdon Míuqucs prcstigiíi cnírcgn dos títulos de 

C íd.idõo Iiujh rntrizí nsi • 
lamente, no sagiiào da Cá- Fm seu discurso, o pre 
mara. haviam exposições 
de fotografias de dois dos 
homenageados — Francis- 
co Almeida, o Chico Brasil; 
e Luiza Queiroga — e mos- 
tras dos artistas Tonneves 
e Zelia Mereb. de Impera- 
triz, e Edmar Santos, de São 
Lins. além do livro "Safra 
90" (Antologia Poética), fei- 
ta pelo escritor Sérgio 
Smith. 

feito da cidade enfatizou que 
se associa as homenagens 
que a Câmara Municipal 
presta a um verdadeiro 
"time" de onze novos cida- 
dãos imperatrizenses. cuja 
condição se oficializou du- 
rante aquela data. "A Câma- 
ra Municipal, após alguns 
anos sem conceder a 
laurea. exerce esse direito, 
ou dever, ilustrando ainda 

mais este seu produtivo pri- 
meiro ano legislativo", dis- 
se. 

O prefeito lembrou que 
existem "outros homens e 
mulheres que igualmente 
fazem por merecer este ti- 
tulo". Depois prosseguiu: "E 
natural numa cidade de pio- 
neiros. cuja historia de de- 
senvolvimento começou há 
não muito tempo. F natural 
numa cidade com as carên- 
cias de toda ordem como as 
que aqui vemos no dia-a- 
dia". E. ainda se referindo 
aos homenageados. Ildon 
Marques emendou: "Pelo 
exemplo de trabalho que 
dão. pelo modelo de cidada- 
nia que desenvolvem, bem- 
aventuradas sejam essas 
pessoas de fé. esses traba- 
lhadores de garra, essa gen- 
te de consciência. Bem- 
aventurados sejam, senho- 
res novos detentores do ti- 
tulo de "Cidadão de Impera- 
triz'. e bem-aventurada seja 
a cidade que pode contar 
com o trabalho de vocês". 

DISCURSO DO PREFEITO ILDON MARQUES NA ABERTURA DA SOLENIDADE DE ENTREGA 
DO TÍTULO DE "CIDADÃO IMPERATRIZENSE" (Câmara Municipal, 11 de dezembro de 1997). 

Senhor Vereador Valmi r 
Izídio, presidente desta 
Casa, em nome de quem 
saúdo os demais Senho- 
res Vereadores; 

Dom Afonso Gregory, 
bispo e, agora oficialmen- 
te, também Cidadão de Im- 
peratriz; 

Dr. Fernando Mendon- 
ça. juiz de Direito e presi- 
dente do Fórum de Impe- 
rai nz; 

I )emais autoridades aqui 
presentes ou represenla- 

j tias; 
i Minhas Senhoras e 
' meus Senhores: 

Na qualidade de prefei- 
to de Imperatriz, quero as- 
sociar-me às homenagens 
que a Câmara Municipal 
presta nesta data a um ver- 
dadeiro "time" de onze no- 
vos cidadãos imperatrizen- 
ses, cuja condição se ofi- 
cializa nesta data. 

A Câmara Municipal, 
após alguns anos sem con- 
ceder a láurea, exerce esse 
direito, ou dever, ilustran- 
do ainda mais este seu pro- 
dutivo primeiro ano 
legislativo. 

Considero rica uma ci- 
dade cuja maior riqueza 
seja a sua gente. Também 
considero importante uma 
cidade ter instituições — 
como uma Câmara de Ve- 
readores — que saibam fa- 

zer o reconhecimento des- 
sa gente. Porque o reconhe- 
cimento, o destaque do mé- 
rito é uma espécie de justa 
contrapíirtida, de salário in- 
visível para pessoas que, 
desinteressadamente, inici- 
am e dão continuidade a 
trabalhos que agregam no- 
tável valor social, econômi- 
co e cultural a uma comu- 
nidade. 

Onze pessoas — repi 
to: um verdadeiro lime — 
foram selecionadas pelo cri 
vo de Suas Excelências os 
Srs. Vereadores para rece- 
ber o título de "Cidadão Im- 
peratrizense". 

Pessoalmente, muito an- 
tes de ser Chefe do Poder 
Executivo, com praticamen- 
te todos os homenageados 
tenho conhecimento ou 
mantenho relações de ami- 
zade e, em alguns casos, até 
de convivência. 

Não cabe a mim analisar 
o perfil pessoal dos novos 
Cidadãos. Tampouco me 
compete avaliíir os serviços 
prestados. Tudo isso já foi 
feito, de forma competen- 
te, pelos Ilustres Srs. Ve- 
readores. Entretanto, como 
representante da Municipa- 
lidade, não há como não re- 
levar a ação religiosa, soci- 
al e caritativa de Dom Felipe 
Gregory. pastor Raul, Irmã 
Juliana; o trabalho 

sociocomunitário e cultural 
de l lisses Braga, Livaldo 
Fregona e Edmilson San- 
ches; os esforços profissio- 
nais de Luíza Queiroga e 
Miguel Daladier; e a capa- 
cidade empresarial de 
llassan Yussuf, Francisco 
Almeida e, com justa me- 
mória, Lourenço Galletti. 
cujo acidente enlutou as co- 
munidades de Imperatriz e 
Açaiiándia. 

Claro que ha nulros ho- 
mens e mulheres que igual- 
mente fazem por merecer 
este título. E natural numa 
cidade de pioneiros, cuja 
história de desenvolvimen- 
to começou há não muito 
tempo. E natural numa ci- 
dade com as carências de 
toda ordem como as que 
aqui vemos no dia-a-dia. 

Senhoras e Senhores: 
Disse certa vez um es- 

tadista que se só existissem 
pessoas que apenas cum-, 
prissem seu dever, o mun- 
do estaria falido. 

E necessário, portanto, 
que as pessoas, na sua vida 
e no seu trabalho, dêem 
muito mais do que delas se 
espera, trabalhem além do 
que prevê a rotina dos ser- 
viços. 

Os Srs. Homenageados, 
tenho certeza, estariam em 
paz com sua consciência 
pessoal e com seu dever 

profissional se não fossem 
além do que reza sua 
cartilha de trabalhadores 
e de seres sociais. 

Mas eles foram além. 
Não se contentaram com 
o óbvio, o comum, o nor- 
mal. Acreditaram, e acre- 
ditam, que podiam e po- 
dem fazer mais, muito 
mais. 

E fizeram, efazem. Par- 
ticipam de atividades, ini- 
ciam ações, mobilizam re- 
cursos e enfrentam situa- 
ções que, muitas das ve- 
zes, não são do seu coti- 
diano de vida e ofício. 

Ainda assim, fazem. 
Porque, à maneira do po- 
eta, são pessoas que fazem 
a hora, não esperam acon- 
tecer. 

Pelo exemplo de traba- 
lho que dão, pelo modelo 
de cidadania que desen- 
volvem , bem -aven tu radas 
sejam essas pessoas de fé, 
esses trabalhadores de gar- 
ra, essa gente de consci- 
ência. 

Bem-aventurados se- 
jam, Srs. novos detento- 
res do título de Cidadão de 
Imperatriz, e bem-aventu- 
rada seja a cidade que pode 
contar com o trabalho de 
Vocês. 

Meus cumprimentos aos 
novos Cidadãos, e meu 
muito obrigado a todos. 

Bom dia 
Governandora! 

1.073 dias! Cadê a se- 
gurança pública? 

Governadora, cm Impe- 
ratriz a moda c praticar 
assaltos de moto! 

Bom dia 
Governadora! 

1.073 dias! Cadê as nos- 
sas obras do governo 
intineran te? 

Bom dia 
Governadora! 

1.073 dias! Cafeteira 
está na área mais forte que 
o "fundo do Ah d ias"! 

Bom dia 
Governadora! 

1.073 dias! Co mu tiram 
as obras da estação rodo- 
viária? 

Governadora. o 
derperdírio do dinheiro 
público é muito grande! A 
obra está acabando ao re- 
leu to; sol, chuva ...muita 
ferragens. 

Governadora, c a pro- 
messa do "governo do novo 
tempo" de concluir a cons- 
trução da estação rodovi- 
ária ate janeiro de 95? 

Ex ccelên c ia, d este j c ito, 
não tem rcclcião cm 1998! 

Isto é Lei! 
0 "Isto c Lei" do "Impe- 

ratriz somos nós" parece 
não ter mais efeito em Im- 
peratriz. 

Os proprietários de ter- 
renos baldios na grande ci- 
dade estão deitando c ro- 
lando cm cima da Lei do 
município. 

Terrenos sem muros no 
centro da cidade, servem 
como esconderijo para 
bandidos! 

Prefeito Idon Marques, 
quando c que seu secretá- 
rio de obras, fairo Olivei- 
ra vai notificar os famosos 
proprietárivs de lide c ter- 
renos no centro urbano de 
Imperatriz, para cercá-los, 
ou cdificar esses imóveis? 

Adeus moto-tàxi! 
A Justiça coloca um pon- 

to fina! na festa proporci- 
onada pelo serviço de 
moto-taxi cm todo o Esta- 
do Maranhão. 

Uma briga que se esten- 
dia por muito tempo, che- 
ga ao fim c c comemorada 
petos taxistas de Impera- 
triz, já que na cidade este 
serviço "foi prejudicado 
por uma concorrência des- 
leal". 

A partir de hoje, a Ia 

Circtran começa tirar os 
motoqueiros de circulação. 

Paulo Marinho 
salva Cooperleite! 

A Cooperleite estava 
ruin das pernas! sem 
faturamento, sem leite do 
Programa do governo. 
Quando Paulo inciou a 
negociação comercial com 
Paulo Marinho, ele foi ao 
Governo do Estado c fe- 
chou novo contrato com Ro- 

scana Sarney, o que possibi- 
litou respirar aliviado, mas 
depois, a negociação deu cm 
nada! Mas valeu o boi de 
Paulo Marinho que por meio 
de uma parceria, deixou à 
Cooperleite um faturamento 
de 10 mil litros de leite ao 
dia vendido ao programa do 
governo, a R$ 0,57centavos. 

Atualmente, a cooperati- 
va fatura ao dia R$ . 
5.700,00 que multiplicado 
por 30 vezes, dá um 
faturamento de R$ 171.000; 
menos R$ 66.000. 

Da aquisição do leite bru- 
to dos fazendeiros, resta á 
Cooperleite R$ 111.000 lí- 
quidos; pagando a despesa 
da folha de funcionários, 
mais combustível, manuten- 
ção dt Lcícuíns l energia res- 
ta um saldo de R$ 68.000, 
livre; livre! 

Ah, santo Paulo Marinho, 
venha a nós outra vez! 

Câmara recua 
sob pressão popular 
Depois de praticamente 

pronta para ser colocada em 
prática, a Câmara Munici- 
pal de Imperatriz volta atrás 
na execução da Lei que de- 
terminava horário de funci- 
onamento para as casas no- 
turnas. 

Para muitos, a Lei "c 
inconstitucional "pois tira do 
cidadão "o direito de ir e 
vir". 

Depois de ouvir a opinião 
de vários setores da socieda- 
de, o presidente da Casa, 
Valmir Izídio, pediu tempo 
para analisar melhor o do- 
cumento. 

Cafateira goleia 
Roseana Sarney 

O senador Epitácio Cafe- 
teira c li der na preferência 
do eleitorado imperatrizen- 
se . isto foi o que mostrou 
uma pesquisa de intenções de 
votos realizada pelo Jornalis- 
ta Conor Eorias durante 
apresentação de seu Progra- 
ma Imperatriz 24 Horas, 
quando cm 26 minutos fo- 
ram ouvidas 82 pessoas. Do 
total 71 disseram que se a 
eleição fosse hoje votariam 
cm Cafeteira e apenas 11 
optaram pelo nome de Rose- 
ana Sarney. 

Leitores serão premiados 
pelo Jornal Capital 

A partir da próxima ter- 
ça-feira a tiragem do Jornal 
Capital será de 3 mil exem- 
plares diários. O objetivo, é 
difundir a nova imágem do 
seu líder diário, bem como 
promover uma pesquisa de 
opinião junto aos seus elei- 
tores. 

ri distribuição do Jornal 
Capital acontecerá de forma 
gratuita quando equipes es- 
tarão nos principais cruza- 
mentos, semáforos c praças. 
Ao leitor caberá responder 
ao questionário (vide ao 
lado) depositar nas urnas c 
concorcra um vídeo cassete. 
O sorteio será ao vivo pela 
Tv Capital no Programa Im- 
peratriz 24 Horas. 
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Emenda 

Polêmica na cidade. As 
casas noturnas só poderão 
permanecer abertas até 2 ho- 
ras da madrugada, segundo 
o Projeto do Código de Pos- 
turas do Município oriundo 
do poder Executivo. O Vere- 
ador Arnaldo Alencar conse- 
guiu com argumentos derru- 
bar uma emenda do Verea- 
dor Simplicio Zuza Neto. Já 
na sessão de ontem o Verea- 
dor Otair Moreira aprovou 
sua emenda que disciplina o 
horário de 28 ás 04 da ma- 
drugada. A emenda contou 
com votos da maioria dos ve- 
readores presentes. Na reali- 
dade, a Câmara Municipal 
pode e tem poderes para dis- 
ciplinar a abertura e fecha- 
mento de comércios na cida- 
de, agora, o horário para ca- 
sas noturnas fica difícil, já 
que os grandes espetáculos 

i musicais só começam por vol- 
ta de meia noite. Comenta- 
va o vereador Otair Morei- 
ra que na sua emenda, o 
empresário de shows pode so- 
licitar junto a Prefeitura a li- 
beração do horário até as 6 
da manhã, caso precise. A 
proposta original com o 
horário até 2 da manhã veio 

Thompson Motta 

do poder Executivo, caben- 
do agora aos legisladores 
modificarem o que for con- 
veniente para a população, 
na verdade o novo Código 
de Postura do Município 
ainda vai dar muito o que 
falar, pelos quatro cantos da 
cidade. 

Chuvas 
A cidade de Imperatriz, 

assim como toda a Região 
Tocantina, está recebendo 
desde o inicio desta semana 
chuvas fortes. Segundo o ser- 
viço de meteorologia as chu- 

vas continuarão intensas a 
partir de agora. A dificul- 
dade maior sempre recai 
sobre os moradores dos bair- 
ros periféricos da cidade, en- 
quanto na se fizer o traba- 
lho de macrodrenagem os es- 
gotos tendem a entupir com 
rapidez, não precisando um 
volume muito grande de 
aguas pluviais. O Secretá- 
rio de Infra estrutura Jairo 

Oliveira já esteve em Belém 
do Pará, onde trouxe inclu- 
sive fotos dos trabalhos que 
estão sendo realizados na- 
quela cidade, que por sinal 
resolveu definitivamente o 
problema das enchentes oca- 
sionadas pela bacia do una. 

Entre linhas 

■ Os vereadores nesta semana que ora finda se 

reuniram nas manhãs no sentido de desubistruir a 

pauta., o edis querem esgotar toda pauta para não 

deixar nada pendente para o proximo ano. No decor- 

rer desta semana será votado o orçamento do 

Município para o ano de 1998 

■ Hoje já me encontro em Belém do Pará, revendo 
a família, e tratando de assuntos pessoais, na televi- 

são e no jornal. Seremos substituídos pelo competente 

Jornalista Raimundo Primeiro. Estaremos de volta no 
meio da próxima semana. Que Deus com sua infini- 

ta bondade possa esparramar suas bênçãos sobre a 
família imperatrizense. Até a volta. 
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Direitos humanos 

por Wilson Filho 
Advogado criminalista 

A aprovação da Declara- 
ção Universal dos Direitos 
Humanos, pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas, 
em Pariá1; a 10 de dezem- 
bro de 1948, constituiu o 
acontecimento mais 
transcendental da História 
das Nações, até a presente 
data. Com a Declaração, fi- 
xou-se ura novo ideal reco- 
nhecido universalmente. 

Considerando que o re- 
conhecimento da dignida- 
de inerente a todos os 

membros da família, e de 
seus direitos inalienáveis e 
iguais, constitui o funda- 
mento da Liberdade e da 
Paz no mundo. 

Infelizmente, ainda exis- 
tem no mundo elementos 
frustrados, que não reco- 
nhecem os seus direitos, 
obviamente jamais reco- 
nhecerá os direitos do ou- 
tro, se deixam levar por po- 
deres temporários e vaida- 
des que nada constróem. 

Considerando que o 

completo desconhecimen- 
to por parte de alguns ele- 
mentos que se intitulam 
"Ser Social", mas de Ser 
Social nada têm, vivem pra- 
ticando atos de barbárie 
que revolta a consciência 
humana. 

Considerando que é es- 
sencial que os Direitos Hu- 
manos sejam protegidos 
por um regime de direito, 
a fim de que o Homem não 
sejam constrangido — 
como recurso supremo — 
à revolta contra a tirania e 
a opressão. 

Livres, iguais e irmãos 

A Assembléia Geral das 
Nações Unidas, do ano de 
1948, afirma ser urgente a 
construção de um mundo 
Livre, Justo e melhor. O 
Artigo 1° da Declaração 
Universal estabelece três 
princípios Universais e 
Fundamentais, em que se 
enraizara todos os Direitos 
Humanos. 

A Liberdade, a Igualda- 
de e a Fraternidade Uni- 
versal Livre, isto é, senho- 
res de si mesmos e de suas 

ações; iguais, isto é, com 
idênticos direitos e deve- 
res, pois, essencialmente 
dotados da mesma nature- 
za, apesar das diferenças 
acidentais, irmãos, porque 
tendo tido origem remota 
de um único casal e filhos 
do mesmo Deus, pela gra- 
ça, o homem e a mulher 
têm um inegável primado 
spbre todos os demais se- 
res criados, segundo o Ar- 
tigo Io. 

Um mundo sem discri- 
minação 

Fluindo os Direitos Hu- 
manos da própria natureza 

humana e não de qualquer 
fato positivo, segue que 
todo homem e toda mu- 
lher deve gozá-los e vê-los 
tutelados pela Lei. Assim, 
como se lê na Constituição 
Pastoral "Gaudium etSpes", 
do Concilio Vaticano 2: 
"Deve superar-se e elimi- 
nar-se, como contrária à 
vontade de Deus, qualquer 
forma social ou cultura de 
discriminação, quanto aos 
Direitos Fundamentais da 
Pessoa, por motivo de 

sexo, raça, cor, condição 
social, língua ou religião. E 
realmente, de lamentar, 
que esses Direitos Funda- 
mentais da Pessoa, ainda 
não sejam respeitados em 
toda parte". Eles são exi- 
gidos pelo Artigo 2o da 
Declaração Universal. 

Igualdade perante a lei 
Não pode existir uma Lei 

para os bens nascidos e ou- 
tra Lei para os humildades 
de origem, como uma só 
deve ser a Lei para o ho- 
mem e para a mulher, para 
o cidadão e para o estran- 
geiro, para o branco e para 

o preto, para o civilizado e 
para q primitivo. 

A Igualdade perante a 
Lei, observados algumas li- 
mitações para o uso de cer- 
tos direitos, é característi- 
co das sociedades real- 
mente democráticas, tam- 
bém, impropriamente, cha- 
madas igualitárias. As de- 
mais concedem privilégio 
a certas categorias de cicv 
dãos, negando, pela Lei e 
pelos costumes, a funda- 
mental Igualdade de todos. 

Uma declaração que vem sendo cumprida 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

O mundo inteiro avançou 
no que diz respeito ao cum- 
primento dos Direitos Huma- 
nos. Apesar de estarmos no 
limiar do Ano 2000, muita 
coisa escrita na Declaração 
Universal dos Direitos Hu- 
manos, ainda vale. 

Claro que o que foi feito 

em 1948 tem de passar por 
mudanças para ir de encon- 
tro aos desejos de transfor- 
mação do ser humano, esse 
ser que está sempre buscan- 

do conquista, vitórias que vi- 
sem a garantia de melhorias 
de vida em todos os senti- 
dos. 

Os direitos e deveres es- 
tabelecidos na Carta vêm 
sendo seguidos à risca no 
mais longinquo País, mesmo 
que ele esteja em posição 
menos privilegiada econômi- 
ca e cultural. O que vale é 

assegurar meios que possam 
vislumbrar um futuro menos 
sombrio, que possibilite 
(até) sua inserção em proje- 
tos pomposos elaborados por 

nações em melhor posição. 
O que se observa, no en- 

tanto, é que ainda existe a 
falta de interesse por parte 
de alguns governantes em 
fazer valer, colocar efetiva- 
mente em prática, o que diz 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

O Brasil, por exemplo, 
cresce e aparece em virtude 

do reconhecimento das leis 
que fazem parte do documen- 
to que mudou a vida e o com- 
portamento de países antes 
considerados "ditadores" no 

que se refere aos direitos 
humanos. O Governo Fede- 
ral entendeu que é preciso 
evoluir, acompanhar o passar 
dos tempos, para não ficar es- 
tacionado no tempo. 

Então, que se faça valer 
(sempre) a Declaração Uni- 
versal dos Direitos Huma- 
nos, que se coloque um pon- 
to final em todo tipo de cS? 
criminaçào. Que o brasileiro 
possa entrar o novo milênio 
com a certeza de. ter atingi- 
do uma nova fase no seu pro- 
cesso evolutivo. 

Aprendendo na escola da vida 

porSeicho Taniguchi 
Professor 

Neste mundo depara- 

mos com vários inciden- 
tes, uns agradáveis, ou- 

tros desagradáveis. To- 

dos eles nos ensinam 

algo. Em outras palavras, 

este mundo é como uma 
grande escola e, todos, in- 

gressando nesta "escola 

da vida", adquirem conhe- 

cimento, aprendem a ma- 

nifestar o amor e se ele- 
vam espiritualmente. Di- 

ante desta afirmação, tal- 
vez as pessoas que não 

gostam de estudar pen- 
sem: "Que chateação!". 

Mas já que ingressaram 

nesta "escola da vida", 

precisam saber o real ob- 

jetivo dela e pessar a gos- 

tar dela. 

Isso porque, gostando 

desta "escola", as pesso- 

as sentem prazer de 

cursá-la (de viver), assi- 

milam todas as lições 

com eficiência e conclu- 
em os estudos com ótimo 

aproveitamento. Ou seja, 

chegando a hora, termi- 
nam a vida terrena com 

dignidade: morrem com a 

mente serena, sem sofri- 

mento. Em seguida, in- 
gressam numa outra "es- 

cola da vida", assim como 

os estudantes ingressam 

no curso colegial após 

concluírem o ginásio. E 
da mesma forma que os 

estudantes têm um perí- 

odo de férias antes do iní- 

cio do curso mais avança- 
do, todas as pessoas, ao 

terminarem o curso des- 

ta "escola da vida", têm 
direito a um período de 

descanso e reflexão, pre- 

parando-se, assim, para 

ingressar numa outra "es- 
cola da vida". As pessoas 

que obtiverem boas notas 

nesta "escola" de grau su- 

perior, da mesma forma 

que os estudantes que 
têm bom aproveitamento 

no ginásio conseguem in- 

gressar nos melhores co- 
légios. A melhor "escola 

da vida" é aquela mais 

apropriada para o nosso 
desenvolvimento espiri- 

tual. Na essência, todos 

somos filhos de Deus, 

perfeitos, maravilhosos e 

imortais. Mas esta vida é 
finita, pois é um palco 
provisório que o filho de 

Deus cria com a mente. O 

filho de Deus é perfeito 

e maravilhoso, mas 
fenomenicamente é 

como uma criança que 

ainda desconhece a pró- 

pria capacidade. A medi- 

da que ele evolui espiri- 

tualmente, passa a reco- 

nhecer a sua perfeição 
original, e manifesta a 
sua capacidade na pro- 

porção em que a reco- 

nhece. Nesta "escola da 

vida", as pessoas mani- 

festam o amor e a capa- 

cidade na medida em que 

os reconhece. 

O ser humano, en- 
quanto recém-nascido, 

não têm consciência do 

mundo à sua volta; ele 
apenas mama e dorme. 

Mas à medida que cres- 

ce, vai desenvolvendo a 

inteligência, manifestan- 
do sua capacidade e am- 
pliando o seu amor. No 

início, ele só recebe 

amor dos outros, mas aos 

poucos passa a amar os 

pais e os irmãos, em se- 

guida os amigos e os ani- 

mais; quando cresce, ar- 
ranja namorado (a), casa- 

se, constitui uma família 

e gera filhos. Assim, vai 
ampliando e elevando 
gradativamênte o seu 

amor e se desenvolve em 

todos os sentidos. 
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Imperatriz Urgente 

Edmilson Sanches, cidadão imperatrizense 

O secretário do Desen- 
volvimento Integrado do 
Município (Sedin). jornalis- 
ta Edmilson Sanches. rece- 
beu. na noite de quinta-fei- 
ra. 11. o título de "Cidadão 
Imperatrizense". por meio 
de projeto de autoria do ve- 
reador Raimundo Trajano 
Neto (PSDB), que leve 
apoio unânime da Câmara 
Municipal. Em sessão que 
tratou do assunto. Trajano 
Neto aproveitou para dizer 
que "o titulo foi concedido 
ao Sanches por ele sempre 
ter trabalhado em prol da 
cultura de Imperatriz, espe- 
cialmente. além de se tra- 
tar de um cidadão que esta 
sempre ao lado das grandes 
causas humanitárias. 

> Também receberam o tí- 
T.'lo de "Cidadão Imperatri- 
zense", mais dez personali- 
dades que têm relevantes 
serviços prestados ao de- 
senvolvimento da segunda 
maior cidade do Estado. 

A solenidade de entrega 
do título contou com a par- 
ticipação de um público sig- 
nificativo. momento em que 
o presidente do Legislativo, 
vereador Valmir Izidio Cos- 
ta. ressaltou a importância 
do trabalho das pessoas 
homenageadas dentro do 
processo de desenvolvi- 
mento de Imperatriz. 

A seguir, confira um dos 
trabalhos de Edmilson 
Sanches. Faz uma análise 

"Ta situação da violência na 
* cidade. 

O jornalista Edmilson 
Sanches tem bagagem. 
Este ano. por exemplo, 
exerceu o cargo de secre- 
tario de Comunicação do 
Município, criando a hoje 
Comunic. 

Como titular da Sedin. 
desenvolve ações no senti- 
do de incrementar o pro- 
gresso de Imperatriz. 
(por Raimundo Primeiro, 

editor de Cultura) 

"Das cidades 

em que vivi ou pe- 

las quais passei, 

jamais vi, da par- 
te do conjunto de 

seus habitantes, 

tanta omissão, 
tanta indiferença, 

tamanha passivi- 

quanto as 

se observam 
em Imperatriz." 

Covardia comunitária 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

A morte, por assassina- 
to a bala. de mais uma pes- 
soa em Imperatriz reme- 
te-nos a reflexões não so 
sobre os reais motivos de 
um crime mas especial- 
mente sobre as causas de 
violência. Não se deve cul- 
par "A" ou "B", mas o alfa- 
beto inteiro. 

Das cidades em que vivi 
ou pelas quais passei, ja- 
mais vi. da parte do con- 
junto de seus habitantes, 
tanta omissão, tanta indi- 
ferença. tamanha passivi- 
dade quanto as que se ob- 
servam em Imperatriz. Se 
muitos individualmente 
construíram a parte mais 
visível da grandeza da ci- 
da-de, colet+v^wuente so- 
mos um fiasco, um blefe, 
arremedo de desenvolvi- 
mento. borrão de civilida- 
de. lay-out de sociedade. 
Não há comunhão de bens. 
so lamentação de males. 
Não há espirito de coleti- 
vidade. não há unidade 
comum — não há comuni- 
dade. ínexiste a união que 
faz a força (de vontade) 
que poderia levar a união 
(da cidade). Quando ocor- 
re um homicídio — como 
o que vitimou o médico 
José Itamar Santos Guará 
—. a reação de sempre 
logo se faz notar: há uma 
comoção maior que nossa 
capacidade de luta. Se 
ocorre indignação pesso- 
al ou mesma justa revolta 
classista. não há continui- 
dade de luta. não ha pla- 
nejamento de idéias, pro- 
grama de ações. E. mais 
tarde, passados os mo- 
mentos de impacto, já pou- 
co nos importara mais o 
porvir de justiça e bem- 
estar coletivo a que nos e 
os nossos temos direito. 
Em diversas categorias 
profissionais, nos diversos 
níveis sociais, sejam jor- 
nalistas ou estivadores, 
médicos ou motoristas, 
comerciantes ou 
comerciários, patrões ou 
empregados, as atitudes 
da grande maioria dos 
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imperatrizenses so têm 
arranque — jamais persis- 
tência nem finalização. 
Após chorarem mais uma 
violência, as classes mais 
elevadas fecham-se em 
seus carros e casas como 
se o vidro fumê de seus au- 
tomóveis e os altos muros 
de suas mansões impedis- 
sem o reconhecimento e 
protegessem da violência. 
Vidro fumê e muros altos 
são ímã. chamariz — e não 
repelentes. Nas classes 
desfavorecidas de sempre 
— as mais atingidas e mas- 
sacradas mas menos co- 
mentadas —. creditam-se 
ao "destino" as ocorrênci- 
as e acredita-se no futuro 
como solução para os pro- 
blemas. "O tempo tudo re- 
solve". dizem. Mas — um 
revolucionário garante — 
quem sabe. e quer. faz a 
hora. não espera aconte- 
cer. 

Não ha vitoria sem sa- 
crifício: mas. infelizmente. 

os sacrifícios havidos não 
o foram em nome da luta. 
Pelo menos, não em nome 
de uma luta maior, coleti- 
va. mas. sim. em nome de 
uma disputa — particular, 
estéril, inócua, ás vezes 
imoral. 

Um dia a população im- 
peratrizense aprendera 
que já chega de sofrer, já 
basta de apanhar. Não ha 
mérito nisso. Entretanto, 
apanhamos. Apanhamos 
de bandidos, de políticos, 
de bandidos políticos e de 
políticos bandidos. Pior (e 
masoquistamente: apa- 
nhamos de nós mesmos, 
autoflagelamo-nos. Mu- 
lher de malandro perde, e 
feio. para essa nossa estra- 
nha aceitação e extrema- 
da resistência a tanta 
taca). 

Repetimos: Não há vito- 
ria sem sacrifício exige 
luta. continuidade, persis- 
tência. Pau dentro — dirí- 
amos. vulgarmente. Basta 

desculpar-se a si próprio, 
basta (fe culpar o próximo, 
os outros, as circunstânci- 
as. Pois tudo isso só existe 
em função de nossa própria 
existência. Existe o OU- 
TRO porque EU existo, sou 
o "nào-outro". Existem as 
circunstâncias porque EU 
as crio, por ação ou omis- 
são. e delas participo, de- 
las me sirvo, delas depen- 
do ou delas excluo. 

A corrente de união que 
falta em Imperatriz é a mes- 
ma que pretende a popula- 
ção ao pelourinho da vio- 
lência. do crime sem casti- 
go. Os elos fortes, mas de- 
sunidos. das classes e ca- 
tegorias são os mesmos 
que se unem para prender 
os imperatrizenses ao 
mourào onde, como reses, 
somos marcados a brasa, 
abatidos a bala. 

São umas poucas deze- 
nas. ou centenas, de 
pistoleiros e outros bandi- 
dos (ai incluídos os de ga- 
binete) contra mais de tre- 
zentos mil habitantes. E 
nesse jogo. que é jogado 
em nosso próprio campo 
(nossa cidade), como per- 
de feito o time da popula- 
ção! E sabe por quê? Por- 
que há uma moral bandida, 
porque até bandidos têm 
um código de honra, por- 
que eles têm espírito de 
corpo — se já lhes não bas- 
tasse o espírito de luta. 
Quanto ao outro time (o 
dos homens de bem. e de 
bens), não. esse não pre- 
cisa ter espirito de classe, 
aliás, nem precisa ter clas- 
se: é cada um com sua 
bola. suas regras, seu pró- 
prio jogo. E haja gol con- 
tra! 

Empresários e empre- 
gados. associados e solitá- 
rios. todos devem ser cha- 
mados. ouvidos, reunidos. 
Constitua-se um fórum 
imperatrizense. um conse- 
lho permanente de cida- 
dãos que seja buzina, alar- 
me. letra, em constante 
estado de prontidão. 
Homems de boa vontade, 
dispostos e à disposição, 
advogados, jornalistas, mé- 
dicos. religiosos, engenhei- 

ros. trabalhadores, cidadãos 
de fé e garra, que tomem 
frente e afrontem, não se in- 
timidem e levem adiante as 
causas, as coisas, os recla- 
mos e as reivindicações de 
todos. Sabemos como fazer 
e como conseguir resulta- 
dos positivos a partir da for- 
ça e do esforço coletivos. E 
necessário também um 
pouco mais de humildade 
nos poderosos e um pouco 
mais de poder nos humil- 
des. Juntos, pode ocorrer 
uma homogeneização de 
sentimentos e de atitudes 
que contribua para pôr por 
terra a violência bandida, a 
sem-vergonhice política e 
tudo mais que se contrapu- 
ser ao justo desejo de ser- 
mos. no mínimo, menos in- 
seguros e menos infelizes 
nesta terra santa, fundada 
por religiosos e afundada 
por criminosos. 

Que algo tem de ser fei- 
to aqui, todos sabemos e 
queremos. Não adianta di- 
zer que violências também 
ocorrem, em grau maior 
até. em outras cidades. 
Mas não somos 
onipresentes, não vivemos 
em OUTRAS cidades: vive- 
mos aqui. em nossa cidade, 
Imperatriz. De qualquer 
modo. é um bom exemplo 
para não ser seguido a ale- 
gação de que também há 
desgraças Imperatriz afora, 
e em nome disso não se 
fazer nada ou fazer pouco 
dos que querem que algo 
seja feito. 

Há outras atitudes a se- 
rem tomadas, valores a se- 
rem conjuntamente perse- 
guidos, problemas a serem 
solidariamente questiona- 
dos e resolvidos, situações 
idéias a serem desejadas, 
enfim, há uma cidade intei- 
ra a ser coletivamente 
erguida e, advindo daí. bons 
resultados a serem 
irmãmente usufruídos. 

Porque, aqui. até agora, 
afora as injustiças, só a co- 
vardia foi dividida. Só ela 
está sendo comunitária. E 
essa é a grande questão. 

A paz esteja conosco, 
mas. até lá. feliz mortal, fe- 
liz crime novo. 

I 
Umes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

ProÒMção òe áudio editado por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Cafifando 

Hoje estaremos partici- 
pando de uma coletiva do 
senador Epitácio Cafetei- 
ra. Respeitado pela popu- 
lação de Imperatriz, Cafe- 
teira, vem a região 
tocantina em ritimo de 
campanha. Os mais oti- 
mistas garantem uma vitó- 
ria folgada do senador nas 
próximas eleições. Ontem 
ele participou de um comí- 
cio na cidade de João Lis- 
boa, cidade onde tem uma 
das obras marcantes de 
sua administração quando 
governo do estado, o Es- 
tádio Cafeleirào. 

Mesmo estando em ou- 
tro estado quando da ad- 
ministração de Cafeteira, 
ouvimos muitos elogios do 
seu governo. Ao chegar 
nesta cidade maravilhosa 
constatamos a veracidade 
das informações que obti- 
vemos quando não vivía- 
mos a realizade deste es- 
tado. Uma vez Cafifa. va- 
mos todos Cafifá. 

do goleirão da Arábia 
Saudita. Por outro lado o 
atacante Ronaldinho. não 
agradou ao torcedor que 
acompanhou a partida. 

Irritado 

Apa 

Cafifando II 

Epitácio Cafeteira, re- 
força também a candidatu- 
ra de Lula Almeida, candi- 
dato a deputado federal no 
próximo pleito. Para Lula 
Almeida, a visita de 
Epitácio Cafeteira, vem 
em um momemto oportu- 
no, onde ele aproveitarar. 
para apertar as mãos dos 
seus velhos amigos de 
guerra. Segundo sua as- 
sessoria ele irá ficar dez 
dias na região. 

Certamente o vereador 
André Paulino. será 
visatado pelo senador da 
republica Epitácio Cafetei- 
ra. Quase que diariamen- 
te o legislador enautece os 
trabalhos realizados pelo 
senador quando de sua es- 
tada frente ao governo do 
Maranhão. Além de serem 
grandes amigos, Apa e 
Cafifa, são dois grandes 
marqueteiros. Leia-se (Tá 
na Mão), CaFÉteira, Apa. 
e outros... 

O técnico Mário Jorge 
Lobo Z»agallo. mesmo com 
a vitoria não gostou da 
apresentação da seleção 
Canarinho. Segundo 
Zagallo. faltou garra aos jo- 
gadores considerados im- 
portantes para seu projeto 
rumo a Copa da França. 

Jogo 
do ano 

Jomar 
Fernandes 

Cafifando III 

Epitácio Cafeteira, em 
uma rápida pesquisa feita 
no programa Imperatriz 
24 Horas, apresentado 
pelo jornalista Conor Fari- 
as, aplicou uma tremenda 
goleada de credibilidade, 
na governadora Roseana 
Sarney. A participação do 
telespectador no Canal 5, 
deixou evidénte a vontade 
do povão em mudar a si- 
tuação política do Mara- 
nhão. 

Quem também deverar 
ter uma conversa com o 
CaFÉteira, será o candida- 
to a deputado estadual 
Jomar Fernandes, que 
certamente deverá ter seu 
apoio. O li der do PT. na re- 
gião tocantina vem se pre- 
parando para chegar a As- 
sembléia Legislativa do 
Estado. Jomar Fernandes, 
também é um grande 
nome. 

A 7- edição do jogo do 
ano está sendo aguardada 
com muita expectativa por 
parte do torcedor impera- 
trizense. De acordo com 
Moreira Silva, diretor pre- 
sidente do Marwel Espor- 
te Clube, todos seus joga- 
dores já foram contactados 
no sentido de fazer um 
belo espetáculo, Até o fe- 
chamento desta coluna. 
Moreira Silva, não tinha in- 
formado o adversário dos 
craques do Marwel. Tudo 
indica que poderá ser o se- 
lecionado de João Lisboa. 

Insegurança 

Futebol 

Cafifando IV 

Romário mais uma vez 
mostrou porque é conside- 
rado indispensável no ata- 
que da Seleção Brasileira 
na próxima Copa. O Baixi- 
nho deixou duas marca por 
duas vezes contra as redes 

A insegurança na região 
tocantina aumentou assus- 
tadoramente. Mais dois 
elementos foram presos 
usando capús, revólveres e 
pistolas 7,65. 

De acordo com a Polícia 
C ivil o veículo Saveiro -pla- 
cas JTH 1365, que estava 
em poder dos elementos é 
produto de furto. A dupla 
também está sendo acusa- 
do de ter participado de 
um assalto a banco na re- 
gião de Santana do 
Araguaia no Pará, 

Ondas curtas 

Cafifa///Apa são grandes marqueteiros. 

CaFÉteira  

Tá na mão... (campanha Madeira) 

Apa.Apa...Apa 98. 

Qual será o slogan de Lula Almeida? 

Com a palavra Cafifa. 

E por falai em Cafifa, o homem goleou a governadora. 

Os números não mentem jamais... 

71 x ll...Dá]-he Cafifa. 

Hoje tem mais CaFÉteira na sede do PSB. Dá-lhe Cafifa. 

W  
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Progromocôo 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 

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 

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

Canal 5 TV Capital 

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

12:00 Imperatriz 24 Horas 
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 

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

Canal 7 TV Difusora 

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

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

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 programaçãS 

Canal 13 TV Nativa 

0(1:00 Teleinanhã 
06:30 Igreja da Crava no Dir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
0»S;00 1 lome Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Sanuirai Warriors 
09:30 Crnpo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Pulsai - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Crupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Eamborins 
17:00 Sessão Animada 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18; 15 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 jornal da Manchete 
21:30 Mandacaru 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão,Técnico ILOOPrograma 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 

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

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 

19:3 0 C NT J o r n al' (/! j 
(com Leda RichersU 
20:15 Série Hardball. 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

r 
Aries 

A nova posição de Vênus 
movimenta suas relações soci- 
ais. 

PROF0 ZEN 

SI Leào Sagitário 

Agora Vênus passa a ativar o 
signo complementar ao seu. tor- 
nando seus relacionamentos. 

O Sol. em seu signo, está em 
paralelo com Mercúrio, que esti- 
mula seu lado mais inteligente. 

Touro 

Seu planeta. Vênus, ingressou 
hoje em Aquário, onde acentua 
seu carisma pessoal. 

nj) 
Virgem ^ Capricórnio 

O trânsito da Lua pelo ponto 
mais elevado do seu cêu natal tor- 
na este dia perfeito para você. 

n 

Hoje Vênus deixa seu signo 
e passa a atuar sobre seu setor 
material, detonando uma fase; 
rica em realizações. 

Gêmeos n Libra Aq uário 

A Lua estará, hoje e amanhã, 
e.m seu signo, por isso recarrega 
plenamente suas baterias. 

Seu planeta-guia, Vênus. in- 
gressou nesta madrugada em Aqu- 
ário, seu setor sentimental, por 
isso detona uma fase propícia aos 
amores e encontros. 

bo 

Vênus lhe dá condições de 
superar a timidez e demonstrar 
mais lac.ilmente seus sentimen- 
tos. 

Câncer 

A passagem de Vênus pelo seu 
setor das transformações ajuda 
você a se libertar de hábitos in- 
desejáveis no terreno amoroso. 

ni 
Escorpião Peixes 

As vibrações da Lua ajudam 
você a dar o melhor de si e a se 
ahrmar mais vigorosamente. 

Não se iluda nem alimente 
expectativas demais em relação 
aos outros, para não se decepci- 
onar nem sofrer em vão. 

LABORATÓRIO 

br. Clésio Fonseca 

L-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

Z-ih: 977-112(5 

Lxamos especializados em: 
.vnanM^ U,mca> Micrubluiugia. Rotina Gumpieia. Gilopatõlogia, Losagciis ílormonaU. Teste 

1 ah i ntclade -1 eVS. Analise de Agita. Analise de Alimentos. Analises rüxicologica> 
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Capital 

Linda Veloso 

/AJccja Perfumada 

lyelemtmncto a grande 

| inauguração da mais nova { -i 

coguetuche da cidade, a teja 

Ádega Períur nada, da nossa 

amiga í tich 

:: resolvemos íazi 

■: f emandez. 

■/ alguns ftatis, 

piam mostrarmos 

tá prestigianá 

empn 

quem esteve por 

o a mais nova 

isária. 

WfâWwsÊÊÊ. 

» 

■->- 

i 

H 

/\ anfitriã Ja noite l lide f emandez com a dona 

da Franquia Sfela Bagqic 

i 

i 

CASA ESCOLA DEI BAMBINB 

XlCPil Excelência em educação infantil. 

élP-*. 9 Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

-mm 

■ u 
S : 

l liete Fernandez mais uma vez exibiu seus 

produtos self servie e ai tu la ft z pose com as amigas 

Shirlene, Fosangeía / ina e Mc. iria / eònia. 

Sfí 

11 

i empresário W alrmr com l hete, o belo Márcio 

e Maria / e Ca tia, durante inauguração. 

■m 

iii wi*' eum 
■y ; v 

. 

m 

y 

Casa! L vando e Fliefe / emandez dividinde 

com a simpática d)tela e o maravilhoso 

/ dio de ( tive ira. 

o pose 

Ebel 
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VTTRINNE 

   Roberto Oliveira 

Gravidez 

de Xnxa gera 

polêmica 

Apenas um dia após o 
anuncio oficial da gravi- 
dez da apresentadora 
Maria das Graças Xuxa 
Meneguel, em um pro- 
grama de auditório, a tur- 
ma do contra já disparava 
suas metralhadoras gi- 
ratórias. A primeira a 
manifestar indignação foi 
a mãe do ator, Luciano 
Sfazir. pai do bebê. em 
uma mensagem via inter- 
net. Ela acusou a apre- 
sentadora de oportunista 
e de estar usando o filho 
dela, que não tem a 
menor noção do quanto 
está sendo ridículo.A 
Igreja Católica também 

enviou mensagens via in- 
ternet e até concedeu 
entrevista na imprensa 
contra a gradidez. De 
acordo com a opinião da 
mesma, a maternidade 
fora do casamento é pec- 
ado e considerado 
adultério, como se Xuxa 
fosse a primeira mulher 
no mundo a ter um filho 
que não veio do seio de 
um casamento. 

Desfile 

Show in Bine 

Jeans 

Acontece neste sába- 
do. dia 13. a partir das 21 
horas, o desfile show de 
encerramento do curso 
de modelo manequim, 
ministrado pelo ator e 

modelo Marrony Delia 
Rhué. Muitas moças e 
crianças estarão experi- 
mentando a sensação de 
desfilar na passarela pela 
primeira vez. e ao lado de 
ura dos maiores nomes 
das passarelas. Após o 
desfile será a vez dos tal- 
entosos Wilson Zara e 
Lena Garcia soltarem a 
voz para os presentes. 
Marrony se diz satisfeito 
com o resultado de mais 
um trabalho em Imper- 
atriz. e promete fazer 
bonito na passarela. 0 
preço do convite será 
simbólico e poderá ser 
adquirido na portaria do 
Caneleiros, local da fes- 
ta, a partir das 21h. as 
empresárias Norma e 
Raffaella, estarão pre- 
sentes apoiando o inicio 
de carreira da modelo 
1'laviana, filha de Norma. 

Josué Moura (centro) posa ao lado do vereador André Paulino 

e colegas da imprensa. 

Modelos mirins da Bhte Jeajis 

m 

MM 

mm 

Rafaella Hilary (AGI) Josué Moura (Airt) e este colunista, na festa de 

posse da diretoria da Airt. 

mm/mm 
li 

ü 
■ 

■ i 

que sobe ao palco pela 
primeira vez. mais já 
mostra muita segurança 
e decisão definida quan- 
to a sua carreira. 

Um luxo 

Poucas foram as vezes 
em que a Airt reuniu um 
grupo seleto de profis- 
sionais para uma anima- 
da comemoração. O co- 
quetel de posse do novo 
presidente. Josué Moura, 
foi um requinte, e contou 
com o profissionalismo 
da diretora de eventos da 
entidade, Maria Leônia, 
que com um toque de 
classe e bom gosto, 
serviu um finíssimo co- 
quetel aos presentes, 
apesar de muita gente 
não ter comparecido ao 
evento, e outros que che- 
garam um pouquinho 
atrasado.O sucesso do 
encontro foi garantido. 
De parabéns os organiza- 
dores que de quebra ain- 
da ofereceram uma boa 
música com Luis Carlos 
Dias entoando o melhor 
da MPB. 

Noite de 

Márcia 

Márcia Peltier abriu o 
golgen Room do Copac- 
abana Palace (RJ), para 
festejar o sucesso de seu 
seu programa Márcia 
Peltier pesquisa, na Rede 
Manchete. Com um finís- 
simo jantar, Márcia rece- 
beu os convidados e 
dançou bastante. Entre 
os ilustres, as atrizes 
Mirian Rios, Luma de Ol- 
iveira, Celso Freitas. 
Florestan Fernandes Jr. 
Leilane Neubarth acom- 
panhada do marido Oliv- 
io Petit e Fernando Bar- 
bosa Lima, 

cebe hoje a noite, os am- 
igos para um animado co- 
quetel na Ufma. onde 
também discursa acerca 
da Juventude Socialista, 
do qual é simpatizante. 
Dentre os convidados, 
Celso Russo, Maxwel de 
Sousa, e Vanusa Holanda, 
dentre outros, que irão 
aproveitar a oportuni- 
dade para abraçar o ami- 
go que pouco tem com- 
parecido na cidade do 
frei, isso em função dos 
muitos compromissos. 

Festas 

Não foi nenhuma boca 
livre, mas uma reunião 
de amigos, que lotaram a 
residência da amiga 
Deuselice Paiva, no ultimo 
dia 07. quando se comem- 
orava mais aniversário da 
colunável. A festa supresa. 
contou com nomes de peso 
da política local, como 

Deusimar Negreiros, e Val- 
dinar Barros e Maria 
Querumbina, que pessoal- 
mente foram abraçar a vel- 
ha amiga. 

40 anos de 

música 

ü 
í > 

■ W í 
> 1 

Foi um encontro de 
músicos de todos os qui- 
lates e cantores sac^^. 
que se reuniram no último 
final de semana, para 
comemorar os 40 anos de 
músicas sacras em Imper- 
atriz. Com o tema: músicos 
a serviço do rei, os compo- 
nentes de bandas, corais, 
vocais e conjuntos music- 
ais, lotaram o novo temp- 
lo. e fizeram um encontro 
de louvor. A participação 
especial ficou a cargo de 
Goreth Monteiro, que so- 
mente em um dia, se apre- 
sentou em Imperatriz. 
Davinópoles e Açailan- 
dia. 
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Coquetel 

E o secretário geral da 
UBES, Jean Carlos, re- 
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Tribuna Livre 

  Jorge Quadros 

Mudança 

Na próxima segunda-fei- 
ra, o prédio onde funciona 
hoje a prefeitura Municipal 
estará, totalmente desocu- 
pada. E que a prefeitura irá 
funcionar agora num pré- 
dio às proximidades da Pra- 
ça dos Pioneiros, no centro 
da cidade. Os proprietários 
do antigo prédio entraram 
na justiça para receberem 
os meses de alugeul em 
atraso. Aproveitando a 
fome com a vontade de co- 
mer tomou-se a decisão de 
mudar de local a "viuva". 

Desarmamento 

Hoje à tarde, em grande 
carreata. os estudantes de 
Açailándia. lançam oficial- 
mente a Campanha dos Es- 
tudantes pelo Desarma- 
mento. No encerramento 
tjdos irão brindar com uma 

sta no Gigantão com a 
escolha da rainha do desar- 
mamento. A proporção que 
a Campanha for dando cer- 
to, tanto a Uesa quanto a 
Ubes irão promovendo ou- 
tros eventos para não dei- 
xar a peteca cair. 

Aniversário 

A Rádio Clube FM com- 
pleta este mês de dezem- 
bro, cinco anos de plena ati- 
vidade com muito sucesso. 
E para comemorar a data 
acontecerá no proximo do- 
mingo. dia 14. uma festa de 
arrepiar no Açaí Clube com 

v| presença da Banda 
• .letrópolis. A motivação é 

tanta que não se fala outra 
coisa aqui na city. Segundo 
os diretores da Clube FM 
Valdelice Oliveira e Fran- 
cisco Nunes, outras novida- 
des acontecerão até o final 
do mês. 

Entrevista 

Logo mais às dez horas, 
quem estará em nosso pro- 
grama Clube do Ouvinte, 
pela Clube FM é o prefeito 
municipal Deusdedith 
Sampaio, fazendo uma rápi- 
da avaliação do seu primei- 
ro ano de mandato e dizen- 
do dos seus propósitos para 
o ano vindouro. Inclusive 
se sai ou não candidato à 
deputado estadual e 
deuxando seus amigos a 
verem navios. 

Picolé 

O asfalto que foi aplica- 
do no local onde a Caema e 
Felma furaram, mais pare- 
ce picolé. Bastou uma chu- 

va ontem para que derre- 
tesse todo. No centro da ci- 
dade tem já cada cratera de 
envergonhar qualquer en- 
genheiro que se preze. 0 
"Zé Povinho", que pagou o 
serviço, continua pagando 
o pato. Até quando meu Je- 
sus Cristinho o dinheiro e 
o povo serão desrespeita- 
dos? La vem desculpas es- 
farrapadas de quem fez o 
serviço. 

Tarifa 

A população quer saber 
por que cargas d agua esta 
pagando tão caro pelo con- 
sumo de energia elétrica 
em Açailándia. Tem gente 
que está pagando o "olho 
da cara" sem ter aparelhos 
suficientes para isso. E 
quando se vai reclamar, ai 
é outro Deus nos acuda. 
Nada de respostas concre- 
tas e educadas. 

Educação 

Por falar em Cemar. os 
seus profissionais ou pesso- 
as que prestam serviço à 
essa conceituada empresa 
estatal não passam por um 
sério treinamento de aten- 
dimento ao consumidor? 
Ou apenas aprendem como 
cortar ou religar a energia 
da população. É que quan- 
do eles somem com os 
papelotes de corte, vão 
para uma guerra, ao chega- 
rem nas residências não 
querem nem saber se o 
consumidor está em atraso 
ou se houve erro do com- 
putador da empresa, vão 
cortando ao Deus dará. E 
se o consumidor diz que pa- 
gou mas o comprovante 
saiu no bolso do marido ou 
da esposa, aí cortam na 
maior cara-de-pau e. para a 
religaçâo é ladainha. A 
desburocratizaçào ainda 
não chegou por aqui. que 
pena. 

Iluminai, é Natal 

As empresas de nossa ci- 
dade até que enfim entra- 
ram no clima natalino e 
mesmo timidamente vão 
enfeitando suas lojas. Na 
entrada da cidade a Acia. 
Associação Comercial e In- 
dustrial de Açailándia dá as 
boas vindas aos visitantes 
com uma bonita estrela e 
bastante iluminação. Mas a 
maior iluminação até agora 
é a da Rádio Clube FM que 
aproveitou sua torre para 
enfeitar as noites natalinas. 
O Rotary Clube também 
está colaborando e aumen- 
tará o numero de lâmpadas 

da torre da Clube FM. 

Santa Luzia 

Acontece logo mais 
noite no Distrito de Pequiá 
a festa de Santa Luzia. Os 
devotos da Santa estão eu 
fóricos e prometem uma 
noitada agradabilíssima 
aos católicos da região 
Depois da Santa Missa e 
dos leilões para arrecadar 
dividendos para a obra 
assistencial da Igreja, have 
rá a parte profana, é claro 
com muita música e agita 
çào por conta da equipe 
Gigantão. do amigo Miro 
Ferraz. 

Telefonia 

Já está funcionando em 
caráter experimental a tele 
fonia celular do Pequiá para 
o sorriso dos empresários 
daquele setor industrial 
Foi uma luta árdua, garan 
te o DrQ Rubens Parra, su 
perintendente da Viena Si 
derúrgica, mas veio em boa 
hora, principalmente agora 
que as empresas começam 
a ver novos horizontes. A 
inauguração para o proces 
so definitivo ainda não está 
marcada, mas todos estão 
satisfeitos. 

Vaquejada 

Com a inauguração do 
Parque Nelson Oliveira, a 
Vaquejada, aqui neste lado 
do Maranhão, tomou novo 
rumo. Com a persistência 
do amigo advogado 
Dernival Guimarães, a coi 
sa vai pegar pra valer. As 
quintas-feiras, de quinze em 
quinze dias, acontece um 
bolào de vaquejada no Par- 
que e muita gente tem com 
parecido. Só estamos espe 
rando uma vaquejada da- 
quelas do tipo da inaugura 
çào do Parque, para saber 
mos quem é o vaqueiro 
ruim que dói. 

Prenuncio 

Tem gente que garante 
que na próxima eleição para 
prefeito a cobra vai fumar 
E que alguns empresários 
cá de casa, principalmente 
aqueles que nunca são can 
didatos, mas gostam de co- 
locar lenha na fogueira, afir- 
mam que dois nomes de 
peso estarão igual unha 
carne para concorrerem ao 
cargo de alcaide e vice. res- 
pectivamente. São eles Ru- 
bens Parra e Carlos Gallet- 
ti. Posso garantir que se a 
bruxa estiver certa, não vai 
ter pra ninguém. i, 

Justiça proíbe 

serviço de moto-táxi 

A partir de agora, motoqueiro que transportar 

passageiros, será preso 

A Secretaria de Esta- 
do da Justiça e Segu- 
rança Pública proíbe o 
serviço de transporte 
de passageiros em 
moto-táxi em todo o 
Maranhão. 

Em documento, 
(vide ao lado), o secre- 
tário Raimundo Cutrim 
considera que o moto- 
táxi coloca em risco a 
vida de pessoas que se 
utilizam do serviço, e 
que a motocicleta não 
foi contemplada na le- 
gislação de trânsito 
como veículo de alu- 
guel apropriado para 

transporte de passagei- 
ros. 

A decisão, tomada a 
nível de Estado, obriga a 
Ciretran a tirar de circu- 
lação os motoqueiros 
que atuam em Impera- 
triz, e certamente provo- 
cará revolta. 

0 serviço de moto- 
táxi, queiram ou não 
taxistas e autoridades, e 
por mais que coloque em 
risco a vida de muita gen- 
te, tem aprovação de uma 
população que até o seu 
surgimento não dispunha 
de poder aquisitivo para 
usar táxi. um serviço que 

forçado pela concorrên- 
cia, por ele mesmo taxa- 
da como " desleal" teve 
que reduzir suas tabelas. 

Entre a população e 
moto-taxista, espera-se 
um descontatamento ge- 
ral, afinal, foi neste servi- 
ço, que muita gente, en- 
controu uma fonte de em- 
prego e renda e com a 
probição do trabalho, a 
fila dos desempregados 
certamente aumentará. 

Os sindicatos dos 
moto-taxistas e das em- 
presas moto-taxistas pro- 
metem recorrer a outras 
instâncias. 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PORTAIUA N- 38/39 ASSEPLAN/SEJUSP. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no 
uso de suas atribuições legais e, 

C onsiderando a proliferação do serviço irregular de MOTO-TÁXI em diver- 
sas regiões do estado, 

C onsiderando que sob o argumento de tratar-se de um problema social o 
aludido serviço coloca em risco a vida das pessoas que dele se utilizam, 

Considerando, finalmente, que o CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO, 
orgão disciplinador de trânsito em caráter normativo no país, entendeu que a 
motocicleta não contemplada na legislação de trânsito como veículos de alu- 
guel apropriado para transporte de passageiros, 

RESOLVE: 

- Proibir em todo o estado do Maranhão o serviço de moto-táxi, por consti- 
tuir-se o seu exercício, no ilícito penal capitulado no artigo 47 do Decreto-Lei 
n9 3.688, de 03 de outubro de 1941. 

- Determinar ao Departamento Estadual de Trânsito, através de seus ór- 
gãos, a coibir, na forma da lei, a execução do serviço a que se refere o item 
anterior. 

Dê-se ciência. 
Publique-se e Cumpra-se. 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO DE 1997. 

RÁ 
Secretário de 

Z 7 

tado 

'RIM 

Justiça é Segurança Pública. 

Mota 

a sexta-feiral 

das 13h00 às 14 horas 

Láa e Jornal Capital 721 

/I # 

2506 
0 Seu líder Diário 
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Sociedade em Evidência 

Ademir Sousa 

Blitz 

A polícia Rodoviária Federal esta em ação para coibir o abuso dos 

mototaxistas em Aeaüàndia. A batida érjeral motoqueiros desabili- 

tados e sem equipamento de segurança, imediatamente ficará sem 

seu veículo. O mesmo será apreendido e ficarão retido no posto da 

PRf de Pequiá. 

Visitando 

Está visitando nossa cidade a jovem Karla Brandão, primogênita 

do casal Carlos c Tereza Brandão. A ninfeta reside na cidade de 

Cochabamba, onde é apurada aluna e cursará o terceiro período de 

medicina na Universidade Del Valle, maiór instituição acadêmica 

da Bolívia. 

Banda Magníficus 

Ejjrande a expectativa em tomo da apresentação da maior ban- 

da de forró do Brasil, Banda Majjníficus. O grande show será reali- 

zado no Açaí Clube, e os ingressos já estão a venda na botique Mi- 

nas Brasil pelo valor de R$ 10,00 antecipados. Prestigie. 

Difusora confraUmiza 

Será logo mais ás IQhOO no Clube Água Viva, a confiuternização 

dos funcionários do SBT (TV Difiisora), de Açailándia. Durante o 

evento, haverá a troca de presente do tradicional amigo secreto. Será 

senndo um concorrido coquetel. 

wmmm 
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De realce 

* Viajando hoje d capital mineira a empresária Tereza Brandão, de (Mie 

trará o complemento de roupas Jashion (festas), para você brilhar mais nas 

festas de final de ano. 

* Este ano o Natal de Açailándia tem tudo para ser um dos melhores, a 

começar pelo brilho da cidade, onde em vários pontos é visto a luz da frater- 

nidade, seja em uma pequena árvore de Natal ou no majestoso monumento 

da Rádio Clube (Valdelice) e entroncamento (AC,IA) lojistas em geral. 

* Os amigos da Sumasa se confraternizam hoje na Via Lateral. 

* A Umes promove hoje o concurso Garota eGaroto Internacional da 

Região Toem tina com a participação da banda Legião Urbana Covei: 

Ivete 
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Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RI A BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÁNDIA 

Morais Madeiras e Materiais 

para Construção Ltda 
INDÚSTRIA: Rua Paraguai, s/n-Pq. das Naçôes-Fone (098) 738-185 -Açailâmtía-MA ' 
DEPOSm); Qd. 23 Lote 60/A, 72-Vila Udemur-Fone (098) 738-1890-Availândia-MA 
LOJA; Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Açailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Plano Geral 

Raimundo Primeiro 

Deu 
no jornal 

A Federação das Associ- 
ações Comerciais e Industri- 
ais do Estado do Tocantins 
(Faciet). está concentrando 
seus trabalhos para a criação 
de uma Câmara de Comer- 
cio Exterior no Tocantins, 
interligada aos demais esta- 
dos brasileiros, como já exis- 
te em Brasília. Rio de Janei- 
ro e São Paulo. Segundo pre- 
sidente da Faciet. Wilson 
Neves, o objetivo da criação 
da Câmara de Comercio 
Exterior será a divulgação do 
produto locantinense. prin- 
cipalmente do setor agríco- 
la. com destaque para os 
grãos, carne bovina e peixe. 

Neves destaca que a 
Faciet atuara através de 
assessoramento a classe 
empresarial durante as ro- 
dadas de negócios realizadas 
no exterior. Falando sobre o 
assunto, destacou: "mas. 
-para a classe empresarial 
Fngressar no mercado exte- 
rior. será preciso o desenvol- 
vimento de uma cultura de 
exportação, que poderá ser 
atingida através da prepara- 
ção do setor, com orienta- 
ções dirigidas aos empresá- 
rios e uma atenção especial 
aos nossos produtos, alian- 
do qualidade a preço compe- 
titivo", A curto prazo. Neves 
ressalta que serão implanta- 
das as câmaras nos municí- 
pios de paraíso. Porto Naci- 
onal, Palmas e Araguaina 
além de Gurupi. que já está 
funcionando. 

Defendendo 
I privatização 
' O presidente do Senado 
voltou a dWender a 
privatização tia Pelrobras. 
embora admita que será pre- 
ciso aguardar pelo momen- 
to adequado; e disse que 
cabe ao presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso a últi- 
ma palavra nas divergências 
entre as autoridades respon- 
sáveis pelo setor a respeito 
do assunto. "No momento. 

a privatização não deve ser 
feita, mas será, mais cedo ou 
mais tarde; é uma coisa ló- 
gica". afirmou Antonio Car- 
los Magalhães. 

A respeito das posições 
divergentes dos presidentes 
do BNDES, Luís Carlos 
Mendonça de Barros, e da 
Petrobras. Joel Rennó. o se- 
nador afirmou que cabe ao 
presidente da República de- 
cidir. "0 presidente da Petro- 
brâs deu uma resposta lógi- 
ca. ao dizer que cada um fala 
o que desejar: isso é demo- 
crático. Entretanto, ha uma 
posição do governo que a 
Pelrobras não está seguindo. 
O presidente da Republica e 
quem deve dizer o que fa- 
zer". finalizou. 

Com 
aSeduc 

A Secretaria da Educação 
e Cultura do Município, por 
seu titular, o acadêmico 
Agostinho Noleto, ofereceu 
â apreciação da AI L. o proje- 
to "Um sonho de Letras". 
Visa promover e estimular 
a leitura sistemática por par- 
te dos professores da rede 
municipal de ensino. 

A Academia Imperatri- 
zense de Letras, mediante 
convênio de cooperação 
mútua que para tanto seria 
assinado, desenvolveria vá- 
rias funções, inclusive de 
selecionar e indicar textos 
para tanto adequados, bem 
como ministrar orientações. 

Pela resolução de n0 7/97 
o presidente criou a comis- 
são temporária para estudar 
O assunto e propor encami- 
nhamentos. São seus inte- 
grantes: Arnaldo Monteiro. 
Edmiíson Sanches. Tasso 
Assunção e Zeca Tocantins. 

Ecosofia 
em destaque 

O professor José Geraldo 
da Costa, editor da Folha 
Informativa da Academia 
Imperatriz de Letras (AIL). 
diz que "ha tempos atras..., 
nossa Casa fazia publicar 

"sueltos", sob o título aci- 
ma realçado, em uma "co- 
luna denominada Anota- 
ções da Academia, sem 
assinatura. 0 autor sempre 
imaginou estar sendo pio- 
neiro. ao menos com o ne- 
ologismo.. Ecosofia. pois 
o "inventara" ... já que nun- 
ca houvera visto em qual- 
quer lugar. Posteriormen- 
te. participando, a convite, 
de curso realizado em São 
Luís (verbis: "Economia 
Ecológica") sob a coorde- 
nação do economista Cló- 
vis Cavalcante (Fundação 
Joaquim Nabuco, Recife- 
PE) ficou surpreendido 
com a informação, no caso 
mais que abalizada, de que 
na Europa (creio que Ingla- 
terra) havia ate uma "Soci- 
edade Internacional de... 
Ecosofia". certamente com 
seus luminares!" 

"Antes que isto lhe te- 
nha significado alguma de- 
cepção (?) até pelo contrá- 
rio. operou como uma rea- 
limentaçào. De esperan- 
ças-quase-cer tas... Tal fato 
poderia estar sinalizando 
que. quando nos dedica- 
mos a uma reflexão e/ou 
uma ação — e. acima de 
tudo, o fazemos procuran- 
do superar limitações pa- 
roquiais ou bairristas e. 
principalmente, egoístas... 
- poderemos estar partici- 
pando 

Imprensa 
em debate 

0 vereador Arnaldo 
Alencar confidenciou-me. 
dia desses, ter vontade de 
promover um fórum de de- 
bates sobre o papel da im- 
prensa. Desta forma, pre- 
tende reunir os profissio- 
nais de comunicação da se- 
gunda maior cidade do Es- 
tado e. na Câmara Munici- 
pal. fazer evidenciar a rele- 
vância da imprensa ao pro- 
cesso de desenvolvimento 
do município. "Traremos 
os melhores profissionais 
do Pais", revelou. 

Em cima do lance 

Em virtude das chuvas que caíram sobre a cidade, ontem, muitas ruas ficaram 
alagadas. Até artérias do Centro não ofereceram condições de trafegabilidade. 

A Comissão de Assuntos Sociais (Cas). presidida pelo senador Ademir Andrade (PSB- 
PA). realizou audiência pública para a instrução do projeto de lei do senador Casildo 
Maldaner (PMDB-SC) que disciplina a criação dos conselhos de fiscalização profissio- 
nal. 

Dia 19 vindouro, vai ter mais um vale tudo em Imperatriz. 12 lutadores subirão ao 
ringue, no Juçara Clube, no maior show de pancadaria da cidade. 

A Associação de Imprensa da Região Tocantina (Airt) trabalha, com a posse da nova 
diretoria, no sentido de fazer mudanças no seu estatuto. 

> 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

'idade Universilána PAULO VI - C.G.C. 06.352.421/0001-68 - FONE: 245 1500 ■ FAX; (098) 245 5882 

mada nos Termos da Lei N.0 4,400 de 30.12.81 Vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia 

- Caixa Postal 09 - São Luís - Maranhão Hk 1 

Publicamos por incorreção o resultado do Concurso Público n9 001/97 no 

cargo de Advogado realizado para Prefeitura Municipal de Imperatriz 

N0 DE 
ORDEM INSCRIÇÃO NOME PONTOS SITUAÇÃO 

01 01998 EVERTON PACHECO SILVA 59.00 APROVADO E CLASSIFICADO 

02 03047 MIGUEL DELADIR BARROS 55.00 APROVADO E CLASSIFICADO 

03 03008 NILTONBIANQUINI FILHO 54.00 APROVADO E CLASSIFICADO 

04 02363 GILVAN DUARTE DE ASSUNÇÃO 53.00 APROVADO E CLASSIFICADO 

05 02206 SALUSTIANO VIEIRA SILVA 52.00 APROVADO 
06 01401 MARIA HELENA DE O. AMORIM 50.00 APROVADO 

07 06056 JAQUELINE AGUIAR DE SOUSA 48.00 APROVADO 

08 04063 REGINA CÉLIA NOBRE LOPES 47.00 APROVADO 

09 01381 IZILDA RODRIGUES NOGUEIRA 45.00 APROVADO 

10 04066 ZILMA RODRIGUES NOGUEIRA 44.00 APROVADO 

11 03788 MÁRCIA RIBEIRO LIMA 44.00 APROVADO 

12 03066 DORANILSCE S. DE MENEZES 43.00 APROVADO 

13 00899 Ma NILMA DOS S. BARROS 42.00 APROVADO 

14 02409 LEIA SILVA SANTOS 41.00 APROVADO 

15 04949 FARHATSADDI FILHO 41.00 APROVADO 

16 00416 CARLOS ALBERTO MADEIRA 38.00 APROVADO 

1 7 02998 MARIA HELENA DE S. SILVA 36.00 APROVADO 

18 02723 AILSON BEZERRA RODRIGUES 35.00 APROVADO 

São Luís, 02 de dezembro de 1997. 

Prof. Raiunindo Nonato Negreiros Vale 
Presidente da Comissão de Concursos Públicos 

Paulo Marinho firma parceria com prefeitura 

0 ex-prefeito de Caxias 
e candidato ao Senado. Pau- 
lo Marinho, em visita a Im- 
peratriz. eleogiou a iniciati- 
va de produtores quanto a 
realização do Seminário do 
Leite. 

Paulo Marinho, que ja 
anunciou para Imperatriz a 
instalação de empresa de 
captação e resfriamento de 
leite, afirmou que o encon- 
tro "certamente proporcio- 
nara aos produtores e indus- 
triais . maior experiência 

quanto ao trabalho com o 
leite". 

Acompanhado do cubano 
Roberto Solano. PHD no as- 
sunto, Marinho anunciou 
que firmou programa com 
a prefeitura de Montes Al- 
tos, com o objetivo de trei- 
nar inseminadores e distri- 
buir material genético para 
pequenos produtores. 

Nesta sexta-feira, o ex- 
prefeito visitou Montes Al- 
tos. levando uma primeira 
remessa de sémens e foi 

muito bem recebido por 
produtores que elogiaram o 
íéchamento de uma parce- 
ria entre ele o município. 

Para produtor Francisco 
Silva, "este programa vai 
permitir aos produtores de 
Montes Altos, colocar no 
mercado em um curto pe- 
ríodo de tempo, leite e um 
gado de melhor qualidade", 
"temos certeza que o pro- 
grama marca um novo tem- 
po para o produtores da re- 
gião". concluiu. 

Chamada de emprego 

Atenção moças e rapazes que queiram ga 

nhar muito dinheiro na área de propagan- 

da ganhando ótimas comissões, compare- 

cer segunda-feira no prédio do Grupo Ca- 

pital, a partir das 09h00. 

Falar com Roberto Martins. 

Imperatriz 24 Horas - De 

segunda a sexta-feira, de 

meio-dia ás 13h00. 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

ÁUDIO & VÍDEO 

A sua melhor 

qualidade em SOM e 
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Bom de Bola 

 Francisco do Vale 

Vasco aposta na experiência 

Valber jogando improvisado é mantido na lateral do vascão 

contra o Palmeiras 

O zagueiro Válber, de 30 
anos, improvisado na late- 
ral direita do Vasco, con- 
quistou definitivamente a 
confiança do técnico Antô- 
nio Lopes e está sendo con- 
firmado como titular nas 
duas partidas finais contra 
o Palmeiras. Segundo 
Lopes, Válber é um bom 
jogador, de excelente téc- 
nica. "Ele tem estrela para 
ser campeão. Já conquistou 
o mundial e a Libertadores,, 
em 93, pelo São Paulo. E 
experiente, por isso optei 

por ele." Válber participou 
de 19 jogos neste Brasilei- 
ro e chegou a marcar um 
gol na vitória de 3 a 0 so- 
bre o Bragantino na primei- 
ra fase, mas foi afastado do 
time por falta de condicio- 
namento físico. O novato 
Maricá passou a substitui- 
lo. 

"Não desanimei no tem- 
po em que fiquei fora por- 
que o Lopes me explicou o 
motivo pelo qual estava me 
tirando do time. O ruim é 
quando o treinador não fala 

nada", afirmou. 
Ele disse que quando 

chegou ao Vasco -seu pas- 
se pertence ao São Paulo e 
o empréstimo ao Vasco ter- 
mina no final do campeona- 
to- pesava 84 kg, acima dos 
80 kg considerados ideais 
para o sgu porte físico. 

"O técnico disse que. as- 
sim que tivesse um condi- 
cionamento ideal, voltaria 
ao time. Trabalhei forte e 
agora estou sendo recom- 
pensado", disse ele, que 
está pesando 79 kg atual- 

mente. 
Um dos jogadores a dar 

força a Válber nesse perío- 
do, segundo ele, foi o ata- 
cante Edmundo, que o in- 
centivava a treinar forte 
para retornar logo à equipe. 

"Graças ao preparador fí- 
sico Bebeto de Oliveira, que 
desenvolveu um trabalho 
específico, consegui entrar 
no mesmo ritmo dos titula- 
res", afirmou o jogador, sem 
esconder o interesse de con- 
tinuar no Rio de Janeiro na 
próxima temporada. 

Paulistão promete superar em 98 

Inter de Limeira já iniciou as contratações para a próxima temporada 

A Inter de Limeira con- 
tratou mais dois reforços 
para a disputa do Campeo- 
nato Paulista da série A-l 
em 98. 

O time de Limeira vai 
enfrentar o Araçatuba em 
casa em sua primeira parti- 
da na competição estadual, 
no dia 18 de janeiro. 

Na quinta-feira, a direto- 
ria do clube acertou o em- 

1 préstimo do zagueiro 
Paulão, do Sport, de Lisboa, 
em Portugal. 

De acordo com o super- 
visor de futebol do time, 
José Olímpio, o jogador de- 

verá se apresentar ao téc- 
nico Márcio Araújo na se- 
gunda-feira, para iniciar os 
treinamentos com o resto 
do grupo. 

Além dele, o goleiro 
Ricardo Pinto (ex-Atlético 
Paranaense) acertou com o 
clube, mas só se apresen- 
tará em janeiro. 

O penúltimo reforço, o 
jogador Marcelo Prates, do 
Bragantino, acertou o em- 
préstimo para a Inter no iní- 
cio da semana. 

Com esses jogadores 
sobe para sete o número de 
reforços do time de Limei- 

ra para enfrentar o 
Araçatuba, no dia 18, em 
Limeira. 

Há cerca de dez dias, o 
goleiro Sadi (ex-Joinville) 
acertou com a Inter. O za- 
gueiro Sandro Becker. que 
estava no Internacional 
(RS), também acertou e vai 
disputar o Paulista pela 
Inter. 

O ponta-direita 
Mauricinho, que jogou no 
São Paulo, e Lira, lateral- 
es quer d o (ex-Fluminense), 
completam o quadro de re- 
forços. 

Segundo o supervisor da 

Inter, todas as contratações 
estão seguindo uma lista de 
indicações do técnico Már- 
cio Araújo, que começou a 
trabalhar na Inter no dia 1. 

Segundo o supervisor de 
futebol, não está descarta- 
da a hipótese de a Inter ter 
mais reforços antes da pri- 
meira partida do Paulista, 

"Queremos montar um 
time competitivo e que não 
apenas mantenha a Inter na 
série A-l. Queremos, pelo 
menos, passar para a segun- 
da fase da competição", dis- 
se o supervisor de futebol. 

Comissão da Sedei entrega relatório 

O Departamento de Pra- 
ças Desportivas, da Secreta- 
ria Municipal dos Esportes e 
do Lazer (Sedei), divulgou o 
relatório da Comissão de Sin- 
dicância formada para apurar 
os atos de vandalismo ocor- 
ridos no último dia 30, duran- 
te a partida do Guarani, de 
Imperatriz e Maec, de Mon- 
tes Altos, no Estádio Frei 
Epifánio d'Abadia. 

Á comissão apurou as de- 
núncias de práticas de dis- 
túrbios. agressões físicas e 
danos materiais causados no 
interior do estádio pelos atle- 
tas, torcedores e técnico do 
Guarani Esporte Clube. A 
comissão teve como presi- 
dente Pedro Faustino de Sou- 
za, auxiliado por Rodolfo Fer- 
reira de Carvalho e 

Raimundo Vale Leal. 
O juiz de reserva da parti- 

da, Edimar Pereira citou os 
nomes dos atletas João Filho, 
Clodomir e ainda o técnico 
Batatinha, da equipe do 
Guarani, como envolvidos no 
episódio que resultou em 
danos materiais ao patrimô- 
nio público e. ainda na lesão 
corporal do atleta da equipe 
do Maec. Luís Lima Almei- 
da por um elemento identifi- 
cado como Edmilson de tal. 
que se encontra preso. 

O relatório esclarece que 
a equipe causadora do tumul- 
to já foi eliminada das com- 
petições pela direção do 
evento, O documento afirma 
também, que não havia segu- 
rança pública no Estádio para 
garantir á realização da par- 

tida, e. conforme informa- 
ções prestadas pelo coman- 
do do 3° BPM em oficio, não 
lhes foi feito nenhuma soli- 
citação neste sentido. 

A comissão considerou 
como uma falha horrenda, 
a escalaçào de árbitros das 
cidades que estavam dispu- 
tando a partida. "Outra gra- 
ve falha detectada foi com 
relação ao ato do árbitro 
principal SR. juScELlNU 
MIRANDA, este de forma 
incoerente, imprudente e 
até certo ponto infantil, deu 
início à partida sem a pre- 
sença de policiamento e 
mesmo após os primeiros 
incidentes ocorridos, onde 
o próprio fora agredido, não 
deu por encerrada a parti- 
da". avalia o relatório. 

Conclusão 
O relatório, em seu ultimo 

parágrafo, fornece seu pare- 
cer sobre as medidas que 
poderão ser tomadas pela 
Sedei. O documento pede 
que o Guarani Futebol Clu- 
be seja proibido de partici- 
par em qualquer evento es- 
portivo promovido ou pa- 
trocinado pela Sedei, du- 
rante o período de dois 
anos, bem como a suspen- 
são de cessão de qualquer 
praça esportiva administra- 
da pela Sedei para essa equi- 
pe. "Devendo ser aplicada a 
mesma penalidade aos srs. 
Estevão Leão (Batatinha); 
Clodomir R. da Silva (Codó) 
e João Filho, estejam em 
que equipe estiverem", con- 
clui o documento. 

Campeonato Brasileiro 

Palmeiras x Vasco - ao vivo na Rádio Capital 

A melhor cobertura com a equipe da galera, direto de São Paulo e Rio de Janeiro 
Narração: Renilson Sousa 

Reportagens: Edvaldo Cardoso 

Oferecimento 

Solecit: lolete Dino - Dinamismo, Trabalho e competência 

APA/98 - com o povo de Imperatriz em todos os momentos 

Secretário Valdecy Ferreira - moralizando o esporte Imperatrizense 

Dr. Luis Carlos Noleto - vem com força total. O nome certo para a solução 

Casa do Estudante - Fabricação de uniformes para todas as escolas 

Sinrural- Administração séria e competente- Coronel Ventura 
:es Altos, no Estádio Frei 

Brasileiro em alta 
O técnico brasileiro Renê 

Simões, que classificou a 
Jamaica para a Copa do 
Mundo da França, decidiu 
perdoar dois jogadores bani- 
dos da equipe. Ele afirmou 
que voltará a con vocar os ata- 
cantes Walter Boyd e 
Onandid, que haviam sido 
dispensados aposse desenten- 
derem com o treinado}: Os 
atletas estão na lista de 29 
jogadores divulgada nesta 
sexta-feira por Simões que 
servirá de base para a esco- 
lha dos 22 que irão ao Mun- 
dial. Na listagem, seis dos 
atletas são ingleses 
naturalizados jamaicanos. 
"Todos tem uma nova opor- 
tunidade. Começamos do 
zero", afirmou o brasileiro 
ao divulgar a lista. 

uma alimentação mais 
regrada e o controle do perí- 
odo de descanso dos atletas. 

Liberados 
Familiares dos jogadores 

podem irá concentração, mas 
apenas durante o horário li- 
vre -pela manhã, se não hou- 
ver treino, ou após o almoço. 
Não podem dormir no hotel. 

Quando o time treina pela 
manhã, às 9h, como ocorreu 
na última quinta-feira, os jo- 
gadores são obrigados a des- 
pertar às 7h. Quando não, 
podem dormir até a hora que 
desejarem. 

O almoço c pontualmente 
às 12h, sempre com uma ali- 
mentação rica cm 
carboidratos de absorção len- 
ta, como por exemplo osfari- 
náceos. 

Romário o "artilheiro" 
Os dois gols de Romário 

contra a Arábia na vitória 
de 3 a 0 nesta última sexta- 
feira colocaram o atacante 
como um dos três maiores ar- 
tilheiros da história da sele- 
ção brasileira, perdendo ape- 
nas para Pelé e Zico. Segun- 
do a Confederação Brasilei- 
ra de Futebol, Romário fez 
44 gols, passando Rivellino, 
com 43. "Fico feliz, porque 
de pouquinho a pouquinho 
vou escrevendo meu nome na 
h istória", co m e m o ra v a 
Romário após o jogo. Para 
ele, o segredo de sua atuação 
sexta foi a marcação dos ara- 
bes em Ronaldinho. "Todo 
mundo fica no pé dele c es- 
quece que eu estou jogando. 
Aí não tem jeito, ésó faturar. 
A bola sobra para mim, c eu 
marco mesmo." 

Frutas 
No café da manhã são ser- 

vidos cereais, frutas, leite e 
geléias. A alteração será ape- 
nas no dia da partida, com 
a preferência por 
carboidratos de absorção rá- 
pida, como açúcar e me [Os 
carboidratos metaboliiados 
se transformam em fonte 
grande de energia. Antiga- 
mente, recomendava-se aos 
atletas uma alimentação 
mais rica em proteínas. Hoje 
isso mudou", afirma o super- 
visor de futebol do Vasco, 
Isaías Tino co. Os jogadores 
descansam após o almoço até 
as 16h, quando seguem para 
o treino. No retorno, o jantar 
é servido pontualmente às 
19h. Após isso, geralmente 
assistem à televisão, até o to- 
que de recolher, pontualmen- 
te às 23h. 

Regime militar 
Cinco dias hospedados cm 

um hotel cinco estrelas, de 
frente para a praia de 
Copacabana, no Rio, com 
saída apenas para os treinos 
e as atenções voltadas exclu- 
sivamente para o jogo de do- 
mingo contra o Palmeiras. 
Horários cumpridos à risca, 
como em um quartel -com ex- 
ceção do atacante Edmundo, 
a quem são feitas conccssõcs- 
, baralho, televisão, compu- 
tador e conversas por telefo- 
ne para passar o tempo c es- 
quecera ansiedade. Assim foi 
a rotina dos jogadores do 
Vasco desde a última terça- 
feira, com a adoção de uma 
concentração prolongada 
pelo técnico Antônio Lopes, 
visando "dar mais 
tranqüilidade aos atletas". 
"Concentrados por mais tem- 
po, eles tem um descanso 
maior. Além disso, podem 
conversar mais entre si e fi- 
car mais irmanados para a 
decisão", afirma o treina- 
dor, dizendo que usou essa 
mesma fórmula com sucesso 

.antes do início da segunda 
fase do Brasileiro. Segundo 
ele, essa concentração pro- 
longada permite manter 

Animal 
"O ambiente na concentra- 

ção é bem dcsçontraif Os 
jogadores vivem inventando 
brincadeiras entre si. como 
por exemplo colocando apeli- 
do uns nos outros", diz 
Tino co. 

Para o atacante 
Edmundo, que logo no pri- 
meiro dia de concentração foi 
para sua casa sob a alegação 
de que sua filha Ana Caroli- 
na estava doente, qualquer 
sacrifício neste momento é 
válido. "Agora chegou o mo- 
mento decisivo. São só dois 
jogos c qualquer sacrifício é 
válido. Eu, particularmente, 
gosto de concentração, prin- 
cipalmente aqui no hotel onde 
a gente fica e a família pode 
visita/', afirmou ele. Seu com- 
panheiro de ataque, Evair, 
aproveita o tempo livre para 
navegar na Internet, a rede 
mundial de computadores. 
Ele foi o único a levar compu- 
tador para o hotel. "Gosto de 
ficar brincando na Internet. 
Costumo acessar sempre o jor- 
nal italiano 'La Stampa para 
ver o que está acontecendo no 
futebol de lá", diz ele, que mo- 
rou na Itália entre 88 e 90, 
quando jogou no Atalanta. 

AMOS FECHAR AS POITEMAS 

PARA OS PARA-QUE DISTAS 
Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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FPE do Tocantins sofre redução 

Os cortes não afetarão os compromissos do governo 

A primeira parcela do 
mês de dezembro do FPE 
(Fundo de Participação 
dos Estados) sofreu uma 
redução de 25.43% com 
relação a do mesmo perí- 
odo de novembro. O To- 
cantins recebeu R$ 15 mi- 
lhões 197 mil, enquanto o 
valor do mês passado foi 
de R$ 20 milhões 377 mil, 
mais de R$ 5 milhões a 
menos. Contudo, o corte 
na principal fonte da recei- 
ta do estado não irá afetar 
os compromissos do go- 
verno. A garantia foi dada 
na manhã de quarta-feira, 

dia 10. pelo governador 
Siqueira Campos após to- 
mar conhecimento do fato, 
ao secretário de Comuni- 
cação, Vieira de Melo. 

Segundo Vieira, o go- 
vernador afirmou que ape- 
sar da crise econômica 
pela qual passa o Pais e 
desportes nos repasses do 
Fh&\ que vêm acontecen- 
do há alguns meses, o go- 
verno está preparado para 

manter em dia os salários 
dos servidores e os paga- 
mentos dos prestadores 
de serviços e 
empreiteiras, sem dimi- 
nuir o ritmo das obras no 
estado. Neste mês serão 
quitadas as folhas de paga- 
mentos de novembro e do 
13° salário, totalizando 
uma injeção de mais de R$ 
42 milhões na economia 
tocantinense. 

O secretário disse ain- 
da que estes cortes no 
FPE e no FPM deixaram o 
governador Siqueira Cam- 
pos preocupado, já que a 

maioria dos estados e mu- 
nicípios em desenvolvi- 
mento terão suas econo- 
mias afetadas, serão impe- 
didos de honrar seus com- 
promissos e vão ter que 
limitar seus investimen- 
tos. O governador obser- 
vou que "a situação ê tão 
crítica no País que a crise 
do desemprego está fazen- 
do com que os trabalhado- 
res ativos da iniciativa pri- 

vada aceitem a redução de 
seus salários, enquanto 
milhões de servidores pú- 
blicos estão com seus ven- 
cimentos em atraso". 

Vieira informou tam- 
bém que Siqueira Campos, 
aproveitou para conclamar 
a união do povo, empresá- 
rios e autoridades a fim de 
impedir o agravamento da 
crise e superar esse mo- 
mento difícil. Ele pediu a 
contenção de despesas e a 
compreensão da popula- 

ção no que diz respeito das 
dificuldades pelas quais 
passam os governos do es- 

tado e municípios, que nes- 
te momento estão sem 
condições de atender a de- 
manda social. "O governa- 
dor tranqüiliza os 
tocantinenses asseguran- 
do que o estado continua- 
rá a se desenvolver com 
obras e projetos que estão 
fazendo do Tocantins o es- 
tado que mais cresce no 
Brasil", concluiu o secre- 
tário. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

-ci( 

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' Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz 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 x Viração 

16:00 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 * Imperatrizx 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 c sexta 

Terça 

ÍÍSS 

m 

9 

m 

9 

TV 

Siqueira Campos (à esquerda) acredita no potencial do Tocantins 

Secretaria da Agricultura e Denacoop 

promovem troca de experiências 

Um grupo de 46 pesso- 
as, entre técnicos em 
agropecuária da Secreta- 
ria de Agricultura, produ- 
tores rurais, representan- 
tes de cooperativas e es- 
tudantes de agronomia da 
Unitins seguiu na quarta- 
feira. dia 10. para Goiânia. 
Na capital goiana, o gru- 
po visita o Centro Nacio- 
nal de Pesquisa do Arroz 
e Feijão da Embrapa. 

A viagem, que tem 

como objetivo promover, 
difundir e transferir co- 
nhecimentos sobre novas 
tecnologias disponíveis 
para o setor agropecuário, 
faz parte de um convênio 
firmado entre a Secretaria 
da Agricultura do Tocan- 
tins e o Denacoop, Depar- 
tamento Nacional de 
Cooperativismo do Mi- 
nistério da Agricultura. 

No projeto foram con- 
templadas mais 7 visitas 

técnicas aos centros de 
pesquisa da Embrapa de 
Brasília, Belém. Londri- 
na, Campo Grande e Co- 
ronel Pacheco - MG. As- 
sim como seminário so- 
bre fruticultura, 
aquicultura, novilho pre- 
coce e cursos de treina- 
mento na áreas de 
oleiricultura, em Palmas, 
Psicultura, em Paraíso, e 

Apicultura, em 
Barrolándia. 

MINISTÉRIO DO EXERCITO 

CMA - 23- BDA INF SI 

50- BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

(24Q BC/1919) 

-NOTA- 

No período de 09 a 16 de Dezembro será desenvolvido no 505 BIS o 
Exercício de Apresentação da Reserva - EXAR/97, onde serão convoca- 
dos os reservistas licenciados nos anos de 1993, 1994, 1995 e 1996 a 
participarem da Semana do Reservista. Este exercício visa a manter a 
capacidade da Força Terrestre de ser empregada eventualmente nas mis- 
sões que a Constituição Federal impõe às Forças Armadas e, particular- 
mente, ao Exército Brasileiro. Visa, também, a estimular o vínculo dos 
reservistas com a Instituição e manter acesa a chama do espírito de 
defesa do nosso território pela opinião pública. 

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

EXÉRCITO BRAÇO FORTE - MÃO AMIGA 

Diógenes Dantas Filho - Ten Cel 
Comandante Go IMPERATRIZ/50- BIS 

D^. Htsuildc f-^£;723-1^SS 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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COMÉRCÍO ENTRA EM 

hoRÁRÍO ESpECÍaL A 

PARTIR dE 2A FEÍRA 

Mediante o acordo fechado entre patrões e empregados, 

a partir da próxima segunda-feira, 15, o comércio lojista 

local passará a funcionar em horário especial por contas 

das festividades do Natal. O acordo, firmado através da 

Convenção Coletiva de Trabalho dos comerciarios. apro- 

vada e assinada entre os sindicatos do setor, estabelece o 

seguinte: 

Do dia 15 ao dia 19, o comércio funcionara antes dás 

20h. 

No sábado, 20. até às 18h. e, no domingo. 20. o expedi- 

ente excepcional até as 18hs. 

Muíta chtvA 

Muita gente foi surpreendida com a chuvarada da noite 

da ultima quinta-feira, principalmente nas periferias onde 

1 
■■1 

■¥: 

V 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

\ occ chego mais rúpidocm 1 ou 2 

meses 

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

1 m estagio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Vázigi. 

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: 72 1 -0287 

informes 

£speciftis 

Já se encontra em todas as bancas, a edição deste 

mês da consagrada resista Playboy, trazendo na 

capa e em mais 16 páginas, a gatíssima Rose 

,1/7/7e, cunhada de um político muito conhecido. 

Com 1,71 metro de altura, 61 quilos, 67 

centímetros de busto, 65 de cintura, 59 de coxa 

e... 101 de quadtis! Rose Anne é um presentão 

de Natal que a Playboy guardou a sete chaves, 

desde agosto, para exibira seus leitores, fechando 

o ano de 97 com mais esse monumento. Vale 

conferir a Rose Anne e tantas outras gatas, sem 

falar no farto material editorial que a Playboy 

prepara todo mês com o máximo de cuidado. Nas 

bancas, via Dimapi. 

Machado Neto 

não hij a mínima infraestrutura e o alagamento de ruas e 

residências é fato notório, para infelicidade das popula- 

ções carentes 

Ontem, o dia foi lambem chuvoso, principalmente, a tar- 

de. com nova queda dagua e mais problema para a cidade. 

Infelizmente, o quadro e esse 

MarínIieíro 

Comemora-se hoje. 15. o Dia do Marinheiro e também 

o I )ia do ("ego 

Fm Imperatri/. a exemplo das demais cidades onde ha 

Capitanias de Portos, a Marinha lembra a signitlcaiiva data 

destacando a importância do marinheiro no contexto da 

\rmada Marítima Brasileira 

Vale o registro com os cumprimentos do colunista e da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr Carlos Tadeu. (721- 

8921) 

ISATAI chEqANdo 

Pois e O tão esperado Natal, de tantas tradições, estão 

novamente batendo a nossa porta, trazendo as emoções 

misturadas com o sentimento de confraternização entre os 

povos. 

Não devemos esquecer entretanto, o mais importante 

nessas comemorações ou seja. o dono da festa, que e Je- 

sus Cristo, sem o qual nada teria mais sentido 

REAQLECENdo 

Bom para uns. mais ou menos para outros e ruim para 

outros tantos 

Esta assim o desempenho do comercio local nestes dias 

que antecedem o Natal e Ano Novo. 

A verdade e queAapesar da crise que mais uma vez as- 

susta os lojistas e põe treio no bolso do consumidor, as 

vendas só deverão atingir o pique desejado nos três dias 

que antecedem a noite do Natal, com a tradicional ceia e a 

troca de presentes 

E aguardar para conferir depois, 

ANÍVERSARÍANTES ACII 

* Sidney Nascimento Araújo (S. José 

Moveleiro) 

^ Recebe os parabéns do ACII e do FEUO 

A MÃO RESTAURANTE fself-service, churrasco 

no quilo, mormifex e oquelo saboroso 

feijoada aos sábados). No Av. Gefúlio 

Vargas, esquino com o rua Alogoos-Centro. 

Fone: 721-3565. 

Humor 

SÓ NOVE MÍlhÕES 

A convocação extraordinária do Congresso em janeiro 

vai custar aos cofres da União, a bagatela de R$ 9 milhões, 

segundo os primeiros cálculos feitos a respeito. 

Cada parlamentar vai receber de dezembro a fevereiro, 

incluindo o "extra" da Convocação, algo em torno de RS 

56 mil por um pouco mais de uma semana de intenso tra- 

balho e muitas negociações. 

Tem nada não. O presidente da Republica convoca o 

Congresso e o consumidor, como sempre, paga a conta 
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Destaque também boje, para o Dr. Ia'\í Torres 

Madeira (leia-se Oftamoclínica). Proíission ■;' dos 

mais destacados em sua área de atuação,'. > Dr. 

Le\i Torres Madeira é também presidente de um 

dos rotarys clube de Imperatriz, destacando-se 

por sua organização e visão das coisas. Recebe 

hoje o nosso destaque especial. 

- Pai, vou-me embora de casa em 

busca de aventuras, dinheiro, mulheres... 

- diz o filho, já crescido. ■ E, por favor, não 

tente me deter! 

- Deter? Ora, que é isso? Espere aí um 

puquinho, vou com você! 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via 

Dimapi) 

Mercodo- 

FCnunceíro- 

POlip ANC A 
I lojc | 11  
Amanhã   2.20"., ^ 
Fonte BC (Jazcla Mercantil (723-1 75lq 

LÍÍR ( FEJERAI) 
Dezembro'97 RS o.o 1 os 

Ullfí ( MlnÍ( ípAl) 
Dezembro 97  RS 09.11 

UIr (EstacIuaI) 
Dezembro'9 7 RS 20.21 

UPC (FEJeraL) 
Dezembro 97   RS 13.90 

DóIar 
* Paralelo  RS 1.17 
* Turismo   RS 1.15 
* Comercial    RS l.l 1 
Cotações de 12.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 12 12.97 

RS 10.36 
SaUrío Minímo 
Dezembro, 97 RS 120.00 

SaUrío FamíIía 
Dezembro 97 RS 8.2> 

A OlVrecimento: Ll\ RARI A IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar c suprimentos para 
informática PROMOÇ ÃO: bobinas para FAX rS 2.12. 
bobinas para calculadora (T7x6(1) Rs 0.29 Rua Simplieio 

Moreira. 1478. Centro, com o fone 72 2-I47S e o fax 722- 
1400 

f < > Materiais para 

jjj/lCj/lJ/j, escritório, escolar, WIÁA/lzíÁJz bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ Rua Simplício Moreira, 
Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 aorf'' 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' p- b:> yu1- 490 " 
  Imperatriz-MA 

11 SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

/ -  —^ 

Clinica Lab. e Pet Shop 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA -0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 

Rua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Trinca 

Caixa considera nova loteria um sucesso 

O novo Jogo de prognóstico tem três concursos por semana 

A Caixa Econômica Fede- 
ral lança com sucesso a lote- 
ria de prognóstico Trinca, 
que pretende agregar novo 
segmento de público às lote- 
rias federais, oferecendo 
uma quantidade de prêmios 
de menor valor, e com mai- 
or periodicidade, sendo rea- 
lizados três concursos por 
semana, às terças-feiras, 
quintas-feiras e aos sábados. 
São distribuídos cerca de 
340 mil prêmios nos três sor- 
teios semanais. 

Os prêmios são 64 de R$ 
1,200.00. os únicos que são 
pagos nos Pontos de Vendas 
da Caixa, os demais são pa- 
gos nos lotéricos - 320 de R$ 
220,00; 11.400 de R$ 5,00 e 
101.600 de R$ 1,00. o mesmo 
valor da aposta. 

A aposta na Trinca consis- 
te na escolha de três dezenas 
distintas, contidas em três 
campos numerados de 01 a 
25 sendo permitida a esco- 
lha de apenas uma dezena 
por campo. 

No sorteio, são extraídas 
três dezenas distintas, no 
universo de 01 a 25, corres- 
pondentes a cada um dos 
três campos de marcação. 
Os números sorteados po- 
dem ser coincidentes. 

A premiaçâo corresponde 
a 44% da arrecadação bruta 
de cada concurso, e é 
distribuída em quatro faixas, 
da seguinte forma: 

-Faixa Especial - premia 
acertadores de um número 
na ordem correta - os ganha- 
di s dessa laixa recebem o 
prêmio no valor fixo de R$ 
1,00 (probabilidade de 1; 
9,84 apostas), somente após 

I 

Tríncn ó sensação 

a apuração nos percentuais 
designados para as demais 
faixas. 

T3 Faixa - 35% do valor re- 
manescente da Faixa Espe- 
cial, é rateado entre os 
acertadores dos três núme- 
ros sorteados, na ordem cor- 
reta (probabilidade de 1: 
15.625 apostas); 

23 Faixa - 25% do valor re- 
manescente da faixa Especi- 
al, é rateado entre os 
acertadores de dois núme- 
ros em qualquer ordem (pro- 
babilidade de 1: 3.125 apos- 
tas); 

3a Faixa - 40% do valor re- 
manescente da Faixa Espe- 
cial, é rateado entre os 
acertadores de dois núme- 
ros em qualquer ordem (pro- 
babilidade de 1: 87,74 apos- 
tas). 

Os ganhadores fazem jus 
ao prêmio de apenas uma 
das faixas de premiaçâo, se- 
guindo sempre a seguinte 
ordem de precedência: Ia 

Faixa. 2■3 Faixa. 3° Faixa. Fai- 
xa Especial. 

entre npostndores 

Caso sejam idênticos os 
três números sorteados, o 
percentual referente à lü e 2a 

Faixa de premiaçâo será so- 
mado e distribuído aos 
acertadores da Ia Faixa. 

Não havendo ganhador 
em alguma das faixas de 
premiaçâo, o valor ficará acu- 
mulado para o concurso se- 
guinte, na respectiva faixa de 
premiaçâo. 

As apostas terão o valor 
único de R$ 1,00. Entretan- 
to. em um mesmo volante, o 
apostador terá a opção de 
apostar R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 
10,00 ou R$ 20,00 nos três 
números escolhidos. Desta 
forma ele estará concorren- 
do à quantidade de apostas 
efetuadas - respectivamen- 
te 2,5,10 ou 20. Caso ele seja 
contemplado em alguma das 
faixas de premiaçâo recebe- 
rá o prêmio proporcional à 
quantidade de apostas 
efetuadas. 

Na Trinca, o apostador 
desfruta de dois facilitadores 
na forma de apostar: 

Volkswagen ameaça 

demitir a partir do dia 20 

O diretor de recursos 
humanos da Volkswagem, 
Fernando Tadeu Perez, 
disse nesta sexta que a em- 
presa vai avaliar no próxi- 
mo dia 20 como estão as 

negociações com o Sindi- 
cato dos Metalúrgicos do 
ABCD. Se concluir que não 
há avanço, começa a demi- 
tir. Segundo ele, a propos- 
ta feita pelo presidente do 

Trabalhadores fazem 

manifestação em São Bernardo 

Metalúrgicos do ABCD 
conseguiram reunir na ma- 
nhã desta quinta cerca de 
25 mil pessoas no Paço Mu- 
nicipal de São Bernardo 
(Grande São Paulo) para 

protestar contra a ameaça 
de desemprego em massa 
na indústria automobilísti- 
ca da região, segundo esti- 
mativas do sindicato da ca- 
tegoria. A concentração na 

prefeitura foi o resultado de 
quatro grandes passeatas 
que saíram das principais 
empresas montadoras e de 
autopeças de São 
Bernardo. 

-Aposta Surpresa: O 
apostador pode optar por de- 
signar o número de qualquer 
dos três campos, ou dos três 
simultanemanete, de forma 
aleatória. 

-Teimosinha: O apostador 
pode optar por concorrer 
com os mesmos números 
por 3,6 ou 12 concursos con- 
secutivos. 

Como todo produto 
lotérico federal, esta moda- 
lidade agrega o conceito de 
credibilidade do nome "Cai- 
xa Econômica Federal". 

A tributação dos prêmios 
é diretamente na fonte, ca- 
bendo aos ganhadores valo- 
res integrantes líquidos. 

A Trinca está sendo 
comercializada pela Rede de 
Casas Fotéricas em todo o 
Território Nacional, exclusi- 
vamente por meio dos termi- 
nais de captação de apostas 
"On-Fine". 

As principais característi- 
cas da Trinca em relação às 
outras loterias, são a ampli- 
tude nacional, a destinação 
de recursos para obras de 
cunho social do Governo 
Federal e a metodologia 
original. 

A distribuição da arreca- 
dação acontece da seguin- 

te forma: 
Prêmio, 45%; prêmio li- 

quido 30,80%; Fundo Naci- 
onal de Cultura 1.00%; Im- 
posto de Renda Federal 
13,20%; Seguridade Social. 
22,40%; Crédito Educativo, 
9,60%; Fundo Penitenciário 
Nacional, 3,00%; Despesas 
de Custeio e Manutenção 
de Serviços, 20.00%; Comis- 
são de revendedores. 
9,00%; Tarifa de administra- 
ção. 8,30%; Comissão Cef 
2,7%; Renda bruta, 100.00%; 
Adicional Indesp 4.50%; Ar- 

recadação bruta. 104.50%. 
Para a Caixa Econômica 

Federal, a simplicidade da 
Trinca está na metodologia 
de jogo; maior probabilida- 
de de ganho entre as lote- 
rias de prognósticos (1 em 
cada 7 apostas); grande pul- 
verização dos prêmios: cre- 
dibilidade do nome da Cai- 
xa; aspecto lúdico que re- 
mete o apostador ao mun- 
do dos sonhos e números 
cabalísticos; facilitadores 
na forma de apostar e Apos- 
ta Surpresa. 

Dentre as vantagens pro- 
porcionadas pela Trinca, 
destaca-se a maior proba- 
bilidade de premiaçâo, 
com conseqüente aumento 

do volume de arrecadação, 
mantendo o giro do produ- 
to com os prêmios de bai- 
xo valor, sendo o menor 
deles corresopondente ao 
preço da aposta. 

O aspecto lúdico, as 
supestições, os sonhos, 
são uma constante para os 
apostadores das loterias fe- 
derais. Jogam em bichos 
que sonharam, em placas 
de automóveis, números 
indicados em horóscopos, 
datas de aniversários, den- 
tre outros. 

A Trinca oferece ao 
mercado das loterias uma 
metodologia diferente da- 
quela utilizada nos demais 
produtos de prognósticos 
disponíveis para consumo. 
Com esta modalidade a 
Caixa pretende conquistar 
um segmento de público 
atraído pela facilidade de 
obter algum ganho, mes- 
mo que de pequeno valor. 
Hoje, o produto que mais 
se assemelha à Trinca, no 
que diz respeito à pulveri- 
zação de prêmios, é o jogo 
do Bicho - modalidade con- 
siderada ilegal, cuja 
comercialização está pre- 
vista no Código Penal 
como contravenção. 

A Imprensa em Tela 

"Herói por Acidente" será 

exibido hoje, às 16h 

Última edição será em dezembro, com o filme "Sociedade 

dos Poetas Mortos", um dos maiores sucessos do cinema 

sindicato, de trabalhar 
quatro dias por semana 
agora e seis depois só re- 
solve o problema da produ- 
ção, mas não o de recur- 
sos. 

"Herói por Acidente", 
de Stephen Frears, será 
exibido hoje, gratuita- 
mente, a partir das 16h. 
no Teatro Ferreira Gullar. 
A exibição integra o pro- 
jeto A Imprensa em Tela, 
idealizado pelo jornalista 
Edmilson Sanches. que 
anuncia se tratar da pe- 
núltima sessão. 

Com 116 minutos, o fil- 
me apresenta Bernie 
(Dustin Hoffman) — um 
bandido cínico que se vê 
salvando passageiros de 
um avião caído e que, en- 
tretanto, nem imagina 
que esse ato momentane- 
amente solidário'mudará 
vidas, inclusive a sua. 
Além de Hoffman, o elen- 
co de "Herói..." inclui 
Geena Davis, que faz a so- 

brevivente Gale Gayley, e 
Andy Garcia, um malan- 
dro carismático que rou- 
ba o lugar do herói verda- 
deiro. 

A penúltima sessão dei- 
xou de acontecer em 28 
de novembro, às 19 horas, 
como previa o projeto, em 
função do retro-projetor 
do Teatro Ferreira Gullar 
— utilizado para sua apre- 
sentação — ter sido em- 
prestado. e não devolvido 
com tempo pela Universi- 
dade Estadual do Mara- 
nhão. Por isso. as mudan- 
ças para 13 de dezembro, 
às 16 h. 

Edmilson Sanches quer 
fechar o projeto antes do 
Natal, no dia 20 de dezem- 
bro. com exibição do filme: 
"Sociedade dos Poetas 

Mortos", de Robin 
Williams. Considerado um 
dos maiores sucessos do 
cinema, ... Desde o lança- 
mento do projeto, em ja- 
neiro deste ano. dez ses- 
sões foram apresentadas 
gratuitamente 

O projeto tem por obje- 
tivo trazer para a realida- 
de local, a partir da ficção, 
o debate acerca da comu- 
nicação social. DdiImpren- 
sa em Tela podem partici- 
par jornalistas, radialistas, 
professores, estudantes, 
lideres populares, políti- 
cos. empresários e profis- 
sionais liberais, além de 
toda e qualquer pessoa in- 
teressada em assistir a 
bons filmes e do debate 
que envolve, ainda, temas 
de valor comunitário. 

S 
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APOIO: Sistema Tucaniís de Comunicação 
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Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Valle 

Perda 
de documentos 

Maria do Amparo Gomes 
Braga, maranhense, solteira, 
residente na Luís Domingucs- 
Ccntro, comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo todos seus 
docum entos pessoais, tais como 
Carteira de Identidade Civil e 
outros. O fato foi levado ao co- 
nhecimento das autoridades 

Perda 
de documentos 

Adriano dos Reis Mendes, 

maranhense, solteiro, residen- 

te na Vila Lobão comunicou 
que perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários docu- 
mentos pessoais. Além da refe- 
rida documentação estavam 
dentro da bolsa todos os docu- 
mentos de seu veículo fusca 

Perda 
de documentos 

José Maria do Socorro Car- 
neiro, maranhense, solteiro, re- 

sidente na Vila Cafeteira com- 
pareceu na Depol para comu- 
nicar que perdeu sua carteira 
porta cédula contendo sua 
Carteira de Identidade Civil, 
Título Eleitoral e outros 

Furto 
de bicicleta 

Erisvaldo Nunes de 
Alencar, paraense, solteiro, 
estudante, residente na rua 
Piauí comunicou que elemen- 
tos desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Monark- 18 
marchas, ano 97, cor bran- 
ca. Fato ocorrido na tarde da 
última terça feira, quando o 
referido veículo movido a pe- 
dalada estava estacionado 
em frente sua residência 

Arrombamento 
Teotônio de Almeida San- 

tos, piauiense, 38 anos de ida- 
de, lavrador, residente no 
bairro São José comunicou 
que sua casa foi arrombada 
por elementos desconhecidos. 
Fato ocorrida yia madrugada 
da última quita-feira. De 
acorda com o comunicante os 
elementos levaram da interi- 
or da residência vários obje- 
tos, entre os quais um grava- 
dor da marca Sânyia e outros 
objetos de pequenos valores 

Perda 
de documentos 

Vanderiey Tavares de Sou- 
za, maranhense, casado, me- 
cânico, comunicou que perdeu 
sua carteira porta dcdula con- 
tendo vários documentos pes- 

soais. Fato ocorrida na manhã 
desta sexta feira próxima pas- 
sada 

Arrombamento II 
Claudimara Nogueira da 

Silva, maranhense, casada, 
residente na rua LuisDomin- 
gues, setor Mercadinho, co- 
municou que elementos des- 
conhecidos arrombaram a 
porta dos f indas de sua casa 
e levaram vários objetos. De 
acorda com a comunicante os 
elementos arrombaram a por- 
ta dos findos com uma barra 
de ferro. 

Perda 
de documentos 

Júlio da Silva Saldanha, 

maranhense, solteiro, residen- 
te no Conjunto Nova Vitória, 
esteve na Depol para comuni- 
car que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Segunda o co- 
municante em local desconhe- 
cido 

Furto 
de bicicleta 

Dcodato Rodrigues Rupp, 
capixaba, casado, servidor 
público municipal, residente 

na rua D. Pedro II, comuni- 
cou que elementos desconhe- 
cidos levaram sua bicicleta 
Monark 18 marchas.Fato 
ocorrida quando a bicicleta 
estava estacionada em fren- 
te as Lojas Brasil. 

PLANTAO POLICIAL 

Sábado, 13/12/97 

Delegado Vandir Júnior 

Escrivão Pinheiro 

Comissário Lindoso 

Perito Dr. Machado 

Agentes 
Araújo e Lindosinho 

Região Tocantina entregue aos marginais 

As barbaridades na se- 
gurança da região 
tocantina estão vindo à tona 
de uma maneira assustado- 
ra. A falta de apoio do go- 
verno do estado para com 
a segurança pública vem 
fazendo com que elemen- 
tos despreparados vistam a 
camisa dos orgãos de segu- 
rança e.âbusem da comuni- 
dade. 

A delegacia da vizinha ci- 
dade de João Lisboa por 
exemplo vinha funcionando 
no sitema de cooperativa. 0 
servidor público municipal 
identificado pelo prenome 
de Domingos, estava traba- 
lhando de forma irregular 
no Distrito Policial daque- 
la cidade por determinação 
do prefeito Sálvio Dino, e 
pelo fato da carência de 

policiais especializados. 
0 servidor vem sendo 

acusado de ter espancado a 
doméstica Antonia Maria 
da Conceição, maranhense, 
35 anos de idade, e seu es- 
poso Antonio Cardoso da 
Silva, residente na Vila Nor- 
te Sul em João Lisboa. Além 
das acusações de espanca- 
mento, pesa contra o falso 
agente a acusação de ter in- 

vadido a residência do ca 
sal com uma arma em pu 
nho, fato ocorrido no ato d< 
pnsao. 

O lavrador Antonio Car 
doso da Silva, maranhense 
45 anos de idade, marido df 
Antonia Maria, preso poi 
Domingos, também esb 
sendo acusado de ter ame 
açado de morte o comerei 
ante identicado por Lucas, 

PM acusado de praticar crime 

Família acusa policial militar de ter rixa com a vítima 

Clemilton Souza Costa de 
Carvalho, maranhense, 29 
anos de idade, e Marcos 

Conceição Queiroz, foram 
baleados há cerca de vinte 
dias quando trafegavam pela 
rua Osvaldo Cruz com Sou- 
za Lima (Bacuri). 

Clemilton Souza Costa de 

Carvalho, casado, pai de cin- 
co filhos menores, tinha va- 
rias passagens pelas Delega- 

cias de Polícia de Imperatriz. 
Pesava contra ele acusações 
de assalto, e arrombamentos 
no grande Bacuri. As vitimas 
de acordo com os familiares 
vinham sofrendo constantes 

ameaças do policial militar 
identificado apenas por Bar- 
bosa 

Segundo uma irmã da ví- 
tima. a rixa entre Clemilton 
e o policial foi iniciada no 
período de veraneio por cau- 
sa de uma barraca. 

Clemilton. foi alvejado 

com dois balaços, um na ca 
beça e outro no peito. Mar 
cos Conceição Queiroz, fo 

atingido com vários tiros e 
encontra-se internado em 
estado grave. Até o momen- 
to não ouve nenhuma infor- 
mação no sentido de elucida- 
ção das denuncias. 

Acidentes comprovam 

descaso da segurança 

Condudores de veículos não respeitam o trânsito conturbado 

Os constantes acidentes 
registrados em Imperatriz 
também é marca do desca- 
so da segurança pública na 
cidade. Os acusados de co- 
meter crimes no trânsito são 
protegidos pela polícia, 
como foi o caso do advoga- 
do Cleuber, que vitimou uma 
jovem no centro de Impera- 
triz. 

De acordo com o que foi 
apurado pela reportagem a 
Polícia Militar apresentou o 
acusado no plantão central 
da Delegacia Regional, sen- 

do pela delegada Iranilde 
Assunpçào. que nega ter pro- 
tegido o advogado. 

Por causa destes erros 
cometidos por sua equipe o 
delegado regional Dr. Luci- 
ano Abreu, fez uma mudan- 
ça completa no sistema de 
trabalhos dos policiais, sen- 
do que as cobranças serão 
mais rígidas apartir de ago- 
ra. 

No início da semana o 
caçambeiro João de Deus 
Lima de Souza, natural de 
Caxias, casado, motorista. 

Matos. 09- Bacuri. foi autua- 
do em flagrante pelo aciden- 
te com vítima fatal ocorrido 
no centro de Imperatriz. 

O acidente ocorreu na rua 
D. Pedro II, com a Getúlio 
Vargas, onde foram vitimas 
duas menores que residiam 
naquele bairro. 

As vítimas Priscila Ramos 
Rodrigues, maranhense. 10 
anos, e Vanuzia Augusta da 
Silva, de 14, foram colhidas 
de forma violenta quando 
retornavam para suas res- 
pectivas residências. 

D -60, cor vermelho, pia 
cas HOZ 1218, era condu 
zido pelo proprio dono 
que alega ter sido surpre 
endido pelas jovens que 
avançaram a preferencial 

Vanuzia Augusta, mara 
nhense, 14 anos, residen 
te na Getúlio Vargas, 115 
ficou bastante lesionado 
enquanto que Priscil; 
Ramos Rodriguec tev( 
traumatismo cran.ano < 
morreu quando estav 
sendo atendida no plan 
tão do Hospital Sant 

do que o mesmo, foi libera- residente na Gregório de O caminhão Chevrolet Maria. 

Assaltantes são presos 

com capús e pistolas 

Os seguidos assaltos mostram a fragilidade da Polícia de Imperatriz 

Na tarde da última quin- 
ta-feira mais dois elementos 
foram presos, sob suspeita 
da prática de assasltos a ban- 
co em Imperatriz e cidades 
vizinhas, além de assaltos 
em outros estados. Encon- 
tra-se a disposição do chefe 
de capturas da DRF- Delega- 
cia de Roubos e Furtos o ele- 
mento identificado apenas 

pela alcunha de Lourimar. 
Junto com ele, os policiais 
prenderam um outro ele- 
mento que não portava do- 
cumentos. Os dois homens 
são acusados de virem prati- 
cando assaltos na região 
tocantina. A polícia descon- 
fia que os dois homens te- 
nham envolvimento com o 
assalto a uma agência bancá- 

ria em Santana do Araguaia. 
No assalto um policial militar 
lotado em Redençào-PA, e 
que estava reforçando o poli- 
ciamento daquela cidade foi 
morto a bala. Laurismar, e o 
comparsa foi presos com dois 
capys, revólveres, pistolas, e 
marmitas. Eles alegaram que 
estavam em busca de queijo 
para comprar em São Pedro 

D' água Branca. Os assalto; 
a agência central d( 
Bradesco, e a loja do Arma 
zém Paraíba que renderan 
aos assaltantes cerca de 7< 
mil reais, ainda não foran 
elucidados. Os crimes de Ie 
trocínio também assustam o 
moradores que clamam pel 
reestruturação da PC em In 
peratriz. 
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