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Aparelhamento da polícia de São Luís 

é um contraste com o resto do Estado 

Capitai Social 

Gaton, Silas Zen e 

Irani 
l Página - 3B 

Segurança e 

saúde do 

trabalhador 
Página - 4 

Sociedade em 

Evidência 

4 

Conor Terceiro em 

pose especial 
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Gôncavo 

e convexo 

Governo continua 
anunciando 
realização de pseudas 
obras. 
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O PM Box abandonado, é o retrato fiel do setor de segurança 

pública em Imperatriz 

Um contraste. Enquanto 
em São Luís a polícia dispõe 
até de helicóptero para 
ações de controle no 
trânsito. Imperatriz e 
demais cidades do interior 
do Maranhão vivem a 
realidade nua e crua, 
abandonada pela própria 
sorte. 

Que eles digam que o 
interior do Estado tem dor 
de cotovelo, mas sejam 
conscientes que é o interior 
maranhense a maior fonte 
de receita que cobre todo e 
qualquer custo da operação, 
bem como os altos salários 
daqueles que usufruem de 
benefícios que estão longe 
dos olhos da nossa polícia 
que tem de atuar no 
combate ao crime com "a 
cara e coragem". 

O crescente número de 
assaltos registrados em 
Imperatriz tem demostrado 
que o aparelhamento das 
policias Civil e Militar já não 
atende às necessidades de 
uma cidade do porte da 
segunda maior do 
Maranhão. 

A falta de combustível, 
pneus, armas e munição, 
das polícias local, é uma 
carência que o governo do 
Estado está "careca" de 
conhecer. 

Página 7 -B 

Assaltantes 

na mira 

da PC 

A Polícia Civil não 
consegue elucidar os 
assaltos ocorridos nos 
últimos dias em 
Imperatriz. Apesar dos 
esforços nas 
investigações, as 
quadrilhas continuam 
agindo espalhando terror 
na segunda maior cidade 
do Estado. 

Numa conquista, a 
policia conseguiu agarrar 
" Cabelo de Fogo" 
elemento de alta 
periculosidade no 
submundo do crime. 
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Servidores recebem 

hoje pagamento de 13 
O 

A prefeitura de 
Imperatriz realiza hoje o 
pagamento dos seus 
servidores. 

O dinheiro ja esta 
disponível para o saque dos 
funcionários na agência do 
Banco do Estado do 
Maranhão. O saque pode 
ser feito nos caixas 

eletrônicos, o que vai 
permitir ao beneficiado 
passar menos tempo na fila 
de espera. 

A prefeitura cumpre a 
obrigação trabalhista antes 
mesmo do final do prazo 
estabelecido por lei, que se 
esgota amanhã. 
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Bancários analisam 

proposta do Bem 

PPS descentraliza 

ações políticas 

O Partido Popular 
Socialista - PPS de João 
Lisboa se prepara para 
realizar sua convenção 
municipal quando será eleita 
a nova diretoria da sigla. 

Prevista para o dia 11 de 
janeiro em Bom Lugar, 
distante 16 quilômetros da 

sede do município, o 
encontro marca o inicio da 
descentralização que o 
partido pretende realizar 
promovendo encontros, 
debates e cursos de 
formação política nos 
distritos de João Lisboa. 
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Realizada esta semana, a 
reunião entre 
representantes do Banco do 
Estado do Maranhão. 
Sindicato dos Bancários e 
Comissão de empregados 
do Bem, não teve grandes 
avanços. 

A proposta do banco de 
pagamento de percentual 
sobre os salários 
equivalente a R$ 792,10 por 
empregado, incluso o 
pagamento dos encargos 
sociais não foi bem aceita 
pela categoria. 

SIN0ICAT0 DOS BANCiRIOS 

Diretoria Regional de Imperatriz 
cpmêZACjô ammtiutí 
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MST quer nova marcha nacional 

O Movimento Sem Terra, 
vai propor a realização de 

Página 2 Bancários, insatisfação com proposta do Bem 

Giretran realiza 

último exame do ano 

uma marcha nacional a 
Brasília que mobilize muito 
mais trabalhadores que a 

realizada em abril passado. 
A proposta saiu durante 

encontro do MST no Rio 
Grande do Sul. 
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A Ia Ciretran- 
Circunscrição Regional de 
Trânsito realiza em 
Imperatriz a última etapa 
de exames para habilitação 

no trânsito. 
A partir do ano que vem. 

segundo o que determina o 
Novo Código Nacional, tirar 
carteira de motorista vâi 

ficar mais difícil, uma 
exigência da nova Lei é que 
o candidato tenha o 
segundo grau. 
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Futebol 

Leão confirma transferência 

para o peixe 
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PHMP Regional 

Quintanulha quer explorar potencial 

de sistema ecológico 
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Indústrias locais manifestam boas 

expectativas para 98 
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Bancários analisam proposta do BEM 

Para a categoria o abono de R$ 792,00 é insuficiente 

No último dia 15 estive- 
ram reunidos os represen- 
tantes do BEM, do Sindi- 
cato dos Bancários do Es- 
tado do 
Maranhão (SEEB/MA) e 
membros da comissão de 
empregados do Banco do 
Estado para dar prosse- 
guimento às negociações 
dos créditos trabalhistas 
previstos nas Convenções 
Coletivos FENABAN 96/ 
97 E 97/98. 

O BEM, por sua vez 
apresentou uma proposta 
de pagamento de percen- 
Uáal sobre os salários equi- 
valente a RS 792.10 por 
empregado, excluso o pa- 
gamento dos encargos so- 
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Reuni fio aconteceu na sede do Sindicato dos bancários 

ciais. Traduzindo: não ha- 
verá a cobrança de encar- 
gos. Se fechado o acordo, 
o pagamento seria feito 
em parcela única, cinco 
dias após a assinatura. 

O BEM exigiu ainda 
que o SEEB/MA desista da 
reclamação trabalhista de 
numero 1.495/97, que tra- 
mita na 43 JCJ e na qual o 
Sindicato exige reajuste do 
dissídio 96/97. 

Segundo a proposta do 
BEM, a partir de janeiro de 
1998 seriam pagos auxílio 
creche, auxílio refeição, 
auxílio cesta básica, auxílio 
funeral e auxílio desloca- 
mento noturno, com os va- 
lores fixados na convenção 

coletiva 97/98 da Fenaban 
de forma não retroativa e 
cumpridas as demais cláu- 
sulas sociais da convenção 
vigente. 

O SEEB/MA solicitou 
ao BEM a posição do ban- 
co sobre a inclusão de clá- 
usula de garantia do em- 
prego, mas os representan- 
tes do banco afirmaram 
que a proposta não contem- 
pla essa cláusula. O Sindi- 
cato não aceita a proposta 
por achar que ela não é cor- 
reta, e convocou toda a 
classe para uma Assem- 
bléia Extraordinária que foi 
realizada ontem, quinta-fei- 
ra, 18, na sede do Sindica- 
to. localizado a rua do Sol. 

Giretran realiza último exame do ano 

Candidatos demonstram tensão e nervosismo na hora das provas 

: : 

Ciretran realiza última etapa de exames de 

tráfego do ano 

Em Imperatriz aconte- do mesmo, que acontece 
ceu de 14 a 18 de dezem- 
bro o Exame de Tráfego, re- 
alizado pela Ciretran ( Cir- 
cunscriçào Regional de 
Trânsito). Centenas de pes- 
soas fizeram suas inscri- 
ções para poder participar 

mensalmente em nossa ci- 
dade. No rosto de cada pes- 
soa era bem visível a gran- 
de expectativa e também a 
tensão. A reportagem do 
Jornal Capital conversou 
com o instrutor de trânsito 

Uriel Castro Sousa, ele re- 
latou que estes exames 
trouxeram um saldo bastan- 
te positivo. 

Uriel Castro também 
acrescentou que mais de 
trezentas pessoas fizeram a 
legislação para posterior- 
mente realizarem o exame 
de tráfego. Na opinião de al- 
guns dos inscritos, a prova 
é muito difícil de fazer. In- 
dagado a respeito de quan- 
tos teriam sido aprovados 
nestes exames, Uriel disse 
que foram aproximadamen- 
te 40% dos inscritos. 

Ele relatou ainda que o 
número de pessoas que 
chegaram a procurar as 
Auto Escolas aumentou e 
muito durante esse período. 
Para muitos, o sonho era 
terminar o ano com a sua 
carteira de motorista em 

mãos. 
Em 98, quem quiser tirar 

a sua CNH ( Carteira Naci- 
onal de Habilitação) vai ter 
que possuir o segundo grau 
completo, isso por determi- 
nação do novo Código de 

Trânsito. 
Anda esse ano. será re- 

alizado o exame de legisla- 
ção. para isso existem vári- 
as pessoas estudando insis- 
tentemente na expectativa 
de que seja aprovado. 

As provas serão realiza- 
das no dia 20 de dezembro 
no Campus da UEMA. ^ 

Ainda não foi defini^P 
uma data especifica para a 
realização do proximo exa- 
me de tráfego na região. 

Indústrias locais manifestam boas 

expectativas para o ano que vem 

Depois do resultado positivo de 97, as pequenas indústrias 

de Imperatriz esperam bom faturamento em 98 

Os pequenos fabricantes 
estão bastante otimistas 
quanto a chegada do novo 
ano. Alguns dizem que 97 
teve um saldo bem positi- 
vo. Na opinião do comerci- 
ante Luís Rodrigues, o ano 
de 97 trouxe um saldo bas- 
tante positivo para o setor 
de serigrafias e 
fardamentos escolar e pro- 
fissional. 

Ele diz que grandes difi- 
culdades são encontradas 
no setor e acrescenta que 
uma das maiores enfrenta- 
das é a falta de crédito. 

Luís Rodrigues, proprie- 
tário de uma fábrica de uni- 

formes escolares, ressalta 
que com a chegada do perí- 
odo natalino, as vendas con- 
tinuam no mesmo pique. Já 
para o ano de 98, ele acre- 
dita que será bem melhor 
para o setor. Indagado sobre 
o aumento das vendas, ele 
nos disse que elas terão um 
aumento maior na segunda 
quinzena de janeiro, perío- 
do em que as crianças vol- 
tam as aulas e precisam de 
um fardamento novo. 

Para ele, novas metas 
devem ser tomadas por par- 
te dos governos Municipal e 
Estadual no sentido de me- 
lhorar a situação de Impera- 

triz. "Eu acho que os gover- 
nos Municipal e Estadual 
têm que estimular a geração 
de emprego e renda para o 
nosso município e também 
estimular a geração de 
Agricultura Familiar. Tem 
que trazer industriais, gran- 
des atacadistas para a nos- 
sa querida cidade e tam- 
bém para a região, para des- 
sa forma gerar mais empre- 
gos para a população. Tem 
emprego, tem renda, tendo 
renda, tem arrecadação do 
ICMS para o município, e 
isso vai trazer com certeza 
benefícios para nós mes- 
mos". Concluiu. 

Out-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
fó. 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda.junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDE SEU PAR D AME NTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Mtlhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Imperatriz-Mranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

o 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (1- 

Ciretran), Hahilitacão, 

Aulas Práticas e 
Teóricas, renovação 

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Ruíi Ceará, 11.7,7 - 

Merradinbo 
Ce/. Manoel Jiandeira - 

Centro 
Inif/era triz - MA 

Fones: (01)8) 721-21 Uj/2r»()0 
Co. (ODM) o??- ;{2ir)/2r>r>i 

r 7 DECORAÇOESRENASGER 
- ii ' " Mil É y , ' j 1 '' 

Cortinas, carpetes, tapetes, pavitlex, almofadas. 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos (Exércitos 

está Conosco". SI. 4ó,7 

Fone: (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas. 1459 - Imperatriz-MA 

Colocamos cortinas e 
carpetes 

e fazemos reformas 
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Comovo & 

Convexo 

  Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

1.079 dias. 
O povo de Imperatriz e 

dos demais municípios que 
integram a Região Tocan- 
tina, continua pedindo 
providências ao Governo 
do Estado. Mesmo assim, 
Roseana Sarney continua 
anunciando a realização de 
pseudas obras. E que elas 
nunca sairão dos papéis. 

Reunião 
orienta discentes 

Foi pensando no acom- 
panhamento do crescimen- 
to e na evolução da apren- 
dizagem de nossas crian- 
ças, que as professoras 
Kátia, Maria Sanches e Ro- 
sário, da Escola Santa 
T"«-esinha, e a coordenado- 
i ^lara, realizaram uma 
reunião informativa sobre 
a melhor maneira de orien- 
tar seus discentes quanto 
ao uso de forma adequada 
do material doutorado; 
onde o mesmo poderá ter 
utilidades bem interessan- 
tes, tais como: auxiliar nas 
operações com reserva, 
com recurso e sem recur- 
so, na adição e subtração. 

As mães — segundo in- 
formações — participaram 
ativamente desse proces- 
so, realizando tarefas di- 
versas, inclusive um atra- 
tivo teste. 

A satisfação entre todas 
as participantes foi 

-hbrme. 
Falando sobre o assun- 

to. diz que "concluímos as- 
sim, que para melhorar o 
processo ensino-aprendi- 
zagem. a presença da famí- 
lia é algo imprescindível". 

As organizadoras do 
evento acrescentarm que 
"esperamos que nos próxi- 
mos encontros, a presença 
seja maciça!". 

Regras para 
bens sensíveis 

A C omissão de Consti- 
tuição, Justiça e Cidadania 
do Senado (CCJ) acaba de 
aprovar, em caráter 
terminativo, projeto de lei 
de autoria de Eduardo 
Suplicy (PT-SP), alterando 
a lei que dispõe sobre a ex- 
portação de bens sensíveis 
e serviços diretamente vin- 
culados. O texto define 
como bens sensíveis os de 
aplicação bélica e os de 
uso nas áreas nuclear, quí- 
mica e biológica. 

Suplicy disse que o pro- 
jeto corrige falhas da Lei nQ 

9.112, de 1995, que foi 
aprovada pelo Congresso 
em regime de urgência, 
atendendo apelo do Exe- 
cutivo, de modo a evitar 
constrangimentos ao 
Brasil, diante da ameaça 
de ser censurado na reu- 
nião do Regime de Con- 
trole de Tecnologias de 
Mísseis, caso o País não 
dispusesse de uma 
normatização para esse 
tipo de comércio. 

A proposição do sena- 
dor define como crime 
exportar, mediante artifí- 
cio, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento 
bens sensíveis e serviços 
diretamente vinculados a 
esses bens; procura eli- 
minar do texto da lei ex- 
pressões dúbias; assegu- 
ra a participação do Le- 
gislativo na elaboração 
da lista dos bens sensí- 
veis: e inclui a participa- 
ção na Comissão de Con- 
trole de Exportação de 
Bens Sensíveis de repre- 
sentantes de entidades 
da indústria, do comércio 
e dos trabalhadores dire- 
tamente interessados. 

Formando 
doutores do ABC 

A Escola Maçônica Le- 
ôncio Pires Dourado 
anuncia, para este sába- 
do, 20 de dezembro, a so- 
lenidade de formatura 
dos doutores do ABC. Vai 
ser na quadra da Loja 
Maçônica União da Fra- 
ternidade n" 10. 

Os homenageados de 
honra são Ildon Marques 
(prefeito), Agostinho No- 
leto (secretário de Edu- 
cação do Município), 
Dra. Natalina, Rubens 
Lopes Jardim (presiden- 
te da Comissão de Edu- 
cação da Escola Maçôni- 
ca Leôncio Pires Doura- 
do), Cleres Carvalho do 
Nascimento Silva (direto- 
ra da instituição), 
Rosimar Maria de Lima 
(secretária geral), 
Raimunda Ambrózio e 
Eliene Ferreira (auxilia- 
res da secretaria) e Fran- 
cisca Célia Chaves e Ma- 
ria de Lourdes Bezerra 
(professoras). 

No juramento, os dou- 
tores do ABC dizem: 
"prometo que serei fiel 
aos ensinamentos no Pré- 
Escolar. E que ajudado 
por meus pais e professo- 
res, tudo farei para ser 
um bom estudante. Hon- 
rando assim, a minha pá- 
tria assim prometo". 

Empresário comenta governo Ildon 

Para Chico Brasil, projeto administrativo está voltado para o futuro 

Ao comentar o governo 
do prefeito Ildon Marques, 
o empresário Francisco Al- 
meida (Chico Brasil) dis- 
se que "a administração 
está boa" e que "o projeto 
administrativo está volta- 
do para o lado certo". 

O maior problema en- 
frentado pelo governo 
municipal é o desejo da 
população de ver seus 
problemas solucionados a 
curto prazo aliado à falta 
de credibilidade adminis- 
trativa, creditada a outros 
governos. 

"A população imperatri- 
zense, pelo fato de ter pas- 
sado muitos anos sem cre- 
dibilidade administrativa, 
quer dormir hoje com a 
certeza de que amanhã 
tera resolvida toda uma 
série de problemas", ana- 

■ Confraternização 

■ 

•::: 

C hico Brasil, população quer problemas 

resolvidos a curto prazo 

lisa. 
O empresário sabe da di- 

ficuldade para se solucionar 
problemas de forma imedia- 
ta, mas reconhece a compe- 
tência do prefeito municipal. 
"Ildon não é um homem de 
fazer projetos imediatistas", 
diz. 

No instante em que há a 
preocupação com projetos a 
longo prazo no tempo futu- 
ro, e não apenas com o pre- 
sente , Chico Brasil acredita 
que a administração atual 
está pautada na responsabi- 
lidade. 

"São projetos que ficarão 
definitivamente, não são 
eleitoreiros. Eu acredito na 
administração do Ildon e te- 
nho certeza absoluta que, no 
final do seu mandato, todos 
vão concordar com esse pen- 
samento". 

Prefeitura prepara lazer para os idosos 

Organizado pela Sedei, o acontecimento contará com a presença do prefeito 

Ildon Marques e uma programação voltada para alegrar o natal dos idosos 

A Prefeitura de Impera- 
triz, por meio da Secreta- 
ria Municipal dos Esportes 
e do Lazer (Sedei), desen- 
volverá uma programação 
recreativa para os idosos 
do Lar São Francisco. A 
manhã de entretenimento 
acontecerá no próximo sá- 
bado (20), a partir das 8 
horas, com atividades que 
irão desenvolver-se até o 
meio-dia. 

Segundo informou o se- 
cretário da Sedei, Valdeci 
Ferreira a organização do 
acontecimento está por 
conta da Assessoria de 
Capacitação e Reciclagem 
Técnica - Divisão do Espor- 
te Solidário. 

"A finalidade principal 
desta manhã de lazer é le- 
var a presença do governo 
Ildon Marques àqueles 
nossos irmãos, hoje esque- 
cidos por seus familiares", 
Valdeci Ferreira explicou o 
porque da escolha do Lar 
São Francisco para ser ho- 
menageado com esta pro- 
gramação natalina. 

O secretário, também, 
falou do respeito que toda 
a sociedade precisa ter 
para com os idosos em ge- 
ral e, principalmente com 
aqueles que vivem longe 

m 

1 
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L**1' São Francisco e uma confraternização 

para idosos 

de suas famílias. "A Sedei, 
em sintonia com as deter- 
minações do prefeito, tem 
dado oportunidades a ou- 
tros segmentos sociais 
igualmente esquecidos e, 
desta feita, estará também 
reconhecendo estes valo- 
res e, por que não dizer, 
talentos que tanto contri- 
buíram para o engrandeci- 
mento de nossa cidade", 
frisou. 

Programação 
As 8h30. haverá a aber- 

tura solene com momentos 
religiosos. Em seguida, às 
8h50, os idosos serão esti- 
mulados a participarem de 
atividades recreativas sob 
a direção da Divisão do Es- 
porte Solidário, da Sedei. 

Será servido um lanche 
a todos os participantes du- 
rante o intervalo das ativi- 
dades recreativas. 

Uma apresentação com 
teatro de fantoches dará 
continuidade à programa- 
ção. As 10 horas, será feita 
uma recepção ao prefeito 
Ildon Marques e, às 10h30, 
acontecerá o Baile da Sau- 
dade com a participação 
dos idosos do Lar São 
Francisco. O encerramen- 
to se dará às 11 horas com 
a dança folclórica do Undô. 

Servidor recebe décimo-terceiro hoje 

O funcionalismo público 
da maior cidade do interior 
do Maranhão vai passar o 
Natql com dinheiro no bol- 
so. E que ontem, 18, o pre- 
feito Ildon Marques confir- 
mou o depósito, no Banco 
do Estado do Maranhão 

(Bem), do dinheiro ne- 
cessário para o pagamen- 
to do Décimo Terceiro 
Salário. Os funcionários 
poderão sacar o dinheiro 
hoje (19), nas agências e 
caixas eletrônicos do 
Bem. 

A Prefeitura de Impe- 
ratriz paga seus funcioná- 
rios antes mesmo do pra- 
zo legal. A Lei permite o 
prazo máximo de até o 
dia 20 do mês de dezem- 
bro. Neste caso, até se- 
gunda-feira, já que o dia 

20 cai no sábado, quandi 
os bancos são fechados, 

Com o pagamento d* 
Décimo Terceiro Salário 
o prefeito cumpre mai 
uma vez com o compre 
misso de priorizar o 
seus funcionários. 

TCI 7 

JL 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito in-iDortante naç k-pIq^oc j 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à d^pos^oZCsenU^^ 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. mpresanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Obscura indecisão 

por Raimundo Pri- 

meiro 

Da Redação 

Carruagem 

Trem 

Ônibus 

Avião 

Automóvel. 

Não sei como ir ao 

teu encontro. 

Só que quero per- 

to de ti ficar. 

Seja aqui, acolá, 

ou no Tibet. 

O que vale, acre- 

dite, é tê-la 

É abraçá-la. 

Poder, enfim, ter a 

certeza de um dia fe- 

liz. 

Hoje é sexta 

É um dia que, tal 

qual ao domingo, lá 

no Mercadinho, 

Tem feira. 

Só que uma feira 

diferente, 

Um momento de 

puro prazer. 

Tacitamente vivi- 

das como num dia 

de folga. 

Ainda não sei 

como encontrá-la. 

Só que a certeza 

de ir avante insiste 

continua tomando 

conta de mim. 

Elementar, 

Principalmente 

para um simples 

mortal. 

Uma pessoa que 

vive por saber da 

existência da mulher 

  

Imperatriz, Imperatriz! 

que vive além do ho- 

rizonte. 

Elo perdido, 

Pensamentos ema- 

ranhados, 

Confusão danada! 

Como ir? 

Que meio de 

transporte prosse- 

guir longa viagem? 

Como devo 

cumprimentá-la? 

Que recepção te- 

rei? 

Dúvidas e uma 

multidão em tropel 

dificultam meu raci- 

ocínio. 

Carruagem, 

Trem, 

Ônibus, 

Avião, 

Automóvel, 

Não! 

Que mulher 

Que emaranhado, 

não? 

A certeza de ir ao 

seu encontro perma- 

nece. 

Talvez tenha en- 

contrado o meio de 

locomoção. 

O transporte, tal- 

vez, será o alvo das 

correntes discussões. 

O grito que vem 

das ruas sensibilizou- 

me. 

Acho que vou de 

mototáxi. 

Não é uma boa? 

Transporte rápido 

^fârato! 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Uma cidade pode ser 
uma grande cidade. Uma 
cidade tem o tamanho do 
seu povo. 

Em menos de 40 anos Im- 
peratriz perdeu 90% do seu 
território. Caiu de 15 mil 
quilômetros quadrados para 
mil e quinhentos quilôme- 
tros quadrados. O problema 
é que, embora tenha perdi- 
do em extensão, Imperatriz 
ainda não soube ganhar em 
profundidade. 

O título de " maior muni- 
cípio do interior maranhen- 
se" é garantido pela sua eco- 
nomia. que , mal ou bem. 
ajuda a fixar aqui a popula- 
ção- cuja densidade saltou 
30. há menos de três anos, 
para mais de 140 habitantes 
por quilômetro quadrado 
em 1997. A população total 
é de 225.892 habitantes. 

Se Imperatriz está per- 
dendo território na sua geo- 
grafia, deve ganhar terreno 
no campo... da cultura. 

Para isso, hoje, o Muni- 
cípio conta com as mais ade- 
quadas pré-condições para 
que ele se torne também 
uma referência em produ- 
ção e difusão de valores, 
símbolos, produtos e servi- 
ços culturais. Existe predis- 
posição política e adminis- 
trativa, além de boa vonta- 
de, inclusive pessoal, do atu- 
al prefeito Imldon Marques, 
que, em termos de regula- 
ridade e de quantidade, à 
guisa de start do processo, 
já destinou, em menos de 
um ano , mais recursos do 
que o que foi feito para o 
setor cultural nos últimos 
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mandatos. 
Outros fatores contribu- 

em diretamente para que 
Imperatriz venha a se impor 
também como pólo cultural 
do sul do Maranhão, sul do 
Pará e norte do Tocantins: 
localização geográfica estra- 
tégica; heterogeneidade e 
multiculturalismo de sua po- 
pulação (brasileiros de to- 
dos os Estados, estrangei- 
ros de todos os continen- 
tes): razoável malha viária, 
intermodal (rodoviária, fer- 
roviária, aeroviária e 
hidroviária);criadores cultu- 
rais de qualidade e 
divulgadores experientes e 
comprometidos; grande 
rede de pelo menos 20 veí- 
culos de comunicação soci- 
al (televisões, rádios, jor- 
nais e revistas), de teleco- 
municações, de representa- 
ção/distribuição de produ- 
tos jornalísticos e editoriais 
em geral e de indústrias grá- 
ficas bem aparelhadas e 
informatizadas. 

Adicione-se a isso a pró- 
pria prática artístico-cultu- 
ral, literária, musical, folcló- 
rica, que, pela persistência, 
teima ser capim à margem 
do asfalto, atribuindo um 
pouco de cor, viço e vida ao 
que parece ser escuridão, 
secura e esterilidade. 

O bem cultural é mais 
permanente que o bem eco- 
nômico. Quanto mais um 
bem cultural faz sucesso lá 
fora, mais ele se confirma 
no seu espaço de origem. Já 
no mundo econômico, as 
coisa são diferentes: empre- 
sas (ou empresários), por 
exemplo, que não encon- 
tram respostas financeiras 
para seus investimentos em 

um dado local podem mi- 
grar para outro onde a pos- 
sibilidade de lucro torna-se 
mais fática. 

E claro que um homem 
de negócios não é somente 
um Homo oeconomicus. 
Sufocada, comedida ou ex- 
plícita, ele também tem sen- 
sibilidade. E uma questão 
de grau e prioridade: o ne- 
gociante busca o lucro; o 
criador cultural, o Belo. 

Só que o Belo também dá 
lucro. O que está faltando- 
e o que se recomenda-é um 
"encontro de contas" entre 
artistas e Empresários, 
intermediando não por um 
"X" que oponha uma classe 
à outra, mas por um "+". que 
as possa unir. Artista tém de 
sair do seu casulo, de sua 
torre de marfim e têm de 
acabar com essa estória de 
que não nasceram para ne- 
gociar o produto do talento 
que Deus lhes deu. Afnal, 
em Imperatriz, por enquan- 
to os artistas não têm mes- 
mo muitas opções: ou se tor- 
nam empresários responsá- 
veis pelo que fazem ou con- 
tinuam nesse processo doí- 
do e aviltante de mendigar 
apoio, às vezes a troco de 
inflar, cá fora, o que certas 
pessoas "apoiadoras" não 
desenvolveram dentro de si 
mesmas. 

Há instrumentos para 
uma relação, digamos, mais 
profissional entre criadores 
e empreendedores. A Lei 
Federal de Incentivo à Cul- 
tura é uma delas. Em sínte- 
se, em vez de pagar Impos- 
to de Renda para ser aplica- 
do sabe Deus onde e em 
quê, o contribuinte optaria 
por destinar a um artista 

parte do que iria pagar. A 
vantangem é a de que, além 
de saber que estava fazen- 
do o seu dinheiro circular 
no próprio município, o con- 
tribuinte estaria auxiliando 
para a melhor definição dos 
contornos culturais de sua 
cidade, e mais uma 
contraprestação mais práti- 
ca: ver seu nome, ou o da 
sua empresa, divulgado, fa- 
lado, impresso, visualizado, 
o que lhe poderia trazer gan- 
hos positivos de imagem e, 
até de negócios. 

Igualmente, os artistas 
podem criar um bureau , um 
escritório ou uma cooperati- 
va multicultural, gerida por 
administradores profissio- 
nais, que procuraria agenci-' 
ar os artistas associados ou 
cooperados. Claro que, no 
início, sempre há dificulda- 
des, mas quem disse que o 
sucesso é fácil? Não há vitó- 
ria sem sacrifícios. 

Imperatriz só se confirma- 
rá mesmo como lider regio- 
nal inconteste pelas vias da 
cultura: e esta, neste instan- 
te, não pode prescindir ^ | 
uma base econômica: e esia. 
em qualquer tempo ou lugar, 
não deve abdicar de sua fun- 
ção sociocultural. 

A cultura é a seiva que em 
igual tempo, alimenta e 
enverniza o corpus comuni- 
tário. O município que não 
tem um substrato, uma refe- 
rência cultural densa torna- 
se mais facilmente vitima de 
desfibramento do tecido so- 
cial. 

E daí para o triste fim. ou 
para a -eterna pasmaceira, 
não precisa de nenhum es- 
forço. 

Imperatriz. Imperatriz! 

Segurança e saúde do trabalhador 

por Osvaldo Pereira 
Rocha 

Advogado 

Não resta dúvida que a 
segurança e a saúde do 
trabalhador, ou, em ou- 
tras, palavras, a seguran- 
ça e a saúde do trabalha- 
dor são importantes para 
qualquer ramo de ativida- 
de, isto é, para o progres- 
so e o desenvolvimento. 
Também não resta dúvida 
que a insegurança e a fal- 
ta de saúde no trabalho 
são por demais prejudich 
ais ao progresso e ao de- 
senvolvimento. 

Quem é cúmplice ou 
contribui para a falta de 
segurança pode acabar ví- 
tima. Más condições de 
trabalho ferem, mutilam e 
matam. Ferem a ética do 
empregador; mutilam a 
consciência da sociedade 
que se omite e matam a 
saúde do trabalhador. 

Quando um acidente 
de trabalho acontece, não 
é por mero acidente, mas 
porque ficamos parados, 
até que ele aconteça. Nin- 
guém pode se omitir, ao 
contrário, todos devem 

contribuir para que o am- 
biente de trabalho seja 
limpo; que haja condições 
de segurança; que haja 
equipamento de proteção 
individual de trabalho, 
fornecido gratuitamente 
pelo empregador. Quem 
é cúmplice da inseguran- 
ça pode acabar vítima. 

São direitos do traba- 
lhador, garantidos inclu- 
sive constitucionalmente, 
por exemplo: preserva- 
ção de sua integridade fí- 
sica, mental e social, e 
condições de trabalho 
dignas e isentas de riscos 
de qualquer natureza; in- 
formação sobre os riscos 
existentes nos ambientes 
de trabalho e as suas for- 
mas de prevenção; co- 
nhecimento dos resulta- 
dos de seus exames mé- 
dicos realizados; partici- 
pação, através de seus re- 
presentantes, da elabora- 
ção de políticas na área 
de segurança e saúde do 
trabalhador; de seu de- 
senvolvimento e avalia- 
ção; além do acompanha- 
mento à fiscalização dos 
ambientes de trabalho: 
estabilidade no emprego 

quando inscrito e eleito 
para cargos na Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA- até um 
ano após o término do 
mandato. 

São deveres dos em- 
pregados, dentre outros: 
usar adequadamente o 
Equipamento de Proteção 
Individual - EPI - que lhe 
foi fornecido, gratuita- 
mente, pelo seu emprega- 
dor; informar ao emprega- 
dor ou a membro da CIPA 
ou, ainda, do Serviço Es- 
pecializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho - 
SESMT- as eventuais con- 
dições de insegurança no 
trabalho (chão escorrega- 
dio, fio elétrico descober- 
to, etc.) e trabalhar com to- 
tal atenção ao serviço. 

Alguns dos deveres do 
empregador, são: ofere- 
cer aos trabalhadores do 
Estado, com a participa- 
ção dos representantes 
dos trabalhadores, cola- 
borando no reconheci- 
mento das condições de 
risco nos ambientes de 
trabalho. 

São deveres da União, 
por exemplo: garantir o 

cumprimento da lei, fisca- 
lizando os ambientes de 
trabalho, baixando nor- 
mas e incentivando estu- 
dos e pesquisas que pro- 
porcionem a melhoria 
das condições de segu- 
rança e saúde do traba- 
lhador: estabelecer políti- 
cas econômicas e sociais 
que melhorem as condi- 
ções de vida do trabalha- 
dor. 

Finalmente, deve ser 
reconhecido que o inves- 
timento na segurança e 
na saúde do trabalhador 
é também investimento 
na produção, já que o tra- 
balhador sadio e bem 
equipado trabalha com 
segurança e produz mui- 
to mais, em benefício de 
todos: empregado, em- 
pregador e governo. E, ao 
contrário, o empregado 
doente e desequipado 
quase nada produz e ain- 
da se acidenta, trazendo 
prejuízos enormes para 
os três segmentos. Segu- 
rança e saúde no trabalho, 
antes de serem direitos 
constitucionais, são direi- 
tos humanos dos traba- 
lhadores. 
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Uma literatura em caracol 

Peça e edição crítica de "Rayuela" mostram jogos de linguagem de Cortázar 

"A normalidade é uma 
coisa muito sobrenatural". 
Essa frase, citada por um 
dos personagens do recém- 

lançado "Adeus, Robinson". 
de Júlio Cortázar (1914- 
1984), sugere a composição 
de um dos pilares da litera- 
tura fantástica, definida pelo 
próprio autor argentino 
como uma forma de oposi- 
ção ao falso realismo, que 
imprimia a todas as coisas 
explicações contundentes 
^omo no otimismo filosófi- 
co e científico do século 
XVIII, Cortázar chegou a 
atribuir a difícil apreciação 
de tal gênero, onde a fron- 
teira entre a realidade e a 
ficção não é visível, a um 
"caracol da linguagem, tão 
secreto e voltado para si 
mesmo". Aliás, a palavra ca- 
racol é citada diversas ve- 
zes, como referência à pró- 
pria linguagem ou mesmo a 
temática dos textos. Na pri- 
meira parte do livro, 
intitulada "Dois jogos de Pa- 
lavras" e subdividida em 
duas peças de teatro, escri- 
ís entre 1948 e 1950. o ar- 

quiteto David nunca conse- 
gue terminar as obras de 

uma casa e acaba ficando 
preso durante anos ao local 
sem saber os motivos: "é 
como construir um caracol, 
uma espiral". 

O primeiro texto, "Peças 
em Três Cenas", é voltado 
à temática existencialista, 
enfatizando aspectos psico- 
lógicos de pessoas que bus- 
cam a liberdade e tentam se 
livrar do passado. Nélida 
está sempre procurando um 
quadro que simboliza seu 
antigo namorado, enquanto 
seus pais e noivo tentam 
trazê-la de volta ao presen- 
te. A peça aproxima-se das 
características do teatro do 
absurdo, onde a angústia 
metafísica dos personagens 
toma conta desse universo 
dramático desprovido de ló- 
gica e sem leis. A linguagem 
também deixa de ser um 

meio de comunicação entre 
os homens e passa a ser um 
objeto teatral, o que trans- 
forma a peça num verdadei- 
ro "jogo de palavras". Daí, o 
uso constante da 
metalinguagem. Remo, o 
ex-namorado de Nélida, 
acredita que sua atual mu- 
lher é má e utiliza esse re- 
curso de linguagem para 
expresar-se: "você é o peda- 
ço de maldade que 
corresponde a este cená- 
rio". Em outro momento, 
Remo e Nélida querem fu- 
gir para um lugar distante. 
Ela, então, aponta um para 
um castelo gótico e diz que 
não parece tão longe por 
causa de um efeito 
cenográfico. 

A segunda peça. "A Tem- 
porada das Pipas", mostra, 
entre outros aspectos, a 
irracionalidade através das 
ordens do fazendeiro 
Robledo, que está sempre 
oprimindo as pessoas que 
vivem em sua casa. Os edi- 
tos proferidos por seu cava- 
leiro pregam as mais ilógi- 
cas ordens: "a partir de ama- 
nhã os girassóis deverão ser 
azuis. Todo girassol amare- 
lo será decapitado". O pró- 
prio fazendeiro tem dúvida 
sobre a razão de seus obje- 
tivos: "mesmo assim não es- 
tou satisfeito. O edito não é 
perfeito. Um girassol azul 
será uma coisa bonita de se 
ver,- mas... achas que os gi- 
rassóis obedecerão?". O ca- 
valeiro responde: "o senhor 
verá depois de algumas exe- 
cuções a razão acabará por 
se impor". Esse mundo sem 
leis e causalidade é temido 
por todos os personagens da 
peça. A segunda ordem do 
fazendeiro, que pregava a 
expulsão de um de seus hós- 
pedes. causou espanto, ape- 
sar de seu filho ter concor- 
dado com a decisão. Nesse 
momento é novamente esta- 
belecido um diálogo que 
beira a metalinguistica: 

"Aníbal - E magnífica a 

sua decisão de expulsá-lo. 
Mas a medida, em si, nos 
causa um medo atroz. E iló- 
gica. 

Isolina - Aníbal! Essa pa- 
lavra! 

Aníbal - Desculpe. Você 
tem toda razão." 

Neste mesmo sistema de 
significação inserem-se, ain- 
da, autocitações como na 
abertura da cena "Uma Cla- 
reira no Bosque." 

"David - Este amor que 
do nada se alimenta, 

esta asa sem ave, esta in- 
certa vaidade de seguir, 
como um triste terno de ve- 
rão... 

Isolina - O primeiro ver- 
so é de Cortázar." 

Em ambas as peças é vi- 
sível a influência da obra do 
escritor e artista francês 
Jean Cocteau (1889-1963), 
cuja produção teatral tam- 
bém é muito pouco ortodo- 
xa em relação às regras cê- 
nicas. Ele mesmo definia 
suas peças como "poésie de 
théatre", em que as falas são 
muito mais importantes do 
que a ação. Mesmo assim, 
os textos de Cortázar estão 
sempre marcados por algu- 
mas indicações cênicas, que 
aparecem com maior 
freqüência na terceira peça, 
"Nada para Pehuajo", escri- 
ta na década de 70. Apresen- 
tando uma ação dramática 
mais elaborada, o autor es- 
tabelece as posições dos 
móveis e as marcações dos 
atores reforçando a idéia do 
jogo, em que o palco se 
transforma num tabuleiro 
de xadrez. A peça, ambien- 
tada em um restaurante de 
Buenos Aires, apresenta si- 
tuações pitorescas e hilari- 
antes. Em certo momento, 
por exemplo, um frango 
sentimental pede para não 
ser devorado por um dos cli- 
entes. As súplicas, porém, 
não são ouvidas e. antes de 
ser cozido, o frango escre- 
ve uma carta de despedida 
à sua mãe e faz um último. 

pedido: que não coloquem 
cogumelos no seu molho. O 
texto é uma crítica à obsti- 
nação da classe média pelo 
cumprimento dos valores 
impostos pela sociedade, 
mesmo que a pessoa tenha 
que escolher entre os mais 
absurdos meios para atingir 
esse objetivo. 

Optando por mais uma 
nova forma narrativa, 
Cortázar encerra o livro 
com um texto radiofônico. 
"Adeus, Robinson" é uma 
paródia ao romance de 
Daniel Defoe, onde o herói 
Robinson Crusoe retorna à 

ilha onde viveu durante 
anos como náugrafo. Desta 
vez, porém, percebe que 
tudo está mudado. A ilha 
tem doià milhões de habi- 
tantes e o governo ja come- 
ça a controlar a natalidade. 
Captando a universalidade 
da crítica de Defoe, a nova 
fábula de Cortázar mostra o 
herói como um produto tí- 
pico da classe média que 
acredita no comércio, na re- 
ligião e no progresso. Po- 
rém, ao deparar com a civi- 
lização que chegara àquele 
ermo lugar, Robinson sente- 
se só e conclui que a ilha con- 

tinua deserta: "muito mais de- 
serta do que no dia em que o 
mar me vomitou na praia". O 
ex-canibal educado por 
Crusoe, o Sexta-Feira, é o per- 
sonagem-chave para que a 
razão de tanta angústia venha 
à tona: "isso talvez explique o 
que agora está acontecendo a 
você, meu pobre Robinson 
Crusoe. Você tinha de voltar 
aqui comigo para descobrir 
que, entre milhões de homens 
e mulheres, estava tão solitá- 
rio quanto no dia em que 
naugrafou ao largo da ilha. E 
agora talvez suspeite qual é o 
motivo dessa solidão". 

Show 

Luiz Carlos Dias 

canta no "Ganeleiros" 

O compositor e cantor 
Luiz Carlos Dias volta ao 
palco nesta sexta-feira, em 
Imperatriz. O show será 
no "Caneleiros", no setor 
beira-rio, às 22 horas, e 
mostrará as canções que 
fazem parte do seu novo 
Compact-Disco. 

Luiz Carlos Dias estará 
acompanhado de uma ban- 
da. fazendo animar ainda 
mais o show. Um progra- 
ma imperdível para quem 
gosta de manter um en- 
contro sadio com a boa 
música regional mara- 
nhense. 

O cantor informa que 
preparou tudo como man- 
da o bom figurino, a fim de 
realmente poder contar 
com o respaldo do público. 
"Não medi esforços no 
sentido de que o show pos- 
sa corresponder aos ansei- 
os da crítica e das pessoas 
que curtem uma boa mú- 
sica". afirmou, acrescen- 
tando que ensaios foi o 
que não faltaram. 

Sendo assim, espera-se 

a presença de um expressi- 
vo número de pessoas logo 
mais à noite no "Caneleiros", 
que. sem medo de errar, já 

se transformou no centro 
de cultura não só de Impe- 
ratriz. mas de toda a Região 
Tocantina. 

m 

Luiz Carlos Dias afinou voz e instrumentos 

«v. 

Em 98 vamos dar 

APA 
c>3 valor a nossa gente 



íí - i> Se-Aia-ieira, i y üe uezeinoro üe i vv / ^fêÊÊÊÊW 
dUÜML UAflTAL 

Imperatriz Urgente 

  ——  Francisco do Vale 

Copa 
do mundo 

Várias empresas de todo 
o País estão adotando o sis- 
tema "vá você também a 
Copa do Mundo da França". 
Em Imperatriz nenhuma 
empresa, tomou esta inici- 
ativa. A propaganda ainda é 
a alma do negócio. Afinal de 
contas em Imperatriz te- 
mos grandes empresas, 
como; Coca-Cola. 
Antarctica (Disbil). Arma- 
zém Paraiba, e outros. 

Cabo 
eleitoral 

Mais uma vez iremos re- 
ceber os cabos eleitorais 
em nossas residências. 
Cartazes, bom papo. cane- 
ta e papel para anotar as 
promessas são alguns dos 
ingredientes que infeliz- 
mente teremos que ouvir e 
assistir durante a próxima 
cam panha. 

Lindomar 
Lins 

Quem esteve nos visi- 
tando na tarde de ontem foi 
o cantor e compositor Lin- 
domar Lins. O cantor ma- 
ranhense aproveitou para 
apresentar seu novo traba- 
lho. Hoje ele estará visitan- 
do as emissoras de Rádio e 
Televisão da cidade. Ele 
pretende em breve realizar 
shows em Imperatriz e Re- 
gião. "Esperando você", "a 
mulher que eu amo" e 
"Garçonete", são alguns 
dos sucessos no novo dis- 

co de Lindomar. 

Ivan 
Júnior 

Brevemente estará na 

praça o primeiro CD de 

Ivan Júnior. Na próxima se- 
mana estaremos trazendo 
nesta coluna maiores deta- 
lhes sobre suas músicas, 
que mesmo em fita casse- 
te já fazem sucesso em 
todo o Estado do Pará. 
Além de ser bom cantor. 
Ivan Júnior vem estenden- 
do a mão à todos os canto- 
res de Belém do Para que 
visitam a Terra do Frei. 

Opinião 
O apresentador de TV 

Conor Farias, vem mandan- 
do vé em seu horário líder 

de audiência. A opinião do 
povão imperatrizense dei- 
xa claro a intenção de mu- 
danças nas próximas elei- 
ções. Para governo do Es- 
tado por exemplo Epitácio 
Cafeteira continua em alta, 
enquanto que a governado- 
ra Roseana Sarney só con- 
segue arrancar votos de 
seus aliados políticos. Opi- 
nião. é opinião! 

lolete 
Dino 

A primeira dama do mu- 
nicípio de João Lisboa 
lolete Dino. ainda não defi- 
niu se vai enfrentar as elei- 
ções vindouras. Na opinião 
geral do povão. lolete Dino 
deverá colocar seu nome à 
apreciação do eleitorado 
daquela cidade. O prefeito 
Sálvio Dino ainda não se 
manifestou sobre o assun- 
to. 

Moto-táxi 
O vereador Simplício 

Zuza, vem dando uma de 
mediador da questão. Fre- 
qüentemente observamos 
o vereador reunido com o 
presidente do Sindicato 

dos Moto-taxistas Edson 
Caldeira. Por outro lado 
os moto-taxistas já estão 
com a pulga atrás da ore- 
lha. Afinal de contas até 
agora muita gente falou e 
nada se resolveu. Não é 
isso mesmo cabo? 

< CRC/Band 
A CRC - Band (Impera- 

triz), vem valorizando a 
prata de casa. Com a saí- 
da do titular do programa 
CRC Realidade, quem as- 
sumiu foi o polivalente 
Claudir Porcínio. que. 
diga-se de passagem, 
vem conduzindo o progra- 
ma de uma forma exem- 
plar. Os pára-quedistas 
que se cuidem, pois as 
porteiras já estão fechan- 
do até para os jornalistas 
dessa classe. Parabéns a 
dupla Ribamar e Zezinho. 
Feliz Natal a família CRC. 

Profissão 
perigo 

Ser repórter policial é 
na verdade ter uma pro- 
fissão perigo. As matéri- 
as têm que ser produzi- 
das por uma equipe que 
possua bastante conheci- 
mento da área. 0 repór- 
ter policial trabalha e vive 
o tempo inteiro entre a 
cruz e a espada. São de- 
núncias de homicídios, 
latrocínios, assaltos, es- 
tupros, e até furto. Como 
um repórter policial ex- 
plicaria para seus filhos, 
sua família, amigos, com- 
panheiros de trabalho e 
seu publico seu próprio 
furto. Digo, suas própri- 
as patifárias. E uma rea- 
lidade. Afinal de contas 
estamos na era 2000. 

Ondas curtas 

TCuidado, muito cuidado///0 gigolô está na área. 

TNão na Super///Agora em novas ondas. 

TUma velhinha incomoda muita gente... 

TDuas velhinhas incomodam muito mais 

TTrês velhinhas, incomodam, incomodam muito mais... 

TA barra continua pesada. Muito pesada!. 

TE por falar em peso...Messias Jr. é lider de audiência... 

TNo horário...Todos os dias na CRC. 

TVamos nessa galera. 

TBom dia. Uma dose de humor é maravilha. 

Programação de TV 

Canal 4 TV CRC 

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

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:15 Forno Fogão e Cia 
08:45 Desenho da Vovó 
10:30 Desenho Mania 
11:00 Zorro 

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

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 

14:00 Note e Anote 
16:30 Cidade Alerta - Ia 

Edição 
18:15 Jornal da Record 
19:00 Novela Canoa do 

Bagre 

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

22:00 Milhenium 
23:00 Jornal Onze « 

Meia 
23:25 Prog. de Negócio 
23:30 253 Hora 
03:30 Palavra de Vida 

19:30 Ratinho Livre 
21:00 Arquivo X 

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 programação 

Canal 13 TV Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Fulsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 PadrãcçTécnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amara] Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 

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

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

18:00.190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball. 
Forca Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

PROF* ZEN 

r 
Aries Leão 

Seu planeta Marte ingres- 
sou hoje em Aquário, signo no 
qual estará abrindo sua cabeça 

A partir de agora Marte vai 
estar acentuando sua necessida- 
de de mudar e se renovar, 

Sagitário 

Graças ao ingresso de Marte 
em Aquário você entra num perí- 
odo do intensa magnetização. 

tf 
Touro 

Nesse signo. Marte passa a 
movimentar sua vida social e lhe 
permite fazer novos amigos. 

Virgem ^ Capricórnio 

Marte ajuda você a eliminar 
com maior facilidade tudo o que já 
era. 

n 
Gêmeos n Libra 

A nova posição de Marte en- 
che você de garra para se con- 
centrar na carreira , 

Não se sobrecarregue, atenha- 
se às atividades de rotina e reser- 
ve um tempo para relaxar.^ 

Contenha seus ímpetos, pro- 
cure pensar antes de agir e man- 
tenha a tranqüilidade. 

Aquário 

Você tende a se comunicar 
mais facilmente, mas pense bem 
antes de falar e evite discussões. 

bo 
Câncer 

ni 
Escorpião Peixes 

Evite a pressa e mantenha o 
hábito de fazei- tudo com calma e 
ponderação. 

Você tende a conhecer gente 
bastante dinâmica e estimulan- 
te. 

Não se iluda nem se jogue de 
cabeça em fantasias, para não 
sofrer. 

E-Mail; drclesio @ aeroneLcom.br 
' > -1 I, . < iTT 4 4 00 — lí 1. C/ f í " i AwW 

LABORATÓRIO 

C)r. Cfésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas, .víicrubiulogia. Rotina Compieia. Cilupaluiogia. í>ovagens Hormonais. Teste cie 

Paternidade -DNS. Analise de Água. Analise de Alimentos. Analises Toxicologicas 
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Capital Social 

 Linda Veloso 

Investindo alto 

O diretor superintendente do Sistema Tucanus 

de Comunicação, Conor Farias, está investindo 

alto para o Carnaval do próximo ano. C o 

apresentador Já assinou contrato com o Pinduca 

e sua Banda, e promete que o Carnaval do BIC 

será o primeiro da cidade. 

Movídadee 

Quem retornou do Sul do País com muitas 

novidades Poi o nossa amiga Teha Veloso que 

trouxe uma coleção belíssima de final de ano. 

Que tal ir lá e conferir de perto. 

Confraternização 

O grupo C.C.R. estará se reunindo hoje para o 

jantar de confraternização de final de ano, com 

direito a troca de presentes, jantar e um 

sonzinho ao vivo. R festa conta com todos os 

funcionários e a presença da dinâmica Ozenir 

Gomes que todos os anos organiza com carinho 

a festa de seus funcionários. C nós aqui do 

Capital desejamos Boas Festas a todo o grupo. 

Antãrctica 

C por falar em confraternização, esta semana 

encontrei o amigõo Júnior (Rntárctica) com 

alguns de seus funcionários, e para surpresa de 

todos o mais novo contratado é o bonitõo 
/ 

Cden, que deixou a cervejaria Brahma, paro 

fezer parte do grupo Rntárctica. C mole? 

Feijoada e pagode 

Rmanhõ acontecerá na piscina do Imperatriz 

Park Hotel grande feijoada e pagode, 

marcando assim a abertura de férias. Venha 

você também e prestigie conosco, uma 

promoção desta colunista e Jussara Cerqueiro. 

1 

A A 

i 

Um dose especial dos kartistas de Belém-PA, quando estiveam 

em nossa cidade, participando da última corrida. Confira 

■W 
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Os médicos André Pau Uno, Nilma, Célia Dino, Haroldo Chagas 

e a colunista Tereza Eugênia em recente evento 

â 

B 

(r.iton, Silas Zen dividindo pose com a simpática Iraní 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

■d-nww ew Excelência em educação infantil. 

ç JC Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

i 
imperatriz Maranhão é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129-Centro 

Fone: (098) 738-4194 



f-ú aexta-ieira, ív ae dezembro de 1997 

vrmiNNE 

í I 

Seminário 

A Curadoria da Vara da 
Criança e Adolescência e a 
Funac, vão realizar a partir 
de hoje o seminário sobre 
municipalização das medi- 
das sócio-educativas em 
meio aberto. O conferencis- 
ta será o Dr. Paulo Frota de 
Belém do Pará. Esta é mais 
uma iniciativa que visa ofe- 
recer condições dignas de 
vida às crianças e adoles- 
centes. Parcipam do mes- 
mo. representantes de ins- 
tituições ligadas a criança. 
O seminário será no salão 
de convenções do 
Posseidon Hotel, apartir 
das 08 horas e se estende- 
rá até amanhã. 

Carnaval 

Ao passar as festividades 
de natal e ano novo, a Airt 
vai reunir-se com imprensa 
e carnavalescos para traçar 
metas acerca do carnaval 
de 98. A idéia é envolver a 
comunidade neste proces- 
so, para que todos possam 
ter uma festa de momo 
cheia de brilho e fantasia. 
Os convites para a reunião 
ainda estão sendo prepara- 
dos pelo presidente Josué 
Moura e pela colunista Ma- 
ria Leônia. 

Jantar em 
alto estilo 

Vai ser um daqueles ra- 
ros momentos em que nos 
reunimos para lembrar dos 
bons momentos e reencon- 
trar os amigos. O autor des- 
te feliz encontro é Cláudio, 
do Salão Cláudio cabeleirei- 
ro, que diferenciado dos 
moldes tradicionais reúne 
os amigos e clientes em um 
jantar regado a muita cerve- 
ja e frutos do mar, em sua 
residência. Infelizmente 
este colunista vai estar fora 
do Estado na noite do natal, 
ao lado da família, mas an- 
tecipadamente já envio vo- 
tos de muitas felicidades a 
todos os participantes e 
meus agradecimentos ao 
Cláudio, com quem estive 
tomando chá esta semana, 
oportunidade do convite. 

A nudez 
da baiana 

Foram as cinco horas 
mais longas que a Bahia já 
viveu. A rua do Pelourinho, 
a mais tradicional do bairro 
que leva o mesmo nome, foi 
totalmente interditada para 
ver a nudez de Carla Perez, 
futura capa da revista Play- 
boy. em edição ainda não 

anunciada. A dançarina, 

■ 
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Vereador André PauJino, na ativa 

Roberto Oliveira 

mostrou o tchan e muito 
mais em uma sessão de fo- 
tos que durou cinco horas 
de externa e mais doze de 
interna. O resultado são po- 
ses exuberantes que pode- 
rão ser conferidas em bre- 
ve na capa da revista. 

Uma 
questão de honra 

Mesmo com o recesso 
parlamentar o vereador e 
médico André Paulino não 
pretende se isolar ou tirar 
férias. Em conversa infor- 

mal com o vereador, ele me 
comunicava que durante o 
recesso, vai receber os elei- 
tores em seu consultório, e 
também vai aproveitar para 
realizar visitas e palestas 
em bairros e comunidades. 

Para 98, AP A pretende 
criar uma equipe formada 
por médicos, enfermeiras, 
psicólogos e outros profis- 
sionais, para sempre que so- 
licitados, fazerem palestas 
em escolas, associações ou 
comunidades, à fim de pre- 
venir as pessoas de vários 
males que as atacam. Para 
ele, ainda existem muitas 
mulheres que acreditam 
não haver necessidade de 
um pré-natal durante a gra- 
videz, e em função disso 
existe um grande número 
de mortes a cada ano no 
Brasil ocasionadas por esta 
falta de informação. Mas 
enquanto isso não acontece, 
ele pessoalmente pretende 
atender as solicitações nes- 
se sentido. Uma medida, 
que segundo ele, deve evi- 
tar muitos problemas com 
a saúde humana. 

Escândalo 

Foi durante a realização 
de compras no mais movi- 
mentado centro comercial 
da cidade, que Pollyana, 
uma das muitas 

cabeleleiras da cidade, teve 
a supresa de ser expulsa do 

interior da loja 2 da rede 
Zumica. Tudo porque a ca- 
beleireira perdeu o cartão 
que dava direito a recolher 
suas mercadorias no guar- 
da volume. Ao comunicar 
isso a gerente da loja, ela foi 

insultada, tendo inclusive 
que procurar a ficha dentro 
da loja. Ao encontrar e ter 
suas mercadorias liberadas, 
a gerente acionou a sege- 

rança que colocou Pollyana 

Coluna 

e uma amiga para fora da 
loja. O fato revoltou a AGI, 
que vai entrar com uma 
ação contra a direção da loja. 
acusando a mesma de danos 
morais e preconceito. A di- 
reção da loja que deveria ser 
melhor treinada no atendi- 
mento a clientes, ainda não 
se manifestou a respeito. 

Eleições 

Foi uma acirrada disputa 
nas urnas, mas o atual pre- 
sidente da Associação dos 
Promotores e Procurado- 
res de Justiça do Maranhão 
é mesmo o renomado Pau- 
lo Avelar. Ele ganhou de no- 
mes também fortes dentro 
da magisfatura maranhen- 
se, como Dra. Fátima 

Travassos e Dr. Abel Olivei- 
ra. e já vem prometendo ino- 

vações centro da associa- 
ção. Os promotores de Im- 

peratriz receberam a notí- 
cia com entusiasmo, embo- 
ra todos os candidatos te- 
nham representações den- 
tro do Ministério Público 
local e também disponham 
de uma acentuada credibili- 
dade junto aos promotores. 
Paulo Avelar é de São Luís. 
mas tem ao seu lado um for- 
te representante em Impe- 
ratriz. trata-se do também 
renomado Dr. Carlos Hen- 
rique. 

Atual 

A primeira capa da revis- 
ta atual, estampava os tra- 
ços perfeitos e a expresào 
facial da modelo Iara Soa- 
res. hoje senhora Ely Ma- 
rinho. Agora no segundo 
número já nas bancas, a 
modelo que conqustou os 
imperatrizenses esta dando 
uma força ao futuro marido 

na divulgação da revista. 

Agora em 
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Iara Soares, Modelo 

Embaixador ca(|a ser humano. 
da paz 

Por sua postura de paci- 
ficador que sempre o se- 
guiu durante toda a sua car- 
reira. Gilberto Gil, um dos 
maiores nomes da MPB, 
acaba de ser nomeado Em- 
baixador da Paz. titulo con- 
cedido pela Unesco. Com 
ele são seis os maiores as- 
tros a receber o título, como 
a atriz Catharine Deneuve. 
e o piloto de fórmula-1 
Michael Schumacher. De- 
pois do título. Gil demostra 
ainda mais a vontade de ver 
um mundo mais tranqüilo, 
e afirma, vai incluir em to- 
dos os seus shows a músi- 
ca paz, como uma voz que 
ecoa pelos ares. e que um 
dia entrara no coração de 

* ~ 

Gilberto Gil, recebe título da UNESCO. 

Natal 

Então é natal, a festa rT-i 
tà. Deveria ser a data en 
que as famílias se unissem 
em torno de um ideal, a ce- 
lebração do nascimento dc 
Cristo dentro de cada um de 
nós. mas não é. É neste pe- 
ríodo em que as pessoas 
vão mais às compras, é tam- 
bém onde mais se consome 
bebidas alcólicas. e no final 
de toda esta engrenagem, 

muitas pessoas estão tris- 
tes, sozinhas e sem a me- 
nor possibilidade de um re- 
torno feliz. Deixemos o 
Cristo nascer dentro de nós. 
mesmo que em nossos U 
res não tenha um peu. 
mesmo que não tenha uma 
árvore enfeitada ou os tra- 
dicionais presentes. O Cris- 
to não teve nada disso, e 
nem por esse motivo dei- 
xou existir dia mais feliz 
para a humanidade. O natal 
não é o brilho das lâmpadas, 
mas o brilho de nossos sen- 

timentos. 

Não convide 

Não cometa a garfe de 

convidar para a mesma 

mesa durante as festas de 

final de ano. Marrony Delia 

Rhué e Ursula Spencer Al 

Faied. Mateus e Polyana. 

Theska e Cláudia. Jéssica 

Drinh e Naldo. Raffaela 

Hilary e Herlandy. Se por 

um acidente isso acontecer, 

pratos e paetês poderão 

voar para todos os lados. Es- 

tão avisados. ^ 

Loja deAtendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Da redação 

m 

m 

i 

I 

■Sw 

Í5S«Í®W:5W5 
SSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSÍÍÍÍÍÇÍSÍÍ 

«gl:;;:!: 

|i 'S- Ãssppsja 
:í í ■ : 

■ 
TAnin proprietária da Escola Divino Mestre 

Gean Carla atualmente reside cm Goiânia e está 

em visita à Imperatriz, revendo parentes e amigos 

Si; 

Ricardo Vasconcelos (Simasa) 

em recente evento 

m 
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Uma pose especial para esta coluna 

de Conor III 

Major Edilson Moraes em visita ao presidente 

da Camara Municipal, Sidney Figueiredo 

Mi MAS B'<A\SI L 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RI A BOXAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÂNDIA 

Morais Madeiras e Materiais 

para Construção Ltda 
Rux'1 Paf^uai» Vn-Pq. das NaçÕes-Ponp (098) 738-185 -Açailândia-MA DEPOSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72-Vlb ildemar-Fonc (098) 738-1890-Açadândia lVlA 

LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro - Fone (098) 738-1990-AçaiIàndia-MA 

CEP 65926-000 
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  Jorge Quadros 

João Lisboa 

E as férias? 
Alunos das escolas mu- 

nicipais estão tiriricas nes- 
te período natalino por ain- 
da estarem em aula. O 
atraso no encerramento das 
aulas se deve a greve de pro- 
fessores que aconteceu no re- 
torno das férias de julho. 
Como reposição do tempo 
perdido, os alunos estão ten- 
do aula até aos sábados. 
Não terão férias. Logo após 

o enetrramento das ativida- 

des e do resultado das pro- 
vas, os alunos já iniciarão 
o ano letivo de 98. Tem 
muito aluno chiando. En- 
quanto isso os alunos da 
rede estadual e particular 
já estão numa boa. De per- 
nas pro ar 

Reclamações 
Quem também está inju- 

riada com a CEMAR é a 
população de AçaiJândia. 
Lí ontem as "considerações 
Gerais" de EdmUson San- 
chcs no Jornal Estado do 
Maranhão, que cita: "Infe- 
lizmente, alguns mal-educa- 
dos que cortam a luz dos 
outros não sabem sequer 
acender a luz de sua pró- 
pria consciência. E essa, 
decididamente, é a pior es- 
curidão..." Concordo em gê- 
nero, grau e número. Aqui 
em nossa "city" aconteceu 
igualzinho, até o diálogo é 
o mesmo da matéria do 
ilibado jornalista. 

Primeiro-em prego 

O Programa Primeiro- 
Emprego, do governo esta- 
dual em parceria com a 
prefeitura está tendo reper- 
cussão positiva na classe 
empresarial. Dos 316 jo- 
vens e adolescentes que fo- 
ram contemplados, todos 
p erm a néccm trabalhando 
firmemente. Mc garantiu o 
secretário Iran Santos, da 
jwva Secretaria de Incenti- 
vo á Brodu cão, Meio Am- 
biente e Turismo, que toda 
a "baba" para o pagamen- 
to dos iniciantes na ativi- 
dade profissional já está 
depositada na agência do 
BEM. 

DMT 
já fã autorizado pelo 

prefeito Dcusdedith Alves 
Sampaio, a criação do novo 
Código Nacional de Trân- 
sito que entrará cm vigor na 
segunda quinzena de janei- 
ro do próximo ano. 

E o lixo? 
Apesar dos reiterados 

apelos do prefeito munici- 
pal para a Campanha "Ci- 
dadão Sujão, Não", muitas 
pessoas ainda não assimi- 
laram que todos somos os 
responsáveis pela limpeza 
de nossa cidade. O ex-secre- 
tário de Infra estrutura, an- 
tes de entregar a pasta fez 
uma limpeza geral na en- 
trada da cidade, mas tudo 
já está como antes. Os 

sugismundos, ao que pare- 
ce, nem se tocaram. 

A PR A 
A APRA, com o apoio do 

Rotary Clube de Açailân- 
dia, está fazendo um traba- 
lho excelente de prevenção 
e acompanhamento àqueles 
que por infortúnio do des- 
tino contrariam o vírus 
HIVou tem uma vida sexu- 
al ativa c correm o risco de 
serem contaminados. A 
APRA, segundo o compa- 
nheiro Osman, de Impera- 
triz, atende até Marabá e D. 
Elizcu, no Pará, num cir- 
cuito enorme há alguns 
anos. Aqui em Açailândia, 
a APRA montou seu quar- 
tel general no "Casqueiro", 
zona de maior incidência 
de prostituição da cidade. 
Segundo estimativas, é 
grande o número de porta- 
dores do HIV por aqui e que 
uma proporção numérica 

populacional, é equivalen- 
te ao de Imperatriz. 

Alerta 
Fomos informados, por 

fonte fidedigna, que os tra- 
vestis que "aportam" nos 
postos Magnólia e Carretei- 
ro, no trevo das rodovias 
BR 010 e BR 222, na en- 
trada de Açailândia, tem 
como fregueses para suas 
noitadas de amor, além dos 
hab ituais cam in hone ir os, 
jovens e adolescentes de nos- 
sa cidade, em sua maioria 
da classe média, que as ve- 
zes, até por brincadeiras, 
pratica sexo abertamente. 
E o que é pior, muitos não 
querem usar a camisinha. 
Muitos pais já tomaram co- 
nhecimento do assunto, es- 
tão em polvorosa. A notícia 
foi dada aos membros da 
APRA numa reunião do 
Rotary Clube que se mostra- 
ram sensíveis aos problemas 
e pedem o apoio da comuni- 
dade para enfrentar mais esse 

problema. E que problemão. 
Cortes no 

funcionalismo 
Com a diminuição das se- 

cretarias municipais, após a 
Reforyia Admin istrativa, 
ocorrida anteontem uma 
preocupação tomou conta 
de todo o quadro de funcio- 
nários da prefeitura. O medo 
de ficar sem emprego, prin- 
cipalmente de funcionários 
da prefeitura, foi geral. Em 
entrevista ao meu programa, 
na Clube FM, o novo secre- 
tário de Economia e Admi- 
nistração , Paulo Roberto 
Santiago, admitiu que ha- 
verá sim cortes na folha de 
pagamento. O secretário 
afirmou que seria impossí- 
vel reduzir secretarias e não 
reduzir o quadro de funcio- 
nários. 

Economia 
0 Secretário Paulo Ro- 

berto afirmou ainda que com 
a redução das secretarias, a 
Prefeitura vai ter uma eco- 
nomia de quase R$ 21 mil/ 
mês. O que possibilitará o 
pagamento de quase duzen- 
tos garis. Com a redução do 
quadro de temporários, essa 
economia aumentará subs- 
tancialmente. 

Aperto 
A nova secretaria de Eco- 

nomia e Administração, se- 
gundo Paulo Roberto, já ini- 
ciou ontem mesmo um estu- 
do para verificar o montan- 
te dos inadimplentes com o 
IPTU c ISS. Todos serão 
chamados para um téte-á-tétc 
a aqueles que a prefeitura es- 
tiver devendo vai ser tenta- 
do uma permuta. Os outros, 
esses terão que regularizar 
sua situação para não ir di- 
reto para a dívida ativa. 

Parceria 
O prefeito Deusdcdith 

Sampaio manteve contato 
com a Dra. Marly Trinta, 
Execu tora do In era cm nos- 
sa cidade, para uma parce- 
ria de ajuda aos trabalha- 
dores rurais que foram as- 
sentados pelo órgão neste 
ano. E intenção do prefeito 
procurar melhorar a vida 
destes trabalhadores com 
o intuito de viabilizar 
com mais segurança a pro- 
dução agrícola. Segundo 
o prefeito, a conversa foi 
em alto nível e os estudos 
já começaram a ser reali- 
zados. 

Materiais para 

yy//JfJ/Iy/7 escritóri0. escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

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

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

PPS descentraliza 

ações políticas 

A partir da conevnção municipal o Partido Popular 

Socialista pretende promover cursos de formação política 

no interior 

O Partido Popular Soci- 

alista - PPS de João Lis- 
boa está ultimando os pre- 

parativos para a realiza- 

ção de sua convenção mu- 
nicipal prevista para o dia 

11 de janeiro no distrito 

de Bom Lugar, distante 

16 quilômetros da sede 

do município. 
Segundo Batista do Pei- 

xe, integrante da sigla na- 
quela cidade, o objetivo 
da realização do encontro 

político no interior, visa 

proporcionar a população 
daquela localidade, maior 
oportunidade de conheci- 

mento do processo parti- 

dário, "queremos levar ao 

Bom Lugar, um evento 
que mostre como funcio- 
na um partido e o que é 
de fato uma convenção", 

disse ele, ressaltando 

que o PPS está progra- 

mando um torneio de fu- 
tebol e um passeio de bi- 
cicleta quando vários prê- 

mio deverão ser distribu- 

ídos aos participantes. 

Na convenção do dia 
11, o Partido Popular So- 

cialista deve manter 

Juarez Inácio da Costa 
(Correutão) na direção 
da sigla, e reafirmar pro- 
pósito de que seja forma- 
da uma frente de oposição 

para a eleição estadual do 
ano que vem encabeçada 

pelo senador Epitácio Ca- 
feteira. 

- Neste momento, ad- 
versários da esquerda e 

da oposição, é a 

oligarguia Sarney, e so- 
mente a união, a forma- 

ção de uma frente pode 
garantir um retrocesso na 
política do Maranhão- ga- 

rante Batista do Peixe 

que pretende no ano que 

vem disputar uma cadei- 

ra no legislativo estadu- 

al pelo seu partido. Ele 
alerta que em 98, muitos 
"pára-quedistas devem 

estar surgindo pedindo 

votos e fazendo promes- 

sas, sem que a população 
de fato conheça ^o-i p;i> 
sado e sua conduta". 

Atualmente dirigido 

por Correntão, Batista do 
Peixe, Pelé e Carlos 
Zamith, o PPS de João 

Lisboa, pretende des- 
centralizar suas ativida- 

des. A partir da próxima 
convenção, os dirigentes 

do Partido Popular ? "i- 

alista pretendem promo- 
ver encontros de forma- 

ção política destinados à 
jovens e adultos, com 
atenção especial ao inte- 

rior. 

CONVOCAÇÃO 

CAIMAN S.A AÇÚCAR E ÁLCOOL, sita à rua Tamandaré, Jardim 

São Luís, convoca os funcionários abaixo relacionados para comparece- 

rem em seu escritório à rua acima citada no prazo de 72 horas, confor- 

me Art. 482, Lei I do Decreto 5482 da CLT. 

01 - ADAUTO ALVES DE SOUSA 

02 - AGEMILDO MUNIZ AMANCIO 

03 - ANTONIO DA SILVA REIS 

04 - ANTONIO FRANCISCO DOS REIS NETO 

05 - ANTONIO HAMILTON BEZERRA LIMA 

06 - ANTONIO JOSÉ GOMES DE SOUSA 

07 - DELCI LEAL DA SILVA 

08 - DEUSIANO ALVES DE SOUSA 

09 - EDVALDO FERREIRA LIMA 

10 - EDVALDO DA SILVA E SILVA 

11 - EMERSON DOS SANTOS BORBA 

12 - FLORISMA SIQUEIRA CHAVES 

13 - FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA 

14 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS 

15 - FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 

16 - FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA 

17 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

18 - JOSÉ CARLOS DA SILVA NERES 

19 - JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES GOUVEIA 

20 - JOSÉ SILVA DOS SANTOS 

21 - JOSÉ DE DEUS FERREIRA DA COSTA 

22 - JUAREZ MOREIRA BANDEIRA 

23 - LUÍS PEREIRA DE FREITAS 

24 - MARCONE SOUSA BRITO 

25 - ORICODEME GOMES PINTO 

26 - RAIMUNDO GENILSON M. DE SOUSA 

6101 011051/013-i,^ 

6296 077891/013-MA 

6029 001850/013-MA 

5701 023751/012-MA 

6176 034869/002-MA 

5857 041862/011-MA 

6400 035928/009-MA 

6087 011912/009-MA 

6174 083118/011-MA 

6071 011116/013-MA 

6238 091357/008-MA 

5906 069210/001-MA 

6210 099905/008-MA 

6037 051739/009-MA 

6215 041891/002-TO 

6271 032199/001-MA 

6347 022291/009-MA 

6069 065745/008-MA 

6372 019836/001-MA 

6014 008834/010-MA 

5919 001310/009-MA 

6404 015467/003-TO 

6188 009894/013-MA 

6362 059373/012-MA 

6134 036660/008-MA 

6149 017765/009-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I yaboratonas c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí- 0189 

Clenia Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro • Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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Plano Geral 

Em busca 
de patrocínio 

O escritor e professor 
Carlos Brito continua bus- 
cando patrocínio junto ao 
empresariado local para 
publicação de "Planeta Ver- 
de", seu novo livro, que 
mostra o amadurecimento 
no mundo das letras e sua 
paixão pelas cidades onde 
morou. 

De origem humilde, o 
autor busca na sensibilida- 
de das pessoas que fazem 
o verdadeiro crescimento 
de Imperatriz, encontrar o 

'ipuio necessário para tor- 
nar público seus novos tra- 
balhos. 

"Planeta Verde" retrata, 
ainda, sua preocupação pela 
preservação do meio ambi- 
ente da Região Tocantina. 
onde encontra-se encravada 
Ina'cratriz. "Aos poucos, 
estou conseguindo obter 
recursos para fazer o paga- 
mento da gráfica responsá- 
vel pela. confecção do meu 
livro. E. depois, tenho cer- 
teza que o povo dos muni- 
cípios que compõem a prós- 
pera tocantins maranhense 
também dará sua contribui- 
ção comprando exemplares 
de 'Planeta Verde', que está 
imperdível e gostoso de se 
ler", comentou. 

Em busca 
de patrocínio (II) 

A falta de apoio para exe- 
eveão de trabalhos artisti- 
clir tem colocado o setor 
cultural de Imperatriz em 

posição menos privilegiada 
em relação a outras cidades 
dó Estado. Já passa do mo- 
mento do empresariado e 
das autoridades competen- 
tes adotarem urgentes pro- 
vidências. A reversão de 
vergonhoso quadro deve 

ser. portanto, a palavra de 
ordem. 

Em busca 
de patrocínio (III) 

Vergonhoso tomar co- 
nhecimento, de que quando 
necessitam, os artistas de 
Imperatriz fazem verdadei- 
ras peregrinações em em- 
presas públicas e privadas. 

Paixão 
de Ler 

A campanha "Paixão de 
Ler" do Ministério da Cul- 
tura, será lançada no dia 10 
de novembro, na Fundação 
Biblioteca Nacional, no Rio 
de Janeiro. Desde 1995. 
professores e alunos de Io 

grau das escolas publicas 
participaram de rodas de 
leitura, dramatizações, ati- 
vidades de recreação, feiras 
de livro, seminários e expo- 
sições, dentro do projeto. 
Este ano. 22 capitais vão 
estar envolvidas na prática 
de leitura, em suas biblio- 
tecas públicas, praças ou 
centros culturais. 

Serão investidos à divul- 
gação e distribuição de 40 
mil Passaportes do Livro, 
equivalentes a um bônus 
com valor unitário de RS 
30.00. que podem ser tro- 
cados por livros. Os bônus 
serão entregues aos profes- 
sores que participarem do 
projeto. Cada professor 
pode escolher um livro de 
sua preferência, em livrari- 
as pré-selecionadas. 

Inspirado no programa. 
Furor de lirc. do Ministério 
da Cultura da França, o 
"Paixão de Ler" foi adapta- 
do com sucesso em 1993, 
pela secretária municipal 
de Cultura do Rio de Janei- 
ro. Helena Severo. Desde 
1995. o ministro Francis- 
co Weffort decidiu 

Raimundo Primeiro 

implantá-lo, 
gradativamente, em todo 
o País. 

O programa é realiza- 
do em parceria com a As- 
sociação Nacional de Li- 
vrarias, do Banco do Bra- 
sil e governos federal, es- 
tadual e municipal. 

Apresentando 
aspirantes 

O comandante da Polí- 
cia Militar do Estado do 
Tocantins, coronel 
Napoleão Sobrinho, apre- 
sentou ao governador 
Siqueira Campos, na se- 
gunda-feira. 15. os novos 
aspirantes da corporação, 
concludentes do curso de 
formação de oficiais, rea- 
lizado durante três anos. 
na Academia de Polícia 
Militar de Goiânia. 

O governador pediu 
aos 25 aspirantes que ba- 
seiem seu trabalho no 
uso da disciplina e da hi- 
erarquia. Ele lembrou 
que os policiais são re- 
presentantes da lei para 
defender a sociedade e 
não juizes de direito que 
possam julgar a popula- 
ção. Ele citou como desu- 
mano o caso ocorrido no 
início do ano. em 
Dianópolis. quando um 
policial matou um civil, 
num ato planejado de vin- 
gança. 

Segundo o coronel 
Napoleão. os futuros te- 
nentes "vieram em boa 
hora", para desafogar um 

• pouco a carência de ofici- 
ais. Eles passarão por um 
estagio de 6 meses, em 
quartéis de várias regiões 
do estado, onde serão 
avaliados, devendo então 
assumir a patente de te- 
nente. 

Em cima do lance 

♦O jornalista Barbosa Lima Sobrinho foi o grande homenageado no Dia da Cultu- 
ra. 5 de novembro. Ele recebeu, junto com 26 outras personalidades, a Medalha da 
Fundação Casa de Rui Barbosa. A condecoração é entregue todos os anos para quem 
se destaca no mundo cultural, jurídico e político do País. 

♦ Policiais do 3o Batalhão de Polícia Militar do Estado do Maranhão precisam de 
uma assistência psicológica. E que os PMs estão trabalhando muito, enfrentando 
bandidos todos os dias e. as vezes, ocorrem algum desequilíbrio psicológico. Na 
tarde de quarta-feira. 17. fui abordado por um policial e ele disse que está afastado de 
suas funções por não poder trabalhar normalmente. Quando tem que fazer diligênci- 
as chega a tremer suas mãos ao pegar no revólver, ou seja. a tensão do dia-a-dia 
atribulado, de encontro com os marginais, o deixou sem condições de continuar nas 
ruas. Estando de licença medica, fica no quartel, fazendo serviços incompatíveis com 
o treinamento que recebeu. Pede para sair em definitivo dos quadros da PM-MA. 

Aparelhamento da polícia de São Luís 

é um contraste com o resto do Estado 

Enquanto na capital até helicóptero é usado no controle do 

trânsito, em Imperatriz falta armas munição e viaturas 

Lançado esta semana 
em São Luís, pelo Batalhão 
de Trânsito de São Luís, 
uma operação usa até he- 
licóptero para garantir a 
tranqüilidade e punir moto- 
ristas imprudentes nas 
ruas e avenidas de São 
Luís. 

A fiscalização aérea é re- 
alizada das 7h30 às 8h30 e 
das llh30 Ias 13h30, ho- 
rário de maior intensidade 
do tráfego. Em breve, a 
operação será desenvolvi- 
da em horário integral. 

Segundo explicou o capi- 
tão Laércio Ozório Bueno 

do Bptran. todo o esquema 
montado está dando certo, 
mesmo levando em conta 

no trânsito provocado pelo 
período das festas de natal 
e ano novo. Ele lembrou 
que o "helicóptero desem- 
penha o patrulhamento no 
trânsito e na área de pre- 
venção de assaltos". 

Um contraste. Enquanto 
em São Luís a polícia dis- 
põe até de helicóptero para 
ações de controle no trân- 
sito, Imperatriz e demais 
cidades do interior do Ma- 
ranhão vivem a realidade 
nua e crua. abandonada 
pela própria sorte. 

Que eles digam que o in- 
terior do Estado tem dor 

de cotovelo, mas sejam 
cosncientes que e o interi- 
or maranhense a maior fon- 

e qualquer custo da opera- 
ção, bem como os altos sa- 
lários daqueles que usufru- 
em de benefícios que estão 
longe dos olhos da nossa 
polícia que tem de atuar no 
combate ao crime com "a 
cara e coragem", 

O crescente número de 
assaltos registrados em 
Imperatriz tem demostrado 
que o aparelhamento das 
polícias Civil e Militar já não 
atende às necessidades de 
uma cidade do porte da se- 
gunda maior do Maranhão. 

A falta de combustível, 
pneus, armas e munição, 

das polícias-local. ê uma ca- 
rência que o governo do Es- 
tado está "careca" de conhe- 

o aumento do movimento te de receita que cobre todo cer. 

Fipe aponta inflação de 

0,62% em São Paulo 

A Fipe (Fundação Institu- 
to de Pesquisas Econômi- 
cas) da USP divulgou nesta 
quinta o IPC (índice de Pre- 
ços ao Consumidor) registra- 
do na segunda 
quadrissemana do mês de 
dezembro. A inflação na ci- 
dade de São Paulo foi de 
0.62%. O índice das últimas 

quatro semanas ficou prati- 
camente estável quando 
comparado ao percentual 
registrado na primeira 
quadrissemana de dezem- 
bro. que foi de 0.64%. 

Segundo a Fipe. as maio- 
res pressões sobre o índice 
foram os preços de transpor- 
tes, com alta de 1.88%. e de 

saúde, com aumento de 
0,73%. A fundação estima 
que a inflação no mês de 
dezembro deva ficar em 
0.5%. O índice Fipe acumu- 
lado em 1997 em São Paulo 
ê de 4.23% atê o mês de no- 
vembro e deve chegar, se- 
gundo estimativa da Fipe. a 
4.5% no fechamento do ano. 

Febraban limita saque 

de madrugada 

A Febraban (Federação 
Brasileira das Associa- 
ções de Bancos) esta re- 
comendando aos bancos 
que limitem o saque em 
terminais 24 horas em R$ 
100, no período entre 22h 
e 6h. Hoje, o limite é de 
R$ 500. A entidade esta- 
belece prazo até Io de fe- 
vereiro para que os ban- 

cos se adaptem ao novo 

1 i m i t e. 
De acordo com a asses- 

sor! a de imprensa da 
Febraban. a medida tem 
como objetivo aumentar a 
segurança dos clientes 
dos bancos que se utili- 
zam desse serviço, expos- 
tos a assaltos. Os grandes 
bancos -como Bradesco. 

Itaú. Real e Unibanco- já 

adotaram a idéia, bem 
como os bancos que utili- 
zam a estrutura da 
Tecban. administradora 
do Banco24Horas. 

A assessoria não soube 
precisar qual será o custo 
de adequação dos bancos, 
mas informou que não de- 
verá ser muito alto. 

MST gaúcho quer 

nova marcha nacional 

Os sem-terra do Rio 
Grande do Sul vão propor 
à coordenação nacional 
do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) a realização 
de uma nova marcha a 
Brasília, mais abrangente 
do que a efetuada em 
abril passado. 

A marcha, a ser desen- 

volvida no ano eleitoral 
de 1998. reuniria agricul- 
tores que sairiam de to- 
dos os Estados em dire- 
ção a Brasília, ao contra- 
rio da anterior que orga- 
nizou por região três co- 
lunas de trabalhadores. 

A proposta da nova 
marcha saiu do 15a En- 
contro Estadual do MST- 

RS. que reuniu por três 
dias. ate esta quinta-feira, 
cerca de 700 delegados, 
representando assenta- 
dos e acampados. Os 
sem-terra também que- 
rem intensificar ações 
conjuntas com trabalha- 
dores urbanos e desem- 
pregados durante o ano 
que vem. 

itefl 
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áudio & vídeo 

limes em VHS, S-VHS; U-MATIC e BETA-CAM 

Proòiicão òe àuòio eòitúòo por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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River Plate é campeão da supercopa 

(Traças à atuação do juiz 
paraguaio Ubaldo Aquino o 
River Plate derrotou o São 
Paulo, por 2 a 1, na noite 
da última quarta-feira, em 
Buenos Aires, e ficou com 
o titulo da versão 97 da 
Supercopa dos Campeões 
da Taça Libertadores da 
América. 

Aquino benefeciou os ar- 
gentinos em trés lances de- 
cisivos. No primeiro tem- 

Diretoria do Sào Paulo diz que juiz paraguaio influenciou na vitória 

po. assinalou um pênalti 

inexistente em favor do 
River Plate. O lance foi des- 
perdiçado pelo meia uru- 
guaio Francescoli, que chu- 
tou nas mãos do goleiro 
Roger. Na seqüência, o 
paraguaio expulsou injusta- 
mente o sào-paulino 
Marcelinho. 

No segundo tempo, com 
um a menos, o time 
paulista não resistiu e ce- 

deu o primeiro gol logo no 
primeiro minuto. O chile- 
no Marcelo Salas marcou. 

Mesmo com dez, a equi- 
pe brasileira tentou reagir. 
Conseguiu pressionar o 
River. mas o juiz ignorou 
um pênalti claro em Dodô. 
No mesmo lance da pena- 
lidade dentro da área, o 
paraguaio assinalou falta 
em dois lances pois houve 
recuo do zagueiro para o 

goleiro argentino. O São 
Paulo empatou o jogo. Mas 
Aquino voltou a agir em be- 
nefício do River Plate. Anu- 
lou o gol alegando que a 
barreira se movimentara. 
Ou seja, beneficiou o infra- 
tor. 

Mas logo depois, Dodô, 
em um chute de fora da 
área, empatou a partida. A 
alegria sào-paulina durou 
pouco. Salas voltou a mar- 

confirma transferência 

car. 
No final, Aquino tentou 

compensar e expulsou o ar- 
gentino Astrada. Mas já era 
tarde para o São Paulo che- 
gar ao empate e tentar le- 
var a decisão para os 
pênaltis. 

Mesmo assim, o Brasil 
termina a temporada 97 
com a hegemonia do fute- 
bol sul-americanos. Clube 
mineiros ganharam dois 

dos três torneios continen- 
tais. O Cruzeiro venceu o 
mais importante de todos, 
a Taça Libertadores da 
América. O Atlético-MG 
conquistou a Conmebol. 
Para os argentinos restou 
a desvalorizada Supercopa, 
competição que deve ser 
extinta na próxima tempo- 
rada e substituída pela Copa 
Mercosul, com uma com- 
posição bastante diferente. 

O treinador Emerson 
Leão. que será o novo trei- 
nador do Santos, se despe- 
diu na manhã desta última 
quinta-feira dos jogadores 
do Atlêtico-MG se dizendo 
"triste e preocupado" por 
estar deixando o time mi- 
neiro para comandar o San- 
tos. 

"Estou triste porque fi- 
zemos tudo e não nos dei- 
xaram chegar à final do Bra- 
sileiro. Preocupado porque 
esses meninos precisam 
de um amigo, de um com- 
panheiro ao lado deles, não 
só um treinador", disse ele. 
referindo-se aos jovens jo- 
gadores lançados por ele. 

Leão. que conquistou na 
noite de quarta-feira a Copa 

Ficinadoi confia no elenco e alerta a diretoria com relação ao sucessor 

Conmebol com o Atlético- 
MG. comunicou oficialmen- 
te a sua saída antes do iní- 
cio da partida contra o time 
argentino do Lanus. Disse 
que sai, mas deixa "as por- 
tas abertas". 

Após as despedidas de 
quinta-feira ele viajou para 
Itabira (a 100 km de Belo 
Horizonte) para buscar um 
cavalo da raça campolina, 
presente de um torcedor 
do time mineiro -o animal 
ficará na sua fazenda em 
Goiás. 

Diante dos vários apelos 
para ficarem Belo Horizon- 
te, Leão explicou repetidas 
vezes que deixou o Atléti- 
co apenas por uma questão 
familiar. 

"Quero que a torcida en- 
tenda. Não é por dinheiro 
que vou realizar a minha 
necessidade. A minha ne- 
cessidade é voltar para 
casa." 

Ele disse que as propos- 
tas financeiras que recebeu 
do Atlético, do futebol japo- 
nês e do La Coruna, esta 
última feita na tarde de 
quarta-feira, foram superi- 
ores à do Santos. 

Segundo Leão, o São 
Paulo e o Corinthians não 
fizeram nem sequer sonda- 
gem para contratá-lo. Ele 
disse que de Sào Paulo re- 
cebeu o convite do Santos 
e que houve uma intenção 
de contratação não oficiali- 
zada da Lusa. 

Palmeiras em busca do título 

Luiz Felipe confiante no elenco do verdão 

O contrato com o Santos 
é de um ano. Segundo 
Leão, a diretoria santista 
disse que ficou "surpresa 
pela definição de 

Luxemburgo" -que tinha 
feito acordo para ficar no 
clube até o final de 98- e 
que por isso não iria fazer 
um contrato longo. 

O novo técnico do San- 
tos, que se apresenta sex- 
ta-feira na Vila Belmiro, dis- 
se, em tom de crítica, que 
caso o atacante Muller dei- 
xe o Santos, poderá pedir 
a contratação de "uma es- 
trela" do Corinthians. 

"Se o técnico do Corin- 
thians (Wanderley 
Luxemburgo) pode tentar 
tirar uma grande estrela do 

Santos, o técnico do Santos 
também vai poder tentar ti- 
rar uma grande estrela do 
Corinthians", disse. 

Leão não citou nomes, 
mas ao ser indagado se já 
tinha algum jogador em 
mente, disse, sorrindo: 
"Claro que sim". 

Sobre essa indefinição, 
ele não quis dar opinião. 
Apenas lembrou que 
Muller tem dito que pre- 
tende continuar trabalhan- 
do com Luxemburgo. O jo- 
gador tem o passe preso ao 
Santos e contrato até o ano 
2000. 

Se não puder ter Muller. 
Leão vai pedir um substi- 
tuto à altura. 'Temos de ter 
peça de reposição. A saída 

de um grande jogador im- 
plica na chegada de outro 
grande", afirmou. 

O treinador disse que 
somente após se apresen- 
tar ao Santos vai analisar a 
contratação de reforços e 
fazer uma avaliação sobre 
o atual grupo. "Eu pripiei- 
ro preciso saber o qL0. vai 
sobrar para mim", afirmou. 

Até agora, a única defi- 
nição é que ele não quer 
que o time realize a pré- 
temporada em Atibaia, lo- 
cal preferido de 
Luxemburgo. Leão deu 
dois motivos: é uma cida- 
de com muitos turistas, 
portanto, sem muita priva- 
cidade, e não tem campo 
de golfe. 

O Palmeiras saiu em 

desvantagem em relação 
ao Vasco na briga pelo tí- 
tulo do Brasileiro. 

Enquanto o rival cari- 
oca manteve sua rotina 
para as finais, concen- 

trando-se no mesmo lo- 
cal, os palmeirenses fo- 

ram "despejados" de seu 
retiro em Sportville, cen- 

tro de treinamento em 

Barueri (cidade da Gran- 
de São Paulo). 

"Alugamos o centro 
para duas festas, uma no 

sábado e outra no domin- 
go". disse José Roberto 

Guimarães, proprietário 
de Sportville. Guimarães 

disse à Folha de S.Paulo 
que a diretoria do Pal- 

meiras tinha sido infor- 
mada do problema no úl- 

timo final de semana. 

Porém às 16h35 desta 

última quinta-feira, quan- 

do questionado pela im- 
prensa esportiva de São 
Paulo sobre qual seria a 
nova concentração do 

Palmeiras, o assessor de 
imprensa do Palmeiras, 
Acaz Fellegger, afirmou 

categoricamente que 
Sportville estava 
mantida. 

Logo depois, Sebasti- 
ão Lapolla, diretor de fu- 
tebol do Palmeiras, des- 

mentiu o assessor de 

imprensa. 

"Vamos nos concen- 
trar num sítio em Campo 

Limpo Paulista (45 km ao 

norte de São Paulo). A 

estrutura é muito boa, 
além de ser mais isolado 
do que Sportville", disse 
o dirigente palmeirense. 

A concentração dos 

atletas começa hoje, após 

o treino da tarde. 

O "despejo" fez o Pal- 
meiras mudar sua progra- 
mação. Inicialmente, a 

equipe faria o treino de 
sábado no estádio muni- 
cipal de Barueri. Agora, 

voltará para São Paulo 

"para facilitar o trabalho 
da imprensa", informou 

Lapolla. 

Luiz Felipe Scolari, téc- 
nico do Palmeiras, afir- 

mou várias vezes que a 
mudança da concentração 
da equipe de um hotel na 

região da avenida Paulista 
para Barueri influiu posi- 

tivamente na 

performance do time. 
Além disso, gerou uma 

economia para o Palmei- 
ras. Segundo Lapolla, o 

custo com a hospedagem 

dos jogadores caiu cerca 

de 30% com a mudança. 

Lusa pede alto no 

passe de Rodrigo 

La Coruna entra na briga para adquirir o passe do atacante 

O presidente da Lusa 
Manuel Gonçalves Pacheco 
disse ontem que o meia 
Rodrigo só deixa a Lusa por 
US$ 15 milhões. O La 
Coruna é o clube que está 
levando Rodrigo, embora o 
presidente negue. 

O valor do passe do atle- 
ta foi determinado após lon- 
ga reunião do COF (Conse- 
lho de Orientação e Fiscali- 
zação) na noite de terça-fei- 
ra. 

Contudo, o presidente 
não acredita que Rodrigo 
seja negociado. "Por en- 
quanto. o que existe é es- 
peculação. Acho muito difí- 
cil a saída do Rodrigo", afir- 
mou o presidente. 

Pacheco confirmou que 

houve uma reunião quinta 
com dirigentes do La 
Coruna. mas nada ficou de- 
finido. "Eles queriam mes- 
mo é o retorno de Carlos 
Alberto Silva para a 
Espanha, o que não será 
possível, principalmente 
porque o Carlos tem um 
compromisso 

com a Lusa", disse. 
Segundo o presidente da 

Lusa. os reforços e dispen- 
sas estão sendo avaliados 
conforme as necessidades 
do treinador. 

"O Carlos Alberto fez 
pedidos de contratação e 
nós estamos avaliando caso 
por caso", acrescentou 
Pacheco, sem afirmar quem 
entra e quem sai do clube. 

"Por enquanto não há 
nada definido, até porque 

nós não temos dinheiro, e 
sem dinheiro não dá para 
fazer absolutamente nada", 
disse. 

O presidente da Lusa es- 
pera definir o pagamento do 

13° salário dos jogadores 
(dos outros funcionários já 
foi acertado), com a parce- 
la atrasada de US$ 500 mil 
referente ao passe de Zé 
Roberto que está no Real 
Madrid. "Acho que em dez 
dias já teremos esse dinhei- 
ro", disse Pacheco, 

De acordo com Pacheco, 
o prejuízo da Lusa no Cam- 
peonato Brasileiro foi de R$ 
2 milhões. Só nas semifinais 
foi de R$ 500 mil. 
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Quintanilha quer explorar potencial de sistema ecológico 

O senador explicou que ps ecótonos brasileiros ocupam mais de um quinto do território nacional 

0 senador Leomar 
Quintanilha (PPB-TO) ma- 
nifestou sua expectativa 
de que os ecótonos, regi- 
ões onde se encontram 
ecossistemas diferentes 
em seu território, passem 
a merecer dos governos, 
das entidades de pesquisa 
e dos ecologistas a aten- 
ção compatível com seu 
vasto potencial econômico. 

Ele destacou a importân- 
cia da recente instalação do 
Comitê Técnico-Científico 
do Programa de Pesquisa 
dos Ecótonos Brasileiros, 
coordenada pelo Ministé- 
rio do Meio Ambiente, dos 
recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, com a par- 
ticipação da Unesco e de 
outros organismos nacio- 
nais e estrangeiros. 

Quintanilha explicou 
que os ecótonos brasilei- 
ros ocupam mais um quin- 
to do teritório nacional, fa- 
zendo as transações dos 
grandes ecossistemas 
brasileiros e das maiores 
bacias hidrográficas da 
América Latina, onde se 
concentram mais de 30% 
da ' ^diversidade do mun- 
do e de seus recursos 
hídricos. "Esperamos 
que, com esse programa, 
possa ser revertido o pro- 
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Quin tnnilba: biodiversidade 

cesso de ocupação 
desordenada que vem 
ocorrendo nessas áreas, 
sem o mínimo conheci- 
mento das suas realidades 
ambientais", afirmou. 

O senador homenageou 
ainda as autoridades que, 
segundo ele. tiveram par- 
ticipação decisiva na inici- 
ativa de implementar o 
programa, dentre elas o 

ministro do Meio Ambien- 
te, Gustavo Krause; o di- 
retor de Meio Ambiente 
da Unesco Pierre Lasser; 
o vice-governador do To- 
cantins, Raimundo Nonato 
Pires dos Santos; o sena- 
dor Carlos Patrocínio 
(PFL-TO); e Jean-Luc 
Guneau, que foi 
empossado secretário- 
executivo do comitê; 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00' Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 I mperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezína 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 * Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
• ' v 

Suplicy defende aperfeiçoamento 

da renda mínima 

O senador discorre sobre limitações de projeto aprovado 

pela CAE e requer informações sobre gastos do 

governo com publicidade 

O senador Eduardo 
Suplicy (PT-SP) afirmou que 
o substitutivo aprovado pela 
Comissão de Assuntos Eco- 
nômicos (CAE) ao projeto 
do governo que garante ren- 
da mínima a famílias caren- 
tes que mantiverem seus fi- 
lhos na escola prevê recur- 
sos quatro vezes menores 
que os destinados à publici- 
dade oficial pelo Orçamento 
de 1998. Ele disse que es- 
sas e outras discrepàncias 
precisam ser corrigidas "se 
o presidente Fernando Hen- 
rique Cardoso quiser fazer 
jus à sua afirmativa de que o 
Brasil tem pressa de justi- 
ça". 

-Nós, do bloco Oposição, 
não quisemos obstruir a vo- 
tação da matéria, razão pela 
qual votamos favoravelmen- 
te ao substitutivo do senador 
Lúcio Alcântara. No entanto, 
queremos partilhar nossas 
preocupações com os cole- 
gas e convencê-lo de que o 
projeto pode avançar, ter 

%maior racionalidade - disse. 
Eduardo Suplicy explicou 

que a fórmula proposta de R$ 
15,00 vezes o número de 
crianças até 14 anos, menos 
metade da renda familiar per 
cápita, resultará, no caso de 
uma mãe e uma criança com 
renda familiar de R$ 112,00 
mensais, em benefício nega- 
tivo igual a menos R$ 13,00. 
"o que é uma irracionalidade 
difícil de ser explicada por 
qualquer prefeito". 

Suplicy discorreu sobre 

m 

Eduardo Suplicy, renda mínima deve 

ter mais abragència 

outras limitações que en- 
controu no projeto, apontou 
as possíveis soluções e pe- 
diu empenho de todos pára 
com a questão. 

Por outro lado, o senador 
questionou se a publicidade 
do governo sobre efeitos do 
programa Bolsa Criança Ci- 
dadã corresponde à verdade. 
"Quem assistiu à televisão 
nessas últimas semanas 
tem notado que o governo, 
volta e meia anuncia que 30 
mil crianças já estão sendo 
beneficiadas por esse pro- 
grama. Mas o universo de 
crianças de sete a 14 anos a 

ser atingido, segundo o pró- 
prio governo, é de, pelos 
menos, 2,7 milhões de cri- 
anças - disse Suplicy. 

Na opinião do senador 
petista, é bom que as inicia- 
tivas se estabeleçam, mas 
"devemos ter a preocupação 
de que elas aconteçam na 
prática e não tanto na tela da 
televisão, onde se gasta bas- 
tante". A propósito, o sena- 
dor apresentou requerimen- 
to para que o ministro Cló- 
vis Carvalho da Casa Civil, 
informe quanto o governo 
está gastanto com essa pro- 
paganda. 

■ Eleições 98 

Simon defende candidatura 

própria do PMDB 

Apesar de elogiar o governo FHC, o senador Pedro Simon 

sugere a independência do partido 

no pleito do ano que vem 

O senador Pedro Simon 
(PMDB-RS) defendeu uma 
candidatura própria do . 
PMDB à presidência da 
República. Embora tenha 
considerado que a opção 
do Conselho Político do 
Partido de indicar a reelei- 
ção de Fernando Henrique 
não represente desdouro 
para a sigla, já que se trata 
de. um "homem de bem. 
iíiíi homem digno e corre- 
to", observou que a "mis- 
são de um partido político 
é ter um candidato". 

- O partido político bus- 
ca alcançar o poder e no 
poder executar a sua polí- 
tica, o seu programa, a sua 
ideologia- afirmou. No en- 
tender de Simon, a falta de 
um candidato próprio re- 
flete o difícil momento por 
que passam os partidos 
políticos no Brasil, "que 
nunca tiveram uma histó- 
ria de firmeza, de tradi- 
ção". 

Simon sugeriu às dispo- 
sições que busquem uma 
forma de entendimento e 

façam sair do papel suas 
propostas de governo. Do 
contrário, disse, o presi- 
dente da República, que, a 
seu ver, está se revelando 
como "um mestre de cos- 
tura. total e absoluto", 
arregimentará o apoio de 
quase todos os partidos. 

Para o senador, as es- 
querdas e as oposições 
brasileiras estão fazendo 
"uma trapalhada" que as 
deixam em situação insus- 
tentável perante a opinião 
pública. V 

— 
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■ Aceleração Pedaciógica 

Projeto é encerrado com festa e incentivo 

Alunos e professores dos 
Centros Integrados de 
Educação de Imperatriz 
(Ciei) ÍI e III participaram 
ontem, no auditório Paulo 
Freire, do encerramento do 
projeto de "Aceleração 
Pedagógica", desenvolvido 
pela Secretaria da Educação 
(Seduc). A solenidade foi 
presidida pela 
coordenadora do projeto, 
Francisca Mendes Aguiar, 
que destacou o trabalho dos 
professores envolvidos na 
sua execução em 
Imperatriz. Além do 
secretário Agostinho 
Noleto. do subsecretário 

Lourenço Pereira e do 
presidente do Conselho 
Municipal de Educação, 
José Ribamar Silva, a 
solenidade foi prestigiada 
pelo prefeito Hdon Marques 
e pelo vice-prefeito Luiz 
Carlos Noleto. Como forma 
de reconhecimento, a 
Seduc premiou os 
professores Reginaldo 
Sousa Moraes, do Ciei III, 
e Elenita Avelino Ribeiro e 
Ribeiro, do Ciei II. Para os 
estudantes que se 
destacaram. houve 
incentivos: Rafael Brito 
(Ciei II). Antonia Ferreira 
(Ciei III). Cristiane 

Sampaio (Ciei II) e Adão 
Nilton (Ciei III) foram os 
agraciados. Sampaio e 
Nilton pela assiduidade, 
participação, interesse e 
desempenho — ganharam 
bicicletas. "Não se trata de 
prêmio, porque vocês não 
precisam de prêmios para 
estudar. O estudo é válido 
porque forma pessoas 
para ter sucesso na vida", 
enfatizou a coordenadora 
Mendes Aguiar. 

O PROJETO 
Em seu primeiro ano, 

só duas escolas 
participam da "Aceleração 
Pedagógica" que, segundo 

o secretário Agostinho 
Noleto, rendeu avanços 
pedagógicos-educacionais 
consideráveis. O projeto 
consiste na recuperação da 
defasagem idade/série 
dos alunos das escolas 
públicas municipais. No 
próximo ano, ele será 
aplicado em 10% do 
sistema municipal de 
ensino. Inicialmente, ele 
foi testado no Ciei II 
(parque Amazonas) e no 
Ciei III (parque São José), 
que são as maiores da rede 
municipal. No II, foram 
inscritos 360 alunos, dos 
quais só 18 desistiram ou 

foram transferidos. Do 
Ciei III (parque São José), 
o aproveitamento final foi 
de 425, de um total de 470 
inscritos. No geral, mais de 
setecentos estudantes, de 
27 salas de aula dos Ciefs 
11 e III, participaram e 
foram aprovados. "Como 
fica uma criança que tem 12 
anos, vai à uma sala de aula 
onde há outras de 8, 9 ou 
10 anos? Ela se sente 
ridícula, ela se sente 
deslocada. Então, o que 
nós fazemos? Nós as 
recuperamos, graças ao 
trabalho das nossas 
diretoras, das nossas 

professoras, das pessoas 
que se dedicam à 
aceleração com amor e 
carinho", afirmou o 
prefeito, ontem, ao 
participar da solenidade. 
Pelo projeto, os alunos são 
avaliados constantemente 
pelos professores e, de 
acordo com o 
desempenmho, podem ou 
não avançar de uma série 
para outra. Em certos 
casos, o aluno poderá 
passar da 2a para a 43. ou 
da 3a para a 53 série, 
conforme as análises feitas 
pelas equipes escolares 
responsáveis. 

Caterpillar recebe prêmio de comércio exterior 

A empresa brasileira está entre as 10 que receberão o reconhecimento do Ministério do Comércio Exterior 

A Caterpillar Brasil está 
entre as 10 empresas que 
vão receber no próximo dia 
21. das mãos do ministro 
Francisco Dornelles, o 
prêmio Destaque de 
Comércio Exterior, 
concedido pelo Ministério 
da Industria, do Comércio e 
do Turismo. Esta é a quinta 
edição do Prêmio, que 
conta com o apoio da AEB- 
Associação de Comércio 
Exterior do Brasil. A 
premiação acontecerá 
durante o XVII ENAEX - 
Encontro Nacional de 
Comércio Exterior, 17 
horas, no Centro de 
Convenções do Hotel Glória 
no Rio de Janeiro. 

A Caterpillar foi 
premiada na categoria 
Im portador/Investidor 
como justo reconhecimento 
por importantes 
investimentos em 
tecnologia que têm 
permitido a produção e o 
lançamento de 
equipamentos de última 
geração simultaneamente 
com outras fábricas nos 
Estados Unidos, Europa e 
Japão. Líder mundial na 
fabricação e 
comercialização de 
máquinas de terraplenagem 
e movimentação de 
materiais, a empresa está 

no país desde 1954, 
ocupando no "ranking"das 
empresas exportadoras 
brasileiras a 23a posição. 
Em 96, exportou U$ 200 
milhões. Em 97, suas 
vendas externas 
representam 70% de sua 
produção englobando o 
atendimento a mais de 100 
países. 

Chris Schena, 
presidente da empresa, 
está satisfeito com este 
reconhecimento do 
governo federal ao esforço 
realizado pela Caterpillar 
de continuar liderando seu 
segmento no mercado 
doméstico e, ao mesmo 
tempo, participar de forma 
ativa no mercado 
internacional, como um 
fornecedor globalmente 
competitivo. 

A Caterpillar conquistou 
também o Prêmio Opinião 
Pública 97. concedido pelo 
Conselho Regional dos 
Profissionais de Relações 
Publicas de São Paulo e 
Paraná, por seu trabalho e 
total apoio ao projeto de 
manejo sustentado de 
florestas, conduzido pela 
Fundação Floresta 
Tropical- FFT, na 
Amazônia. 

Neste projeto, que 
enfatiza a extração de 

madeiras com baixo 
impacto ambiental, a 
Caterpillar vem fazendo 
máquinas especialmente 
desenhadas para 
aplicações de florestas e 
apoio finaceiro à FFT. Além 
disso, vem promovendo 
seminários e treinamentos 
sobre o tema a 
empresários, técnicos e 
entidades ambientais em 
várias regiões brasileiras, 
buscando difundir a 
necessidade da extração 
planejada e consciente. 
Dentro do projeto, 
desenvolveu também um 
video e um folheto de 
orientação sobre esta 
técnica, distribuídos 
gratuitamente a mais de 
quatro mil entidades e 
empresas brasileiras, , 
escolas, técnicos, imprensa 
e pessoas interessadas em 
conhecer e aplicar sistemas 
racionais e 
economicamente viáveis 
de estração de madeiras 
nativas, que buscam a 
subsistência de uma região 
e perpetuação das florestas 
tropicais para as futuras 
gerações. A empresa 
disponibilizou na Internet 
páginas sobre as técnicas 
de manejo com E-mail para 
os interessados em obter 
maiores informações. 

GER entrega certificados 

a 21 alfabetizados 

Solenidade aconteceu ontem com a presença do prefeito 

Ildon Marques e do vice-prefeito Luiz Carlos Noleto 
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A entrega de 
certificados a 21 alunos 
do CER (Centro 
Educativo Resgate) 
tornou-se, ontem, numa 
festa de confraternização 
que contou com as 
presenças do prefeito 
Ildon Marques, do vice- 
prefeito Luiz Carlos 
Noleto e de secretários 
municipais. Mantido pela 
Sedesct (Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do 
Trabalho), o órgão 
trabalha a ressocialização 
de crianças e 
adolescentes que, nas 
ruas, viviam em situação 
de risco. A festa também 
compareceu a professora 
Sofia Oliveira, titular da 
Sedesct. 

Atualmente, o CER 
conta com 70 jovens, dos 
quais 10 são 
considerados especiais. 
"Eram crianças e 
adolescentes que viviam 
em situação de risco, 
exposto às ruas", conta a 
coordenadora Fernanda 
Calado que, hoje, 
comemora os primeiros 
resultados do CER em 
97. "Conseguimos tirá-las 
das ruas. o que já é 
grande coisa". Os 
menores têm todo tipo 
de assistência, inclusive 
religiosa. e 
acompanhamento de 
psicologos. assistentes 
sociais. médicos e 
dentistas que. aliados aos 

9 instrutores, 
desenvolvem a tarefa. 

Além das autoridades 
municipais, pessoas da 
comunidade tomaram 
parte na festa, que se 
encerrou com um almoço. 
A dona de casa Maria 
Borges, 44 (rua Monte 
Castelo, 735. 
Bonsucesso), comemorou 
a entrega de certificados 
para os filhos Adalgilson, 
12, e Mário Franklin, 10, 
que evoluíram leitura em 
pouco mais de sete meses. 
"Nossas condições, que 
são poucas, os obrigavam 
a ir para a rua engraxar 
sapatos. Eles precisavam 
de dinheiro, aqui não 
ganham mas têm 
educação garantida", 
afirmou. 

Aos 73 anos, feliz, dona 
Alice do Nascimento (rua 
Coriolano Milhomem, 
703, Nova Imperatriz) viu 
os netos Magno, 15, e 
Welton dos Santos. 14, 
também receberem seus 
certificados de 
alfabetizaçào. Magno e 
Welton são filhos de pais 
separados, razão que o 
fazem viver com dona 
Alice. "Aqui, eles recebem 
instrução, são muito bem 
tratados e têm mudado até 
o comportamento em 
casa", conta. Os 2 
adolescentes estão no 
CER desde junho e. no ano 
que vem. retornam á casa 
da mãe, em Paraopebas- 
PA. 

A Solenidade 
Durante a festa que 

antecipou a entrega dos 
certificados, houve 
apresentação de músicas 
e peças que lembraram o 
Natal. Um número 
especial. a peça 
coreográfica "Canção da 
América"", foi exibido pelo 
grupo Juventude Viva, da 
Escola Maçónica Leòncio 
Pires Dourado. Ainu 
durante a solenidade, 
Mario Franklin, de 10 
anos, representando os 
demais alfabetizados, 
agradeceu ao prefeito 
Ildon Marques pela 
oportunidade de integrar 
o projeto de asissténcia 
aos menores carentes de 
Imperatriz. 

O prefeito tirou 
fotografias com as 
crianças e adolescentes e, 
em seguida, os convidou 
para um almoço realizado 
na própria sede do CER. 
"Aqui se faz um trabalho 
que requer altruísmo, 
requer carinho, requer 
muito amor. Entáo é isso: 
estamos recuperando 
nossas crianças. E eu 
tenho fé em Deus que ano 
que vem recuperaremos 
muito mais", disse Ildon 
Marques. Depois do 
almoço, acompinhado do 
vice-prefeito Lfciz Carlos 
Noleto. de secretários 
assessores, o prefeito 
presenteou todos os 
jovens com lembranças 
simples. 
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Osvaldo Reis garante mais de R$ 40 mi para o Tocantins 

O deputado federal Os- 
k valdo Reis, (PPB-TO), con- 

seguiu aprovar em Desta- 
ques, no orçamento da 
União para 1998, perto de 
35 milhões de Reais. Esses 
destaques acabaram por 
melhorar a dotação orça- 
mentária dos projetos, re- 
sultando no toral de R$ 
34.600.000,00 e abrange 
áreas de atuação como ro- 
dovias até saneamento bá- 

transportes de mercadoria 
ora circulante pelo Mara- 
nhão, deixa de existir, atra- 
ído por melhores estradas 
e distâncias mais curtas. 
Reis também garantiu mais 
de R$ 10 milhões que serão 
aplicados na BR 230. mais 
conhecida como 
Transamazónica (Trecho 
da divisa do Tocantins com 
o Maranhão). Com o 
asfaltamento dessa rodovia, 

lha rodoviária além de con- 
tribuir decisivamente para 
diminuir o número de aci- 
dentes no trânsito, melho- 
rando a condição de vida do 
araguainense, aliviando a 
ocupação dos leitos nos hos- 
pitais o que vai gerar maior 
disponibilidade para outros 
atendimentos médicos 
além, de embelezar o visu- 
al da capital do boi gordo. 

Ao promover Destaques 

Recursos solicitados e aprovados 

pelo Dep. Federal Osvaldo Reis 

San. Básico 
P 

R$ 

4.171.000,00 

Emendas 

R$ 

P 1.500.000,00 

R$ 

34.360.000,00 

Destaques 

10 15 20 25 30 

Em Milhões de Reais 

35 

Destaques do Dep. Federal Osvaldo Reis 

no Orçamento Geral da União -1998 

Em Milhões de Reais 

Total R$ 34.460.000.00 

1,46 
3,5 

Irrigação 

Saneamento 

Rodovias 

sico. No melhor estilo. Jus- 
celino Kubistchek, quando 
se tornou presidente do 
Brasil, dizia que governar é 
construir estradas. Osvaldo 
Reis demonstra que leva a 
sériõ essa frase de um dos 

29,5 
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o fluxo comercial do Esta- 
do e o restante do Nordes- 
te será acentuado. Nesse 
caso, Araguaína, principal 
cidade da região do Norte 
experimentará sensível au- 
mento da atividade econò- 

obras localizadas num local 
onde os eleitores possam 
admirá-la. O Estado, e par- 
ticularmente a micro re- 
gião Norte, vai receber di- 
nheiro para o saneamento 
básico. Oriundo de dois 
Ministérios, da Saúde, por 
intermédio da Fundação 
Nacional de Saúde e do Mi- 
nistério do Planejamento 

De acordo com a atuação 
do parlamentar, Araguaína. 
Babaçulândia, Campos Lin- 
dos, Esperantina, 
Arapoema, Augustinópolis, 
Wanderlândia, Goiatins e 
Filadélfia receberão recur- 
sos para abastecimento de 
água, saneamento básico e 
infra-estrutura. De acordo 
com os do Parlamentar, Car- 
rasco Bonito recebe uma 
quadra poliesportiva. 
Carmolándia ganha a cons- 
trução de um Posto de Saú- 

para obras de saneamento 
básico, o deputado Osvaldo 
Reis mostra que nem só de 
asfalto vive o homem e que 
o investimento na qualidade 
de vida da população não 
pode resultar apenas no que 

Municipalista, deputado garante 

seu apoio à reeleição de Siqueira 

de com inteiramente equi- 
pado. Santa Fé do Araguaia 
fica com um Hospital. Axixá 
e Sítio Novo recebem di- 
nheiro para melhoria das 
condições habitacionais. 
(Veja tabela abaixo). 

Rezando na cartilha do 
dito popular que não se deve 
guardar todos os ovos numa 
mesma cesta. Osvaldo Reis 
também sabe que não se 
deve procurar recursos em 
apenas uma fonte. Além de 
suas emendas e destaques 
ao Orçamento da União, o 
deputado foi buscar dinhei- 
ro na Fundação Nacional de 
Saúde. E novamente a meta 
foi o saneamento básico. A 
mesma obra que diminui os 
índices de doenças infecto- 
contagiosas e aumenta a 
expectativa de vida da popu- 
lação. 

Ao todo, 31 municípios 
do Tocantins vão receber 
mais R$ 4.171.000,00 para 
saneamento. São eles: 

Aguiarnópolis, 
Araguatins. Araguaína. 
Arapoema. Ananás. 
Augustinópolis, Axixá do To- 
cantins, Babaçulândia, 
Bernardo Sayão, Buriti do 
Tocantins, Campos Lindos. 
Carmolándia. Carrasco Boni- 
to, Esperantina, Filadélfia, 
Goiatins, Goianorte, Itacajá, 
Juarina, Maurilândia, Nazaré, 
Pau DArco, Praia Norte, 
Riachinho, Sampaio, Santa Fé 
do Araguaia, Santa 
Terezinha, São Bento do To- 
cantins, São Valério, Sítio 
Novo do Tocantins. 
Wanderlândia e Xambioá. 
(Confira os valores na tabela 
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Osvaldo Reis: verbas e poder de decisão 

em favor do Tocantins 

„ii, 

Em seu segundo manda- 
to de deputado federal, po- 
lítico influente em todas as 
micro-regiões do Tocantins 
e particularmente no norte 
do Estado, Osvaldo Reis em 
pesquisa recente é o nome 
mais cotado para ocupar a 
vaga de senador na chapa 
do atual governador, José 
Wilson Siqueira Campos, 
(PPB-TO). Mas, Osvaldo 
Reis avisa: "sou candidato a 
reeleição, ainda não acabou 
minha missão na Câmara 
dos Deputados". Dono de 
um estilo cauteloso, Reis se 
diferencia pelo maneira de 
fazer política. Ele é avesso 
a badalações. "Prefiro agir 
em prol daqueles que me 
sufragaram nas urnas", re- 
sume, preferindo seguir de 
forma retílinia e jamais abrir 
mão de seus princípios. 

Integrante da União do 
Tocantins, a composição de 
partidos que é um verdadei- 
ro sustentáculo do Estado 
do Tocantins com o gover- 
nador Siqueira Campos em 
seu comando, Osvaldo Reis 
reafirma sua disposição em 
caminhar ao lado do atual 

empenho foi fundamental 
para a criação do Tocan- 
tins", disse Reis em recente 
ato político na cidade de 
Goiaitins. Respeitado por 
seus colegas no Congresso 
Nacional, Osvaldo Reis ocu- 
pou a relatoria da Comissão 
de Previdência. Saúde e 
Trabalho, oportunidade que 
contribuiu para carrear cer- 
ca de R$ 300 milhões de 
Reais para o setor. 

Confirmada a sua reelei- 
ção para o terceiro manda- 
to de deputado federal. Reis 
vai fazer parte daquela elite 
de parlamentares que pos- 
suem mais de dois manda- 
tos no Congresso Nacional. 

E com esse prestígio, o 
parlamentar sugere que 
deve conseguir muito mais 
recursos para o Estado. 

"Estamos crescendo de 
forma acelerada. Somos o 
Estado que mais cresce no 
mundo", afirma o deputado. 

Outra marca do parla- 
mentar é a defesa do 
municipalismo. Como ele 
próprio diz, "o cidadão, a fa- 
mília, as pessoas, a comuni- 
dade, moram e trabalham 


