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Ilde Paiva (TV 

Imperatriz começa a discutir 

a descentralização de ações 
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visando capacitar as pesso- 
as envolvidas no assunto de 
todo o conhecimento neces- 
sário, é que vários cursos e 
seminários sobre importan- 
te tema foram executadas 
nestes últimos meses do 
ano que se finda. 

A idéia é fazer com que o 
Município acompanhe — 
passo a passo — o processo 
de efetivação da 
globalização. Mostra, ainda, 
que há muito tempo o Bra- 
sil tem um sistema de po- 
der extremamente concen- 
trado. As decisões importan- 
tes são sempre tomadas 
pelo Poder Central, ou seja, 
o Governo Federal. Esta con- 
centração de poder ficou 
mais forte durante os gover- 
nos militares. Tudo se resol- 
via em Brasília, nada era co- 

Comunidade quer participar ativamente dos assuntos que colocam o locada em prática sem an- 
desenvolvimento do Município em debate tes ter tido pelo menos uma 

Imperatriz, a maior cida- série de ações no âmbito de já estão sendo articulados— consulta popular. Agora, 
de do interior maranhense, políticas públicas munici- por entidades governamen- não. O quadro começa a so- 
terá, no próximo ano, uma pais. Projetos neste sentido, tais e não-govermentais. E, frer melhoras. O município, 
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local em que moram os ci- 
dadãos, teve a necessidade 
do seu envolvimento das 
decisões tomadas na Capi- 
tal Federal finalmente reco- 
nhecidas. A 
descentralização, portanto, 
é a palavra de ordem tam- 
bém na cidade-pólo da Re- 
gião Tocantina. Isto é, Im- 
peratriz será beneficiada 
com a criação de vários or- 
ganismos, como os conse- 
lhos municipal do Trabalho 
(CMT), da Saúde (CMS), de 
Política (CMP), de Educa- 
ção, dentre outros. 

Assim sendo, o Capital, 
por meio de uma série de 
matérias especiais realiza- 
das pelo jornalista Raimun- 
do Primeiro (Editor do Ca- 
derno B), a partir desta 
quarta-feira, 31, abordará 
em detalhes o assunto que 
vem tomando conta das ro- 
das de comentários em to- 
dos os pontos de Impera- 
triz. Página 7-B 

GMDGA tem 

nova diretoria 

Raimundo Nonato de Oliveira é o novo presi- 
dente do Conselho Municipal dos Direitos da Cri- 
ança e do Adolescente (CMDCA), cuja votação acon- 
teceu durante toda segunda-feira nas dependências 
da Câmara Municipal. 

Formado por 10 membros, sendo cinco efetivos 
e cinco suplentes, a nova diretoria será empossada 
nesta quinta-feira, l2 de janeiro, e comandará os 
destinos do órgão durante os próximos três anos. 

Artigo 

A Justiça nasce das leis? 

Página 4 

Major Melo é o novo 

comandante do 3o BPM 

lie confirma a realização d< 

maior Reveillon da cidade 

Bastante concorrida a so- 
lenidade de posse do major 
Francisco Melo da Silva, 
como comandante do 3Q Ba- 
talhão de Polícia Militar (3e 

BPM), ocorrida ontem, às 
07h30, na sede da própria 

corporação, situada no Bacuri. 
O major Melo teve o seu 

trabalho e reconhecida pela 
comunidade imperatrizense 
pela forma com que vem com- 
batendo a criminalidade na 
cidade. Página 8 

Tudo pronto para o 

Reveillon, festa que marca 

o encerramento do Ano 
Velho e comemora a che- 

gada do Ano Novo. 
Em Imperatriz, uma das 

principais festas de 
Reveillon acontecerá logo 

mais à noite, a partir das 

23h, no Balneário Iate Clu- 
be (Bic), localizado às mar- 
gens do rio Tocantins e que 

colocará toda sua 
infraestrutura à disposição 

de seus associados e da co- 
munidade, além dos turis- 

tas que visitam a cidade du- 
rante esta época do ano. 

Para o acesso do públi- 
co, às lOh, de acordo com 

Conor Farias, diretor-presi- 
dente do Bic, o clube abri- 

rá suas portas de forma 

gratuita. "Nossa intenção é 

Balneário Iate Clube abrirá suas portas ao público gratuitamente 

oferecer entretenimento festejado no Bic, pois o clu- que o Trio Elétrico 

sadio e seguro ao impera- be abrirá suas portas às 9h, 
trizense", comentou. oferecendo serviço de bar, 

Na quinta-feira, 1Q de ja- sinuca, piscinas, pistas de 

neiro, o feriado de Ano danças e campo de futebol. 

Novo também poderá ser Conor Farias informou 

Tucanu's estará funcionan- 

do na animação do 
Reveillon e do feriadão. "Te- 

remos o melhor serviço", 

concluiu. 

MÉÉMBÉMl 
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No apagar das velas, as esperanças por melhores dias voltam à 

tona. Que 98 seja repleto de realizações, anunciando a chegada 

de tempos promissores. 

Lute, saia do anonimato, busque o seu espaço. 

Um Ano Novo cheio de sucesso aos leitores do 

"Seu Líder Diário"! 

BOAS FESTAS-PRÓSPERO 1998! 

clientes , twtíyoã- e favinececC&ieà cem Hafaí cAeía 

^ Boas festas, Feliz Ano 

& Novo aos nossos clientes, 

amigos e fornecedores 

kLVLM7Ll_\mi 

Dr. José Lopes da Fonseca Filho 
Dra. Clênia Ma. S.J. Ribeiro Fonseca 

Rua Luis Domingues, 1400-centro. Fone: 722 3571 
Imperatriz - Maranhão 

Que o espírito do Natal 

permaneça no coração de 

cada um durante o Ano Novo, 

irmanados na prática do 

Amor e da Cariedade. 

)(m jledaA, áfieÍÀ, 1998! 

CLÍNICA DE ACIDENTADOS 

S) :iiir Prei mg: I Iláí *3' 12/ r 

sdo-i 9i,oíioi c/rc-nte, e ^o-r-w-ecedore-i' 

Jo-íoi cie: Õlineiro-i ^Jalv-adav ^Â/v-a 

METALFER LTDA. 

Material para Torneiro Mecânico, Chapas, 
Tarugo, Buchas, Etc. 

Av. Dorgival C/ Rua São Paulo, Entroncamento Fone; 721-5969 

kos nossos clientes, amigos j 

e fornecedores, Poas festas, \ 

Feiiz Ano Novo! | 

Saúde e prosperidade a todos \ 

COMERCIAL NORTE | 

OTORRINOCENTER 

Aos nossos clientes, 

amigos e fornecedores, 

Boas Festas, 

próspero 1998! 

Rua Luis Domingues, 1270 • centro. Fone: 721-8921/722-2930 

(Contabilidade Informatizada) 

Rua João Lisboa - Centro, 

Fone: (098) 721-2844 
js- 

Boas Festas, Feliz 1998! 

sdem- ciCe-nte^., dtH-ip&ú- e ^incced-iyn.e^ 

mmm 

fHae a, pm,- de fivdde 

eale^a 'm> co^ueão de ccrda 

/udit/xj/nde- de.d-a, xxxpx/x)- e o- 

Qddnx)' ÇS/VcyiM>J xxfixreMvrdx:, 

txm nva^ca de 'nxyuaâ e 

fixdáfxvxixá' readx/xxXyÇÕxXy 

f xM'U lodoá. 

Remi Ribeiro e o 

prefeito lldon Marques 

de Sousa na 

convenção do PMDB 

imperatrizense 

Próspero 1998! 

São os votos do ex-deputado Remi 

Ribeiro, presidente (em exercício) do 

PMDB do Maranhão, aos amigos e 

correligionários políticos de 

i Imperatriz e região. 

FEITO A MAO 

RESTAURANTE 

'o-as Cffízio/ 

Que o amor e a saúde sejam uma 
constante durante o Ano Novo para 
continuarmos comemorando juntos, 
os bons momentos de cada um dos 

amigos que nos prestigiam. 

MADEIRAS 

ESPECIAIS LTDA. 

TEM PAUPRA TODA OBRA 

RUA SENADOR MILET, 150 MARANHÃO NOVO 
Telefax: (098) 721-5580 / 721-6655 Imperatriz - MA. 

Aliança Auto Peças Lida. 

PEÇAS PARA: VOLKSWAGEN, FIAT, CHEVROLET E FORD. 

Praça Lino Teixeira - Entroncamento, Fone: 723-1999. 

fZcxe ei T^etf ete (fróâtú- eàtejxi 

no. c&ieiçãó de cneCei cctn. 

Muifa prosperidade 

para iodos em 1998! 
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Assistência ao menor 

CMDCA elege novos conselheiros 

A posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente acontecerá em 1 de janeiro 

Côncavo & Convexo 

Realizada, dentro de um 
clima democrático e sem 
nenhuma anormalidade, a 
votação para escolha dos 
novos conselheiros do Con- 
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). 

Iniciado às 8h de segun- 
da-feira, 29, o pleito foi en- 
cerrado às 17h20 e acon- 
teceu nas dependências do 
Palácio Dorgival Pinheiro 
de Sousa, sede da Câmara 
Municipal. 

Foram eleitos 10 conse- 
lheiros de acordo com o 
número de vagas. Cinco 
efetivos e cinco suplentes. 
Os cinco conselheiros efe- 
tivos foram: Raimundo 
Nonato de Oliveira (coor- 
denador), Meire Fortaleza 
Anchieta de Melo, 
Renildes Souza da Silva, 
Ariston de França, Edmil- 
son Alves de Moura Júni- 
or. 
x_ 3 quadro de suplentes 
ficou assim constituído: 
Francisca Maria Soares Ca- 
valcante, Raimunda Almei- 
da Matias Feitosa, Enilde 

Ribeiro Silva, José Pereira 
da Silva e Deuselice Paiva 
Pereira. 

O promotor Márcio 
Thadeu, curador da Infân- 
cia e da Juventude de Im- 
peratriz, foi quem esteve na 
fiscalização dos trabalhos. 
"O objetivo foi fazer com 
que o pleito acontecesse 
dentro da maior transpa- 
rência possível", afirmou. 

Os novos conselheiros 
do CMDCA serão 
empossados nesta sexta- 
feira, 1Q de janeiro, às 17h. 
A solenidade transcorrerá 
na sede do órgão - locali- 

zada na rua São Domingos, 
274, Centro. 

O novo titular do 
CMDCA, Raimundo 
Nonato de Oliveira, infor- 
mou que "pretende traba- 
lhar no sentido de melho- 
rar as condições de vidas de 
nossas crianças e seus fa- 
miliares, proporcionando- 
Ihes mais oportunidades 
de chances no mercado de 
trabalho". A esse respeito, 
acrescentou que "estare- 
mos abertos às opiniões da 

comunidade, pois assim 
nossas ações alcançarão os 
resultados esperados e te- 
rão, ao mesmo tempo, o 
respaldo popular". 

Concorreram ainda; José 
Carlos Moraes Oliveira, 
Francisco Carlos Félix da 
Silva, Maria da Conceição 
Ferreira dos Anjos, 
Dagmar Pinheiro Cabete, 
Hélia Maria Araújo de Car- 
valho, Angela Cristina Cal- 
deira de França, Lenilza de 
Sousa Guerra e Hélio Tito 
Lima da Silva. 

OCMDC 
O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e 
do Adolescente tem como 
principal objetivo levar as- 
sistência e educação aos 
menores carentes do Mu- 
nicípio. A segunda direto- 
ria eleita na segunda-feira, 
ficará no cargo durante o 
triênio 98/2000. Ou seja, 
os conselheiros ficam no 
período de três anos, ten- 
do direito a uma reeleição. 

"Estaremos firmes no 
cargo. Não medirei esfor- 
ços no sentido do órgão 

atingir suas metas, pois já 
tenho experiência na ques- 
tão do penor e aqui esta- 
rei sempre à disposição da 
população", disse Ariston 
de França, que foi reeleito 
ao cargo de conselheiro do 
CMDCA. 

Abaixo o resultado da vo- 
tação do Conselho Munici- 
pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente: 

Efetivos 
1 - Raimundo Nonato de 

Oliveira (15 votos) 
2 - Meire Fortaleza 

Achieta de Melo (14 votos) 
3 - Ariston Nogueira de 

França (12 votos) 
4 - Edmilson Alves de 

Moura Júnior (08 votos) 
5 - Renildes Souza da 

Silva (16 votos) 
Suplentes 
1 - Francisca Maria So- 

ares Cavalcante 
2 - Raimunda Almeida 

Matias Feitosa 
3 - Enilde Ribeiro Silva 
4 - José Pereira da Sil- 

va 
5 - Deuselice Paiva Pe- 

reira 

Parceria/negócios 

Fundo de Apoio ao Trabalhador 

chega em Imperatriz 

O objetivo é apoiar a instalação de pequenas empresas no 

maior município do interior maranhense 

v Aconteceu, às 19h de 

segunda-feira, 29, a sole- 

nidade de assinatura do 
Fat (Fundo de Assistência 
ao Trabalhador). O convê- 
nio foi criado pelo Gover- 

no Federal com o intituito 
de apoiar a criação de em- 
presas nos setores indus- 
trial, agroindustrial e pres- 

tação de serviços. 

A viabilização do Fat 
em Imperatriz foi possível 

por meio da assinatura de 

convênio entre os gover- 
nos Federal e Estadual, 
por intermédio do Banco 

do Nordeste. O Fundo vai 
beneficiar os pequenos e 
micros empresários, que 
já vinham reinvindicando 

a sua implantação. 

Viabilizado pelo gover- 
no estadual, o Fat teve de 
ser minuciosamente estu- 

dado para, logo em segui- 

da, ser aprovado pelo Con- 

selho Municipal do Conse- 

lho do Trabalho, cujo pre- 

sidente é o secretário do 
Desenvolvimento Rural , 
Marcos Rodrigues. 

Em Imperatriz, o Fat 
contará também com o 

apoio do Serviço Nacional 
de Emprego (Sine) e do 

Serviço Nacional de Apoio 
às Micro e Pequenas Em- 

presas (Sebrae). Os dois 

órgãos trabalharão na qua- 
lificação dos beneficiados, 
ou seja, realizarão cursos 
de capacitação e atualiza- 

ção nas áreas em que elas 
atuam. 

A solenidade de assi- 
natura contou com as pre- 

senças de Marcos 

Rodrigues; Joberto Soa- 
res, subsecretário de Go- 

verno e membro do Con- 
selho Municipal do Traba- 

lho; Maria de Lourdes Pe- 

reira da Silva, coordenado- 

ra regional do Sine-MA e 
de José Expedito Neiva, 
gerente-geral da agência 

do Banco do Nordeste em 
Imperatriz. 

Na abertura dos traba- 

lhos, José Expedito disse 
tratar-se da chegada de 

novos tempos para a cida- 

de, "pois, com certeza, vai 
incrementar os pequenos 

negócios colocados em 
prática neste município". 

O Conselho 

O Conselho Municipal 

do Trabalho - órgão que 
estudou e aprovou o pro- 
jeto de incentivo aos pe- 

quenos negócios - é um 

colegiado de caráter per- 
manente e deliberativo, 
de composição tripartite 

e paritária de trabalhado- 
res, empregadores e Po- 

der Público, constituindo- 

se em espaço privilegia- 

do de participação da so- 
ciedade organizada no es- 

tabelecimento de diretri- 
zes e prioridades para a 

implementação das políti- 
cas públicas de trabalho e 
renda, no âmbito munici- 

pal. 
No CMT cada um dos 

segmentos participa do 

Conselho com igual nú- 

mero de representantes, 
portanto, com igual nú- 
mero de votos. 

A exemplo do Viva Pro- 

dução ( Programa do Go- 
verno Estadual), o CMTé 
uma realidade que se 

apresenta como a alterna- 
tiva viável de implemen- 

tação política pública de 
trabalho e renda e melho- 
ria da qualidade de vida 
dos trabalhadores. 

Bom dia, 
governadora! 

1.091 dias. 
Continuarei calmo. Não 

tecerei nenhuma crítica ao 
seu governo, mesmo ele es- 
tando sendo visto de forma 
negativa pela comunidade 
imperatrizense. Hoje, 31, é 
véspera de Ano Novo. E, a 
exemplo das demais pessoas, 
estarei com o meu pensa- 
mento voltado para uma re- 
flexão sobre os feitos de 97 e, 
obviamente, planejando, tra- 
çando novas metas para um 
98 bem melhor ainda. 

Portanto, senhora Rosea- 
na Sarney tenha um Feliz 
Ano Novo! 

Festa na praia 
O presidente da Federa- 

ção de Umbamdistas do Ma- 
ranhão, Astro Ogum, reafir- 
mou que já está tudo pronto 
para a festa em homenagem 
a lemanjá, na virada do 
ano, na praia do Olho d' 

Água, em São Luís. A festa, 
que já se tornou uma tradi- 
ção em nossa capital, este 
ano vai reunir cerca de 200 
pais de santo, na homena- 
gem que deve começar por 
volta das 21h deste dia 31. 
Um dos pontos altos da fes- 
ta este, ano é a presença do 
pai de santo Bita de Barrão, 
que foi de Codó, para par- 
ticipar da festa. Inclusive 
Bita de Barrão, já a noite 
de hoje, estará atendendo as 
pessoas gratuitamente em 
uma tenda que está monta- 
da na praia. 

No local o pai de santo 
dará consultas, passes as 
pessoas que poderão levar 
apenas uma garrafa de 

champanhe e rosas para se- 
rem ofertadas a lemanjá. 

Segundo o. presidente da 
Federação, Astro de Ogum, 
este ano serão colocados cer- 
ca de 40 ônibus à disposi- 
ção dos pais de santo para 
que os mesmos possam se 
deslocar com os seus filhos 
para participarem da festa. 

Planejando o futuro 
A Secretaria de Desenvol- 

vimento Integrado do Muni- 
cípio (Sedin) vem planejan- 
do projetos que visam o 
acéleramento do processo de 
desenvolvimento por que 
passa a segunda maior ci- 
dade do interior do Estado. 
Tem gente de talento e expe- 
riência no ramo de plane- 
jamento fazendo parte da 
equipe técnicos das ações 
que serão colocadas em prá- 
tica já a partir do ano vin- 

Conor Farias 

douro. Com certeza, pelo an- 
dar da carruagem, 98 será 
um ano positivo também 
para o Governo Municipal. 
Acredite, os planos já traça- 
dos sairão dos papéis. 

Fazendo previsões 
Viram as previsões para 

98 do mestre Sebastião do 
Coroado? Sobre eleições, dis- 
se que Roseana tem boa van- 
tagem, mas pode ser surpre- 
endida, pois o ano é regido 
por Júpiter, planeja de mui- 
ta água, de muita lama, que 
pode trazer surpresas. E 
como o Maranhão é uma 
ilha... 

Deu no jornal 
Li esta semana na coluna 

do Zé Cirilo, em "O Impar- 
cial": abre aspas - "o 
odontólogo Mário César Ba- 
celar vai chegando ao final 
de 1997 com muitos loiros 
da vitória". Fecha aspas. Só 
falta dar o nome dos 
bofes..!!!??? 

Uma mensagem 
"Não sou poeta, e, como 

simples mortal, não iria fa- 
zer aqui e agora uma pérola 
do ramo. Contudo, tentarei 
escrever, passar coisas posi- 
tivas ao povo de Imperatriz, 
aos meus leitores e telespec- 
tadores, sobre o planejamen- 
to dos projetos para o ano 

que se aproxima". 
Uma mensagem II 

"Saiba que na vida as coi- 
sas acontecem sem que pos- 
samos planejá-la com ante- 
cedência, com inteligência, 
com o tempo necessário esem 
a devida cautela. Todavia, 
vale ressaltar que o sentar, o 
estudar, enfim, a elaboração 
dos projetos se fazem (sem- 

pre) necessárias. Assim, pen- 
so eu, esse simplório, porém 
sincero colunista dos fatos e 
"causos" políticos". 

Valorizando idosos 
O senador Valmir 

Campeio (PTB-DF) defen- 
deu uma ação mais efetiva 
em benefício dos integrantes 
da terceira idade, afirman- 
do que o crescimento da po- 
pulação de idosos do Brasil 
reflete a obrigatoriedade de 
se repensar políticas e méto- 
dos alternativos que visem à 

reinserção desses cidadãos 
no processo de desenvolvi- 
mento do País. 

Valmir Campeio salientou 
que, graças ao plano econô- 
mico em execução pelo atual 
governo, o Brasil pode hoje 
orgulhar-se de uma moeda 
estável e de índices inflacio- 
nários bastante civilizados. 
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VALE 

Ay 
O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas rellções entre empregados e empregadores 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Rota 2000 

Ano 
Novo 

Pois é. Finalmente, esta- 
mos vivendo a véspera de 
31 de dezembro — Ano 
Novo — quando as pessoas 
se confraternizam, feste- 
jam, brincam. Enfim, fazem 
mil e um planos para uma 
nova e desconhecida jorna- 
da de suas vidas. 

Profissionalmente, claro, 
os projetos são audaciosos. 
A maioria pretende aumen- 
tar seu faturamento de for- 
ma mágica e num piscar de 
olhos. Isso, porém, é im- 
possível e torna-se necessá- 
rio que o planejamento 
aconteça de forma a não fi- 
car distante da realidade de 
seus idealizadores. Em to- 
dos os sentidos da vida. 

Ano 
Novo II 

O comércio vive dias de 
vendas bem melhores do 
que 96. O fechar do ano ve- 
lho, certamente, deixou os 
comerciantes do Calçadão, 
festejando o sucesso de 

^ seus negócios. 
Política 

contraditória 
Programas prioritários 

do Ministério da Educação 

podem sofrer cortes em 
seus recursos. A proposta 

orçamentária do governo 

Thompson Motta 

para o próximo ano quer 
acabar com seis progra- 
mas educacionais, tirando 
100% de suas verbas. 

Pesquisa e material di- 
dático para o ensino pri- 
mário e secundário e, ain- 
da, cursos de primeira a 
oitava séries para jovens 
e adultos, correm o risco 
de ficar sem dinheiro pú- 
blico. Apesar de diminuir 
a verba de vários progra- 
mas, o governo faz cam- 
panha para trazer para a 
escola as duas milhões e 
700 mil crianças de 7 a 14 
anos, que estão fora da 
sala de aula. 

Política 
contraditória II 

Por um outro lado, fo- 
ram tomadas algumas 
medidas para melhorar a 
qualidade do ensino públi- 
co. O governo criou um 
fundo para aumentar o sa- 
lário dos professores e 
garantir o investimento 
mínimo, ao ano, de 315 
reais por aluno. 

Mas por outro lado, não 
aumentou o dinheiro para 
a merenda. Diminui os 
recursos repassados dire- 
tamente às escolas e man- 
teve o mesmo valor libe- 
rado neste ano para a saú- 
de do estudante. 

Entre linhas 

♦A Secretaria de Ação e Solidariedade de João 
Lisboa vem mostrando firme trabalho no sentido de 
prestar assistência ao povo carente do vizinho muni- 
cípio. 
♦Enquanto isso, Açailândia vive uma de suas pio- 

res administrações. O prefeito Deusdedith Sampaio 
não anuncia mudanças do quadro de caos proporcio- 
nado por sua malfadada administração. 
♦A você leitor, um Ano Novo repleto de realiza- 

ções. Que você consiga, ao lado das pessoas que você 
ama, alcançar (seguindo caminhos criteriosos) os ob- 
jetivos esperados. Lembre-se de Drummond, nosso 
poeta-mor: "tem uma pedra no meu caminho". livre- 
se desse obstáculo, então, com ombridade. E viva 
98! 
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Tolerância: um grande patrimônio 

m 

por Antonio Ermírio de 
Moraes 

Empresário 

Passou o Natal. As pre- 

visões pessimistas falha- 

ram. As lojas venderam a 
rodo. Para o consumidor, 

a emoção foi mais forte do 

que a razão.Mas, afinal de 
contas, será que ele não 
merecia um pouco de ale- 

gria depois de um ano de 

tantos problemas? E 
clarro que sim. O brasilei- 
ro viveu 365 dias de so- 
bressaltos. Beneficiou-se 

da estabilidade dos pre- 

ços, é verdade. Mas foi 
permanentemente amea- 

çado pela perda do empre- 

go. 

O Natal era a oportuni- 

dade para esquecer esses 
problemas. Era a ocasião 
para se aproximar dos 

queridos e viver com eles 
uns momentos de felicida- 

de. E foi isso que aconte- 

ceu. 
Mas, na sua conduta, o 

consumidor brasileiro deu 

provas de um salutar ama- 
durecimento. Em primei- 

ro lugar, ele se concen- 
trou em presentes de bai- 

xo valor. Foi uma decisão 
sábia. Ademais, só para as 
mentes pequenas o afeto 

é proporcional ao valor da 
oferenda. 

Em segundo lugar, a 
maioria das compras foi 

toda à vista. Pouco 
crediário. Caiu por terra a 

noção de que o consumi- 

dor brasileiro vai atrás de 
prestação que cabe no seu 

salário, ignorando os es- 

tragos provocados por ju- 

ros de 5% e 6% ao mês. 
Vi nessas condutas 

duas grandes lições. São 
resultados da convivência 
com quase quatro anos de 

moeda estável. Não era 

fácil exterminar a memó- 
ria inflacionária que se for- 

mou ao longo de 30 anos. 

Mas isso está acontecen- 
do, graças a Deus. Oxalá 
este país fique livre des- 

se mal pelo resto da sua 
história. 

Mas não era minha in- 
tenção fazer análises eco- 
nômicas neste último ar- 

tigo de 1997. Minha von- 

tade é desejar um extra- 
ordinário 1998 para todos 

os meus leitores. Por 
mais pessimistas que se- 

jam as previsões para o 
novo ano, o Brasil prova- 

rá que é mais forte do que 

os catastrofistas. 

Por maiores que sejam 

as dificuldades, o mundo 

não vai acabar em 1998. 
Haveremos de superar os 
problemas. O importante 
é manter a fé no país. 

Esta é uma hora de ob- 

servar o Brasil no cenário 
mundial. Poucas são as na- 

ções que desfrutam do 

que temos aqui. Poucos 

são os países que têm um 
povo ordeiro e abnegado 
como o brasileiro. 

Nossa capacidade de to- 

lerar é extraordinária. Ela 

é um dos mais valiosos ca- 
pitais que possuímos. Não 

fosse isso, esta nação-con- 
tinente teria se conflagra- 
do várias vezes. Mas o es- 

pírito de fraternidade 
sempre foi mais forte do 

que o espírito do egoísmo. 
Confio muito nessas vir- 

tudes culturais. Tenho fé 

em 1998. O aprendizado 

que realizamoss vai nos 
levar a um bom resultado. 

A você, caro leitor, e a to- 

dos os seus familiares de- 
sejo, sinceramente, um 
bom 1998! 

O professor não seduz os seus 

por Clóvis Rossi 

Jornalista 

Não acredito muito 
nessa história de "for- 
madores de opinião". 
Mas, como a maioria 
dos analistas acredita, 
sou obrigado a registrar 

dados no mínimo incô- 

modos para a candidatu- 
ra Fernando Henrique 

Cardoso na pesquisa so- 
bre intenção de voto 

para 98 que a "Folha de 

S. Paulo" publicou re- 
centemente. 

Nos três cenários pro- 

postos pelo Dadafolha, 
FHC está empatado es- 

tatisticamente com Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
entre os eleitores de ní- 

vel educacional superi- 

or. São os "formadores 
de opinião" por excelên- 

cia. 
Um empate que cha- 

ma mais ainda a atenção 
quando comparado com 
o resultado geral: uma 

vantagem cômoda para 
FHC (entre 12 e 15 pon- 

tos percentuais, confor- 
me o cenário). 

Um segundo dado de 

certa forma reforça o 
primeiro: nas regiões 

metropolitanas, a dife- 
rença em favor do atual 

presidente é igualmen- 
te muito menor do que 

no interior do país. 
Em um dos cenários,, 

há até empate estatísti- 

co, já que FHC ganha de 

Lula por apenas quatro 

pontos de diferença, o 
que está rigorosamente 
dentro da margem de 

erro clássica nesse tipo 
de levantamento. 

As regiões metropoli- 

tanas cencentram os 
"formadores de opi- 

nião". 
O único número que 

combina com os anteri- 

ores é a inclinação dos 
mais ricos, teoricamen- 

te também "formadores 
de opinião": é na faixa 

de renda familiar acima 
de 20 salários mínimos 
que FHC leva a maior 

vantagem sobre Lula. 

Como há uma relativa 

correspondência erv ^ 

nível superior de educa- 

ção superior de renda, é 
mais comum haver coin- 
cidência na intenção de 

voto desses dois seg- 
mentos. Agora, está ha- 

vendo um deslocamento 
muito grande. 

E claro que pesquisas 
feitas tanto tempo antes 

da reeleição não signifi- 

cam grande coisa. Mas, 

se os adeptos da teoria 

dos "formadores de opi- 
nião" estiverem certos, 
a margem de segurar "a 

de que hoje goza o pre- 
sidente tende a se es- 
treitar consideravel- 

mente até outubro. A 
conferir. 

A justiça nasce das leis? 

é uma publicação do 

por Milton Mendonça 
Acadêmico de Direito 
A Justiça é por demais 

complicada. Compreen- 
der só as leis já não é mais 

uma tarefa das mais fá- 

ceis, imagine entendê-las 
como instrumento para 
distribuir justiça, tendo, 

antes, que serem proces- 
sadas pela ciência do Di- 

reito! 

O imortal filósofo gre- 

go Aristóteles considera- 
va a justiça como "com- 

pleta virtude e como ex- 
celência no verdadeiro 

sentido da palavra". Já a 

lei, conceituada como re- 
gra democrática 

impositiva, tem dicção 

mais acessível, fazendo- 

nos constatar, de imedia- 
to, que edificar preceitos 

jurídicos é 

imensuravelmente mais 
fácil do que "fazer" justi- 

ça. Tem-se, então, a pre- 

tensão de, com um arran- 

jo de vogais e consoantes, 
atingir em cheio um valor 

supremo que a 
modernidade elegeu para 

resolver seus conflitos: a 

justiça. 
Mas de que outra for- 

ma poder-se-ia alcançar a 

justiça senão por meio da- 

quelas? O estado de natu- 
reza, de hobbes, onde 

"não existem leis e nada 
pode ser injusto", dormi- 
rá eternamente nas pági- 

nas de Leviathan, posto 

que incompatível com a 
doutrina positivista do ca- 

pitalismo. 

Problemas cada vez 

mais complexos surgem a 

todo instante em decor- 
rência do dinamismo das 

interrelações, os quais só 

podem ser enfrentados 

democraticamente pela 

via legal representativa. 

Criam-se, destarte, 
regramentos os mais di- 

versos. Nesse afã 

legislativo de arrebatar a 

justiça por intermédio da 

norma, lembro a lucidez 
poética de Drummond ao 

afirmar: "as leis não bas- 

tam, os lírios não nascem 

das leis..." 

As leis nascem da fric- 

ção espinhosa dos com? 
portamentos e da infinita 
ambição governamental 

por recursos exauríveis. 

Nesse iter, elas arvoram- 
se no povo para dizer-lhe 

o que a si soa mais agra- 

dável é a dignidade, a ci- 

dadania, os direitos hu- 

manos, enfim, a justiça. 
Sua missão é, portanto, 

soberba: capturar a jus- 

tiça dispersa em cada 

caso jurídico concreto. 

Nessa linha de idéias, 

flagra-se uma formigui- 
nha (a lei) perseguindo 

um elefante (a justiça) 

tentando, fazê-lo seu. 

Tem conseguido? 

As leis fazem-nas. 
São, destarte, criatura. A 
justiça distribui-se. E, 

por isso, produto acaba- 

do, independente e autô- 

nomo. A pretensão hu- 

mana, pragmatizada pelo 

legislativo, cria a regra 
para alcançar um valor 

acima dela própria: a en- 

tidade. Sabedor disso, o 

poder legiferante esteia- 
se em Montesquieu e, 

imediatamente, transfe- 

re para os ombros do ju- 

diciário a árdua missão 
de distribui-la, coagindo- 

o a afirmar que sim, a 

justiça nasce das leis. 
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■ Livros 

Confraria lança "Jucá Mulato" artesanal 

Com 110 sócios, a entidade de Brasília já publicou "O Quinze" e "A Hora e a Vez" 

"Se quisesse fazer algu- 
ma coisa para ganhar di- 
nheiro, fabricava biscoi- 
tos." A frase, de José 
Salles Neto, sintetiza o 
espírito da Confraria dos 
Bibliófilos do Brasil, funda- 
da por ele em 1995 e que 
agora está lançando seu 
terceiro título, "Juca Mu- 
lato", de Menotti dei 
Picchia. 

Atualmente com 110 só- 
cios, a confraria, com sede 
em Brasília, é formada por 
aficionados por livros de 

alta qualidade. Seguindo o 
padrão das edições anteri- 
ores, "Juca Mulato" terá ti- 
ragem de 211 exemplares 
numerados, com capa e 
caixa de acomodação 
recobertas por papel 
marmorizado. 

O poema de Menotti dei 
Picchia será impresso em 
56 páginas feitas manual- 
mente e ilustrado por cin- 
co xilogravuras de Paulo 
Couto, que assinalada um 
dos exemplares. 

Todo esse luxo tem seu 

preço: quem quiser adqui- 
rir a obra e, automatica- 
mente, entrar para a con- 
fraria tem de desembolsar 
R$ 120. 

Lucros 
Não que a confraria con- 

siga lucrar com suas publi- 
cações. Os lançamentos 
anteriores, "O Quinze", de 
Rachel de Queiroz, e "A 
Hora e a Vez de Augusto 
Matraga" de Guimarães 
Rosa, deixaram Salles 
Neto no vermelho. 

"Tive de vender um car- 
ro para pagar as primeiras 
edições. Se dependesse da 
confraria para me susten- 
tar, já estaria morto", afir- 
ma o editor, que ganha a 
vida como chefe do depar- 
tamento de engenharia da 
Telebrasília, estatal onde 
trabalha há 25 anos. 

No caso do novo livro, 
Salles Neto fez um acordo 
com a casa Menotti dei 
Picchia para trocar o valor 
dos direitos pela publica- 
ção da obra por alguns 

exemplares. "Consegui 
reduzir um pouco os cus- 
tos", diz. 

Para bancar a edição 
sem levar prejuízo, Salles 
Neto espera vender 200 
dos 211 exemplares de 
"Juca Mulato". Perdendo 
dinheiro ou não, ele diz 
que publicará pelo menos 
mais dois títulos. Para o 
fundador da confraria, a 
saída para continuar edi- 
tando seria subir o preço 
do livro e diminuir a tira- 
gem. 

Contos 
Os dois lançamentos 

programados pela confra- 
ria para o ano que vem são 
coletâneas de contos dos 
escritores Herman Lima e 
João Alphonsus. 

A programação das pu- 
blicações foi mudada re- 
centemente. O próximo 
volume da confraria reuni- 
ria cinco contos de 
Bernardo Élis, mas com a 
morte do autor mineiro, 
Salles Neto decidiu adiar o 
lançamento. 

Lindomar Lins divulga "Garçonetes" 

"ídolo Paixão" percorre o Maranhão numa tumê que mostra os trabalhos inseridos em seu segundo CD 

O "rei" da música 
brega do Maranhão, 
Lindomar Lins, está fa- 
zendo uma série de 
shows em São Luís, onde 
divulga "Garçonetes", 
seu segundo Compact- 
Disc. O cantor, que tam- 
bém é auto intitulado de 
o "ídolo da Paixão" este- 
ve recentemente em 
Imoetriz e, na sua passa- 
gv x pela cidade, aprovei- 
tou para fazer contatos jp 

com divulgadores, radia- 
listas e jornalistas. Tam- 
bém esteve na 

"Domingueira Dançante" 
do Araçagy Clube. 

Lindomar Lins conti- 
nua mostrando ter um 

futuro promissor no ramo 
do brega — que continua 
em alta na preferência 
popular do povo brasilei- 
ro. Seu projeto para 98 é 
ir para o eixo Rio-São 
Paulo, a fim de melhor 
difundir seu segundo CD. 
Nos shows que faz na 
ilha-capital, Lindomar 
Lins percorrer as estra- 
das musicais de Paulo 

McCartney e Márcio 
Greick. "O brega já é 
uma realidade nacional e, 
ao mesmo tempo, vem 

ganhando espaço no ce- 

nário estrangeiro", argu- 
mentou. mm 

"Titanic" faz US$ 

27,6 mi e fica longe 

de recorde do mês 

Lindomar Uns consegue romper as fronteiras e cair na preferência popular 

"Titanic", considerado 
o filme mais caro de to- 
dos os tempos -teria cus- 
tado US$ 200 milhões-, 
arrecadou US$ 27,6 mi- 
lhões nos cinemas norte- 
americanos neste fim-de- 
semana, segundo dados 
preliminares fornecidos 
pela indústria cinemato- 
gráfica. 

Essas cifras significam 
quase US$ 12 milhões a 
menos do que o arrecada- 
do no fim-de-semana de 
estréia pelo recorde do 
mês, "Pânico 2", que está 
em sua segunda semana 
de exibição. 'Titanic", po- 
rém, foi exibido em me- 
nos salas e enfrentou uma 
competição maior. 

O filme, que tem mais 
de três horas de duração, 
mostra o romance entre 
dois passageiros do tran- 
satlântico considerado o 
mais seguro do mundo e 
que afundou em 1912. 
Nos papéis principais, 
Leonardo DiCaprio e 
Kate Winslet, indicados 
ao Globo de Ouro -o fil- 
me recebeu mais seis in- 
dicações. 

Em segundo lugar, fi- 

cou a nova aventura de 
James Bond, "O Amanhã 
Nunca Morre" 
("Tomorrow Never 
Dies"), que conseguiu 
uma bilheteria de US$ 26 
milhões. 

"Pânico 2" caiu da pri- 
meira para a terceira po- 
sição na arrecadação èm 
sua segunda semana de 
exibição, com uma bilhe- 
teria de US$ 14 milhões. 

A estréia da terceira 
produção da 
DreamWorks, "Um Rati 
nho Encrenqueiro" 
("Mouse Hunt"), conse- 
guiu um decepcionante 
quarto lugar, com uma 
arrecadação de US$ 6,3 
milhões. 

O filme, dedicado a 
um público familiar, so- 
freu a concorrência de 
produções como "Esque- 
ceram de Mim 3" (oita- 
vo lugar, com US$ 3,25 
milhões), que também 
estreou neste fim-de-se- 
mana, e "Flubber - Uma 
Invenção Desmiolada" 
(quinto lugar, com US$ 
4,1 milhões), em cartaz 
desde o final de novem- 
bro. 

ProÒHçdo òe filmesemVHS. S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 
I // 

ProÒMçdo òe áudio editado omputadores a por c ra cos 

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

Francisco do Vale 

■' 

Aurino Brito (esquerda), e Arímatéia Jr. duas lideranças no ar 

Fechando feio 
Sem dúvida nenhuma o 

ano para a segurança públi- 
ca do Maranhão foi um dos 
mais tristes de sua histó- 
ria. A cidade de Imperatriz 
foi uma das mais prejudi- 
cadas com o abandono da 
segurança no Estado. Os 
crimes ocorridos ao longo 
do ano de 97, colocaram a 
própria Polícia em contra- 
dição. Dois delegados as- 
sassinados, um deles, co- 
vardemente assassinado 
em frente a família em 
praia ha capital, São Luís. 

Fechando feio II 
Para completar geral a 

feiúra, (caracterizando de 
vez a falta de segurança 
em todo o Estado), a mai- 
or cidade do interior foi 
uma das mais afetadas 
com as mazelas. Os assal- 
tantes invadiram de vez a 
cidade em total afronto a 
Polícia. 0 assalto a agência 
do Banco do Brasil no cen- 
tro de Imperatriz foi um 
dos mais audaciosos já re- 
alizados. A Polícia bem 
que chegou a tempo, mas 
sem armas adequadas para 
combater os bandidos. En- 
quanto os agentes estavam 
com revólveres pré-históri- 
cos, os assaltantes agiam 

tranqüilamente com metra- 
lhadoras e fuzis AR 15 de 
última geração. Foi uma 
feiúra. Em 9o, a segurança 
pública do Estado está no 
mesmo caminho. 

Cooperativa 
Abrançando a causa. 

Esta é a frase que está sen- 
do usada pelo ex-vereador 
Demar Fiim. Em especial 
estamos atentos a questão 
do sistema moto-táxi em 
Imperatriz. Quando surgi- 
do há cerca de um ano e 
meio em Imperatriz muitos 
políticos ficaram com 
medo de intervir na causa. 
Hoje é diferente, os derro- 
tados estão se aproveitan- 
do da ocasião, e enxergan- 
do no moto-táxi uma luz no 
fim do túnel. Três entida- 
des para congregrar a clas- 
se e nada de se resolver o 
problema. Sindicato dos 
Mototaxistas, Sindicato 
das empresas de Moto-tá- 
xis, e agora a Coopermoto. 
E haja um sete um... 

Cooperativa II 
Demar Fiim, segundo se 

informa deverá viajar para 
a capital do País em bus- 
ca de apoio para sua coo- 
perativa. Em Brasília ele 
deverá manter contatos 

com o deputado Sarney Fi- 
lho. Os mototaxistas clan- 
destinos, como vêm sendo 
chamados, estão prestes a 
trabalhar sem problemas 
em Imperatriz. E haja um 
sete um. 

Mototaxistas 
Inúmeros motoqueiros 

estão trabalhando na pres- 
tação de serviço de moto- 
táxi em Imperatriz. Todos 
encontraram no serviço 
uma saída para combater o 
desemprego. Os profissio- 
nais da área não sabem 
mais a quem recorrer. Com 
tanto sindicato, vai ter gen- 
te trabalhando ilegalmente. 
Pode acreditar. 

Jogo do ano 
Mesmo tarde, tomei co- 

nhecimento na manhã de 
ontem que a seleção do 
Copão Maranhão do Sul, 
comandada pelo experien- 
te Isnard Antonio. derro- 
tou por 2 x O, no jogo do 
ano os craques do 
Marwel. Estranhamos 
mesmo o desaparecimen- 
to do desportista Moreira 
Silva, responsável pelo 
evento. De acordo com as 
informações, Moreira não 
contou com todos seus jo- 
gadores. 

Ondas curtas 

Alô Demerval... 

Quem quer falar-te é Josué Moura. 

Alô zinho/// Tem que ser de codorna companheiro. 

Aurino Brito o pesado/// Assessorando Paulão nas eleições vindouras 

Major Melo/// Boa sorte em sua nova empreitada. 

Um abraço a galera da Rádio Terra... 

Zé Filho...Estamos plugados todas as tardes. 

Alô minha "Deusa".../// Continua na terra hein? 

Estamos indo.../// Até janeiro de 98. 

Progromciçao de TV 

Canal 4 TV CRC 

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

Canal 5 TV Capital 

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

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

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

Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a 

Edição 

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 

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 

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

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 

"22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:1^ 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 Futsal - 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 PadrãqTécnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mama 
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 Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacarú 

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

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

r 
Aries 

A Lua ativa seu signo atra- 
vés de Saturno e torna sua men- 
te mais lúcida e profunda. 

Touro 

PROF" ZEN 

SI Leâo 

O contato tenso do Sol com 
Urano aconselha você a pisar em 
ovos nos contatos com as pessoas 
mais queridas. 

Virgem 

Júpiter e a Lua anunciam um 
dia bastante produtivo para você, 
que poderá se dedicar com êxito 
às pequenas coisas do cotidiano. 

Júpiter faz com que o dia seja 
muito apropriado para você cuidar 
do organismo e adotar uma dieta 
saudável e natural. 

Sagitário 

Hoje Mercúrio, retrógrado, 
reingressa em seu signo, onde 
estará até 12 de janeiro, convidan- 
do você a repensar suas idéias. 

^ Capricórnio 

O reingresso de Mercúrio em 
Sagitário convida você a reavaliar 
sua vida espiritual e lembrar que 
nem só de pão vive o homem. 

JI 
Gêmeos n. Libra ✓WA Aquário 

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

Câncer 

A Lua se alia a Júpiter e 
Saturno no sentido de aumentar 
o poder da sua fé, por isso será 
ideal para você meditar. 

Os astros tornam sua vida so- 
cial ainda mais gratificante e fazem 
com que as festas e reuniões este- 
jam tremendamente favorecidas. 

Escorpião 

De um modo geral o astral em 
casa está sendo elevado pela Lua e 
Júpiter. Você pode chegar a um bom 
entendimento com os familiares. 

Hoje a Lua envia ótimas vibra- 
Íões ao seu signo por meio de 

úpiter, que nele se encontra, fa- 
cilitando os amores e fazendo 
com que você se sinta mais feliz. 

Peixes 

O astral em casa está sendo 
elevado pela Lua e Júpiter, que tor- 
nam os momentos de intimidade 
e aconchego muito gratificantes. 

F-Míiil: thvk siu H arroncl.com.hr 
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Capital 

 Linda Veioso 

Empresários do ano / 

Com muito sucesso foi realizado na última sexta- 

feira o baile Empresários do Ano. Foi no salão Nobre 

do Juçara Clube com a presença maciça de nossa soci- 

edade. Na oportunidade foram eleitos os dois empre- 

sários do Ano de 97, que foram Hassan Yusufe 

Ribamar Cunha. 

Empresários do Ano // 

Neste espaço queremos parabenizar os empresári- 

os Hassan Yusufe Ribamar Cunha pelo título recebi- 

^do, pois são empresários que mereceram tanto pelo 

desempenho quanto pela participação. 

Embarcou 

Quem embarcou com destino ao Rio Çrande do 

Sul foi nosso amigo Ademar Qhiggf que aproveitan- 

do as festas de final de ano resolveu passar ao lado 

dos familiares e a tiracolo levou sua eterna compa- 

nheira Nozete. Desejamos ao casal boa viagem e um 

breve retorno. 

m 

D. Nice Lobão e Marle fizeram pose ao lado de 

Samir Sabag. 

Informatizado 

Divulgou-se recentemente que apenas 249 

cidades em todo o Brasil terão o voto 

informatizado em 98. Isto é sinal de que as frau- 

des continuarão a eleger muitos candidatos. 

Preparativos 

Tudo preparado para o grande Reveillon 

que o amigo João Víctor irá realizar hoje no 

Araçagy Clube com a animação da magnífica 

banda de Pinduca. O amigo conta com a pre- 

sença em massa dos foliões para a agitada noite. 

mm. 

ImÊI 
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Dupla muito interessante formada por Dr. Haroldo Chagas 

e Sérgio Macedo. 

Trio bastante feliz as amigas Lola, Nega e Mada. 

Confira o flash. 

.•r-- 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

Excelência em educação infantil. 

^ Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imp era triz - Maranh ão 

Filial Açoilândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n" 129 - Centro 

é barato | Fone: (098) 738-4194 | 
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VTTRINNE 

Uma 

vergonha 

As feiras de Imperatriz 
pedem socorro. Só que isto 
não é nenhuma npvidade. 
Desde que chegueis Imper- 
atriz, há 12 anos, que a situ- 
ação já era essa, creio até 
que agora já estão afônicas 
de tanto pedirem. A saúde 
dos consumidores não é a 
mesma desde que tiveram 
que consumir alimentos ex- 
postos em péssimas insta- 
lações e sem o mínimo de 
higiene, a situação se torma 
mais crítica ainda do lado de 
fora dos mercados, onde as 
frutas e verduras estão sen- 
do vendidas no chão, ao 
lado de esgotos que correm 
a céu aberto e até de lixões, 

gente, e pegando no pé. Por- 
tanto cuidado, qualquer 
deslize em alguma festa, 
você pode parar no jornal, 
daí todos saberão o que 
você anda fazendo de erra- 
do. "O colunismo de chapa 
branca, todos já conhecem, 
antes mesmo de abrir o jor- 
nal, só tem elogios, tipo, an- 
iversariando, chegou, saiu, 
ou coisa desse tipo, nunca 
fala por exemplo, da senho- 
ra que usou três vezes o 
mesmo vestido ou o mesmo 
sapato, em eventos sociais, 
não fala do homem que es- 
tava acompanhado de uma 
moça que não era sua espo- 
sa, ou por exemplo, quem 
separou, quem casou, até 
quem ingeriu uma quanti- 
dade maior de álcool e deu 
vexame, isso sim o pessoal 
gosta de ler, e é isso que pre- 

Roberto Oliveira 

dade, para os período de 98 
a 2001. Tudo poderia ter 
sido mais fácil não fosse o 
fato de algumas falhas ocor- 
ridas no processo de vo- 
tação, onde parcela impor- 
tante da comunidade repre- 
sentada ficou de fora, en- 
quanto que outras entidades 
nada ligadas ao menor en- 
traram no processo, como é 
o caso da Secretaria de Ed- 
ucação que não pode votar, 
os sindicatos também não e 
outras instituições, enquan- 
to que associações de mora- 
dores e creches tiveram di- 
reito a exercer o voto. No 
meu entender, estas enti- 
dades não poderiam votar 
uma vez que não trabalham 
com crianças ou adoles- 
centes, e não possuem nen- 
huma qualificação na área. 
Se pessoas com estes prob- 

Helena Gouveia, Iranir Soares e Jonas Ribeiro 

situação que há muito com- 
promete a qualidade de vida 
do imperatrizense. Com 

. uma situação de risco como 
esta, só nos resta aconsel- 
har o consumidor a apenas 
adquirir produtos de super- 
mercados, onde os mesmos 
são protegidos da contami- 
nação e aí a coisa pega para 
os feirantes que precisam 
vender para poder viver. 
Fazer o quer?. 

Novo 

talento 
Ela é uma mulher única, 

bonita, inteligente e acima 
de tudo muito talentosa, 
uma colunista como poucas, 
que está agora enriquecen- 
do ainda mais a dinâmica 
equipe do Jornal Capital. 
Me.refiro a sempre talento- 
sa Ursula Spencer, que está 
com uma coluna social aos 
domingos neste noticioso. 
Ursula vem com uma pro- 
posta inovadora, pretende 
fazer e acontecer, sem pro- 
moções, mas promovendo 

tendo fazer", concluiu. Coi- 
sa de profissional. Seja bem 
vinda. 

Saudades 
Não tenho tido o prazer 

de encontrar estes dias com 
uma figura carismática que 
é o nosso colega Jonas 
Ribeiro, um colunista de 
muito talento e de uma sim- 
plicidade fora de sério. No 
entanto tenho acompan- 
hado seu programa aos 
sábados, e confesso que 
está cada dia melhor. Iranir 
Soares é outra que não ten- 
ho encontrado. Estou com 
saudades, um beijão a 
vocês, com votos de um ano 
novo de realizações, profis- 
sionais e emocionais. 

Conselho 

Tutelar 

Aconteceu durante todo 
o dia de ontem na Câmara 
Municipal de Imperatriz, a 
eleição para a escolha dos 
novos conselheiros da enti- 

lemas se tornam conselhei- 
ros, a situação do menor 
que já é crítica se torna mui- 
to pior, uma vez que os con- 
selheiros não sabem sequer 
redigir uma carta ou fazer 
um relatório, o que ocasio- 
na problemas para o promo- 
tor de justiça e para o juiz 
da Vara da Infância, caso 
que poderia ser evitado se 
os candidatos tivessem a 
qualificação já feita em ex- 
periências com menores em 
suas entidades. Pessoas de 
força e de experiências, 
como Renilde, Deuselice 
Paiva, Ariston de França e 
outros poderão ficar de fora, 
como deve ficar a Pastoral 
da Criança, que não votou 
em seus candidatos. Ainda 
não tomei conhecimento de 
quem são os novos consel- 
heiros, mas posso adiantar, 
que pelos candidatos com 
quem conversei ontem na 
Câmara, não temos uma sit- 
uação muito satisfatória e 
quem vai perder com isso 
são os meninos e meninas 
marginalizadas da cidade de 
Imperatriz. 

i 

- . 

O PMDB estará fortalecido em 98. O médico e vereador André 

Paulino, na foto ao lado do prefeito Ildon Marques, 

movimenta-se muito bem. 
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Justiça no campo 

Bispos e comunidades clamam em manifestações, 

Ainda inconformados com a trágica morte do padre Josimo Morais Tavares, ocorrida 
em 86, as entidades ligadas a CPT e a Pastoral da Terra do Estado do Tocantins, dão 
prosseguimento às manifestações de dez anos de morte do líder dos camponeses. Em 
muitas cidades do Estado, os jovens, o MST a CPT e PT, estão realizando manifestações 
que pedem paz no campo e mais terra para quem precisa. Em algumas dessas mam 
festaçõeS, o bispo Dom Hilário de Pinho se faz presente. No entender da igreja a questão 
da terra deve ser uma prioridade para o governo, uma vez que famílias passam fome na 
cidade e outras morrem no campo. 
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feiras livres pedem socorro 

O) seu líder 

diário funiova para 

melühior íunifojnnniair 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Plano Geral 

■ João Lisboa 

Raimundo Primeiro 

Novo comando 
0 3Q Batalhão da Polícia 

Militar tem novo 
comandante. Trata-se do 
major Francisco Melo da 
Silva, que é procedente da 
3a Companhia 
Independente da PM-MA, 
sediada emTimon-MA, mas 
que já vinha exercendo o 
subcomando do 3Q BPM em 
Imperatriz. Realizada no 
pátio do Batalhão, a 
transmissão do cargo foi 
prestigiada pelo vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto, 
pela vice-presidente da 
Câmara, Raimunda 
Angélica, demais 
vereadores e praticamente 
todos os secretários 
municipais. 

Foto na galeria 
Após a solenidade militar 

de passagem e assunção de 
comando do 3° BPM, como 
ato complementar, foi 
inaugurado o retrato do 
comandante substituído, 
tenente-coronel Emir 
F Irigues Linhares, na 
Gdíeria dos Comandos. 
"Emir Linhares prestou um 
bom trabalho", disse o vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto, 
considerando as 
características peculiares 
da PM em Imperatriz. "Por 
outro lado — prosseguiu 
LCN —, a competência de 
major Melo e o bom 
relacionamento que ele 
mantém com a sociedade o 
farão desenvolver também 
um grande trabalho". 

Números dizem 
O novo comandante do 3Q 

BPM tem como prioridade 
a descentralização do 

liciamento que, segundo 
ele, está muito concentrado 
no centro comercial da 
cidade. Os números que ele 
levantou nos últimos seis 
meses — 60 homicídios, 63 
roubos de motos, 26 roubos 

de carros e 4 assaltos a 
bancos — são a justificativa 
para isso. "Maior parte dos 

■crimes acontece na 
periferia", disse. Para se ter 
uma idéia, 10 dos 60 
homicídios registrados de 
julho a dezembro 
aconteceram no bairro 
Bacuri. "Mas nós não vamos 
resolver os problemas da 
cidade da noite para o dia", 
disse, defendendo que se 
faça um planejamento. 

Polícia ostensiva 
A Polícia Militar tem 

como funções a repressão e 
a prevenção. Para evitar que 
crimes ocorram, ela utiliza 
do policiamento ostensivo. 
Precisa ser vista pois, assim, 
inibe a ocorrência de 
crimes. Tudo isso mostra 
que está certo o tenente- 
coronel Melo da Silva, cuja 
ascensão de posto também 
aconteceu ontem. Com um 
efetivo de 528 homens, o 3Q 

BPM atende a toda a Região 
Tocantina. Destes, nas ruas 
de Imperatriz, estão cerca 
de 450. A média é um PM 
para cada 600 habitantes, 
inferior à do Brasil: um para 
430 habitantes. E muito 
inferior à média sugerida 
pela Organização das 
Nações Unidas: um para 
cada 100 habitantes. 

APA na Câmara 
André Paulino 

d'Albuquerque, vereador do 
PMDB, é um dos melhores 
que ocupam a Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
Orador de vôo, ele também 
se destaca com 
apresentação de projetos 
voltados para os interesses 
da comunidade. Além disso, 
pretenso candidato à 
Assembléia Legislativa 
maranhense, ele defende o 
"regionalismo". Eleitor da 
Região Tocantina e do sul 
do Maranhão vota em 

candidato da Região 
Tocantina e do sul do 
Maranhão. Com a premissa 
do "não aos perequitos e aos 
pára-quedistas", aqueles 
que só aparecem em épocas 
de eleição, APA pratica o 
sadio bairrismo em defesa 
da nossa terra e da nossa 
gente. 

Prioridade ao ensino 
O senador Odacir Soares 

(PTB-RO) considerou 
injustificável a concentração 
no ensino superior da mai- 
or parcela dos recursos des- 
tinados à educação, em de- 
trimento dos níveis médio e 
básico de ensino. Ele consi- 
derou, assim, louvável deci- 
são anunciada pelo presi- 
dente Fernando Henrique 
Cardoso, na VI Conferência 
da Academia de Ciências do 
Terceiro Mundo, de que seu 
governo pretende reverter 
esse quadro. 

Priodade ao ensino II 
Para o senador, esta in- 

versão de prioridades expli- 
ca o elitismo do acesso à 
educação no País, onde de 
cada 100 alunos que ingres- 
sam no sistema de ensino, 
apenas seis logram acesso 
ao ensino superior. 

O senador, porém, dis- 
cordou do presidente quan- 
do este criticou o aumento 
da procura por bolsas de es- 
tudo como alternativa à fal- 
ta de empregos oferecidos 
pelo setor produtivo. Segun- 
do Odacir, o que os estudan- 
tes buscam é, ao contrário 
do que disse o presidente, 
ampliar sua qualificação 
para melhor competir por 
um emprego, numa econo- 
mia em recessão. Ele reco- 
mendou uma maior aproxi- 
mação entre universidades 
e empresas para que aque- 
las possam crescer em pro- 
dutividade e eficiência ad- 
ministrativa. 

Em cima do lance 

Prefeitura promove Natal 

para crianças carentes 

A Prefeitura de João Lis- 
boa, por meio da Secreta- 
ria de Solidariedade e Tra- 
balho, fez a distribuição, às 
08h de quarta-feira (véspe- 
ra de Natal), de vários pre- 
sentes, na Quadra de Es- 
portes Nicolau Dino. Foi 
um presente natalino aos 
menores carentes 
joãolisboenses. 

A secretária lolete Dino, 
que apesar das dificuldades 
financeiras por que passa o 
seu município, tem dado to- 
tal assistência aos menores 
carentes do município e, 

secretária lolete Dino pro- 
moveu um jantar de confra- 
ternização para os servido- 
res públicos municipais, 
lolete Dino aproveitou para 
agradecer o carinho e o 
apoio que vem tendo à fren- 
te da pasta, ressaltando que 
"a administração Sálvio 
Dino permanecerá traba- 
lhando com o propósito de 
colocar o município nos ver- 
dadeiros caminhos do de- 
senvolvimento". 

A secretária fez um ba- 
lanço das atividades desen- 
volvidas pela Solecit duran- 

acompanhamento das famí- 
lias carentes que estão rece- 
bendo cestas básicas da 
Solecit, também foi motivo 
de comentário por parte da 
titular da pasta. 

A secretária afirmou ao 
Capital que este primeiro 
ano de administração serviu 
para colocar a casa em or- 
dem, sendo que a comunida- 
de joãolisboense também foi 
alvo de atenção por parte do 
governo Sálvio Dino. 

Acrescentou, a esse res- 
peito, que existem vários 
projetos aprovados na 

'ri 

A titular da Solecit, lolete Dino, em mais uma festa 
proporcionada por sua pasta 

sendo assim, não pderia dei- 
xar passar em brancas nu- 
vens tão importante data. 
Um papai Noel esteve fazen- 
do parte da programação e 
a titular da pasta convidou à 
população para fazer-se pre- 
sente a festa e tonar mais bri- 
lhante o acontecimento. As 
crianças presentes recebe- 
ram os presentes diretamen- 
te das mãos do papai Noel. 

Na tarde de terça-feira, a 
Solecit em face do apoio da 

te o ano que se finda, dizen- 
do considerar "um ano posi- 
tivo, pois as famílias carentes 
foram beneficiadas com os 
vários projetos que foram e/ 
ou estão sendo executados". 

lolete Dino até destacou 
alguns dos projetos que fo- 
ram executados em 1997, 
como por exemplo, o 
"Mutirão Solidário", que dis- 
tribuiu carteiras de identida- 
de, profissional, consultas 
médicas, odontológicas. O 

solecit, "onde centenas de 
pesssoas, principalmente as 
mais carentes serão benefi- 
ciadas no próximo ano, só 
que os recursos ainda não 
foram liberados". 

Finalizando, a secretária 
aproveitou para agradecer a 
todos aqueles que "colabora- 
ram para o sucesso da admi- 
nistração Sálvio Dino neste 
primeiro ano de mandato, 
desejando um feliz 98 cheio 
de realizações". 

® O vírus da estranha gripe vem causando medo aos países consumidores de frango. O 
Brasil ocupa, hoje, o terceiro lugar no ranking mundial. Os Estados Unidos vencem em 
disparada. 

® Seria bom se o pessoal do trânsito promovesse maior fiscalização nas ruas do Centro 
comercial. Continua uma bagunça só. Como será que vai ficar após 23 de janeiro, dia em 
que entrará em vigor o novo Código Nacional de Trânsito? 

® Hoje, tem expediente normal na Prefeitura Municipal. O expediente no Palácio Branco 
será das 13 às 19h. Depois, só na segunda-feira, já em pleno correr do Ano Novo. Os 
bancos e outras repartições encerraram suas atividades ontem, 30. 

® O jornalista Edmilson Sanches, secretário do Desenvolvimento Integrado do Municí- 
pio (Sedin), convidou para almoçar o filho de dona Dina aqui, ontem. Foi no recém-inau- 
gurado restaurante situado nas proximidades da Prefeitura de Imperatriz. Como sempre, 
na pauta, conversas sobre o setor jornalístico citadino. O olho vivo Pinheiro, da Comunic, 
também esteve presente. Um trio da pesada. 

Solecit fecha ano com saldo positivo 

A Secretaria de Solida- 
riedade e do Trabalho 
(Solecit), vem realizando 
uma intensa programação 
vistas a melhor assistir a 
comunidade de João Lis- 
boa, sobretudo a camada 
de menor poder aquisitivo, 
que até então esteve aban- 
donada em todos os senti- 
dos. 

O trabalho desenvolvi- 
do pela titular da pasta, 
lolete Dino, já é reconhe- 

cido até mesmo em São 
Luís por causa da presta- 
ção de contas que ela tem 
feito constantemente. E 
limpo e que segue à risca 
o governo de Roseana Sar- 
ney. 

A solecit já contabiliza a 
realização de 943 consul- 
tas oftalmológicas (vista), 
com entrega de óculos; 
1.230 enxovais, 3.843 re- 
gistros de nascimento as 
crianças carentes; 558 car- 

teiras de trabalho, 786 car- 
teiras do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, 876 
carteiras de identidade, 
ajudas de custo, 1.378 ces- 
tas básicas, e 6 mil reais 
em medicamentos (de vá- 
rias marcas). 

lolete Dino afirma que 
sua luta em prol do povo 
menos beneficiado vai 
continuar em 98. "Estare- 
mos firmes qpm esse pro- 
pósito". 
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Fabiana de Sousa (Menina da juventude 

dourada de Açajlándia) 

Tudo pronto para a 

chegada de 98. Aqui 

em Açailándia casais e famílias inteiras 

deixaram a cidade com destino a capital do 

Estado e outros pontos do Brasil, mas a 

grande pedida é mesmo as praias de Salinas 

no Pará, para onde se deslocaram váras 

excursões. Não resta dúvida que será o rev- 

eillon do ano. 

Reveillon II 

Com as festas de fim de ano, cresce cada 

vez mais o número de veículos nas estradas e 

consequetemente aumentam os acidentes. 

Vale lembrar aos motoristas imprudentes que 

a Polícia Rodoviária Federal está atenta aos 

abusos e imprudências dos motoristas. 

Adeus 97 

Hoje está chegando ao último dia de 97. 

Para todos nós profissionais de imprensa, este 

foi um ano difícil mas ao mesmo tempo um 

ano de grandes conquistas, perdemos e gan- 

hamos novos amigos e continuamos trabal- 

hando arduamente todos os dias para levar 

aos nossos leitores as informações dos basti- 

dores sociais, políticos, cultural e esportivo. 

Com a mesma seriedade que tratamos outros 

assuntos, épor isso que nesse momento quero 

abraçar á todos os companheiros que de al- 

guma forma deram seu apoio a nossa cidade, 

nosso Estado e ao nosso País sempre 

procurando valorizar a notícia. Seja bem 

vindo 98. Happy, Happy. 

De Realce 

Continua um caos nesse último dia do ano 

o sistema de telefonia da Região Tocantina. 

/ 
Egrande o número de casais da nossa socie- 

dade que está programando seu respectivo 

Revellon em suas casas, fazendas e etc... 

Viajando para Goiânia o casal Sílvio e 

Jane Oliveira (Comaco). 

A TV Difusora (SBT Açailándia) entrará 

98 de cara nova. Novos cenários e nova pro- 

gramação. Aguardem! 

Ainda hoje égrande a euforia no comércio 

local, resta saber se janeiro vai continuar 

assim também. 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

|| DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM - 

ALEGGRI - FOURTEEN, 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RI A BONAIRE, 3( >7 - FONE (098) 738-1 086 - AÇAILÁNDIA 
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Rita de Cássia Silveira (Escola Espaço 

Mágico) 
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Difusora Açailándia 

lide Paiva ( se preparando para quando 

98 chegar) 

para Construção Ltda 

INDUSTRIA:Rtm Uiraguai, s/n-Pq. das Nações-Fone (098) 738-185 -Açailándia-MA 
DEPOSITO: Qd. 23 Lote 69/A, 72-Vila Ilderaar-Fone (098) 738-1890-AçaÍEu)dia-MA 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Açailándia-MA 

CEP 65928-000 
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Imperatriz terá conselhos de políticas públicas 

Secretário-adjutito de Governo do Município, Joberto Soares, informou que 

o objetivo da administração municipal é colocar Imperatriz nos caminhos da 

globalização, incrementando seu processo de desenvolvimento 

por Raimundo Primeiro 
Editor do Caderno B 

O secretário-adjunto de 
Governo do Município, 
Joberto Soares, anunciou 
ontem, 30, às llh, que Im- 
peratriz será completada, já 
nos primeiros dias de janei- 
ro do ano vindouro, com, 
uma série de projetos na 
área assistencial. O objeti- 
vo — afirmou — é ajudar na 
incrementação do processo 
de desenvolvimento por 
que continua atravessando 
a segunda maior cidade do 
Estado. São ações criadas e 
mantidas por meio de con- 
vênios firmados entre os 
governos federal, estadual 
e municipal. São sinais das 
mudanças verificadas em 
todo o Planeta por conta da 
globalização da economia. 

Por força das novidades 
contadas com exclusividade 
ao Capital, a partir desta 
quarta-feira, 31, este matu- 
tino começa a divulgar uma 
série de reportagens abor^ 
dando as novidades revela- 
'Hg por Joberto Soares — 
qhe também é membro do 
Conselho Municipal do Tra- 
balho (CUT). 

As matérias serão reali- 
zadas através de entrevistas 
feitas com as entidades (go- 
vernamentais ou não) com 
o propósito de levar as opi- 
niões de seus dirigentes até 
a opinião pública, que é o 
verdadeiro motivo da cria- 
ção dos projetos. 

Joberto Soares acaba de 
participar de um seminário 
que discutiu, entre outros 
assuntos tidos como da 
mais fundamental relevân- 
cia, a criação da Agência 
Municipal do Trabalho — 

| gão que deverá ficar sob 
a responsabilidade da Se- 
cretaria de Planejamento do 
Município (Seplan), cujo ti- 
tular é o economista José 
Oliveira. 

Tal conclave foi levado a 
efeito em São Luís e contou 
com palestrantes de reno- 
me nacional, dentre os 
quais, técnicos do Ministé- 
rio do Trabalho, em Brasí- 
lia. 

O primeiro passo (maté- 
ria publicada na página 3 di- 
vulga o tema em voga) foi a 
viabilização, para Impera- 
triz, do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Fat), sen- 
do que a solenidade aconte- 
ceu na segunda-feira, às 
19h, e contou com as parti- 
cipações do presidente do 
Conselho Municipal do Tra- 
balho, Marcos Rodrigues, 
que é secretário do Desen- 
volvimento Rural do Muni- 
cípio (Serur), José Expedi- 
to Neiva, gerente-geral do 
Banco do Nordeste em Im- 
peratriz; técnicos da institui- 

ção financeira, do próprio 
Joberto Soares, e micro e 
pequenos empresários en- 
volvidos no programa. 

O Fat tem como principal 
meta investir na instalação 
de pequenos negócios (nas 
várias atividades do ramo 
comercial) aqui na cidade. 

Os objetivos 
As complexas mudanças 

que se estão processando no 
mundo do trabalho por con- 
ta da reestruturação produ- 
tiva, da globalização (como 
já foi dito) da economia e de 
outros fenômenos 
correlates, reavivam o deba- 
te sobre a questão do em- 
prego e das relações de tra- 
balho. 

Nesse contexto de mu- 
danças vem-se delineando, 
um novo padrão de relações 
entre capital e trabalho, ba- 
seado no contrato coletivo, 
na livre negociação, na re- 
lação negociai tripartite en- 
tre trabalhadores, emprega- 
dores e Poder Público e na 
flexibilização das relações 
de trabalho, cobrando ur- 
gentes mudanças da legis- 
lação trabalhista e na agen- 
da do movimento sindical. 

No campo do emprego, 
também ocorrem mudan- 
ças profundas. Se, até há al- 
guns anos, o desemprega- 
do podia ser tratado como 
uma questão inerente à di- 
nâmica do mercado e sua 
solução poderia advir do fo- 
mento ao desenvolvimento 
econômico, ou até da mera 
expansão das fronteiras 
agrícolas, o cenário atual 
mostra que essas saídas não 
têm mais a mesma capaci- 
dade resolutiva. A geração 
de postos de trabalho está, 
cada vez mais, dissociada do 
crescimento econômico, 
uma vez que este pode 
ocorrer por conta da pura 
modernização tecnológica, 
substituindo a mão-de-obra 
pela automação, processo 
que, enquanto 
desempregador, torna o 
desemprego, além da con- 
juntura/uma questão emi- 
nentemente estrutural. 
Como conseqüência desse 
processo, transparecem, 
cada vez nítidas, algumas 
tendências: 

Auto-emprego 
O auto-emprego, tam- 

bém conhecido como traba- 
lho autônomo ou trabalho 
por conta própria, vem pro- 
liferando principalmente 
sob as formas de micro e 
pequenos empreendedores 
formais e informais: No se- 
tor formal é crescente o 
número de micro e peque- 
nos empresas, individuais 
ou coletivas, urbanas ou ru- 
rais, sendo já responsáveis 

por 58% dos empregos, do 
País. Os novos empreende- 
dores são constituídos prin- 
cipalmente por trabalhado- 
res qualificados que, demi- 
tidos de empresas em pro- 
cesso de automação e/ou 
modernização administrati- 
va, tentam montar seu pró- 
prio negócio. No setor infor- 
mal, proliferam formas, as 
mais diversas, de ativida- 
des, desde meras ações 
precárias e temporárias de 
venda de objetos na rua, 
passando por atividades pro- 
dutivas familiares de fundo 
de quintal, até empreendi- 
mentos com grandes pers- 
pectivas de consolidação e 
formalização, que apenas 
iniciam suas atividades na 
informalidade. Segundo o 
Cadastro-Geral Emprega- 
dos e Desempregados 
(Caged) (Lei NQ 4.923/65), 
o mercado de trabalho in- 
formal já atinge, atualmen- 
te, no Brasil, 39,6 milhões 
de pessoas (53,44%), den- 
tro de uma População Eco- 
nomicamente Ativa (Pea) 
de 74,1 milhão de pessoas 
(ver "Gazeta Mercantil", de 
23 de setembro de 96). 

Segundo ratificou 
Joberto Soares, no campo 
das relações de trabalho, 
avança progressivamente o 
processo de flexibilixação e 
a precarização das relações 
de trabalho, e surgem de- 
safios cada vez mais graves 
e urgentes, referentes às 
condições de vida e de tra- 
balho dos trabalhadores 
rurais volantes, dos sem- 
terra, do trabalho infantil 
explorado, da falta de con- 
dições de saúde e seguran- 
ça no trabalho, entre ou- 
tras. 

Do seminário que o se- 
cretário-adjunto de Governo 
do Município participou, foi 
constatado que cresce tam- 
bém o número de excluídos, 
aqueles que não encontram 
alternativas de trabalho lu- 
crativo, passando a viver de 
esmolas, de serviços 
assistenciais, da prestação 
de pequenos serviços even- 
tuais e outras formas, que 
ferem profundamente a dig- 
nidade humana. 

Não basta, portanto, o 
crescimento econômico 
puro e simples. Ele precisa 
ser associado ao desenvolvi- 
mento social, o que implica 
numa visão abrangente do 
conjunto de fatores que 
interagem na dinâmica eco- 
nômico-social, dentre os 
quais é fundamental a ques- 
tão do trabalho e renda, exi- 
gindo-se cada vez mais, uma 
ação política e técnica inten- 
cionalmente direcionada à 
geração de oportunidades 
de trabalho e renda, e à me- 
lhoria das relações e condi- 
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Imperatriz tem sua importância reconhecida pelos três poderes da União 

ções de trabalho e renda, e 
à melhoria das relações e 
condições de trabalho. Faz- 
se necessária a implantação 
formal e institucional, de 
Política Pública de Trabalho 
e Renda, entendendo-se por 
Pública não o sinônimo de 
Estatal, mas, sim, o envol- 
vimento de toda a socieda- 
de organizada, em especial 
as entidades sindicais de 
trabalhadores e patronais 
juntamente com o poder 
público. 

Competência 
Conselho Municipal do 

Trabalho (CMT) terá a se- 
guinte competência: pro- 
mover e incentivar à moder- 
nização das relações de tra- 
balho; promovendo ações 
educativas que visem a me- 
lhoria das condições de saú- 
de e segurança no trabalho. 

Segundo Jorberto Soa- 
res, também analisará as 
tendendências do sistema 
produtiva, no âmbito do mu- 
nicípio, e a proposição de 

medidas que minizem os 
efeitos negativos dos ciclos 
econômicos e do desem- 
prego estrutural sobre o 
mercado de trabalho; pro- 
pondo alternativas econô- 
micas e sociais capazes de 
gerar emprego e renda. 

E, finalizando, revelou 
que o CMT vai colocar em 
prática ações voltadas à 
capacitação de mão-de-obra 
e reciclagem profissional de 
acordo com as exigências 
de mercado. 

e na 
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Caixa anuncia que estão sendo intensificadas 

ações para cobrança da dívida ativa do FGTS 

Programa da instituição financeira também atinge o município de Imperatriz 

Caixa 

Econô- 

mica 

Federal 

10 15 20 25 

Em Milhões de Reais 

30 35 

A Caixa Econômica Fe- 
deral acaba de anunciar 
que estão sendo intensifi- 
cados os procedimentos 
para cobrança da dívida ati- 
va do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS). Já foram inscritas 
em dívida ativa 23.163 em- 
presas inadimplentes, 
totalizando um volume de 
débito da ordem de R$ 
456, 55 milhões de de- 
zembro de 1995 a outubro 
de 1997. Só neste ano fo- 
ram efetuadas 12.623 ins- 
crições, no valor total de 
R$ 252,10 milhões. Ainda 
neste faltam inscrever 
42.982 empresas com dé- 
bitos estimados em R$ 
1,18 bilhão. 

A cobrança judicial dos 
débitos para com o FGTS 
foi retomada em dezem- 
bro de 1995, após seis 
anos de estagnação. Por 
força da lei, a Procurado- 
ria-Geral da Fazenda Naci- 
onal — PGNF passou a 
exercer, a partir daquele 
ano, a representatividade 
do Fundo de Garantia para 
a inscrição de seus crédi- 
tos em dívida ativa e para 
a respectiva cobrança ju- 
dicial. 

Objetivando o bom an- 
damento dessas ativida- 
des, a Caixa Econômica 
Federal e a PGNF firma- 
ram convênio que estabe- 
lece parceria dos dois ór- 
gãos no desenvolvimento 

das ações buscando, com 
a sinergia daí resultante, 
o ingresso dos recursos 
devidos aos trabalhadores. 

A partir de então, a Cai- 
xa responde pelos proce- 
dimentos operacionais 
(emissão dos documen- 
tos) inerentes à inscrição, 
pelo ajuizamento das 
ações de cobrança e pelo 
seu acompanhamento na 
justiça competente. 

A Procuradoria, além de 
ter preservadas as compe- 
tências que lhe foram atri- 
buídas por lei, atua com 
exclusividade na 
formalização das inscri- 
ções e no acompanhamen- 
to na justiça competente. 

Notificando 

empresas 
As inscrições são feitas 

de acordo com as notifica- 
ções das empresas em dé- 
bito, lavradas pelo Minis- 
tério do Trabalho. Ao todo, 
são 105 mil empresas com 
débitos inscritos, 
correspondendo a R$ 1,85 
bilhão. As inscrições estão 
sendo efetuadas em todo o 
País, sendo priorizados os 
débitos mais antigos e os 
de maior valor. A previsão 
é que, dentro de dois ou 
três anos, todas as empre- 
sas inadimplentes sejam 
inscritas em dívida ativa do 
FGTS. 

As empresas em falta 
com as contribuições ao 
FGTS, cujos débitos não 
houveram sido ainda inscri- 
tos em dívida ativa, podem 
solicitar o parcelamento da 
sua dívida. Em sendo for- 
malizado o parcelamento, o 
valor do débito é atualiza- 
do e dividido em tantas 
prestações. Se comprovada 
a incapacidade de paga- 
mento do devedor, a Caixa 
poderá conceder-lhe 
dilação de prazo — desde 
que não ultrapasse os 180 
meses — e, no caso de dé- 
bitos de empresas priva- 
das, carência de até 360 
dias para início de paga- 
mento das prestações. A 
Caixa já parcelou 8.568 dé- 
bitos, sendo que 6.959 con- 
tratos estão em vigor e 
1.609 foram liquidados. 

As empresas com débi- 
tos inscritos e/ou ajuizados 

também podem solicitar 
o parcelamento de sua dí- 
vida perante o FGTS. Nes- 
ses casos, o parcelamento 
pode ser contratado em 
até 60 meses, de acordo 
com o número de compe- 
tências (depósitos) em 
atraso. Se a cobrança já 
estiver ajuizada é acresci- 
do ao valor do débito, 
além das combinações 
normais pelo atraso, um 
percentual de 20% corres- 
pondente aos encargos 
com a cobrança judicial. 
Caso a regularização ocor- 
ra enquanto apenas inscri- 
to em dívida ativa, tais en- 
cargos são reduzidos para 
10%. O prazo mínimo en- 
tre a inscrição e o 
ajuizamento é de 15 dias. 
Neste período os devedo- 
res poderão procurar as 
agências da caixa para 
renegociar os seus débi- 
tos. 

Ace/vo de 
créditos 

O acervo de créditos 
do FGTS possui 9.378 
débitos de contribuição 
ajuizados em 1997, no 
valor de R$ 149,11 mi- 
lhões. A dívida entra em 
cobrança judicial quando 
não é quitada no prazo es- 
tabelecido, ou quando o 
devedor opta pelo 
parcelamento e não paga 
regularmente as presta- 
ções. 

Neste último caso, o 
ajuizamento é feito pelo 

valor do saldo devedor re- 
manescente. o volume de 
créditos recuperados via 
cobrança judicial no perío- 
do de janeiro a outubro de 
1997 indica a cifra de R$ 
7,67 milhões. 

Uma vez ajuizada a ação 
de cobrança, se o devedor 
não regularizar a sua situ- 
ação perante o FGTS, a 
justiça pode penhorar 
bens de sua propriedade 
para garantir o ingresso 
dos recursos devidos aos 
trabalhadores. 

Se a empresa não liqui- 
dar o débito dentro do pra- 
zo estabelecido pela justi- 
ça os bens penhorados vão 
a leilão, sendo repassados 
para o Fundo de Garantia 
os valores arrecadados, 
devendo ser individualiza- 
dos pelas empresas nas 
contas dos trabalhadores. 

A Caixa informa às em- 
presas que parcelaram dé- 
bitos ainda não inscritos 
em dívida ativa, que estão 
inadimplentes com o pagí 
mento das prestações e 
têm dificuldade para colo- 
car em dia o compromis- 
so pactuado, que está pos- 
sibilitando o 
reparcelamento do débito 
por prazo igual ao número 
de prestações remanes- 
centes. 

Os interessados devem 
procurar uma agência da 
Caixa e aproveitar a opor- 
tunidade para regularizar a 
sua situação perante o 
FGTS. 

Brasil sedia Congresso Mundial de Jornais 

O presidente da Associ- 
ação Nacional de Jornais, 
Paulo Cabral, elogiou a de- 
cisão do presidente da 
WAN - Associação Mundi- 
al de Jornais, o brasileiro 
Jayme Sirotsky, de realizar 
o Congresso Mundial de 
Jornais do ano 2000 no 
Brasil. O evento será no 
Rio de Janeiro, no final de 
maio e início de junho e 
"de grande importância 
para a imprensa brasilei- 
ra", na avaliação de Cabral. 

O anúncio de Sirotski, 
feito em Instambul, tem a 
antecedência de todos os 
eventos programados pela 
WAN. "Por isso não pude 
sugerir que o evento no 
Brasil ocorresse durante a 
minha gestão, que se en- 
cerra em junho de 98", diz 
o dirigente do grupo RBS. 

O Congresso Mundial 
de Jornais reúne editores 
e publishers e é o maior 
evento jornalístico do 

mundo. No ano 2000, pela 
primeira vez, será realiza- 
do na América Latina e de- 
verá integrar o programa 
oficial das comemorações 
do V.Centenário do Desco- 
brimento do Brasil. Conta- 
to nesse sentido já foi fei- 
to por Sirotsky em audiên- 
cia com o embaixador 
Lauro Moreira, presidente 
da Comissão do V Cente- 
nário. 

Em 1996, o Congresso, 
realizado em Washigton, 
reuniu 800 dirigentes e 
editores de jornais de 60 
países. Este ano, em Ams- 
terdã, foram quase mil par- 
ticipantes de 72 países 
"um público com 
elevadíssima capacidade 
multiplicadora", segundo o 
presidente da WAN. 

Em 1998, acontecerá 
em Kobe, no Japão, e o 
conteúdo do evento já está 
sendo discutido. Sirotsky 
anuncia que a temática ge- 

ral será "Visões do Futu- 
ro", debatendo estratégias 
para o desenvolvimento 
das empresas jornalísti- 
cas. 

Simultaneamente ao 
Congresso Mundial de Jor- 
nais, acontece o Fórum de 
Editores de Jornais. Cer- 
ca de 200 editores e dire- 
tores de Redação discutem 
uma pauta voltada aos 
grandes temas do jornalis- 
mo atual. 

Sirotsky afirma que "a 
temática é excelente, com 
discussões muito 
abrangentes sobre a evo- 
lução comportamental, va- 
lores éticos, preservação 
editorial, e a condição 
jornalística necessária 
para a melhoria da quali- 
dade dos serviços". 

A WAN, que completa o 
seu cinqüentenário no pró- 
ximo ano, tem sede em Pa- 
ris e congrega 54 associa- 
ções de jornais - dentre as 

quais a ANJ- Brasil - e 15 
mil jornais em 108 países. 

Ao assumir a presidên- 
cia da entidade em maio de 
1996, Sirotsky traçou 
como um dos objetivos de 
sua gestão mostrar a capa- 
cidade dos jornais e o po- 
tencial de mercado latino- 
americano aos editores de 
todo o mundo, associados 
a WAN. 

"A WAN tinha um eixo 
forte com a Europa, Esta- 
dos Unidos e Ásia, na Amé- 
rica Latina, uma presença 
significativa através da SIP, 
afirma o presidente da en- 
tidade, satisfeito com o au- 
mento do número de asso- 
ciados na sua gestão. Chi- 
le, Uruguai e possivelmen- 
te mais dois países latino- 
americanos deverão estar 
representados na WAN ain- 
da durante a gestão do jor- 
nalista brasileiro. 

"A realização do Con- 
gresso no Brasil é uma ex- 

celente ocasião para dar 
maior visibilidade ao meio 
ambiente da liberdade de 
imprensa no Brasil e ao de- 
senvolvimento social e 
econômico do país, no mo- 
mento de sua afirmação 
diante do cenário mundi- 
al", acredita Jayme 
Sirotsky. 

Desde que Sirotsky as- 
sumiu a presidência da 
WAN foram realizados no 
Brasil dois eventos inter- 
nacionais. O Encontro 
Mundial das Entidades 
Jornalísticas , e a II Con- 
ferência Internacional de 
Jornais na Educação, em 
São Paulo. 

Leia e assine o 

Jornal Capital, o 

seu líder diário. 

721- 

4006 

APA 

KxL Em 98 vamos dar 

VCÒS valor a nossa gente 
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Senac confirma oficina de cursos 

Dentro do projeto, segundo informações, constam reciclagens para jornalistas e publicitários 

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), por meio da sua 
diretoria executiva em 
Tocantinópolis (Tocan- 
tins), localizafa à rua "F", 
Quadra AA, Lote 3, pró- 
ximo ao Terminal Rodovi- 
ário de Araguaína, vai re- 
alizar a partir de segun- 
da-feira, 19 de janeiro, vá- 
rios cursos para profissi- 
onais nas áreas de Admi- 
nistração, Turismo e 
Hotelaria, Moda e Bele- 
za, Comunicação e Infor- 
mática. Na área de admi- 
nistração serão realiza- 

dos todos os cursos de 
Serviços de Pessoal, Ser- 
viço de Secretariado, 
Qualidade no Atendimen- 
to, Relações 
Interpessoais, 
Telemarketing, Constitu- 
indo seu sucesso em Ven- 
das, Oficina de Datilogra- 
fia Informatizada. 

Na área de Turismo e 
Heiwtaria serão ofereci- 
dos os cursos de Recep- 
ção de Eventos e Aperfei- 

U' 

/«• 

* 

z o 
B 

b a 

EXPRESSO AÇAILANDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

I lorário HHHIH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 
CAC Atendimento 

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 

çoamento para Garçom; 
na área de Moda e Bele- 
za cursos de Cabeleirei- 
ro, Manicure, Depilação e 
Aperfeiçoamento para 
Cabeleireiro; na área de 
Comunicação e Arte o cur- 
so de Modelo de Passarela; 

e na área de Informática, os 
cursos ministrados serão 
de Windows 95, Word 7.0 
e Excell 7.0. Todos os cur- 
sos serão ministrados — 
matutino, vespertino e 
noturno — e para obter 
maiores informações os 

interessados devem pro- 
curar a diretoria executi- 
va do Senac, em 
Tocantinópolis, ao lado da 
Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) ou através do tele- 
fone 813-1170. 

Mais uma morte envolta de 

mistério é registrada em Araguaína 

Depois de passar alguns 

dias na "geladeira" do Insti- 

tuto Médico Legal, em Ara- 
guaína, foi finalmente iden- 
tificado o corpo do sexo mas- 

culino encontrado no dia 25, 

em um terreno baldio loca- 
lizado no Setor Imaculada 
Conceição, zona leste da ci- 

dade, e cuja morte perma- 

necia envolta no mais abso- 
luto mistério. A identificação 

foi feita por um irmão da ví- 

tima, de nome Antonio que 

trabalha no Cemitério Muni- 

cipal de São Lázaro, de Ara- 
guaína, e que tão logo fez o 
reconhecimento, providen- 

ciou o seu sepultamento no 

cemirério local. 

O corpo foi identificado 
como sendo de Amadeus 
Oliveira Chaves, 46 anos, 

casado, natural do município 

de Independência, no esta- 
do do Ceará, filho de Joa- 

quim Francisco Chaves e 
Raimunda Nonata de Olivei- 

ra, e residente à rua 

Aroeiras, s/n, no Setor 

Imaculada Conceição. De 
conformidade com a Decla- 
ração de Óbito número 

5278091, assinada pelo mé- 

dico legislata dr. Carlos Le- 
mes, a causa mortis de 
Amadeus Oliveira foi a he- 

morragia, traumatismo crâ- 

nio encefálico, fratura óssea 
fronto parietal e lesões no 
tórax a abdômen, provoca- 

dos por uma arma branca. 

Siqueira Campos continua investindo no Tocantins t i 

COMfífUX 

' Monitor 15" 
• Proc. Pentium 133 Mhz 
' Disco Rígido 2,1 GB 
• Synè DRAM 16 MB 
' Memória Expansivel até 128 MB 
* Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 

Micro computador 
R$1.499,00 
à vista ou 1+9x de 

222 
100 

OU 1+3 CHEQUES DE 

374,75 

;>■ 
coMma 

4X ívos 
Micro computador 

R$ 2.250,00 
à vista ou 1 +9x de 

* Monitor 14"- 
* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rígido 2.1 GB * Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansivel até 80 MB 
* Modem 33,6/14.4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

Av. Getúiio Vargas, 976 Fone: (098) 723-1112 
Tímbira Shopping, Fone: (098) 721-5565 

OU 1+3 CHEQUB DE 

R$ 562,50 

Oferrm <ólidn* ah >* 
de 7.V+ a.w » > 

uprovtyào do radn\li •> 

'■ ./•. fminoção p/ as lojas de Impera!" 
i. Itn i. I. , , i nder no atacado Vendas a prn:« 
'/i -inti i- p mk m liliuni.com.hr 

: 

 O pioneiro da saúde im^^rjzei 
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Bancos amanIieceivi 

fEchAdos para. BaLanço 

SÓ REAbREM NA SEXTA, 2 

llVIpOSTOS VENCÍdoS 

juros. 

COMERCÍO 

O comércio lojista de Impertariz funciona 

normalmente neste 31 de dezepibro, último dia do ano 

de 1997. 

A exemplo das demais atividades, o setor volta a abrir 

V 

Através do Dr. Levi Torres Madeira, enviamos nossos 
votos de um Feliz Ano Novo a todos os médicos e 
demais profissionais do setor de saúde da região. Dr. 
Levi é o titular da Oftamoclínica, sendo um autêntico 
representante de sua geração, ao lado de outros 
especialistas como o Dr. Francisco Maia e veteranos 
da estirpe do conceituado Mário Cortez (Clínica São 
Lucas). Vale o registro e um 1998 cheio de novas 
realizações para todos. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de ingfes 

Você chega mais rápido em 1 ou 2 

meses ' 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centríf Fone: 721-0287 

^nformes 

passagem de ano no Brasil. 

Pois é. Por incrível que pareça, muita gente foi 

dormir ontem imaginando que hoje haverá expediente 

bancário, o que não é verdade. Para os "desligados" da 

vida, vai a dica: a rede bancária funciona hoje apenas 

internamente, para o balanço anual do setor, por 

determinação do Banco Central. 

Expediente para o grande público, agora só apartir 

da próxima sexta-feira, 2 de janeiro de 1998. 

£speciftis 

Machado Neto 

Materials para 

WAXjMCL e
h
sc

K
ritóri0- esc°lar' bobinas para Fax. 

98. 

SÍMplES 

Ontem, 30, foi também o último dia para pagamento 

de tributos para o carnê-leão, Imposto de Renda sobre 

lucro na venda de bens relativos a novembro e também 

de qualquer outro tributo com vencimento hoje. 

Quem não cumpriu o prazo, vai arcar com multas e 

ShoppÍNqfs 

Hoje à tarde em São Paulo, acontece a realização da 

73a edição da tradicional Corrida de São Silvestre, com 

a participação de milhares de atletas do Brasil e do 

mundo, reunindo num só percurso, corredores 

desconhecidos, anônimos e muitas "feras" 

consagradas, detentoras de vários títulos. 

A São Silvestre reúne atletas masculinos e femininos, 

todos em busca de vitórias, fama e o reconhecimento 

público por suas conquistas. 

A corrida já se transformou também no primeiro 

símbolo vivo das primeiras horas que antecedem a 

A NÍVERSA niAN TE5 A CU 

* Walne Guimarães (Casas Novo 

Mundo) 

Aniversário hoje e recebe os parabéns 

da ACII e do FEITO À MÃO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). Na 

Av. Gefúlio Vargas, esquina com a rua 

Aiagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

Humor 
♦ 

Qual a melhor maneira de se criar 

uma empresa, hoje, no Brasil? 

Comprar uma grande e ter um 

pouco de paciência... 

(Playboy/Out/97) 

ReveíLLon 

Hoje, além da Corrida de São Silvestre, comemora- 

se também o Dia do Reveillon. Ou seja, a festa da 

passagem de ano. 

A Otorrinocenter deseja a todos um Feliz Reveillon. 

para o grande público na sexta-feira, 2 de janeiro de 

A Receita Federal oferece hoje a última chance para 

os microempresários aderirem ao SIMPLES, o sistema 

simplificado de recolhimento de impostos, com efeitos 

retroativos a janeiro de 1997. 

Em São Paulo, o expediente aos micro e pequenos 

empresários para adesão ao SIMPLES vai até o meio- 

dia. 

Em Imperatriz, não conseguimos contato com a 

Receita a respeito. O que se sabia é que o prazo no 

Maranhão terminaria ontem. 

O interessado deve se dirigir á Receita Federal para 

tirar essa e, quem sabe, aproveitar o último prazo para 

incluir sua micro ou pequena empresa no sistema. 

O expediente nos shopping's de Imperatriz deverá 

ser normal hoje, véspera de Ano Novo. 

O setor vai aproveitar para vender mais, procurando 

seduzir o consumidor através das tradicionais queimas 

de estoques de final de ano. 

Para o consumidor, uma nova oportunidade de 

adquirir o produto desejado a custos bem baixo do que 

era praticado nas vésperas do Natal. 

São SíLvestre 

O gerente geral da Drograria Econômica (aqui em 
foto de arquivo) Alfredo Assunção (irmão do nosso 
companheiro Tasso Assunção, editor gráfico e 
assessor da ACII), cumpre hoje mais uma estapa da 
prmoção "compra premiada" com a realização do 
esperado sorteio de final de ano dé quatro bicicletas 
e uma moto CG 125 Titan. O sorteio será no prog* ma 
Clélio Silveira, via CNT (Canal 21). Alfredo adianta 
que a promoção vai continuar em 98, sorteando 
mensalmente entre os consumidores, vários 
eletrodomésticos. Vale aguardar. 

Mercado 

FCnarceiro- 

Poupança 
Hoje 1,81% 
Amanhã 1,81% 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UFír (FecIeraI) 
Dezembro/97 R$0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 
Dezembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAduAl) 
Dezembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 
Dezembro/97 R$ 13,99 

DóLar 
* Paralelo R$ 1,22 
* Turismo   R$ 1,16 
* Comercial R$ 1,11 
Cotações de 30.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 30.12.97 

R$  10,55 
SaUrío Mínímo 
Dezembro/97    R$. 120,00 

SaUrío FamíIía 
Dezembro/97 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: r$ 2,12; 
bobinas para calculadora (57x60): R$ 0,29. Rua Simplício 
Moreira, 1478, Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

I- 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

^ua ^'mP''c'0 Moreira, 
_ , 1478, Centro. Cx. Postal, 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 r fit. qni . 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' P* b5-901" 490 " 

lmperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP i 
I .onsultas, (cirurgias, \ aclnaçòcs. Exames 

I .aboralcn ias e .Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Clênia Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/Mfí - 0190 

Rua Luis Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Pesquisa mostra que o índice de 

adolescentes dependentes é grande 

Médicos aconselham: melhor forma de prevenir é dialogar 

Uma última pesquisa 
realizada sobre o consu- 
mo das drogas entre jo- 
vens, aponta que no Bra- 
sil 12,4% das crianças en- 
tre 10 e 12 anos e 21, 7% 
dos jovens de 13 e 15 

anos fazem uso de dro- 
gas. A pesquisa foi rea- 
lizada por um avançado 
centro de pesquisa, o 
Cebrid ( centro brasilei- 
ro de informações sobre 
as drogas psicotrópicas). 
O resultado é altamente 

alarmante e preocupa 
consequentemente as 
autoridades de um modo 

em geral. 
Na opinião de alguns 

psiquiatras e especialis- 
tas no tratamento de de- 
pendentes químicos, 

conversar com os filhos 
sobre drogas e seus efei- 

tos é a melhor forma de 
prevenção. Não adianta 

fugir do assunto e agir 
como se nada estivesse 
acontecendo. Os pais 
que desconfiam se têm 
filhos incluídos nesses 
números, devem ter uma 
conversa, o primeiro 
passo para chegar à so- 

lução do problema. Se 

for verificado que mais 
do que um usuário even- 
tual, o seu filho ou filha 
tem perfil de dependen- 
te, cr melhor é procurar 

a ajuda de especialistas. 
Precisa-se saber em pri- 

meiro lugar que o depen- 
dente tem perfill agres- 
sivo, com o passar dos 
tempos a pressão das 
drogas e do vício é tanta 
que ele passa a vender 
ou trocar objetos de den- 
tro de casa para assim 
poder adquirir as dro- 
gas. Aos que temem uma 
futura adesão dos filhos 

às drogas, observar o 
comportamento, conhe- 

cer os hábitos dos cole- 
gas da turma que ele 
acompanha e abrir-se in- 

teiramente ao diálogo 
franco. Atos dessa natu- 
reza funcionam como 
prevenção contra-a de- 
pendência. 

Devemos alertar a to- 
dos que esse diálogo não 
deve ser fundamentado 

em recriminações, mas 
em explicações- práticas 

sobre os resultados que 
a dependência causa ao 
organismo, inclusive 

quanto ao comprometi- 
mento das atividades fí- 
sicas e intelectuais. Con- 
siderando-se que o au- 
mento no consumo de 

drogas é em função do 
vazio de políticas públi- 
cas de prevenção."A po- 
licia Federal faz clara- 
mente a estratégia dela, 
predendo e reprimindo o 

tráfico. Mas na área de 
prevenção não existem 

propostas de políticas pú- 
blicas voltadas especifi- 
camente para esse fim", 
relata a Psiquiatra, 

Valquíria Andrade. 

Na lacuna da 

inesistência de política 
preventiva e 
esclarecedora sobre os 
problemas decorrentes 

do uso de drogas ganhou 
corpo o que os psiquia- 

tras chamam de cultura 
aditiva- o comportamen- 

to consumido da maioria 
dos jovens, induz quem 
não é usuário a tornar-se. 
Uma tendência que cos- 
tuma se agravar na ado- 
lescência, quando o dese- 

jo de experimentar praze- 
res e sensações diferen- 
tes torna-se mais intenso. 

Hemomar deixa mensagem de 

fím de ano aos doadores de sangue 

O Hemomar de Impera- 
triz dentro da melhor forma 
possível, nesse ano que se 

finda, tentou desenvolver 
um excelente trabalho jun- 
to à comunidade imperatri- 
zense. A Dra. Luiza Rocha 

Queiroga, diretora do 
Hemocentro, relata que foi 
um ano de lutas, dificulda- 

des e bastante enfado, mas 

que tudo isso não chega a 
ser um incômodo. Para a 
equipe do Hemomar, ofere- 

cer um serviço de qualida- 

de à população sempre foi 
e é o fundamento da enti- 
dade. O grupo Hemomar 
na pessoa da sua diretora 

Luiza Rocha Queiroga, 
vem desejar a todos os do- 

adores de sangue que o 

ano que se aproxima seja 
repleto de paz, harmonia, 

realizações e muito suces- 

so. "A expectativa é de que 
no ano que vem, possamos 
estar todos juntos nova- 

mente, para desempenhar- 
mos nosso papel junto à 
comunidade imperatrizen- 

se ", frisou a Dra. Luiza 

Queiroga. 

\ virada de ano 

por Sérgio Neres 
Da reportagem local 

Dezembro marca o final 
de ano e como tal trás em 

sí a idéia do início de uma 

próxima etapa. E uma épo- 
ca de introspecção e ava- 

liação acerca do que se re- 

alizou, do que se gostaria 
de ter realizado e de se 

trução de uma nova etapa 
e é por isso que, mesmo 
diante das possíveis frus- 

trações ocorridas no ano 
que está acabando, temos 

esperança de podermos 

alterá-las no ano que se 
inicia. 

O nascer trás sempre a 

conotação de inicio, mes- 

mos nossos sonhos, 

reciclarmos nossas idéias 
e encontrarmos o 
equilíbrio entre os opos- 
tos que tanto nos caracte- 
rizam enquanto seres hu- 

manos: docilidade e 

agressividade, 
tradicionalismo e 
irreverência, nessimismo 

Ou t-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

i 

Mat 

lei 
Fr 
co 
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BI 
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Boletim de 

Ocorrrência 

Francisco do Valle 

PM 
Com a posse do major 

Melo, a Polícia Militar de 
Imperatriz ganha um refor- 
ço para combater a violên^ 
cia na cidade. Quando es- 
teve interinamente no co- 
mando da PM local, Melo 
mostrou garra e vontade de 
servir a população de Impe- 
ratriz. As viaturas que pas- 
savam 24 horas no mesmo 
local começaram a circular 
pelos bairros periféricos 
atendendo ao chamado da 
população. O bom trabalho 
do major Melo despertou 
as autoridades, que cobra- 
ram do comandante geral 
da PM coronel Manoel de 
Jesus Moreira Bastos, sua 
indicação para o comando 
do 39 BPM, fato que ocor- 
reu na manhã de ontem. 

que perdeu sua carteira 
porta-cédula contendo vá- 
rios documentos pessoais, 
tais como: Carteira de 
Identidade Civil e outros. 

Perda 
de documentos 

Marivaldo dos Santos 
Silva e Silva, maranhense, 
solteiro, residente na rua 
Pernambuco - setor 
Mercadinho, compareceu 
na Depol para comunicar 
que perdeu sua carteira 
porta-cédula contendo seu 
C.P.F. 

Perda 
de documentos 

Ana Célia Barbosa, ma- 
ranhense, casada, residen- 
te na rua Pernambuco, co- 
municou que perdeu uma 
bolsa contendo vários docu- 
rtientos pessoais, tais como 
Carteira de Identidade Ci- 
vil e outros. 

Perda 
de documentos 

Edvaldo dos Santos 
Brito, maranhense, casa- 
do, comunicou que perdeu 

sua Carteira de Trabalho 
e Previdência Social. Fato 
ocorrido quando o queixo- 
so trafegava pela Dorgival 
Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos 

Valdivina de Jesus da Sil- 
va, maranhense, solteira, 
residente na rua Alagoas- 
bairro Juçara, comunicou 

Furto 
de bicicleta 

Linézio Alves Bezerra, 
maranhense, solteiro, resi- 
dente, na rua São João - 
bairro Vila Lobão, comuni- 
cou que elementos desco- 
nhecidos furtaram sua bi- 
cicleta Monark. Fato ocor- 
rido na tarde desta última 
segunda-feira quando a 
mesma estava estacionada 
em frente a sua residência. 

Major Melo assume comando do 3o BPM 

Realizada ontem, solenidade foi prestigiada pelo vice-prefeito Luiz Carlos 

Noleto, deputado estadual Milton Lopes, secretários municipais e vereadores 

Ao assumir o comando do 
3Q BPM (Batalhão de Polícia 
Militar), ontem, o major 
Francisco Melo da Silva — 
que passou ao posto de te- 
nente-coronel — afirmou 
que sua prioridade será a 
descentralização do policia- 
mento de Imperatriz. A sole- 
nidade foi presidida pelo co- 
mandante do CPI (Comando 
de Policiamento do Interior), 
Antonio dos Santos Sousa, e 
prestigiada pelo vice-prefei- 
to de Imperatriz, Luiz Carlos 
Noleto, pelo deputado esta- 
dual Milton Lopes (PMDB), 
vereadores e secretários mu- 
nicipais. 

De início, Melo da Silva 
apresentou estatísticas le- 
vantadas a partir do período 
em que esteve interinamen- 
te no comando do Batalhão 
para, em seguida justificar a 
necessidade do deslocamen- 
to dos policiais militares para 
a periferia. 60 homicídios, 
dez dos quais no bairro 
Bacuri, 63 roubos de motos, 
26 roubos de carros e 4 as- 
saltos a bancos foram regis- 
trados nos últimos seis me- 

Major Melo recebendo o comando do 3Q BPM 

ses. "Com essa estatística na 

mão, haveremos de estender 
o policiamento ostensivo do 
Centro à periferia, que é a 
área mais sofrida", disse 
Melo da Silva, depois de re- 
ceber o comando do tenen- 
te-coronel Emir Rodrigues 
Linhares. 

Considerando as caracte- 
rísticas peculiares de Impe- 
ratriz, onde a PM precisa ser 
melhor aparelhada, o vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto 
disse que "o ex-comandante 
Linhares fez o que podia, um 
bom trabalho" frente ao Ba- 
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talhão. "Por outro lado — 
prosseguiu Luiz Carlos—, o 
novo comandante, é um ho- 
mem que se relaciona muito 
bem, um homem extrema- 
mente competente e que, 
como civil, é um homem 
muito simpático". O vice-pre- 
feito acha que, em função de 
tudo isso, Melo fará um 
grande trabalho à frente do 
39 BPM. "É preciso que a so- 
ciedade civil se una à Polícia 
Militar. Porque a PM existe 
para servir a sociedade civil. 
Mas, para que isso ocorra, 
precisa receber o carinho 
dessa sociedade e o apoio do 
Governo do Estado", comen- 
tou Luiz Carlos Noleto. 

Natural de Caxias-MA, 42 
anos, procedente da 3â Com- 
panhia Independente da PM- 
MA (Polícia Militar do Ma- 
ranhão), sediada na cidade 
de Timon-MA, Melo da Sil- 
va substitui Emir Linhares 
no comando do 39 BPM, de- 
pois de exercê-lo interina- 
mente em julho e agosto des- 
te ano. Melo da Silva foi de- 
clarado aspirante oficial da 
PM em 85 e, em 96, promo- 
vido ao posto de major PM. 
Realizou os seguintes cursos 
militares: de formação de 
soldado PM, em 74, na cida- 
de de Caxias-MA; de forma- 
ção de sargento PM, em 81, 
no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças 
da PM-MA, em São Luís; de 
formação de oficiais, de 83 a 
85, na Academia de Polícia 

Militar General Edgard 
Facó, em Fortaleza-CE; de 
aperfeiçoamento de oficiais 
na mesma Academia, em 96; 
e de especialização em Segu- 
rança Pública, Direitos Hu- 
manos e Cidadania, em 97, 
na cidade de Fortaleza-CE, 
pela Faculdade Latino Ame- 
ricana, Ministério da Justiça, 
Secretaria Nacional de Direi- 
tos Humanos e Unesco. 

Sua ascensão ao comando 
aconteceu depois de inúme- 
ros apelos da comuni le lo- 
cal que reconheceu o^seu tra- 
balho no período em que 
exerceu o comando. Ontem, 
após a solenidade, ele 
garantiu que não decepcio- 
nará a população que traba- 
lhou o seu nome. Mas pediu 
paciência, porque "as coisas 
não vão mudar da noite para 
o dia". Melo pregou a união 
da PM com a comunidade 
para que os resultados sejam 
bem positivos e mais rápi- 
dos. Com 528 homens, par 
te empregada nas barreiras, 
o contingente do 39 BPM é 
considerado pequeno " Tos- 
so efetivo é esse: 52õ ho- 
mens, para cobrir toda a Re- 
gião Tocantina. E pequeno 
mas, de acordo com a dou- 
trina e com o desdobramen- 
to, vamos fazer com que ele 
se torne suficiente para dar- 
mos conta da missão que 
acabamos de receber, que é 
muito árdua, muito difícil, 
mas para a qual nós estamos 
preparados", disse. 
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