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Relacionamento com o prefeito facilitou conhecimento e proporcionou condições de assalto 

A Policia Civil de 
Imperatriz, através dos 
delegados Renê Almeida e 
Radige Barbosa, já colocou 
dois dos envolvidos no 
assalto ocorrido no final do 
mês de outubro, quando 
renderam a secretária de 
finanças do município de 
Davinópolis, Antonia Silva, 
atrás das grades. 

O assalto rendeu aos 
elementos cerca de R$ 
36,000,00 (Trinta e seis mil 
reais). O dinheiro estava 
sendo destinado ao 
pagamento do 
funcionalismo público de 
Davinópolis. 
Estranhamente, o 
responsável pelo assalto é 
Claudionor Braz da Silva, 
maranhense, 32 anos de 
idade, e ex-concunhado do 
deputado federal Davi Alves 
Silva, que vinha trabalhando 
para aquele município. 
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♦tsrasil vence México e 

arante classificação 

A seleção brasileitra 
derjrotou a do México, por 
3 a 2. nesta terça-feira na 
últiiria partida do grupo A 

"PeJ% Copa das 
i CoMíderações. 

O resultado garantiu a 
^classificação do Brasil às 

semifinais como campeão 
da chave. Agora, os 
brasileiros irão enfrentar no 

dia 19 o segundo colocado 
no «grupo B, que será 
definido quarta-feira. 

O segundo lugar do 
grupo A ficou para a 
Austrália, que na preliminar 
foi derrotada pela Arábia 
Saudita por 1 a 0, mas, 
ajudada pela vitória do 
Brasil, teve sua 
classificação assegurada. 

Usina do Lajeado vai 

investir 1,3 bilhões e gerar 

8.500 empregos no Tocantins 

A vitória brasileira 
começou com um gol de 
Romário em cobrança de 
pênalti aos 41min do 
primeiro tempo. Foi o 
terceiro gol do atacante na 
Copa das Confederações 
em duas partidas 
disputadas por ele. 

Leia mais na 
página 8B 

Concurso para professor 

da UEMA começa hoje 

Cutrim mente Côncavo e convexo; Página 3 

Começa hoje e vai até o 
dia 20, o concurso para 
professor auxiliar de ensino 
na Unidade de Imperatriz preencher 

Promovido pelo 
Departamento de História 

Geografia. visa 

da Universidade Estadual' existentes    _l A/r,,- ™ovv,iit^ no quauiu soore a reanzaçao i 
TD ^ Maranhao. docente desta instituição concurso. 
Eortana expedida pela SJSP mostra que não houve vazamento da notícia 

ESTADO DO MARANHÃO   - ^ 

vagas 
quadro 

de ensino de terceiro grau. 
Nesta edição na página 

7B, O Capital divulga 
gráficos com detalhe 
sobre a realização do 
concurso. 

ESTADO DO MARANHÃO 

PLIBLICA™^L)E ESTAD0 ^MESTIÇA E SEGURANÇA Accr-o™T, _ PLANEJAMENTO E AÇÕES ASSESSORIA DE 
estratégicas 

Portaria n" 38/97 - ASSEPI AN/SEI USP 
r)E F:sTAi

1
)0. dajushça e segurança 1 L BLICA, no uso de suas atribuições legais e, 

C onsi deram loque sob o argumento a proliferação do serviço 
irregular de MOTO-TAXI e„, diversas regiões Ao estado 

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

TIF TOAwm-r^0'finalin^^; que 0 CONSELHO NACIONAL. L E IKANSIK), orgão disciplinador de trânsito em caráter 
normativo no pais entendeu que a motocicleta não foi 
contemp ada na legislação de trânsito como veículo de aluguel 
api opnado para transporte de passageiros, 

ivl y 
- Proibirem todo o estado do Maranhão o serviço de moto- 
P<)i'constiluir-se o seu exercício, no ilícito penal capitulado 

no artigo 4 - do Decreto-I^i n- 3.688, de 3 de outubro de 1941 

-Determuiar ao Depaidainenlo Estadual de Tninsilo. através dc seus orgos, a coibir, na forma da lei. a execução do serviço a 
que se refere o item anlenor. 

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

ivÍMÍ-KVÍÍI1!^ 
,!W 

Secretario de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 

E SEGURANÇA PUBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO 
PCIRETRAN 
IMPERATRIZ - MARANHÃO 
TRANSITO; EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO 
Ofício Circular n" 287/97 - CG Imperatriz- 

MA., 12 de Dezembro de 1997 
Caro Senhor, 
Tendo chegado às nossas mãos, cópia da 

Portarian'-'38/97-Assenplan/Sejusp (anexa), 
baixada pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado 
da Justiça e Segurança Pública, que trata da 
proibição do serviço ilícito de MOTO-TÁXI no 
Estado do Maranhão, servimo-nps do 
presente, para solicitar o apoio dessa 
conceituada empresa, no sentido de fazer ser 
amplamente divulgada tal determinação. 

Somos gratos pela atenção 
Cordialmente. 
Att: Direção do Sistema Tucanu's de 

Comunicação 
NESTA 

Aportaria ^ 

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 
E SEGURANÇA PUBLICA 

Assessoria de Planejamento e Ações 
Estratégicas 

OFICIO N" 152/97-ASSEPLAN/SEJUSP 
São Luís, 15 de dezembro de 1997 
Senhor Diretor, 
Considerando algumas pendências 

judiciais relacionadas com o 
disciplinamento do serviço de MOTO-TÁXI 
a que se refere a PORTARIA Ne 38/97- 
ASSEPLAN/SEJUSP, aquele teve suspensa 
SUÍP publicação até minha ulterior 
deliberação, quando, então passará a ter 
eficácia plena, 

Atenciosamente, 
RAIMUNDO SOARES CUTRIM 
Secretário de Estado da Justiça e 

Segurança Pública 
À Su,a Senhoria o Senhor 
JOSE BENEDITO PRAZERES 
Diretor-Geral do DETRAN-MA 
Nesta 

Aportaria assinada pelo secretário no dia 15. 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA 

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO 
le CIRETRAN 
IMPERATRIZ - MARANHÃO 
TRANSITO: EDUCAÇÃO É A 

SOLUÇÃO 
Ofício Circular nQ 296/97 - CG 

Imperatriz-MA, 16 de Dezembro de 
1997 

Repassamos a esse órgão, a título de 
divulgação, a cópia do ofício ne 152/97 - 
ASSEPLAN/SEJUSP, encaminhado pelo 
Exmo. Sr. Secretário de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, que versa 
sobre a suspensão da publicação em 
Diário Oficial da Portaria nQ 38/97- 
ASSEPLAN/SEJUSP, relacionada ao 
serviço MOTO-TAXI. 

Atenciosamente, 
Att: Direção do Sistema Tucanus de 

Comunicação 
Pressões ocultas fazem secretário voitar atrás 
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IllyaNathasje visita Municípios e colhe 

sugestões para o Governo 

O senador Epitácio Cafe- 
teira continua visitando mais 
municípios da Região Tocan- 
tina, com intenção de con- 
cluir um relatório para o pro- 
grama do Governo 
Participativo. 

Segunda-feira 15, o sena- 
dor Epitácio Cafeteira, dan- 
do continuidade ao seu ro- 
teiro de viagem, esteve sa- 
indo às 7 horas da manhã da 
cidade de Balsas com desti- 
no à Fortaleza dos Noguei- 
ras, onde realizou um Ato 
Público. 

Depois ele foi para Nova 
Colinas, onde foi realizado 
um outro Ato Público. E dan- 
do seqüência à viagem de 

Cafeteira, foi realizado um 
outro Ato Político na cidade 
de Riachão com a participa- 
ção de'um trio elétrico na 
praça do mercado. Várias 
outras cidades da região 
tocantina foram visitadas 
pelo popular Senador da Re- 
pública, Epitácio Cafeteira, 
que retornou à cidade de 
Imperatriz e portanto hoje, 
quarta-feira 17, o Senador 
Epitácio Cafeteira já saiu de 
Imperatriz por volta das 7 
horas da manhã com desti- 
no ao recém-criado municí- 
pio de Lageado Novo. onde 
as 9 da manhã realiza um 
Ato Público naquela cidade. 
Ao meio-dia. almoça na cida- 

de de Porto-Franco. Às 
17:00 horas, realiza um Ato 
Público na cidade de São 
João do Paraíso. 

As 20h, o senador 
Epitácio^Cafetei ra estará re- 
alizando um Ato Público em 
Porto Franco 
e novamente com a partici- 
pação de um trio elétrico no 
centro da cidade, e às 23h 
ele retorna a cidade de Im- 
peratriz, encerrando por 
enquanto as atividades no 
que diz respeito as suas vi- 
sitas aos municípios e re- 
gião, fazendo assim a conclu- 
são do relatório elaborado 
por ele para o programa do 
Governo Participativo. 

Câmara Municipal realiza 

sessões extraordinárias 

O objetivo é apreciar matérias que estão pendentes 

A Câmara,Municipal de 
Imperatriz, disposta a lim- 
par a pauta de votação o 
mais rápido possível, está 
realizando sessões extraor- 
dinárias nos períodos da 
manhã e tarde. A informa- 
ção nos foi passada pelo pre- 
sidente da Casa, Valmir 
Izídio, que disse que no úl- 
timo dia 15 seria a data re- 
gimental para que a Câma- 
ra entrasse em recesso par- 
lamentar. Acontece que ain- 
da continua tramitando nas 
Comissões, o Orçamento 
do Município para 98. Ele 
acrescenta ainda, que o 
Parlamento Mirim se reu- 
nirá até que sejam esgota- 
das todas as matérias que 
estão pendentes. Valmir 

Izídio, diz que até o dia 20, 
todas essas matérias esta- 
rão votadas e encaminha- 
das para sanção do Poder 
Executivo. Faz questão em 
frisar também que encon- 
tra-se tramitando o Plano 
Plurianual e o Código de 
Postura. 

"Essas matérias devem 
estar aprovadas até o final 
do ano", relata Valmir 
Izidio. 

Devido o Executivo só 
poder iniciar seus trabalhos 
em janeiro com esses me- 
canismos, já está definido 
que a Câmara entrará de 
recesso quando for votado 
definitivamente o Orçamen- 
to. Indagado a respeito do 
processo de atualização do 

Regimento Interno do Le- 
gislativo Municipal, Valmir 
Izidio diz que o Regimento 
Interno da Câmara Munici- 
pal está sendo processado 
por etapa e por capítulo, e 
que já foram aprovados dois 
capítulos durante este ano. 
Ele disse que em 97 não 
haveria mais tempo para 
que fosse votada a próxima 
Resolução, mas que no ano 
vindouro, a partir de primei- 
ro de fevereiro, a Câmara 
estará estudando e votando 
à fim de que ao final do seu 
mandato como presidente 
daquela Casa de Leis, esse 
regimento esteja definitiva- 
mente aprovado e consoli- 
dadas todas as alterações 
que nele foram feitas. 

Crianças carentes terão 

natal diferente este ano 

Neste natal várias progra- 
mações estão sendo prepa- 
radas, com intenção de fes- 
tejar o nascimento de Jesus 
Cristo e também a chegada 
do ano novo. Muitas institui- 
ções e entidades governa- 
mentais e não governamen- 
tais estão programando-se 
no intuito de oferecer uma 
excelente festa para alegrar 
o coração de muita gente. 
Em Imperatriz não poderia 
ser de outra maneira, Com 
a finalidade de dar um natal 
diferente a muitas crianças 
carentes, o Rotary Clube de 
Imperatriz, está preparando 
uma festa que será realiza- 
da no CAIC do parque São 
José. 

Segundo o presidente da 
entidade Alair Chaves de 
Miranda, o evento será de 

suma importância para a 
comunidade de baixa renda 
da grande Imperatriz. 
"Essa é uma promoção 
destinada às crianças 
carentes de nossa cida- 
de", relata Alair Chaves. 

Ele disse também que no 
evento haverá vasta distri- 
buição de presentes e lan- 
ches completos para todos 
os participantes. Além do 
Rotary Clube, várias outras 
entidades estarão presen- 
tes na oportunidade, frisou 
Alair Chaves. Estará pre- 
sente a classe empresarial 
de Imperatriz, que estará 
colaborando com a festa. A 
programação está prevista 
para acontecer no dia 24 
de dezembro, domingo. A 
presença de uma banda de 
música será indispensável 

na programação. Haverá 
também a presença de pa- 
lhaços acrobatas e o pró- 
prio Papai Noel fará presen- 
ça no evento. O presidente 
da entidade está bastante 
otimista quanto a realiza- 
ção do evento e diz que o 
maior objetivo da sua rea- 
lização é oferecer para as 
crianças carentes de nossa 
cidade, um natal tíem dife- 
rente, haja vista que exis- 
te em Imperatriz várias 
famílias com a condição fi- 
nanceira muito baixa e que 
não podem nem mesmo 
garantir um presente para 
seus filhos. Pelo menos 
1500 crianças deverão ser 
atendidas na ocasião, con- 
forme informações do pre- 
sidente do Rotary, Alair 
Chaves. 

GAFIFA POR AÍ 

Depois de um período fisicamente distante, Cafeteira está novamente na re 
gião. Em sua expressão, praças cheias, correligionários animados, melhor 
que em 94, quando sua adversária nao ganhou, mas levou. Carismático, o 

senador pepebista tem levado sua mensagem e encantado à Região Tocantina 
com seu discurso. No melhor tom, liberdade é a palavra chave, utilizando-a sem- 
pre e de maneira enfática, Epitácio por assim dizer, vem se propondo como a 
melhor opçãq para que se concretize o que afirma ser "o divisor de águas no 
Maranhão'. A liberdade, é acrescida, democracia, daí, a busca por um governo 
participativo, eu vim ouvir de perto o que o povo quer, das necessidades de cada 
lugar, surgirá meu programa de governo. Lutei a favor do EEE - Fundo de Esta- 
bilização Fiscal porque entendo que os municípios já não podiam ser mais pena- 
lizados; lutei a favor dos funcionários públicos, para evitar as demissões, lutei 
contra essa enganação da aposentadoria." Ao afirmar que o Maranhão não tem 
clima para uma terceira candidatura, Cafeteira busca o apoio do PT. PDT e ou- 
tras forças, porque sabe que "a família" torce para que esse fato se torne realida- 
de. Essa será uma eleição píebiscitáría, - acentua - a eleição da verba contra o 
vei bo, onde não há lugar para o medo, para a intimidação. Será uma eleição cujo 
voto sufragado será o da coerência de idéias. Impiedoso, Cafeteira, afirma que a 
única coisa que caracteriza o governo Roseana Sarney, é que ela quer sim, um 
Novo Tempo, para fazer o que não fez. E descarta: fazer não, melhor não confiar, 
não se iludir, tentar fazer. Dos ex-aliados, Madeira por exemplo, faz o prognósti- 
co, arriou a bandeira . Vamos ver se seus eleitores - desafia - eram eleitores 
pessoais ou eleitores de sentimento. De oposição. Se o voto é o voto da adesão ou 
o voto da liberdade, daqueles que querem ser entendidos em condições de igual- 
dade. Do PSDB? Hostilizado em nível estadual e empurrado pelo governo fede- 
ral, o partido nada mais é que platéia de aplauso, pura claque. E arremata: Caste- 
lo... Levou a si mesmo para o tucanato, de resto, entrou para a oligarquia. Sem 
querer chacrinhar... Vai pro trono! Quando perguntado sobre a candidatu 
Paulo Marinho ao Senado, Cafeteira destaca sua amizade com o ex-prefei 
Caxias, diz que é um bom nome lembra apenas que seu arqui-inimigo fosi 
ney escreveu um livro interessante, O Dono do Mar. ' 
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Out-bus 

A imagem de sua 

empresa indo mais 
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IV 

1:1 
Kíí:®? 

1 

mm 
■■ 

m 

695 m 

m 
mm m. 

Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato c com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DG ESTUDANTE 
s,n--~t3ms 

ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 
ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayâo 
Imperatriz-Mranhâo 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

m m 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (1§ 

Ciretran), Habilitação, 
Aulas Práticas e 

Teóricas, renovação 

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

Morcadinho 
Cd. Manoel Bandeira - 

Centro 
Imperatriz - MA 

Fones: (098) 721-2415/2500 
Cel. (098) 977- 22 15/255 I 

Cortinas, carpetes, tapetes, paviflcx, almofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos €xércitos 

está Conosco". SI. 46,7 

Fone: (098) 721 -0631 

Av. Getúlio Vargas, 1459 - Imperatriz-MA 
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Côncavo & 

Convexo 

— — Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

1.076 dias 
Onde estão as obras do 

governo itincrantc que a se- 
nhora fez aqui na Região 
Tocantwa? Até o momento, 
nada saiu do papel. O povo 
já não acredita mais nas 
promessas fritas pelo gover- 
no do "Novo Tempo". 

Bom dia, 
governadora II! 

1.076 dias 
Os moradores de Impera- 

triz ainda esperam os proje- 
tos anunciados pela senho- 
ra durante a realização do 
governo itinerante. Nada de 
concreto esperado pela co- 
munidade aconteceu.. 

Marino, foram declarados 
inocentes por "não terem 
cometido o delito pelo qual 
foram acusados". Frederico 
Bcndinclli, Giorgio Puggi c 
Roland Bruymercnde, res- 
ponsáveis pelo circuito c 
pela corrida, foram absolvi- 
dos porque, segundo o juiz. 
"o mitivo pelo qual foram 
acusados não existe". 

.4 sentença de Costanzo 
colocou um ponto final no 
julgamento que começou no 
dia 20 de novembro deste 
ano. Nem mesmo as razões 
pelas quais Sen na perdeu o 
controle de seu carro na cur- 
va Tamburcllo foram deter- 
minadas. 

Governo quer mudar 
Código Penal e Lei de 

Execução 

ronel Diógenes 
assa comando 

tenente-coronel 
o genes Dantas, 
•icndante do 

yquagesimo Batalhão de 
Infataria e Selva (50" Bis), 

ma transferencia 
para*outra cidade no final 
de dezembro. Vai para Bra- 
sília c passará o cargo para 
o substituto que virá do Rio 

Janeiro. Durante o tem- 
em que estive no coman- 

^dtrfiq. 50" Bis, o tcncntc-co- 
roneípiógcncs Dantas sem- 
pre demonstrou ter preocu- 
pação em ajudar na solu- 
çã" fárs problemas que atra- 
pMllyÊram o processo de dc- 
f ^Mvimcnto de Impera- 
triz: • 

Confirmado para aconte- 
cer cm 17 de janeiro de 98 
o casamento de Marcos 
Vinícuos com Gabriel a. fi- 
lha * do te n e n t e-co ro n c I 

/DiÕgencs Dantas. A cerimô- 
nia'será na Igreja São Fran- 
cisco de Assis, praça Brasil. 

Após a cerimônia, os noi- 
vos receberão os cumpri- 
mentos no próprio templo re- 
ligioso. 

O governo pretende en- 
viar ao Congresso propos- 
tas de atualização dos có- 
digos Penal c de Processo 
Penal c da Lei de Execu- 
ção Penal ate março do 
ano que vem. O ministro 
íris Rezende (Justiça) ins- 
tala nesta terça, às lOh. 
três comissões que vão 
elaborar os projetos no 
prazo de 90 dias. 

A principal crítica cm 
relação aos três documen- 
tos c que são considerados 
obsoletos. O Código Penal 
c de 1940, o Código de 
Processo Penal c de 41, c 
a Lei de Execução Pena!, 
de 85. 

O anteprojeto que mo- 
difica o Código Pena! de- 
verá incluir como crimes 
os atos contra o sistema fi- 
nanceiro nacional c o por- 
te de arma c descriminar 
a sedução c o adultério. As 
mudanças no Código de 
Processo Pena! devem con- 
siderar a atuação dos 
ju izados especiais, cm fu n- 
cionamento desde 95. 

Programa da Celmar 
recupera escolas 

Caso 
Ayrton Senna 

O juiz Costanzo absolveu 
nesta terça-feira, cm ímola, 
na Itália, todos os seis acu- 
sados pela morte do piloto 
brasileiro Ayrton Senna, 
ocorrida cm 1" de maio de 
1994. 

Frank WiUians, Patrick 
Hcad c Adrian Newcy, res- 
ponsáveis pelo carro da 
equipe WUJians, que Senna 
conduzia no GP de San 

O Projeto Melhoria de 
Qualidade de Vida, lança- 
do peta Celmar c Instituto 
Pro Natura cm fevereiro 
deste ano, já começa a 
apresentar alguns resulta- 
dos para as comunidades 
dos povoados de São Do- 
mingos e São Francisco 
cm Cidclándia e São Fclix 
c Pctrolina. cm Imperatriz 
. Até o fina! desta semana 
serão concluídas as obras 
de recuperação de cinco 
escolas da região. 

GME aprova proposta de 

Aceleração Pedagógica 

O projeto, que Já foi aplicado este ano em fase experimental, pretende atingir, 

em 98, cerca de 2.500 alunos 

(0 Conselho Municipal de 
Educação (CME) aprovou a 
proposta de Aceleração de 
Aprendizagem em reunião 
realizada nesta segunda-fei- 
ra (15). às 16h. na sede da 
Fundação Cultural de Impe- 
ratriz (FCI): Além do presi- 
dente do Conselho. José 
Ribamar Silva, estavam pre- 
sentes os conselheiros, uma 
equipe pedagógica da Secre- 
taria Municipal de Educação 
(Seduc) e o subsecretário 
Lourenço Pereira. 

Com o objetivo de recupe- 
rar a defasagem idade/série 
dos alunos das escolas publi- 
cas municipais, o projeto 
será aplicado no proximo 
ano em 10% da Rede Muni- 
cipal de Ensino. O projeto já 
foi testado este ano nas es- 
colas Ciei II e III, de modo 
experim e n tal ab ra n gen d o 
736 alunos, utilizando-se 27 
salas de aula. 

Para 98. o projeto preten- 
de atingir um total de 2.500 
alunos e. para isto. fará o tra- 
balho em 100 salas de aulas, 
de 25 escolas do município. 
Com o projeto, os alunos são 
avaliados constantemente 
pelos professores e de acor- 
do com o desempenho, po- 
derá ou não avançar de uma 
série para outra. Em certos 
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da 2° para a 4- ou da 3° para 
a 5' série, conforme as aná- 
lises feitas pela equipe esco- 
lar responsável por cada tur- 
ma. 

CME introduz mudanças visando melhorar ensino na rede pública 

casos, o aluno poderá passar habilitá-los para a participa- por aquelas de rendas mais 

çào no projeto. ' " 
O presidente do Conselho 

comentou a importância do 
projeto para o ensino da ci- 

ca n dade. Segundo José Ribamar se que os obietivos do oroie- 

ma drÁceFwõn õ A^m' 3aceleraÇã0deaPren- toforam alcançados. "Ogan- r de AP,C>I- dizagcm vem corrigir mais ho foi muito grande, ou seja 
do que a defasagem idade/ mais de 90% das crianças que 
serie das crianças, ela vem participaram desta proposta 
co'1 cçi' uma injustiça social pedagógica, conseguiram 
que o sistema de educação avançar, pelo menos, duas 
brasileiro tem praticado com séries", concluiu o presiden- 
as crianças, principalmente, te do CME. 

baixas. 
Avaliando a aplicação do 

trabalho experimentai neste 
ano. José Ribamar Silva dis- 
se que os objetivos do proje- 

~~ ^ y»*'' ^ j xy / cri- 
dizagem os alunos que tive- 
rem domínio de leitura. 
Aqueles que não tiverem 
domínio de leitura serão sub- 
metidos ao programa espe- 
cial de alfabetiza çào que ira 

Sinfra constrói passarelas na Redenção 

* I « > ■ 
Operação C idade Limpa possibilita serviços diversos na periferia 
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Obras na vila Redenção estão em ritmo acelerado 

Trabalhadores da Sinfra pecada e deve ser conclui- chamadas "pinguelas" (pon- 

VnT KVe' S pf sa
D
relas tes pequenas, sem resistèn- 

• S.(| 
,!5' ^ 1 ,acho Bacu- cia que. muitas das vezes, se n. na vila Redenção, e inte- tornaram até palco de aci- 

gtam a operação Cidade dentes). A construção das 

' . passarelas de madeira e uma 
Anteriormente, nos luga- orientação do secretário 

res onde sao construídas as Jairo de Oliveira. 

(Secretaria (]a 

Infraestruturá) estão cons- 
truindo duas passarelas na 
rua Bom Futuro. Ontem. 16. 
eles davam o acabamento 
na maior delas, de 21 me- 
tros lineares de extensão. A 
outra, com 9 metros, foi co- 

do Município recebeu a de- 
terminação do próprio pre- 
feito Ildon Marques e garan- 
te que as passarelas são mais 
seguras. "Nas antigas 
"pinguelas' diz ele. as pesso- 
as não podiam passar com 
grandes volumes, pois caiam 
e, muitas das vezes, aconte- 
ciam acidentes". 

Imprímação 
Embora não tenha ini- 

ciado ontem, 16, como 
estava previsto, o trabalho 
de imprímação da aveni- 
da Caiçara deve começar 
em breve. Após essa eta- 
pa, a avenida receberá 
pavimentação asfáltica 
por meio de um convê- 
nio firmado entre prefei- 
tura e Governo do Esta- 
do. 

Outro trabalho, desen- 
volvido por meio da parce- 
ria. é a correção da drena- 
gem da rua Rui Barbosa. O 
trabalho corrige erros de 
administrações passadas. 
Posteriormente, ela tam- 
bém será asfaltada. Drena- 
gem e asfaltamento são re- 
alizados paralelamente à 

5 TCÍ 

passarelas, só existiam as O titular da Infraestrutura ÕperaçTo SS! 

VALE TRANSPORTE 
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Futuras mamães 
As futuras mamães bene- 

ficiadas pelo projeto de "As- 
sistência à Mãe Adolescen- 
te" (Ama), desenvolvido 
pela Prefeitura de Impera- 
triz, através da Secretaria 
do Desenvolvimento Comu- 
nitário e do Trabalho 
(Sedect), receberam, recen- 
temente, a visita do prefeito 
Ildon Marques, que foi co- 
nhecer de perto os materiais 
produzidos pelas adolescen- 
tes. 

Na oportunidade, o pre- 
feito fez também a entrega 
de "kits", formados por uma 
cesta repleta de materiais 
para recém-nascidos, todos 
confeccionados pelas própri- 
as adolescentes, através de 
materiais fornecidos pela 
Sedesct. "E um gesto de ca- 
rinho que a secretária Sofia 
está tendo com estas pesso- 
as. E dever do governo, é 
obrigação nossa estarmos 
com os olhos voltados para 
aqueles que mais precisam", 
acrescentou Ildon Marques. 

Projeto Ama 
Segundo Sofia Oliveira, o 

projeto "Ama" continua be- 
neficiando, orientando e 
dando todo o amor que es- 
sas meninas precisam. "Nós 
temos uma equipe comanda- 
da pela subsecretária Fáti- 
ma Avelino que atua com 
todo carinho junto a estas 
adolescentes que serão ma- 
mães", informou. 

O encontro entre as par- 
ticipantes do "Ama" aconte- 
ce duas vezes por semana, às 
terças e quintas, sempre das 
15h ás 17h, na sede da 
Sedesct, na rua Godofrcdo 
Viana. 

Coragem e trabalho 
Recentemente, o secretá- 

rio do Desenvolvimento In- 
tegrado, Edmilson Sanches, 
criticou os que ainda se re- 
ferem ao rio Tocantins como 
limite e à rodovia Belém- 
Brastlia como a que conta 
a cidade. Para ele, "é preci- 
so ajustar o foco, regular a 
visão: rios e estradas são li- 
mitações, nem corte, secção: 
são elementos de aproxima- 
ção, elos de ligação, traç.os- 
de-união, recursos de 
integração". 

Entre linhas 

Comerciantes do 
Mercadinho, maior cen- 
tro abastecedor de 
hortifrutigranjeiros da 
Região Tocantina, pe- 
dem providênciaos aos 
órgãos competentes no 
sentido de incrementar a 
fiscaliza ção naquele 
logradouro. 

O presidente da Câma- 
ra de Dirigentes Lojistas 
de Imperatriz, Osvaldo 
Marinho, mostra-se entu- 
siasmado em relação a 
melhora de vendas no co- 
mércio local. Até a vés- 
ptra do Natal, as lojas 

abrirão suas portas até 
às 22h. 

Trabalho de pesquisa, 
concluído em setembro de 
1995, sob a coordenação 
da professora titular da 
PUC, Adaíza Sposati, co- 
ordenadora do Núcleo de 
Seguridade e Assistência 
Social do Programa de 
Estudos Pós-Graduados 
em Serviço Social, o 
"Mapa da Exclusão e In- 
clusão Social da Cidade 
de São Paulo" foi apre- 
sentado na Conferência 
Habitai 2, em Istambul, 
na Turquia 
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Jogo ou jogada? 

por Wilson Filho 
• Advogado criminalista 

E interessante em início 
de uma partida de futebol os 
cumprimentos dos adversá- 
rios. Caracterizam diante do 
árbitro ffma disputa respei- 
tosa. de que o público 
pagante irá realmente assis- 
tir a uma bela partida. As- 
sim também acontece em 
toda disputa eleitoral. Parti- 
dos devidamente organiza- 
dos na Justiça, e seus mem- 
bros aptos para disputarem 
no diretório, uma vaga 
rumo à Câmara ou Assem- 
bléia Legislativa. Feito as 
exigências legais, os 
postulantes caem em cam- 
po para a conquista do voto. 

Aí se dividem; os que são 
oposição e situação. Na are- 
na da tribuna, os ditos "de 
oposição" brigam, bradam 
em nome da moralidade po- 
lítica e administrativa: difa- 
mação em cima de difama- 
ção; escandalizam o manda- 
tário maior da comuna, com 

denúncias de roubos e 
dasmandos, tudo isso pen- 
sando em ludibriar o tão 
combalido povo, que mais 
uma vez vai ser enganado 
com as mais diversas pro- 
messas, de tudo fazer para 
minorar o sofrimento desta 
comunidade que cada vez 
mais vive a mercê de pica- 
retas da Política Tocantina. 
Temos exemplos de candi- 
datos que, não conseguindo 
seus intentes como candida- 
tos forasteiros, se entrega- 
ram "de graça" nos braços 
do Chefe, que muito feliz se 
encontra. Primeiro por ter 
demonstrado coerência po- 
lítica e partidária, certo ou 
errado, sabe conduzir bem 
a sua vida política. Segundo, 
o mesmo não anda atrás de 
parlamentar que vive na tri- 
buna da vida lhe enxova- 
lhando, querendo com isso 
angariar simpatia da comu- 
nidade. Ao contrário, a sua 
conduta como representan- 
te do povo não tem sido ou- 
tra, se não a de repúdio por 

parte de seus colegas da 
Câmara, pela vergonha, pela 
atitude vergonhosa dos seus 
membros. Ávido pelo poder, 
vive de negociata, em busca 
de um espaço que nunca 
teve. 

E o jogo ou jogada, vive 
por conta da dita palavra di- 
nâmica, pois para muitos 
polêmicos, o significado da 
dinâmica política é a falca- 
trua. a chantagem, a desmo- 
ralização de pessoas de bem 
como a comunidade. Temos 
que acabar com essa sujei- 
ra, pois a maioria desses 
políiticos não tem nenhum 
compromisso consigo, e au- 
tomaticamente não tem para 
com o povo, que confia em 
sua pregação de lutar por 
melhores meios de transpor- 
tes. saúde e jogada. Na ver- 
dade, os falsos políticos 
quando eleitos vivem de jo- 
gadas sujas, por debaixo do 
pano. às escondidas, negoci- 
ando a boa fê daqueles que 
lhe confiaram um mandato. 

Está na hora do povo des- 

ta pobre cidade de Impera- 
triz dar um basta nessa 
molecagem. Está na hora do 
povo saber escolher ho- 
mens com compromisso 
para com o desenvolvimen- 
to político, moral e ético des- 
ta cidade. 

E o jogo e as jogadas con- 
tinuam porque o povo tam- 
bém é responsável por es- 
ses desmandos que vem 
acontecendo em Imperatriz. 
E os jogos e as jogadas es- 
tão aí, nas Câmaras, na As- 
sembléia, nos Palácios da 
vida. E os jogos e as jogadas 
continuam nas ruas. nas pra- 
ças tristes e abandonadas. 
Falta de um gerenciamento 
político e administrativo. E 
o jogo continua com os hipó- 
critas representantes do 
povo. com algumas exce- 
ções, se desmoralizando em 
troca de carro, dinheiro, 
materiais de construção para 
bem instalar a família real, e 
com interesses econômicos 
de degradação dos jogos e 
das jogadas. 

INPS, Inamps, 

Sus... Que confusão! 

ms 

por Aldir Ferreira 
Médico 

Não há razão para isso. 
Basta ler um pouco e 
acompanhar a marcha dos 
acontecimentos. E lamen- 
tável que muitas pessoas 
— e até alguns orgàos de 
comunicação — ainda não 
tenham uma visão clara. A 
confusão é aparentemente 
maior entre os humoristas, 
talvez de propósito, para se 
tornarem mais engraça- 
dos. 

Rebusquemos o come- 
ço, evitando citar leis, de 
decretos e datas, para a lei- 
tura não se tornar enfado- 
nha. 

No início foram criados 
os lAPs, isto é, os Institu- 
tos de Aposentadorias e 
Pensões. IAPC para os 
comerciários, IAPB para 
os bancários, IAPB para os 
bancários, IAPI para os 
industriários e assim por 
diante. Esses Institutos 
eram independentes entre 
si e prestavam aos associ- 
ados uma assistência dife- 
renciada, que compreen- 
dia não só a atenção médi- 
ca, mas tambén aposenta- 
doria, possibilidade da 

aquisição da casa própria 
etc. Para se ter uma idéia, 
basta lembrar que o con- 
junto residencial do 
Filipinho — o primeiro de 
São Luís — e o Hospital 
Presidente Dutra foram 
construídos pelo IAPC. 

Certo dia. alguma men- 
te "iluminada" do Governo 
achou por bem fundir os 
Institutos, criar um órgão 
único, surgindo daí um 
monstrengo chamado Ins- 
tituto Nacional de Previ- 
dência Social - INPS. Era 
uma entidade muito gran- 
de, com uma enorme área 
de abrangência congre- 
gando milhões de associa- 
dos e difícil de administrar. 
O INPS capengou, arras- 
tou-se, aguentou o quanto 
pode. Devido à sua inefici- 
ência foi muitas vezes ob- 
jeto de piadas, como ainda 
hoje. Uma das mais conhe- 
cidas era a que dizia que a 
sigla INPS significava Isto 
não Pode Ser. 

A certa altura os supra- 
sumos perceberam que de 
fato não podia ser. Ou que 
não valia a pena continuar 
sendo. Então o calejado e 
sofrido INPS — como 
Adão, que perdeu a coste- 

la — cedeu pedaços do seu 
corpanzil para a criação de 
dois novos Institutos: O 
Inamps (Instituto Nacional 
de Assistência Médica da 
Previdência Social), que 
cuidava, obviamente, da 
assistência médica, e o 
IAPAS (Instituto da Admi- 
nistração Financeira da 
Previdência Social). Note- 
se que o INPS continuou 
existindo, mas cumprindo 
apenas a sua missão 
previdenciária: aposenta- 
dorias, pensões, pecúlios e 
assim por diante. 

Depois de algum tempo 
vieram outras reformas, 
muitas mudanças e novas 
siglas. O INPS reabsorveu 
o IAPAS criando-se, a par- 
tir daí, o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Soci- 
al). Criou-se também o 
SUS (Sistema Único de 
Saúde), com conseqüente 
desaparecimento do 
INAMPS. Deu-se também a 
fusão da SLICAM (Superin- 
tendência de Campanhas 
de Saúde Pública) com a 
FSESP (Fundação Serviços 
de Saúde Pública), para a 
criação da FNS (Fundação 
Nacional de Saúde). 

Vale a pena ressaltar que 

o INAMPS não foi extinto 
por causa da corrupção, 
conforme noticiaram al- 
guns órgãos mal informa- 
dos ou mal intencionados 
— ou as duas coisas. O 
INAMPS foi extinto para' 
dar lugar à criação do SUS. 

Nos dias de hoje, tudo o 
que diz respeito à saúdqL * 
área governamental,1 está 
afeto ao SUS. Este é mais 
um monstro difícil de admi- 
nistrar e principalmente de 
funcionar. E maior e se tem 
mostrado mais cheio de ví- 
cios e ranços do que ove- 
Iho INAMPS. Teoricamen- 
te perfeito, porém não coa- 
duna com a nossa realida- 
de. E mais uma dessas "coi- 
sas" criadas por idealistas 
de gabinete, com estrutura 
e funcionamento que não 
estão de acordo com o tem- 
peramento e a cuca do bra- 
sileiro de hoje. Para que se 
tenha uma idéia, o SÜS en- 
volve desde a alta cúpula do 
Ministério da Saúde até 
prefeitura do mais longín- 
quo município do nosso 
pais. E uma salada de com- 
posição muito complexa, 
que sem dúvida vai custar 
muita indigestão. Ou já está 
causando. 

Programa Thompsom Mota 

De segunda a sexta-feira 

das 13 às 14 horas. 

nova geração 



Caderno B 

Imperatriz-MA, quarta-feira, 17 de dezembro de 1997 

Yitrínne 

Página 4 

Imperatriz Urgente 

Página 2 

Ganeleiros" divulga sua agenda 

Dibell e Luiz Carlos Dias confirmam shows 

O "Caneleiros", maior 
centro cultural da Região 
Tocantina, estará levando a 
efeito uma 

movinu-ntadissima agenda 
de shows, neste final de se- 
mana. 

A programação será aber- 
ta com Reginaldo Parente, 
17, cantando o melhor da 
Música Popular Brasileira e 
Dance-Music. 

Logo em seguida, será a 
vez de Nivon. 18. com MPB 
e Pop nacional e internacio- 

ido que na sexta-fei- 
intor. campositor e 

ísico Luiz Carlos Dias fará 

v "Solto no mundo. 
| No sábado, Erasmo Dibel, 

ou simplesmente Dibell. 

mostrará "Codinome 
Dibell". Vai ser mostrado, na 
oportunidade, o melhor de 
Dibell e banda. Imperdível! 

Caneleiros e o local em 
Imperatriz onde você ouve 
música ao vivo de boa quali- 
dade. Semanalmente, de 
quarta a sábado, a partir das 
22h30. você pode conhecer 
os melhores artistas de Im- 
peratriz cantando suas pró- 
prias canções bem como su- 
cessos nacionais e internaci- 
onais, num volume que dá 
pra ouvir e conversar". 

Essa ê a opinião de muita 
gente que vai ao 

"Caneleiros" para passar 
momentos de lazer e manter 
um encontro real com a nos- 

para sexta 

sa boa música. 

"Mesclam-se no 
Caneleiros, nas noites de 
quarta a sábado, nas vozes 

de verdadeiros heróis (os 
artistas da terra), sob os 
acordes de violões e outros 
instrumentos, poesia e mu- 
sica que levam os 

freqüentadores ao que cha- 
mamos de encantamento, 

estimulando-se a acurada ati- 
tude do pensar, do maravi- 
lhar-se ante o poder da cria- 
ção literária". 

Tal afirmação foi feita 
pelo professor de Língua 

Portuguesa e Literatura e 
membro da Academia Impe- 
ratrizense de Letras (AIL), 
Arnaldo Monteiro. 
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Pança 

pChico Cabeludo lança Interpretações irregulares 

* disco em Imperatriz 
| 0 gênero brega continua 
em alta nas regiões Norte/ 
Nordeste e conquistando 
ad aflores ale mesmo em 
centrilC mais avançados, 
caso de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 
O cantor C hico Cabeludo 

esta visitando Imperatriz 
para fazer a divulgação do 
seu oitavo disco, que tem 
como título "0 ídolo do Ma- 
-ranhão". 

C hico Cabeludo faz parce- 
ria com Raimundo Gomes e 
tem cantado e divulgado a 

música brega de forma gi- 
gante. sem envergonhar nin- 
guém. 

Com dois dias apenas de 
lançamento. "Q ídolo do 
Maranhão" já conseguiu 
vender mais de duzentas co- 
pias na segunda maior cida- 
de do Estado. "É uma prova 
cabal de que o nosso traba- 
lho realmente tem consegui- 
do superar as expectativas 
do público e. também, da cri- 
tica". disse Chico Cabeludo. 

Fazem parte de "0 ídolo 
do Maranhão "Princesa". 

"Forro do troca-troca". "Po- 
bre de amor". "Guerra sem 
trégua". "Linda Garota". 
"Mulher sem sentido". Apa- 
lencia . Com ele ou comi- 

80'\ "Cíilmr-me". "Queira- 
me", "Francirene". "Vem 
sem volta" c "Esta ilusão". 

Cearense de nascimento, 
mas maranhense de cora- 
ção, Chico Cabeludo reside 
no Maranhão há 35 anos. "É 
por isso. que não tenho ver- 

gonha de dizer que sou um 
filho da terra fios babaçuais". 
acrescenta. 
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A quantidade de grupos 

de dança internacionais 

que tem chegado ao Brasil, 

neste ano especificamente, 

coloca questões importan- 
tes: à medida que o públi- 

co vai conhecendo coreó- 
grafos e bailarinos ê capaz 

de notar as diferenças en- 
tre os grupos e também 

comparar a qualidade dos 

espetáculos. Esses parale- 
los comuns oferecem, pelo 

menos, condições para aca- 
bar com aquele comporta- 

mento de ovacionar tudo o 
que vem de fora. 

Por esse raciocínio, 

quem assistiu ao Balé Real 
da Dinamarca, que está en- 

cerrando suas apresenta- 
ções no Brasil nesta sema- 
na, e ao Balé Lausanne, de 

Maurice Béjart, que fez 
uma turné pelo País em 

abril, pôde notara diferen- 

ça. Sem levar em conta o 

fato de que o balé dinamar- 

quês não tem um coreógra- 

fo nem um diretor forte, ao 

contrario de Béjart, um im- 

portante nome da dança, o 
que faltou para os bailari- 

nos da Dinamarca foi uma 

interpretação melhor das 
peças escolhidas — em par- 

ticular das de Balanchine e 

Peterns Martins, fundador 
e atual diretor do New York 

City Ballet, respectivamen- 

te. 

Em "Apólo" (1931), de 
George Balanchine, por 

exemplo, os momentos em 
que a coreografia coloca os 

quatro bailarinos (Apoio e 
as três deusas) unidos e en- 

trelaçando-se são de leve- 
za e desenvoltura, mas não 

foi possível observar clara- 

mente essas característi- 
cas. As três bailarinas não 

transmitiam a segurança 
necessária nas pontas dos 
pés e, como deusas, não 

transcenderam, a nossa 
imaginação. Nikolaj 
Hubbe, que interpretou 
Apoio, é um bom bailarino, 

mas seu desempenho é in- 

ferior ao de seu colega de 

grupo Johann Hobborg, 

que dançou "Zakouski", de 

Peter Martins. Bobborg 

dançando é forte sem ser 
pesado, elegante sem ser 

afeminado. Todos os seus 
passos são claros e, mesmo 
em seqüências rápidas, to- 

dos os movimentos são per- 

ceptíveis. Essa é a principal 

dificuldade de Hubbe como 
Apoio: em partes mais velo- 

zes, os passos pareciam in- 

definidos. 
Hubbe também perdeu a 

cena para sua companheira 
em outra coreografia de 

Balanchine, "Pas-de-Deux 

Tchaicovski", apesar de seu 

desempenho estar melhor. 
Caroline Carvalho tem os 
pés ágeis, fortes e, ao mes- 
mo tempo, delicados. Assim 

foi possível acompanhar o 

desenrolar de toda a 
seqüência. (Quando uma 
bailarina está dançando nas 

pontas, se não houver essa 

combinação, para o público 
pode parecer que ela está fa- 

zendo um esforço desmedi- 
do, carregado de inseguran- 

ça.) Balanchine criou essa 

coreografia pensando nos 
antigos balés russos, chei- 
os de brincadeiras e graça, 

o que Caroline mostrou 

com eficiência. 

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

Produção de áudio editado por computadores gráficos 
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Imperatriz Urgente 

Moacir Spósito 
O empresário do ramo 

de Comunicação em Impe- 
ratriz Moacir Spósito vinha 
sendo apontado pelas lide- 
ranças políticas como ho- 
mem forte de Cafeteira nas 
próximas eleições, poden- 
do até ser o vice candidato 
nas eleições vindouras. No 
último domingo houve a 
convenção do PDT em Im- 
peratriz, onde estiveram 
presentes várias autorida- 
des da política local. Após 
a reunião a conversa era 
outra: Jakson Lago, é o can- 

didato indicado do PDT 
para lutar pelo governo do 
Estado. 

Diógenes Dantas 
O comandante do 50° 

BIS, Diógenes Dantas, dei- 
xará a cidade de Imperatriz 
nos próximos dias. Dantas, 
após cumprir os dois anos 

v à frente do Batalhão de In- 
fantaria e Sélva de Impera- 
triz, deixa a cidade com um 
grande círculo de amigos. 
O comandante que sai, 
abriu as portas do Batalhão 
para a população e autori- 
dades de nosa cidade. Ao 
que chega (não sabemos 
ainda o nome), desejamos 
muita sorte e esperamos 
que continue a desempe- 
nhar o mesmo trabalho. 

Jornal Capital 
Desde a última terça-fei- 

ra está sendo distribuído 

gratuitamente cerca de 
dois mil exemplares do Jor- 
nal Capita] nas principais 
ruas de Imperatriz. A inici- 
ativa do diretor presidente 
do Sistema Tucanu's de 
Comunicação é fazer com 
que a população de Impe- 

ratriz tenha oportunidade 
de expressar sua opinião. 
Os cupons anexados no 
próprio jornal,- que dão di- 
reito à participação no sor- 
teio de um vídeo cassete 
estão sendo depositados 
em pontos determinados 
pelo diretor do Sistema. 

Apa "sou PMDB" 
O vereador André 

Paulino. através de sua as- 
sessoria de Imprensa, en- 
viou comunicado a este co- 
lunista, esclarecendo o que 
ora foi publicado na edição 

do último sábado nesta co- 
luna dando conta de sua 
amizade com o senador 
Epitácio Cafeteira. André 
Paulino, afirmou que sua 
amizade com o senador 
Epitácio Cafeteira, não im- 
plicará nas próximas elei- 
ções. "Cafeteira é um 
politico inteligente, e eu 
sou o líder do PMDB na Câ- 
mara, ou seja, eu vivo o 
PMDB 24 horas durante os 
365 dias do ano. Nas elei- 
ções passadas, ajudei a ele- 
ger o prefeito que aí está, 
pedi votos para Ildon Mar- 
ques, para mim e para mi- 
nha coligação. Hoje temos 
na presidência do partido o 

experiente Raimundo Car- 
valho, um homem que vem 
conseguindo arrumar o 
partido juntamente com 
meus companheiros. Eu 
sou do PMDB, e estou a 

disposição do partido" dis- 
parou André Paulino. 

Moto-táxi 
O serviço de moto-táxis 

em Imperatriz e na capital 
do estado já virou novela. 
Em Imperatriz os profissi- 
onais aguardam com muita 

Francisco do Vale 

expectativa a legalização do 
serviço. Já na Capital do 
Estado os mototaxistas 
garatem que não irão ceder 
às pressões do governo 

O dono da verdade! 
Dentro de poucos dias 

iremos conhecer o dono da 
verdade na audiência em 
Imperatriz. As pesquisas 
serão feitas para os mili- 
tantes do Rádio e TV. De 
acordo com o empresário 
Conor Farias, a contagem 
dos votos será ao vivo no 
programa Imperatriz 24 

horas dia 16 de Janeiro. 

Reformas 
O Estádio Municipal Frei 

Epifánio D" Abadia deverá 
passar por reformas no iní- 
cio do próximo ano. O se- 
cretário da Sedei - Valdecir 
Ferreira, já tem em mãos 
um relatório completo, e 
deverá colocar em prática 
assim que o prefeito Ildon 
Marques de Sousa autori- 
zar. 

Bem feito 
O Cavalo de Aço corre 

risco de ser afastado das 
disputas nas competições 
estaduais do próximo ano. 
As informações oriundas 
da Capita] do Estado, dei- 
xam o torcedor do mais 
querido preocupado com o 
afastamento do clube. 
Aborrecido, o ex-presiden- 
te do clube Conor Farias, 
disse à reportagem que a 
atua] diretoria entrou na 
onda do presidente da Fe- 
deração Maranhense e se 
deu mal. "Deveriam ter 
mais respeito com o Cava- 
lo de Aço", finalizou Conor 
Farias. 

Ondas curtas 

^■Se liga Zagallo.... 

baixinho é bom de bola mesmo! 

Júnior Baiano///Zagueiro-artilheiro 

^-Frederico Luís continua navegando na Internet. 

Cavalo de Aço continua na corda bamba. 

'FDiz aonde você vai, que eu vou varrendo, 

*Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo... 

A-Thompson Mota continua em Belém. 

Programação de TV 

Canal 4 TV CRC 

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

Canal 5 TV Capital 

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

Canal 7 TV Difusora 

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

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

Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a 

Edição 

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

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

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

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

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

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

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

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 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 PadrãciTécnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
Au d rey Barbosa 

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

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

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal r< 

(com L/ala Richers) 1; 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 Jucá Kfouri 
22.00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

  PROF" ZEN 

r 
Aries 

Seu planeta Marte continua 
enfatizando seu lado mais am- 
bicioso, portanto vá à lula. 

SI 
Leão 

A Lua, em seu setor material, 
hoje se opõe a Marte aconselhan- 
do você a agir com especial cautela 

tf 
Touro 

Como Saturno, em seu signo, 
retoma seu movimento direto, 
tudo passará a fluir melhor. 

Virgem 

Como esses planetas estão conjun- 
tos em sua casa do subconsciente, 
aproveite para si; conhecer melhor. 

II 
Gêmeos n Libra 

Marte e Neluno andam ele- 
vando seu astral e ajudam a am- 
pliar seus caminhos. 

Em seu trânsito mensal pelo 
seu signo, a Lua se opõe a Marte e 
Neluno, estão conjuntos. 

Sagitário 

Poupe-se e relaxe ao máximo, 
e se dedique à meditação. Pou- 
pe-se hoje. 

^ Capricórnio 

Os amores estão em alta, 
mas evite que os amigos interfi- 
ram demais. 

^ Aquário 

Marte e Neluno, exatamente 
conjuntos em seu signo, fazem 
com que você esteja muito mais 
vital. 

Câncer 
rri 

Escorpião 
23 Peixes 

,. 4 Lua acentua sua necessida- Não se jogue de cabeça em si- 
I contato, mas esteja alerta tuações que não sejam bem cla- | pai a nao se envolver. raíi para nao s0frer em vao_ 

Procure se dividir entre os ami- 
gos e a pessoa querida, evitando se 
colocar no meio de um fogo cruzado. 

E-Mail: drclesio @ aeroueLcom.br 

24h: 977-4126 

laboratório 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
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Capital Social 

Linda Veloso 

Pólo couteiro 

O prefeito Ildon Marques juntamente com o 

presidente da Associação Comercial e Ind. 

de Imperatriz Wilson Maia assinaram o 

protocolo de intenção para a implantação 

da empresa gaúcha do pólo de artigos de 

couro e calçados no município. 

Pólo couteim H 

O projeto de implantação do pólo coureiro 

começou a ser viabilizado no início de se- 

tembro, quando estiveram em Imperatriz 

representantes de indústrias gaúchas de Es- 

tância Velh^ e Montenegro a convite do em- 

çrpário Ademar Ghiggi, diretor da Indus- 

ttial e Comercial Tocantins. E até o próximo 

* ano com certeza as empresas gaúchas se 

instalarão em nossa cidade. 

Pote bens 

Neste espaço queremos parabenizar o gran- 

de amigo Hermenegildo (Caboclo) pela 

passagem de mais uma primavera que para 

comemorar a data o empresário recebeu em 

grande estilo convidados especiais vindo 

Ue várias localidades, e a grande festa foi 

lunna bastante animada, os engenheiros da Valec, 

acompanhados da bonita secretária Marílza 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

^ESCDLFk Excelência em educação infantil. 
T> . Ê-Wn • % ^ Labora tório de informa ti ca para crianças. 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Tele fax: 723-3394 

Imperatriz . Maranhão 

m 

m 

Casal apaixonado: o empresário Eli Coelho 

e sua bela Yara Soares 

organizada pela maravilhosa esposa 

Hortência, que muito elegantemente ofere- 

ceu nada mais nada menos que um suculen- 

to churrasco acompanhado das delícias que 

só Léia sabe fazer. Desejamos ao querido 

Hermenegildo milhões de felicidades. 

People 

Os empresários da noite Armando e Fer- 

nando resolveram fechar sua casa noturna 

para fazer uma reforma dos deuses e esta- 

rão reabrindo para a temporada de férias 

com certeza com muitas novidades. 

^■v 

Peijoede Lego! 

Com muito sucesso estará acontecendo no 

próximo dia 20 uma feijoada bastante legal, 

promoção de Jussara Cerqueira e Linda 

Veloso. Não perca essa maravilhosa abertu- 

ra de férias, que será realizada na piscina 

do Imperatriz Parque Hotel. 

¥?: 

iii 
I -y 

m 
c asa! de muito requinte aqui da city Hassan e Greicy ladeados 

pelo empresário Walmir e da amiga Arlita Quinderé 

Filial Açailândia 

é barato 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n" 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Assassinato ■ 

anunciado 

Uma das mais comba- 

tentes sindicalistas da 

Região Tocantina, inclu- 

sive com representação 

internacional está sendo 

ameaçada de morte. Tra- 

ta-se de Maria 

Querubina. Os avisos 

contendo as ameaças es- 

tão sendo deixados em 

pontos estratégicos, até 

em sua sala no Sindicato 

dos Trabalhadores Ru- 
rais. Além dela. o verea- 

dor Valdinar Pareira Bar- 

ros também está rece- 
bendo as ameaças. Ele 

denuncia que dois ho- 

mens vem o seguindo sis- 

tematicamente há alguns 
dias, inclusive montando 

vigília nas- proximidades 

do sindicato. Valdinar já 

foi vítima de uma embos- 

cada que resultou na 

morte de seu companhei- 

ro Chiquinho da Crimi- 

nosa, numa das mais mo- 

vimentadas avenidas da 

Vila Cafeteira. Valdinar 

teve perfurações no pul- 

mão e muitas escoria- 

ções. Agora o alvo está 

sendo Querubina, uma 

guerreira, que se diz 

nada preocupada, embo- 

ra ainda não tenha 

nenhun suspeito em espe- 

cial. 

Cegonha 

Cláudia, uma das mais 

eficientes secretárias, 

atuando atualmente na 

Skill, está esperando 

anais um bebê. A futura 

mamãe está tendo toda a 

atenção das amigas e da 

diretora Marinalva Sousa. 

Os desejos já chegaram 

mas o bebê, somente em 

98 é que chega ao contur- 

bado mundo moderno. 

Projetando 

Um dos mais profun- 

dos conhecedores da 

questão ambiental na 

Região Tocantina, vai re- 

alizar a partir de agora, 
um estudo sobre as ne- 

cessidades ambientais 

mais urgentes para o nos- 

so Município. 0 resulta- 

do vai se transformar em 

projetos a serem envia- 

dos para diversas entida- 

des de apoio ao Meio Am- 

biente. A idéia é resgatar 
o problema e oferecer so- 

luções. A busca de in- 

vestimentos para o setor, 

está a cargo deste colu- 

nista. 

Aula 

de cidadania 

Ao passear pelas ruas 
do Nova York. com seu 

càozinho, o mais famoso 
partido americano, John 

Kennedy, não teve ceri- 
mônia ao se agachar e 

comum pedaço de papel 

recolher toda a sujeira 
que seu amigo fiel deixou 

na rua, ele ainda andou 

alguns passos e depositou 

os restos fecais numa la- 

trina de lixo. Além do 

bom exemplo de cidada- 

nia e educação, ele ainda 

se livrou de uma pesada 

multa de 100 dólares, cob- 

rado pela policia aos donos 

de cachorros que deixam 

sujeira por onde passam. 

Roberto Oliveira 

Débora 

está de volta 

Depois de llmeses 

afastada dos palcos, a ex- 

bailarina do grupo E o 

tchan reafirma seu com- 

promisso de voltar aos 

palcos, só que desta vez 

na comissão de frente. 

Ao lado de mais 10 mu- 

lheres, Débora Brasil, 

não admite sua rivalida- 

de com Carla Perez, 

mais disse que como 

filha de Obaluê com 

Oxum. ela tem a sereni- 

dade do homem, mais a 

beleza e a sensualidade 
da mulher, e foi estes 

aperitivos que lhe deram 

forças para ser a nova 

musa da música baiana. 
O CD, de divulgação, 

Dengo de mulher, música 

já cantada por Elba 

Ramalho, está tendo uma 

divulgação explêndida 
nas rádios e televisões de 

todo o Brasil, e a idéia é le- 

var a banda a todos os can- 

tos do país, e para tanto, 

elas saem em turnê a par- 

tir de fevereiro, após o car- 
naval. 

:#;■ 

:í 

José Geraldo, Professor da l fma 

Agora einn 

fese ex períumieini tall 

na Lnternt 
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Novo vírus pode dar 

origem à pandemia de gripe 

Mais duas crianças se infectam na China 

Seis pessoas de Hong 
Kong que contraíram uma 
gripe transmitida por fran- 
gos podem ser os primeiros 
pacientes de uma epidemia 
global causada por um novo 
tipo de influenza, segundo 
um especialista, que previu 
que "é só uma questão de 
tempo" para que o vírus 
comece a se propagar de 
pessoa a pessoa. Robert G. 
Webster, membro da equi- 
pe de especialistas em gri- 
pe da Organização Mundial 
de Saúde e perito em 
virologia do Hospital 
Pediátrico de Investigações 
St., Jude, de Memphis, 
Tennessee, disse que um 
tipo de gripe jamais visto 
em seres humanos pode se 
disseminar ao redor do 
mundo se o vírus sofrer 
uma mutação que lhe per- 
mita propagar-se na espécie 
humana. 

As vacinas atuais contra 
a gripe não oferecem pro- 
teção contra esse novo tipo, 
chamado H5N1. disse 
Webster. "Não há indício 
ainda de transmissão entre 
seres humanos mas a pró- 
pria natureza desse vírus 
significa que adquirirá essa 
propriedade", disse 
Webster. "E só uma ques- 
tão de tempo.". Acrescen- 
tou ainda que é imprevisível 
quando isso ocorrerá. 

Webster, que acaba de 

voltar de Hong Kong, disse 
que estão confirmados seis 
casos de uma gripe de 
H5N1, todos em pacientes 
que, segundo se acredita, 
contraíram o vírus de gali- 
nhas vivas. Dois pacientes 
morreram. Uma das mor- 
tes se deve a uma compli- 
cação do tratamento e não 
diretamente à gripe. Um 
menino de dois anos se re- 
cuperou assim que foi hos- 
pitalizado em novembro e 
outras três pessoas continu- 
am hospitalizadas. As auto- 
ridades de Hong Kong dis- 
seram hoje que há suspei- 
tas de que outras duas cri- 
anças contraíram o vírus. 
Com esses seriam três os 
casos presumidos, alem 
dos seis casos confirmados. 

As crianças contagiadas, 
que têm 2 e 3 anos, são pri- 
mas de uma paciente con- 
firmada de 5 anos, o que le- 
vanta a possibilidade de que 
o vírus já tenha sido trans- 
mitido de pessoa a pessoa. 
As autoridades dizem que é 
necessário encontrar mais 
provas para garantir que 
sofrem do mesmo tipo de 
doença causada pelo mes- 
mo tipo de vírus. 

Com o objetivo de tran- 
qüilizar a população, as au- 
toridades de Hong Kong fe- 
charam ontem um grande 
mercado de aves e não o 
reabrirão até quinta-feira, 

segundo informações do 
governo. Os comerciantes 
do Mercado de Aves 
Cheung Sha Wan, que ven- 
de mais de um terço dos 80 
mil frangos que Hong Kong 
importa diariamente da 
China, pediram uma limpe- 
za para restaurar a confian- 
ça do público, embora não 
tenham sido encontrados 
frangos infectados naquele 
mercado. 

Pelo menos 10 laborató- 
rios da Organização Mun- 
dial de Saúde em todo o 
mundo estão fazendo pre- 
parativos preliminares 
para combater uma 
pandemia, ou epidemia in- 
ternacional. desse novo 
tipo de gripe, se ela se con- 
cretizar. 

Ao que se saiba, o H5N1 
é o primeiro vírus da 
influenza transmitido de 
aves a seres humanos. A 
maioria dos tipos de gripe 
se desenvolve nos porcos 
e depois passa para osC 
res humanos. Como 
H5N1 é um tipo novo, o s 
tema imunológico humano 
não tem defesas para 
combatê-lo. 

Webster disse que o vi- 
rus mata as galinhas e ovoé| 
Como os ovos são usados 
para fabricar vacinas, os ci- 
entistas "estão procurando 
outros meios para fabricar 
as vacinas contra o H5N1.. 

Zagallo admite reeditar dupla 

Bebeto e Romário na Copa. 

A melhora no desempe- 
nho ofensivo da seleção, com 
a saída de Ronaldinho para a 
entrada de Bebeto. no segun- 
do temjx) da vitória de terça- 
feira. 3 a 2 contra o México, 
já faz Zagallo admitir a jxdssí- 
bilidade de reeditar a dupla 
da Copa de 94. Bebeto e Ro- 
mário. no Mundial do ano 
que vem. 

Antes do inicio da Copa das 
Confederações, o técnico di- 
zia que o ataque na França, 
em 98, seria formado por 
Ronaldinho mais um. Agora, 
porém, garante que ninguém 
é titular. 

'Tudo depende de como 
as coisas evoluírem, de como 
vai estar a cabeça do 

Ronaldinho em 98". disse 
Zagallo. "Eu o substitui, por- 
que ele reclamou de dor no 
ombro, e precisamos poupá- 
lo. Ele é um garoto que está 
sendo muito cobrado, o que 

afeta seu desempenho." 
Em três jogos na Copa das 

Confederações. Ronaldinho 
não fez gols. Bebeto. que fi- 
cou de fora do primeiro jogo, 
também não. Romário, autor 
de um gol de pênalti terça, 
aos 41min da etapa inicial, 
apesar de não ter disputado 
a segunda partida, já fez três 
e é o artilheiro do torneio. 

Até o gol de Romário, o 
jogo de terça arrancava bo- 
cejos da torcida. Só no segun- 
do tempo, quando, além de 

Ronaldinho. o árbitro, contun- 
dido no final da primeira eta- 
pa, foi substituído por um dos 
bandeirinhas, o jogo melho- 
rou. 

Os mexicanos lançaram- 
se ao ataque, empataram 
com Blanco. aos 6 min. e des- 
perdiçaram outra chance 
com Falência. 

Numa falha da defesa ad- 
versária. porém, aos 13min. 

Denílson tomou a bola," pene- 
trou na área, fez um belo gol 
e esfriou o México. 

A partir daí. os brasileiros 
cresceram, aumentaram 
para 3 a 1. em jogada indivi- 
dual de Júnior Baiano e po- 
deriam até ter ampliado. No 
final. Ramirez, em cobrança 
perfeita de falta, diminuiu. 

Com o resultado, o Brasil 
ficou com sete pontos, em 
primeiro do Grupo A A der- 
rota do México, que acabou 
com três pontos, classificou 
os australianos, que perde- 
ram na preliminar para a 
Arábia, por 1 a 0. e ficaram 
com quatro. 

O adversário do Brasil nas 

semifinais, sexta, será conhe 
cido quarta, com a definição 
do segundo do Grupo B. Os 
jogos são Uruguai, seis pon- 
tos, contra África do Sul. um. 
e Emirados Árabes, três. con- 
tra República Tcheca, um. 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Tribuna Livre 

    Jorge Quadros 

Líder do PMDB 

Reforma 
administrativa 

Depois de muita expecta- 
tiva. o prefeito Deusdedith 
Sampaio anunciou ontem às 
onze e meia da manhã a tão 
falada Reforma Administra- 
tiva. Para se falar a verdade, 
não reformou muito, não. No 
entra e sai. só dois saíram e 
só .um entrou. Os outros, 
apesar de serem rebaixados 
em seus cargos, continuam 

na esfera da administração. 
Teve gente que saiu decep- 
cionada com o anúncio. Po- 
rém. o prefeito jura que esta 
reforma trará economia nas 
finanças municipais. Uma 
outra novidade foi a extinção 
dos adjuntos. Os secretári- 
os agora tém que trabalhar 
sozinhos, ou melhor, com 
os "coordenadores". 

Reforma 
administrativa II 

Na dança dos nomes, ape- 
nas o que já se supunha. Na 
Secretaria de Administração 

: e Economia, ficou Paulo Ro- 
berto Santiago, que já era 
secretário de Administra- 

ào. saindo o médico Antô- 
nio Pereira, que voltará às 
suas atividades profissio- 
nais. mas aproveitou o mo- 
mento para se lançar candi- 
dato à deputado nas próxi- 
mas eleições. Na Secretaria 
de Educação. Cultura. Lazer 
e Turismo ficou Aríete 
Cutrim. Foi extinta a Secre- 

ia de Esportes, ficando o 
ex-secretário Jucélio Barbo- 
sa. trabalhando com a titu- 
lar da pasta de educação. Na 
Secretaria de Promoção So- 
cial, ficou mesmo a primei- 
ra-dama do município, 
Rosane Sampaio. Na Secre- 
taria de Saúde, continua o Dr. 
Dalvadísio Santos. Foi extin- 
ta a Secretaria de Incentivo 
à Produção. Meio Ambiente 
e Turismo, continuando o 

secretário Iran Santos. A 
única novidade foi o rebaixa- 
mento do Dr. Norberto 
Bórneo para a assessoria 
técnica (?), ele que era se- 
cretário de Infra-Estrutura. 
assumindo o sr. Luiz 
Francisquetto, Outro rebai- 
xamento de "coronel" para 
"cabo", foi do secretário de 
Comunicação que agora as- 
sumirá a Assessoria de Co- 
municação. Miro Ferraz, 
que era o titular da pasta dis- 

se apenas: 'eu já esperava 
por isso. em política tudo 
pode acontecer". 

Reforma 
adimistrativa III 

Numa observação mais 
direta, não houve assim tan- 
tas novidades na reforma que 
o prefeito estava pretenden- 
do. Em conversa com vári- 
os empresários e vários po- 
líticos. eles acharam que o 

rebaixamento de alguns se- 
cretários. a retirada de dois 
e a permanência de outros 
só vem a acrescentar as difi- 
culdades que o alcáide está 
tendo para encontrar nomes 
que queiram estar dentro da 
conjuntura administrativa. 
Em síntese, a única mudan- 
ça foi a entrada do novo se- 

cretário de Infra-estrutura, o 
sr. Luis Francisquetto. Só 
nos resta esperar para sen- 
tir-mos se realmente a pre- 
feitura anda com essas mu- 
danças. 

Sinalização 
Nossa cidade sonha todo 

dia com uma sinalização. O 
trabalho já foi todo planeja- 
do. Para aqui já foi mandado 
um engenheiro de tráfego, 
que juntamente com o dire- 
tor da Ciretran. Dr. Bandei- 
ra, fez todo o estudo das vias 
a serem sinalizadas, em 

acompanhamento com a Po- 
lícia Militar. Os recursos a 
serem aplicados com pintu- 
ras e afixação das placas gi- 
ram em torno de três mil 
reais (pasmem) e até agora 
"neca de pitibiriba". 

Sinalização II 
Nesta questão da sinaliza- 

ção. ao saber do montante 
do dinheiro a ser aplicado, a 
AC LA - Associação Comerci- 
al e Industrial de Açailândia 
deu um ultimato: ou a pre- 
feitura faz ou a ACIA faz. Ao 
saber da notícia, o prefeito 
preferiu fazer uma parceria. 
So que até agora continua 
como dantes na casa de 
abranches. As ruas estão 
"entupetadas" de bicicleta, 
carros, pedestres enfim, é 
um Deus nos acuda andar 
no centro da cidade. Não 
tem mão, nem contra-mão. 
O que tem que ter mesmo 
é um bom coração, para 
não ter um ataque cardía- 
co a cada três minutos. 

Calçadas 
O presidente da ACIA, 

Dr. Rubens Parra Go- 
mes. lançou, oficialmen- 
te no dia de sua posse 
um desafio aos donos de 
lojas do centro comerci- 
al. para que ajudem a 
melhorar o aspecto de 
nossas calçadas, hoje 
"abarrotadas" de tabulei- 
ros. de materiais de 
construção, de camas, 

guarda-roupas etc. obri- 
gando os pedestres a 
irem para o meio da rua. 
Isso, segundo o próprio 
Dr. Rubens mostra o grau 
de educação dos nossos 
empresários que não se 
preocupam em melhorar 
as condições de vida da 
nossa população. Para 
tanto, o presidente da 
ACIA pediu a parceria da 
prefeitura. 

Natal 
da criança 

O Rotary Clube de 
Açailândia estará promo- 
vendo. no próximo dia 21 
de dezembro, a campa- 
nha Papai Noel Existe, 
com a presença da canto- 
ra Polyana. O evento 
acontecerá no Açaí Clu- 
be e serão distribuídos 
cinco mil presentes para 
a criançada. No entanto, 
os adultos pagarão in- 
gressos para ver o show 
de Polyana que está com 
um belo CD em lança- 
mento. Parabéns ao 
Rotary por mais este 
belo presente de Natal ás 
crianças carentes de nos- 
sa cidade. 

Jantar 
de honra 

A governadora Rosea- 
na Sarney convidou o 
prefeito Deusdedith Sam- 
paio e a primeira-dama, 
para um jantar de fim de 
ano. na capital. O prefei- 
to arrumou a bagagem e 
tão logo anunciou a "re- 
forma" se mandou para 
São Luís. O "x" da ques- 
tão é o seguinte: Deusde- 
dith não estará aqui pro- 
vavelmente. na visita do 
senador Cafeteira. A es- 
tratégia está dando cer- 
to. O nosso alcáide não 
abre mão da governado- 
ra por nada. 

i 
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diz que respira a sigla 

Vereador confirma que o momento é de fechar as 

porteiras para os pára-quedistas 

O vereador André 
Paulino D' Albuquerque, 
lider do PMBD na Câmara, 
em entrevista ao JC, disse 
que respira e vive 24 horas 
por dia sua sigla partidária. 
Vereador em seu segundo 
mandato André é conside- 
rado dentro do Palácio Dor- 
gival Pinheiro de Souza, 
como um dos vereadores 
mais equilibrados na atual 
legislatura. 

O trabalho mostrado no 

pleito anterior, quando ocu- 
pou o cargo deixado pelo 
vereador Salgado Filho, 
mostrou que André Paulino 
estaria mais forte em 96. 
Na época ainda candidato a 
vereador André Paulino, 
defendia o nome do empre- 
sário Ildon Marques à su- 
cessão de Renato Moreira, 
pleito este marcado pela vi- 
olência quando do assassi- 
nato do ex-prefeito. 

Além de defender o 
nome do atual administra- 
dor, o médico lamentava a 
briga interna dentro do par- 
tido quando ameaçavam de 
rachar a sigla e boicotar a 
candidatura de Ildon. "Con- 
fesso que vivi momentos de 
tristeza quando falavam em 
racha no partido. Ildon Mar- 
ques. quando interventor já 
mostrava seu desejo de ad- 
ministrar e moralizar a nos- 
sa cidade, então não pode- 
ríamos em momento algum 
pensar em boicotar sua can- 
didatura. O certo é que após 
várias reuniões, chegamos 
a um consenso e elegemos 
Ildon Marques a prefeito da 
maior cidade do interior 
maranhense" disse otimis- 
ta o vereador Apa. 

Abordado sobre a admi- 
nistração "Imperatriz So- 
mos Nós" , Dr. André 
Paulino, fez questão de di- 

Üi 

%4 ê 

André Paulino D'Albuquerque, líder do FATD&na Camara 

zer à reportagem que a ad- 
ministração Ildon Marques, 
é uma administração mode- 
lo do Maranhão. " Este ano 
foi apenas para arrumar a 
casa. esperamos mais do 
nosso prefeito para os pró- 
ximos trés anos. Fazendo- 
se um balanço geral de sua 
administração, foi bastante 
positivo os trabalhos reali- 
zados em 97", completou. 

Há cerca de 25 anos em 
Imperatriz. André Paulino, 
deixou claro à reportagem 
que se considera um Impe- 
ratrizense nato e por isso 
sua preocupação com o de- 

senvolvimento político é 
muito natural. O vereador 
fez estas afirmações escla- 
recendo quando cobrava in- 
sistentemente mais ação do 
prefeito Ildon Marques. 
Hoje líder do PMDB, o ve- 
reador garante que irá con- 
tinuar aplaudindo o governo 
quando acertar e quando, 
errar irá fazer as cobranças 
da maneira que vinha sen- 
do feita. 

Candidatura 
Abordado sobre sua can- 

didatura a deputado estadu- 
al nas próximas eleições 

André Paulino. afirmou que 
o primeiro passo já foi dado. 
"A população de Imperatriz 
tem que fechar as porteiras 
para os pára-quedistas, só 
assim teremos mais repre- 
sentantes da nossa cidade 
na Assembléia, Congresso 
Nacional e até no Senado da 
República. Esta é a nossa 
preocupação no momento. 
Eu sou filiado ao PMDB, e 
respeito a posição do presi- 
dente Raimundo Carvalho, 
e membros da Executiva. 
Hoje além do meu nome 
temos dentro da sigla gran- 
des peças importantes 
como: Arnaldo Alencar, o 
deputado Milton Lopes, Rui 
Porão, Kemy Ribeiro e ou- 
tros. que certamente serão 
havaliados pela população. 
Independente do lançamen- 
to do meu nome a deputa- 
do estadual ou não, o impor- 
tante mesmo é fechar as 
porteiras para os pára- 
quedistas", voltou a reafir- 
mar. (por Francisco do 
Vale) 

Programação do Dia da 

Bíblia supera expectativas 

As igrejas evangélicas de 
Imperatriz fazem um balan- 
ço positivo da programação 
realizada no último domin- 
go. 14. pela passagem do 
Dia da Bíblia. 

Foram realizadas várias 
atividades, como por exem- 
plo. manifestação e cultos 

em praças públicas. 
Os trabalhos ficaram a 

cargo dos grupos de jovens 

evangélicos, quando eles 
levaram a efeito um culto na 
praça da Bíblia, às 19 horas 
e 30 minutos. 

Estiveram reunidas di- 
versas denominações evan- 

gélicas locais, tendo conse- 
guido contar com a presen- 
ça de um expressivo núme- 
ro. 

"Olha, realmente conse- 
guimos reunir em nossa 
programação até pessoas 
que não são evangélicas", 
garantiu Marcos Vieira. 

M 5S3g m 
Isi? sis 
S*' í&t® Som e Luz 

APOIO, Sistema Tucanu s de Comunicação 
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Sociedade em Evidência 

Ademir Sousa 

VísilA 
J 

(zL 0rareie a expecfafiva +omo cia visl+a cio senador 

^pl+ácio C-aje+eira/ que acon+ece nesfa c|uein+a-|e.lra, 

clia 18. Duranfe fodo o dia, o mesmo es+ard jazendo um 

a+o públleo em nossa cidade^ às 2lk00, acdmpanKado 

de um frio elefrico. y\ eomifiva será recepcionada pelo 

presidenfe cia ídnimedy Dr. Douqlas (moines. 

DoMÍNqo AlEqRE 

Será neste clomincjo no ;A<pai (Slube/ a partir das ióliOO, 

o T^ommqo y\lecjre, promovido pelo Rotary (Slube cle 

y\<r-ailànclicv cjEve tem à frente o casal Scjíclio e (Sletvsa 

O evento e cie caráter beneficente^ que tem 

como objetivo arrecadação de brinquedos para o natal 

A vice-prefeita do Itinga, Vete Botelho, Soraya Luíza e o 

  industrial João Pereira 

DE REALCE 

Viajou nesta segunda-feira a primeira-dama Rosane Sampaio para a 
capital maranhense acompanhada de sua secretária Flávia Barros... 

De muito bom gosto o repertório da banda Metrópole, que se apresen- 
tou no último domingo, no Açaí Clube... 

De parabéns a casa de shows Gigantão, pelo excelente show do cantor 

Wanderley Andrade ( O Ladrão). Casa lotada... 

f sucesso absoluto a confraternizarão dos funcionários da TV Difusora 
( ), que aconteceu no último sábado, na pérgula da^piscina Água 

Viva... 

Está muito bonita a decoração da Ruby Jóias, do amigo Luís Carlos... 

É grande a expectativa do decreto em torno da proibição dos moto- 
taxistas. Aqui em Açailândia, a categoria está apreensiva, 

V 

'■-vi vivi 

Zélia Vilar, Aríete Cutrim, este colunista 

e Zélia Figueiredo 

lc\ c ricmçcA feliz. TRrcinte cx tc\ccle I\c\veivà c\ presenç.c cl 

cc^ntorci Rolycmci e sua Baby íàatsy Papai y\]oeI e etc. 

MudANÇA 

a 

y\ conteceu nesta segunda a mudança cia prefeitura de 

yAçailãnd ia/ que antes funcionava na y\v. Bernardo 

Sayao/ passando agora para a R. Duque de Caxias,cJ 

no centro. população espera que esta mudança ve-l 

vlia favorecer toda a sociedade local. n 

Casamento 
j 

C grande a expectativa em torno de dois cirandes cd- Jl 
o ■ 

samentos que acontecem neste sábado, dia 20, onde os 

c asais Rita cie Cássia Silveira e AAarco jAntônio cascam 

sua filba Camila com o jovem Sandro Karan e o casal 

Tavares e Francilcla casam seu filko. y\)ão resta duvi- 

das que estes dois acontecimentos vão trazer momentos 

de grande alegria e elegância, tanto na igreja como ncr> 

rec epções oferecidas pelos noivos. 

O medico Dalvadtsio Santos (Secretário 

de Saúde do Município) 

e MINAS BftASIl 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas Z00MP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RUA BQiXAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÂNDIA 

ÜEK)^ 23^ 79 .n (0 )8) 738-185 Aç^a^MA 
IXx Vt .tr ç t Uderaar-Fone(098) 738.l890-A^iaãndia-MA iXÍJA. Av. BernardoSayao. I 780 - Centro ■ Fone (098) 738-1 («O AçailóndirMU 

CEP 65926-000 
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Plano Geral 

Sistema 
de defesa 

A comissão especial cri- 
ada pelo Senado para pro- 
por medidas preventivas 
que possam minimizar os 
efeitos do fenômeno "El 
Nino" apresentou, na con- 
clusão de seus trabalhos, 
projeto que cria o Sistema 
Nacional de Defesa Civil 
(Sindec), dando-lhe cará- 
ter permanente e 
estruturando-o para atuar 
de forma descentralizada e 
em coordenação com as 

unidades federativas. 
Presidida pelo senador 

Roberto Requião (PMDB- 
PR) e tendo como relator 
dos trabalhos o senador 
Waldeck Ornelas (PEL- 
EI A). a comissão entende 
que a medida preencherá 
importante lacuna no con- 
junto de normas em vigor, 
especialmente quanto aos 
há rumentos que possibi- 
litem à União responder 
por sua obrigação constitu- 
cional de planejar e promo- 
ver a defesa permanente 
em momentos de calami- 
dade. 

Sistema 
de defesa (II) 

;;; Dessa forma, o Sindec 
será constituído por ór- 
gãos e entidades da admi- 
nistração pública federal, 
dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

por entidades privadas e 
pela calamidade, sob a co- 
ordenação dos órgãos cen- 
trais do sistema que. por 
sua vez, integrarão a 
estrttura do Poder Execu- 
tivo. 

O ponto de destaque do 
projeto diz respeito à 
obrigatoriedade que terão 
os municípios, Distrito Fe- 
deral, estados e União de, 
num prazo de trés anos a 
partir da vigência da nova 
lei, formular planos de de- 
fesa civil, a serem 

atualizados periodicamen- 
te. para que se estabeleça 
uma política de defesa ci- 
vil coerente. 

Sistema 
de defesa (III) 

Assim, e em cumpri- 
mento ao disposto na 
Constituição, o projeto pre- 
vê que o repasse às unida- 
des federativas de recur- 
sos da União originários 
de crédito extraordinário 
para atender as despesas 
imprevisíveis e urgentes, 
decorrentes de calamida- 
des públicas, só poderá ser 
realizado se tiver sido 
apresentado o Plano de 
Defesa Civil da administra- 
ção interessada, além de 
indicada a entidade públi- 
ca que irá gerir o empre- 
go desses recursos. 

O projeto prevê que os 
municípios, o Distrito Fe- 

Raimundo Primeiro 

deral, os estados e a 
União alocarào, no Plano 
Plurianual e nas leis orça- 
mentárias anuais, recur- 

sos destinados à realiza- 
ção de obras e outras 
ações integrantes da po- 
lítica de Defesa Civil. 

Penas 
restritivas 

0 senador José Ignácio 
Ferreira (PSDB-ES) apre- 
sentou projeto estabele- 
cendo que as penas res- 
tritivas de direitos pode- 

rão ser aplicadas direta- 
mente em substituição ás 
privativas de liberdade in- 
feriores a um ano, ou no 
caso de crime culposo. 

Ele argumenta, na jus- 
tificação. que o pro; 
"contribuirá para 

dos. 

possível aperfeiçoá-las. 

I 

Em cima do lance 

x- i         I J 

gem do Natal. A festança vai acontecer no sábado, dia 26. 

licaw ejijiv vax- v   i  "   a 3 

associados da entidade e o povo da segunda maior cidade do Estado. 

ros do Oeste americano. 

Uema realiza concurso público 

para preenchimento de vagas 

Acontecendo de hoje, 
17, até o dia 20 o concur- 
so para professor auxiliar 
de ensino da Unidade de 
Imperatriz da Universida- 
de Estadual do Maranhão 

(Uema). 
O concurso é promovido 

pelo Departamento de Histó- 
ria e Geografia e visa preen- 
cher vagas existentes no qua- 
dro docente da instituição de 

ensino de terceiro grau. 
Na edição de hoje, O Ca- 

pital divulga gráficos com 
detalhes sobre a realização 
do concurso público da 
Uema, em Imperatriz. 

CONCURSO PÚBLICO DE HISTÓRIA 

ques. 

| DATA DISCIPLINAS HORÁRIO 

17.I2.97 
HISTÓRIA GERAL (ANTIGA. MEDIEVAL, INTRODUÇÃO AO 
ENSINO DA HISTÓRIA) PROF. AUXILIAR - PROVA ESCRITA 08:00 h 

17.12.97 
HISTÓRIA DA AMÉRICA - PROF. AUXILIAR - PROVA 

ESCRITA 08:00 h 

17.12.97 HISTÓRLA DO BRASIL E DO MARANHÃO - PROF. 
AUXILIAR- PROVA ESCRITA 08:00 h 

17.12.97 
ANTROPOLOGIA-PROF. AUXILIAR- 

PROVA ESCRITA 08:00 h 

17.12.97 INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA HISTÓRIA- 
PROF. AUXILIAR - PROVA ESCRITA 08:00 hrs 

18.12.97 
HISTÓRIA MODERNA F. CONTEPORÂNEA-PROF. 

AUXILIAR-PROVA ESCRITA 08:00 hrs 

18.12.97 
HISTÓRIA DO BR ASIL E DO MARANHÃO - PROF. 

AUXILIAR - PROVA ESCRITA 08:00 h 

18.12.97 
HISTÓRIA DAS DOUTRINAS ECONÔMICAS- 

PROF. ASSISTENTE - PROVA ESCRITA 
08:00 h 

19.12.97 
HISTÓRIA GERAL (ANTIGA. MEDIEVAL E INTRODl ÇÃO 

AO ENSINO DA HISTÓRIA) - 
PROF. AUXILIAR - PROVA DIDÁTICA 

14:00 h 

19.12.97 
HISTÓRIA DA AMÉRICA - PROF. AUXILIAR 

- PROVA DIDÁTICA 
14:00 h 

19.12.97 
HISTÓRIA DO BRASIL E DO MARANHÃO - PROF. 

ASSISTENTE - PROVA DIDÁTICA 14:00 h 

19.12.97 
ANTROPOLOGIA - PROF. AUXILIAR- 

PROVA DIDÁTICA 14:00 h 

19.12.97 
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA HISTÓRIA- 

PROF. AUXILIAR- PROVA DIDÁTICA 14:00 h 

20.12.97 
HISTÓRIA MODERNA E CONTEPORÃNEA-PROF. 

AUXILIAR - PROVA DIDÁTICA 
14:00 h 

A 20.12.97 HISTÓRIA DO BRASIL E DO MARANHÃO - PROF. 
AUXILIAR - PROVA DIDÁTICA 14:00 h 

20.12.97 
" 1 

HISTÓRIA DAS DOUTRINAS ECONÔMICAS-PROF. 
ASSISTENTE - PROVA DIDÁTICA 14:00 h 

é\ ( ONCT RSO DE UEOGRAEIA 

DATA DISCIPLINAS - PROVAS ESCRITAS HORÁRIO 

17.12.97 
GEOGRAFIA FÍSICA-PROF. AUXILIAR-PROVA 

ESCRITA 
08:00 h 

- 17.12.97 

GEOGRAFIA HUM ANA - PROF. AUXILIAR - PROVA 
ESCRITA 

08:00 h 

18.12.97 

GEOGRAFIA DO BRASIL E DO MARAN H AO - PROF. 
AUXILIAR - PROVA ESCRITA 

08:00 h 

18.12.97 

GEOGRAFIA AM BIENTAL - PROF. AUXILIAR- 
PROVA ESCRITA 08:00 h 

> 1 
s 18.12.97 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA GEOGRA- 
FIA- PROF. AUXILIAR-PROVA ESCRITA 

08:00 h 

^ 19.12.97 
GEOGRAFIA FÍSICA-PROF. AUXILLAR- 

PROVA DIDÁTICA 
14:00 h 

d 
0 1 
r 19.12.97 

GEOGRAFIA HUMANA-PROF. AUXILIAR- 
PROVA DIDÁTICA 

14:00 h 

b 
i- 20.12.97 

GEOGRAFIA DO BRASIL E DO MARAN HÃO- 
PROF. AUXILIAR - PROVA DIDÁTICA 

14:00 h 

a 20.12.97 

GEOGRAFIA AMBIENTAL- PROF. AUXILIAR 
-PROVA DIDÁTICA 

14:00 h 

e 

r" 20.12.97 1 - 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA 
GEOGRAFIA - PROF. AUXILIAR - PROVA DIDÁTICA 

14:00 h 

kúie Jornal Capital 721 
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Esporte 

Palmeiras a um passo do título 

Jogadores do verdào serào valorizados após a conquista, garantem os cartolas 

Zagallo 
surpreende 

O técnico da seleção bra- 

sileira, Mário Jorge Lobo 

Zagallo, foi informado, em 
Riad (Arábia Saudita), da 

expulsão de Edmundo no 
primeiro jogo decisivo do 

Campeonato Brasileiro e 
afirmou não considerar o 
fato como mais uma atitu- 

de de indisciplina do joga- 

dor. "Pelo que fiquei saben- 
do, a expulsão do Edmundo 

não foi caso de 

indisciplina, foi ordem da 
direção do clube para ten- 
tar colocá-lo no segundo 
jogo." 

Edmundo 
na final 

A possibilidade de contar 

v com Edmundo no jogo de 

domingo, no Maracanã, 
mudou os planos do técni- 
co do Vasco, Antônio Lo- 

pes. 

Ele disse que vai prepa- 
rara time com duas forma- 

ções -com e sem Edmundo- 

durante a semana. 
"O Edmundo é muito im- 

portante paro o time do 
Vasco e vou aguardar até 

o último instante para 

escalá-lo ", disse o treinador. 

Caso os advogados do 

Vasco não consigam colo- 

car o atacante na decisão, 

Pedrniho é o ma/s cotado 
para substituí-lo no domin- 

go. O atacante Mauricinho 

também poderá entrar no 

lugar de Edmundo. 

Francisco do Valle 

rã, eles foram liberados 

pela comissão técnica. 

Depois do treino, os jo- 

gadores começam a se con- 

centrar para a última par- 

tida contra o Palmeiras. 

Para evitar o clima de eu- 

foria dos torcedores, os jo- 

gadores só serão liberados 
da concentração após o 

jogo de domingo. 

Fifa 
A Fifa anunciou no iní- 

cio da semana a renova- 

ção de seu contrato com a 

ISL Worldwide, empresa 
suíça que gerencia o 

marketing da entidade 

máxima do futebol desde 
1982. 

0 novo contrato é vali- 

do até 2006, englobando, 

entre outros torneios, as 

Copas de 2002 e 2006. 

Segundo Joseph Blatter, 
secretário-geral da Fifa, o 

renovação significa a en- 
trada de aproximadamen- 
te US$ 600 m ilhões. 

Um dos planos da em- 

presa é tornar a marca 

Fifa mais exclusiva, res- 

tringindo o núm ero de par- 

ceiros comerciais e patro- 

cinadores. 

A diretoria do Palmeiras 
estima aumentar a cota de 
exibição da equipe se os 
seus jogadores conquista- 
rem, no próximo domingo o 
título do Brasileiro, contra o 
Vasco. 

Segundo Sebastião 
Lapolla; diretor de futebol 
remunerado do clube, a sim- 
ples presença na final faz o 
Palmeiras se tornar um pro- 
duto mais valorizado, princi- 
palmente no exterior, que 
paga cachês de exibição su- 

periores. 

"Estimamos um aumento 
de 40% no valor da nossa 
cota de amistosos. A final 
será transmitida para o mun- 
do todo. A equipe ficará mais 
em evidência. É uma gran- 
de vitrine", disse o dirigen- 
te palmeirense. Lapolla não 

revela qual o valor cobrado 
pelo Palmeiras por apresen- 
tação. 

A Folha de S.Paulo apu- 
rou que o valor atual varia 
entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, 

dependendo do local do 
amistoso e das condições 
oferecidas pelo promotor" do 
evento. 

Se o percentual de au- 
mento divulgado pelo diri- 
gente se mantiver, a cota de 
amistosos do Palmeiras pas- 
sará para algo entre R$ 112 
mil e R$ 168 mil. 

"Os amistosos são uma 
fonte de renda importante 
para os clubes. Hoje e im- 
possível manter um time de 
futebol somente com as ren- 
das das partidas", disse 
Lapolla. 

Neste ano, o Palmeiras 

disputou três competições 
amistosas: Copa Reebok. 
nos EUA, torneio Naranja, na 
Espanha, e torneio Maria 
Quitéria. na Bahia. 

Também fez um jogo con- 
tra o La Coruna, na Espanha. 

A diretoria palmeirense 
recusou uma proposta de 
participar de um torneio nos 

Emirados Árabes. "Coincidi- 
ria com as finais do Brasilei- 
ro", disse Lapolla. 

Mesmo sem ainda ter 
ganho o Campeonato Brasi- 
leiro, o Palmeiras já está 
sendo sondado para amisto- 
sos no próximo ano. 

"Tivemos algumas con- 
sultas. Uma para um tor- 
neio na China e outro na 
Espanha. Além da Copa 
Reebok, que ainda não teve 
a sede definida", afirmou. 

Lapolla disse que a equi- 
pe só confirmou até agora 
dois jogos, contra equipes 
de Goiás, no início de 98. 

"Vamos estar fazendo a pré- 
temporada em Caldas No- 
vas." 

A maioria dos jogadores 
do Palmeiras vai usar o prê- 
mio pela suposta conquista 
do Campeonato Brasileiro 
na compra de imóveis. 

"Eu só invisto em imó- 
veis. E uma garantia para o 
futuro", disse o atacante 
Oséas. 

"Vou comprar um aparta- 
mento em Curitiba", disse 
o meia Alex. 

Segundo a diretoria do 
Palmeiras, a premi ação foi 
definida na semana passada. 
Porém o valor não foi divul- 
gado. 

Leão poderá ser anunciado 

hoje à torcida do Peixe 

Santos do Rei Pelé trabalha firme pensando no paulistão 98 

Jogando 
pra cima 

Apesar de precisar de 

Apenas um empate para 

conquistar o título do Cam- 
peonato Brasileiro, o 
Vasco deverá jogar com 

uma formação mais agres- 

siva. O atacante Evair, que 

atuou como um jogador de 

meio-campo, deverá ter 
mais liberdade. 

O suspense em relação à 

es cal ação de Edmundo é a 
única dúvida do técnico do 

Vasco para o jogo de do- 

mingo. 

Os jogadores do Vasco 

voltam a treinar, terça-fei- 
ra à tarde, em São 

Januário. Na segunda-fei- 

Visita 
O técnico Carlos Alber- 

to Parreira esteve nesta úl- 

tima segunda-feira pela 

manhã no hotel onde a se- 
leção brasileira está hospe- 

dada em Riad para cum- 

primentar Zagallo e os 
atletas do Brasil que tra- 

balharam sob seu coman- 
do na conquista da Copa 

de 94, nos EUA. 

Depois de conversar 
com Zagallo, Parreira elo- 

giou o futebol do Brasil no 

empate sem gols com a 

Austrália. "O time mos- 
trou-se compacto, coeso na 

defesa, mas não soube 

aproveitar as chances que 
criou." 

Para o treinador, que as- 

sume a seleção da Arábia em 

janeiro, a principal surpresa 

do torneio está sendo a Áfri- 

ca do Sul, apesar de o time 

ainda não ter vencido. V fu- 

tebol africano é o que mais 

evoluiu nos últimos anos. 

A diretoria do Santos 
mantém o suspense sobre 
o nome do novo treinador 
do time. mas a expectativa 
dos dirigentes é acertar 
com Émerson Leão, do 

Atlético-MG, e anunciá-lo 
quinta-feira como novo téc- 
nico. 

A contratação de Leão 
pelo Santos ficou facilitada 
em razão de Wanderley 

Luxemburgo, ex-treinador 
santista. ter acertado terça- 
feira com o Corinthians. 

Leão era a segunda opção 
corintiana. caso o banco 

Excel não conseguisse con- 
tratar Luxemburgo. 

Mas. mesmo afastada a 

concorrência do 
Corinthians. um obstáculo 
às pretensões santistas 
pode ser o São Paulo, que 

também teria interesse em 
Leão. 

Os dirigentes santistas 

esperam o encerramento 
da Copa Conmebol -que 
será decidida quarta-feira 
entre Atlético-MG e Lanus 
(Argentina)- para concluirá 
negociação com Leão e 
anunciá-lo como novo trei- 

nador. 
Na hipótese de fracassar 

um acordo com Leão. a di- 
retoria santista estuda ou- 
tras possibilidades. 

Uma delas é Carlos Al- 
berto Silva, atualmente na 
Lusa. Outra é o argentino 
César Luiz Menotti. ex-jo- 
gador do Santos, amigo de 
Pelé e recentemente demi- 
tido do Sampdoria (Itália), 
mas que já acertou com o 

Independiente (Argentina). 
Também sao cogitados 

os nomes de Nelsinho Ba- 
tista. que deixou o Cruzei- 

ro, e de Cabralzinho. técni 
co vice-campeào brasilein 
pelo proprio Santos em 95 

Leví Culpi, atualmente 
no futebol japonês, foi con 
sultado. mas. na hipótese de 
retornar ao Brasil, dá prio 
ridade ao Cruzeiro, seu ex 
clube. 

A maioria dos integran 
tes da comissão técnica dc 

Santos. formada por 
Wa n d e r 1 ey Luxe m b u rgo, 
devera deixar o clube e 
acompanhar o treinaíU^, 
transferindo-se para o Co- 
rinthians.  i..v ^ v^i Li^ci- luuuicins. 

Romário abre o caminho da vitória 

A seleção brasileira derro- 
tou a do México, por 3 a 2. 

ontem na última partida do 
grupo A pela Coi» da Confe- 

derações. O resultado garantiu 
a classificação do Brasil às se- 

mi finais como campeão da 
chave. Agora, os brasileiros 
irão enfrentar no dia 19 o se- 
gundo colocado no grupo B. 
que será definido quarta-feira. 

O segundo lugar do grupo 
A ficou para a Austrália, que 
na preliminar foi derrotada 
pela Arábia Saudita por 1 a 0. 
mas, ajudada pela vitória do 
Brasil, teve sua classificação 

assegurada. 
A vitória brasileira come- 

çou com um gol de Romário 
em cobrança de pênalti aos 

41 min do primeiro tempo. Foi 
o terceiro gol do atacante na 
Copa das Confederações em 
duas partidas disputadas por 
ele. 

O México empatou no iní- 
cio da segunda etapa. Aos 6 
min, Blanco marcou. Mas 
Denilson. aos 13 min, e Júnior 
Baiano, aos21min. garantiram 
a segunda vitória do Brasil no 

torneio. A primeira fora na 
estréia contra a Arábia Saudita 
(3 a 0). Depois, a seleção só 

empatou com a Austrália (0 a 
0). O segundo gol mexicano 
foi assinalado por Ramirez co- 
brando falta aos 45 min. 

Na tarde de hoje . a Copa 
das Confederações tem dois 
jogos fechando a fase 

dassificatória. Na primeira par- 
tida. os Emirados Árabes Uni- 
dos. enfrentam a República 
Tcheca. Dejxás, o Uruguai, já 

classificado, pega a África do 
Sul. 

O Uruguai lidera o grupo 1 
com seis pontos ganhos. O 

Emirados Árabes têm três 
República Tcheca e África di 
Sul dividem a lanterna con 
um. 

Ficha técnica 

umMm 

para 

FECHAR AS PORTEIRAS 

OS PARA-QUEDISTAS 

Brasil 3x2 México 
Brasil: Dida (Rogério); Zé Maria, Júnior Baiano, Aldair 

Roberto Carlos; Dunga, Flávio Conceição, Juninho 
Uemlson; Ronaldinho (Bebeto) e Romário 

México: Oscar; Pável, Suárez, Gabriel (Garcia) e Davinc 
Luna (Ramirez), Lara, Blanco e Carmona; Hernández 
Falência 

Estádio; Rey Fahd (Riad, Arábia Saudita) 
Juiz: lan McLeod (África do Sul), que se contundiu er 

um choque com jogador mexicano e foi substituído por Piror 
tn Prasert (Tailândia) no segundo tempo. 

Gols: Romário, aos 41 min do primeiro tempo; Blancc 
aos omin, Denilson, aos 13min, Júnior Baiano, aos 21 min 
e Ramirez, aos 45min do segundo tempo 

Cartões amarelos: Dunga (B) e Carmona (M) 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Pedetistas apontam Jackson Lago como candidato ao governo 

Durante a convenção do PDT, o prefeito de São Luís recebeu indicações para sair candidato em 98 

Com a presença de diri- 
gentes, militantes e simpa- 
tizantes, entre os quais o 
prefeito de São Luís, 
Jackson Lago, o deputado 
federal Neiva Moreira, o lí- 
der do Bloco de Oposicões 
no Congresso Nacional, 
Julião Amin, Wagner Lago, 
Josemar Pinheiro. Francis- 
co Araújo, Moacyr Spósito, 
dentre outros, realizou-se 
no último domingo, a con- 
venção do Partido Demo- 
crático Trabalhista - PDT. na 
Câmara Municipal. O even- 
to partidário teve também 
a participação de lideranças 
dos municípios de Açailân- 
dia, Estreito, Sítio Novo. e 
outras localidades, além de 
convidados especiais como 
Jomar Fernandes, do PT. 
Lula Almeida, do PSB. 
Raimundo Cabeludo, do 
PPB. bem como represen- 
tantes do PPS, PV e PSC. 

A abertura da convenção 
foi feita pelo prefeito 

Jackson Lago, que de- 
monstrou satisfação em 
estar presente àquele 
acontecimento bastante 
concorrido, destacando a 
unidade das forças políticas 
ali presentes, "em torno 
dos ideais de mudanças nos 
rumos da administração 
pública e esperança de dias 
felizes para a Região Tocan- 
tina". Falaram também 
Julião Amin, anfatizando a 
importância daquela con- 
venção para a organização 
partidária. Wagner Lago 
sobre as perspectivas polí- 
ticas para o Maranhão. 
Josemar Pinheiro, sobre a 
necessidade pelos gover- 
nos municipal e estadual, 
Jomar Fernandes sobre o 
fortalecimento e unidades 
das forças políticas do cam- 
po democrático. Raimundo 
Cabeludo sobre o abandono 
das estradas, e Neiva 
Moreira, sobre a situação 
política nacional e a conjun- 

ção dos partidos de esquer- 
da em uma candidatura úni- 
ca para a presidência da 
República em 1998, encer- 
rando o encontro. 

Muitos oradores desta- 
caram a presença do prefei- 
to Jackson Lago, apontado- 
o como uma das lideranças 
mais fortes e respeitadas do 
Estado, e, ressaltando 
como uma opção para go- 
vernador. em vista de haver 
sido o terceiro colocado no 
primeiro turno do pleito 
para governador em 1994. 
enfatizando suas qualidades 
como administrador e polí- 
tico. 

A convenção teve a pre- 
sença de muitos sindicalis- 
tas. de lideres comunitári- 
os e religiosos. Participou 
ainda o ex-prefeito de 
Timon. Chico Leitoa. que 
se deslocou depois para a 
cidade de Balsas, onde es- 
tava ocorrendo também 
convenção do PDT 

Jackson Lago ao lado de Lula Almeida, confiança da esquerda para o 

ano que vem 

Caixa lança financiamento para construção civil 

A Caixa Econômica Fe- 
dçíwJ anunciou uma nova 
oferLiva para intensificação 
de contratos na modalidade 
de aquisição de material de 

A medida beneficia pessoas físicas com renda interior a 12 salários mínimos 

construção no Programa de nanciamento máximo de R$ 
Carta de Crédito com recur- 7, 000.00. com comprome- 
sos do FGTS. para atendi- timento de renda de 25%. 
mento a famílias de até 12 pagamento em até 60 me- 
salários mínimos, com fi- ses, com oito meses de ca- 

/ , % 
    o w» 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Mio- 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00' 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Linha 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

I mperatnz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rui Branco 

Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 
Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 
C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

fÊÊmÊS 

rencia. 
Está sendo priorizado o 

atendimento à população de 
baixa renda, de até três sa- 
lários mínimos, cujos recur- 
sos alocados para esta faixa 
de renda são de R$ 220 mi- 
lhões. 

A Gerência de Área de 
Crédito Imobiliário 
GEACI. da Caixa, informou 
que o sucesso do programa 
está fundamentalmente 
atrelado à disposição de 
governos estaduais e muni- 
cipais em regularizar os ter- 
renos para efeito de cons- 
trução. ampliação e melho- 
ria. O presidente da Caixa, 
Sérgio Cutolo. assinalou 
que "a Caixa tem recursos 
e deseja ampliar os financi- 
amentos. especialmente 
era regiões de assentamen- 
tos e favelas, onde é impor- 
tante a parceria dos Esta- 
dos e Municípios na regula- 

rização dos terrenos, com 
titularização, dando maior 
garantia à operação de Car- 
ta de Crédito, direto ao 
mutuário final". 

Cutolo ressaltou as expe- 
riências desenvolvidas pela 
Caixa, representada por 
seus Escirtórios de Negó- 
cios. junto as prefeituras de 
Vitória. Vila Velha. Rio de 
Janeiro. Santo André. Por- 
to Alegre e no Distrito Fe- 
deral. 

A carta de Crédito FGTS 
para aquisição de material 
de construção, visando a 
construção, conclusão ou 
ampliação de imóvel desti- 
na-se às pessoas físicas cuja 
renda familiar não seja su- 
perior a 12 salários míni- 
mos. 

O financiamento pode 
ser concedido de forma in- 
dividual ou em grupos orga- 
nizados por entidades de 

apoio, que pode ser órgão 
das administrações munici- 
pais- e estaduais, direta e 
indireta, companhias de 
habitação, cooperativas 
habitacionais, organizações 
não governamentais e em- 
presas privadas tecnica- 
mente capacitadas. 

Caso a renda do propo- 
nente não seja suficiente 
para assumir o financiamen- 
to, é admitida a participação 
de terceiro como "Doador 
de garantia", que será res- 
ponsável pelo pagamento 
dos encargos mensais. 

A Caixa Econômica Fe- 
deral fornece apoio ao pro- 
ponente colocando à dispo- 
sição 8 projetos tipo, (Kit 
projeto) que poderão ser 
utilizados por ele. 

Escritura é substituída 
por Declaração da prefeitu- 
ra atestando a finalidade 
residencial do imóvel. 

Senador não teme capital estrangeiro 

Depois da abertura de 
várias atividades econômi- 
cas no país ao capital estran- 
geiro. o senador Odacir So- 
ares (PTB-RO) afirmou que 
não considera "uma ação de 
entrega "a permissão para in- 
vestimentos na exploração 
mineral da Amazônia. Citan- 
do entrevista do geólogo 
Carlos Oiti Berbert, presi- 
dente da Compahia de Pes- 
quisa de Recursos Minerais 
(CPRM), ele lembrou que a 
Constituição de 1988 elimi- 
nou as restrições ao capital 
estrangeiro. 

Na opinião do senador, 
somados aos recursos naci- 
onais. os investimentos es- 
trangeiros "haverão de im- 
pulsionar não somente as 
pesquisas, estudos e levan- 

tamentos do potencial mine- 
ral da Amazônia mas princi- 
palmente a sua ativação, em 
favor da economia regional 
e do bem-estar das popula- 
ções daquela região". Mas 
reconheceu que o projeto de 
Oíti Berbert favorável a essa 
abertura deverá "ser alvo de 
-uma polêmica similar à 
privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce". 

üdacir Soares resumiu o 
documento Amazônia, o Gi- 
gante Desconhecido, onde 
o presidente da CPRM de- 
talha a posição que adota 
sobre aquela região, afir- 
mando que o país está pas- 
sando para um período his- 
tórico cujas características 
estão no tripé globalizaçào- 
meio ambiente- 

informatizaçào. No docu- 
mento, disse o senador 
Odacir Soares, Oiti Berbert 
critica a situação de abando- 
no a que a Amazônia foi 
relegada e afirma que a re- 
gião nunca poderia deixar 
de ser prioridade nacional, 
muito menos para a CPRM. 

O senador se manifestou 
solidário com esse entendi- 
mento e explicou que, se 
essa prioridade for dada, 
"logo virá a resposta positi- 
va, sem dúvida grandiosa, a 
exemplo do sucesso dos 
programas governamentais 
voltados para o conheci- 
mento geológico, que leva- 
ram à descoberta de alguns 
dos maiores depósitos mi- 
nerais do Brasil e do mun- 
do. nas décadas de 60 e 70". 

O pioneiro da saúde imperatrízense 
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OBRAS DA USINA DO LAJEADO 

COMEÇAM EM MAIO 

Integrantes do Consórcio Lajeado assinam contrato de concessão com o MME 

A união entre estatais e 
empresas privadas já é uma 
realidade no Tocantins, ca- 
paz de transformar o Esta- 
do da condição de importa- 
dor para exportador de 
energia elétrica. O Contra- 
to da Concessão de Uso de 
Bem Público para Explora- 
ção do Aproveitamento Hi- 
drelétrico Lajeado, assinado 
em Palmas, ontem, legaliza 
o empreendimento das 
empresas formadoras do 
Consórcio Lajeado, respon- 
sável pela UHE Lajeado. O 
ministro das Minas e Ener- 
gia Raimundo Brito e o go- 
vernador Siqueira Campos 
foram testemunhas da.assi- 
natura do Contrato, que per- 
mitirá a construção da obra 
orçada em U$$ 1,3 bilhões. 
O embaixador de Portugal 

Brasil. Francisco no 
Knoppfli, prestigiou a sole- 
nidade. 

[ Ponto alto da cerimônia 

foi o discurso do governa- 
dor do Distrito Federal, 
Cristovam Buarque, aò citar 
os motivos que levaram o 
seu governo, através da 
Companhia Energética de 
Brasília, a participar do Con- 
sórcio. Cristovam destacou 
que a ameaça de blecaute, 
que coloca o DF como de- 
pendente de importação de 
energia, o levou a procurar 
fontes alternativas de eletri- 
cidade, firmando sociedade 
no consórcio. Para ele a ino- 
vação do empreendimento 
é um desafio: "O gesto polí- 
tico quebra o preconceito de 
parceria entre estatais e 
empresas privadas em prol 
do serviço a população", 
defendeu. Finalizando, 
Buarque destacou a sua ad- 
miração e confiança no 
governador Siqueira Cam- 
pos. "Ser parceiro de um 
governador que construiu 
um Estado, uma Capital, e 

agora uma represa me dei- 
xa muito contente". 

A garantia de 850 M W de 
potência, energia suficiente 
para atender 8,4 milhões de 
habitantes, e a abertura de 
8.500 empregos diretos e 
indiretos, no pico da obra, 
também deixam o ministro 
das Minas e Energia, 
Raimundo Brito, otimista. 
"Quando o rio deixa de ser 
apenas mero potencial para 
se transformar em riqueza, 
a capacidade de trabalho 
está elevada", enfatizou. 
Assinaram o contrato a 
Companhia de Energia do 
Estado do Tocantins- 
Celtins. Empresa de Eletri- 
cidade Vale do 
Paranapanema-Investico. 
Companhia Paulista de 
Energia Elétrica-CPEE, 
Eletricidade de Portugal- 
EDP, Central South West- 
CSW e a Companhia Ener- 
gética de Brasília-CEB 

I 

"Quando o rio 

deixa de ser apenas 
mero potencial para 

se transformar em 

riqueza, a capacida- 
de de trabalho está 

elevada " 
Raimundo liriío, minis- 

tro das Minas e Energia. 

Siqueira Campos: atendimento a 8,4 milhões 

de habitantes e 8.500 empregos diretos e 

indiretos 

"O gesto político 

quebra o precon- 

ceito de parceria 

entre estatais e 

empresas priva- 
das em prol do ser- 

viço a população" 
Cristovam liuarqm 

■ governador do Distrito 
Federal 

' GOVERNO ENTREGA 18 

TRATORES PARA MUNÍCIPIOS 

Foto^p. ÜHwmov 

«SíííS 

Jardim. Cariri, Paraná, Pon- 
te alta de Bom Jesus, 
Pindorama. Rio da Concei- 
ção. Silvanópolis, São Salva- 
dor e Xambioá. 

Esta foi a segunda entre- 
ga de tratores adquiridos 
com recursos oriundo do 
convênio firmados, em se- 
tembro. com o Ministério 
dá Previdência e Assistên- 
cia Social. A primeira repas- 
sou aos municípios da re- 
gião extremo norte do es- 
tado 15 tratores. Em ambos 
os casos os tratores são da 
marca International e Ford. 
Cada trator custa, em mé- 
dia, R$ 27 mil, segundo in- 
formou a titular da Setas, 
Thelma Siqueira Campos. 

"Não se faz 
assistencialismo mais", ex- 
plicou a secretária. Ela in- 
formou ainda que os prefei- 
tos assinaram um contrato 
com o governo e terão que 
pagar por estes tratores. O 
período de carência é de 
dois anos, quando, então. 

mas impossível não é". con- 
cluiu. lembrtando que por 
isso necessita do ressarci- 
mento dos municípios já 
beneficiados para dar conti- 
nuidade ao programa. 

D E SAP RO PIAÇ ÀO 
Ainda na mesma soleni- 

dade. o governador Siqueira 
Campos assinou o decreto 
n0 531. de interesse social, 
desapropriando 65.135.59 
hectares, onde se situam os 
municípios de Angico. 
Nazaré e Santa. Terezinha 
do Tocantins. Essa desapro- 
priação vai beneficiar mais 
de 10 mil pessoas. As ter- 
ras pertenciam à Tocantins 
Babaçu S/A - TOBASA. que 
há mais de vinte teve a fa- 
zenda Aldeia Bonita, na épo- 
ca situada no município de 
Tocantinópolis invadida. 

"No Tocantins temos ter- 
ras férteis para todos, com 
chuva e água perene", afir- 
mou Siqueira Campos, di- 
zendo não haver motivo 
para conflitos em nosso Es- 

CHINESES QUEREM 

ACELERAR IMPLANTAÇÃO 

DE MONTADORA 

Palmas (Secom) 

O governador Siqueira Cam- 
pos recebeu na manhã de on- 
tem. 16. a delegação chinesa li- 
derada pelo vice-presidente da 
F( -deraçãt > deliu kí st ria I we (la 
China, Hn Zhengza, que tem 
slatus de ministro de estado. 
Ele veio pedir agilidade no Bra- 
sil e ao Tocantins nos trâmites 
burocráticos j tara a implantação 
da Araguaia Montadora e 
Comemalizadorade Veículos a 
ser implantada em Araguaína. 

'Tudo que nós poderíamos 
fazer no sentido de viabilizar 
este nrojeto ja fizemos", afirmou 
Ru Zhengza. De acordo com ele, 
resta agora somente a conclu- 
são do prédio onde será instala- 
da a montadora. O governador 
Siqueira Cam| tos informou que, 
o que Compete ao Tocantins 
está sendo providenciado. "Te- 
mos especial interesse neste 
empreedimento, já que dará 
novo impulso à economia do 
Estado, gerando riqueza e tra- 

tores nacionais. 
Essa primeira etapa do em- 

preendimento custará IJ$$ 12 
milhões, e os primeiros cami- 
nhões devem estar rodando 
pelas rodovias nacionais e estar 
duais em meados de 1988.0 ca- 
minhão da Araguaia Montadora 
de Veículos já foi balizado de 
'Tocantins", o, a princípio, terá 
somente o motor nacional, mas 
futuramente será inteiramente 
montado com peças e equipa- 
mentos nacionais. 

Neste empreendimento os 
chineses entram com a tecnolo- 
gia, equipamentos e os cami- 
nhões. O Brasil se responsabili- 
zará i xda aquisição de parte dos 
equipamentos, necessários e 
ela produção inicial que é de 

300 caminhões. O Tocantins 
entra no negocio como parcei- 

ribén 

íkmJtJ , -_1 í . > i 

ro, mas também deve comprar 
alguns desses 300 caminhões. 
A delegação chinesa seguiu liara 
Araguaína, onde foram ver de 
perto as obras do prédio que irá 
abrigar a montadora. 
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Boletim de 

Ocorrência 

JORNAL CAPITA] 

Perda de . 
documentos 

Roberto Santana Alves, 
maranhense, solteiro, resi- 
dente no bairro Nova 'impe- 
ratriz, comunicou que per- 
deu sua carteira porta cé- 
dula contendo vários docu- 
mentos pessoais, entre os 
quais, sua Carteira de 
Identidade Civil, C.P.R, e 
outros. 

Perda de 
documentos II 

Ana Claudia do Carmo 
Soares, maranhense, soltei- 
ra. residente no bairro Vila 
Lobão, compareceu na 
Depot para comunicar que 
perdeu uma bolsa contendo 
sua Carteira de Identidade 
Civil e outros documentos 
pessoais. 

Perda de 
documentos III 

Francisco dos Santos Fi- 
lho, maranhense, solteiro, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula con- 
tendo vários documentos 
pessoais. 

O fato ocorreu quando o 
queixoso trafegava pelo se- 
tor Mercadinho na manhã 
de ontem 

Francisco do Valle 

nheiro de Souza. 

Furto de 
bicicleta 

José Mariano Cavalcan- 
te, maranhense, solteiro, 
hsidente na rua 7 de se- 
tembro, comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Monark- ano 96, cor azul. 
Fato ocorrido na tarde de 
ontem quando o referido 
veículo movido a pedala- 
das estava estacionado em 
frente a sua residência. 

Furto de 
bicicleta II 

Amarildo Viana Caval- 
cante, maranhense, soltei- 
ro, residente na rua Le- 
oncio Pires Dourado, co- 
municou que elementos 
desconhecidos levaram sua 
bicicleta Monark, 18 mar- 
chas, ano 97. Fato ocorri- 
do quando a bicicleta es- 
tava estacionada em fren- 
te a Câmara Municipal de 
Imperatriz 

Arrombamento 

ex-concunhado de Davi 

C!a.C:"1 Pede '1risâo assaltantes do caso Davinópolis A Polícia Civil de Impe- 
ratriz, através dos delega- 
dos -Renê Almeida e 
Radige Barbosa, já colo- 
cou dois dos envolvidos no 
assalto ocorrido no final 
do mês de outubro, quan- 
do renderam a secretária 
de finanças do município 
de Davinópolis. Antonia 
Silva, atrás das grades. 

0 assalto rendeu aos 
elementos cerca de R$ 
36.000.00 (Trinta e seis 
mil reais). O dinheiro es- 
tava sendo destinado ao 
pagamento do funcionalis- 
mo público de Davinópo- 
lis. Junto com o dinheiro 
estavam três dos vários 
talões de cheques Daque- 
la Prefeitura. 

Foi através do referido 
documento que a Polícia 
Civil de Imperatriz che- 

' 

n 

Çíí» 

Claudionor Braz, ptocurado pete foUcia tem 
prisão preventiva decretada 

gou ao nome da quadrilha 
Caludionor Braz da Silva 
maranhense, 32 anos d« 
idade, é ex-concunhad( 
do deputado federal Dav 
Alves Silva, e vinha traba 
lhando para aquele muni 
cípio. 

De acordo com a dele 
gada Radige Barbosa, c 
prefeito Daniel Silva, verr 
cobrando da polícia diari 
amente punição aos envol 
vidos no assalto, conside- 
rados por ele elementos 
de alta periculosidade, 

Na última semana fo- 
ram capturados dois ele- 
mentos que confessaram 
ter participado do assalto. 
Ozêias, e José Pereira, 
além de confirmarem a 
participação apontaram 
C laudiomar como mentor 
do assalto. 

Perda de 
documentos IV 

Antonio Wilson Carva- 
lho, maranhense, solteiro, 
residente na rua Pernambu- 
co-Nova Imperatriz, esteve 
na Depol para comunicar 
que perdeu sua Carteira de 

Identidade Civil quando 
trafegeva pela Dorgival Pi- 

Joaquim Batista de Oli- 
veira, maranhense, 32 
anos de idade, residente 
>ia rua Leôncio Pires, 
Dourado comunicou que 
sua casa foi arrombada 
por elementos desconheci- 
dos. 

O fato ocorreu na ma- 
drugada de ontem. De 
acordo com o com uni cante 
os elementos levaram do in- 
terior da residência vários 
objetos, entre os quais um 
aparelho de som 3 em 1. 

PC desbarata quadrilha e recupera motos 

Assaltantes conseguiram roubar de Imperatriz 5 motos somente « 

na última semana 

PLANTÃO POLICIAL 
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Delegado 

Escrivão 

Comissário 

Cciiti) I Vnviru 

Moraes 

Perito 

Agentes 

Joacilo 

Carlos Sérgio, 
Araújo e lindosínho 

A Polícia Civil de Impe- 
ratriz através do Serviço 
decreto de Investigações 
conseguiu desbaratar uma 
quadrilha de assaltantes de 
moto que vinha agindo em 
Imperatriz e região. So- 
mente na última semana 
loram registrados mais de 
cinco furtos de motos. 

Dfna equipe de agentes 
e delegados vem conse- 
guindo prender e autuar 
em flagrante os envolvidos 
nos seguidos assaltos. So- 
mente em Presidente 

utra toram recuperadas 
quatro motos, sendo que 
os policiais já identificaram 
mais 7 motocicletas, che- 
gando a um total de 11 mo- 
tos roubadas em Impera- 
triz e que foram levadas 
para Presidente Dutra 
onde estavam funcionando 
no serviço de moto-táxi 

De acordo com a polícia 
os assaltantes tinham co- 
nexão em Dom Elizeu-PA. 

ondon-PA, Presidente 

Dutra, São João do Paraí- 
so. Amarante e outras cida- 
des da região. Na última 
semana uma moto roubada 
em Novembro ( em Impe- 
ratriz), foi localizada em 
uma fazenda na cidade de 
Rondon do Pará. 

De acordo com o que foi 
apurado pela reportagem 
um elemento identificado 
Pela alcunha de Cabelo de 
Pogo está sendo o princi- 
pal acusado de comandar a 

quadrilha. A identidade do 
elemento não foi fornecida 
pela polícia. 

Para a polícia existem 
mais quadrilhas em Impe- 
ratriz cometendo os mes- 
mos delitos. 

_ ^ trabalho de investiga- 
ções da PC no caso do rou- 
bo de motos em Imperatriz 
vinha sendo desenvolvido 
ha cerca de um ano, quan- 
uo as denúncias de furto de 

motocicletas começaram a 
ser registradas nas delega- 
cias. ^ 

Edital de Convocação 

^ Presente edital, ficam convocados 

\RCSPMTA )S e Soidados PMs' sócios da MIA para uma Assembléia Geral Ordiná 

ARCSPmTa ar"Se .na Sede Provisória da 
u í u rr ™a. ProJetada 04,. n9 12 - Bactiri (Clube t niao), dia 20 de dezembro de 1997 con- 
forme a Ordem do Dia: 

I - Realização da Assembléia Geral Ordiná- 
na para conhecimento do estado financeiro e o 

wfikí/0™ do reiatórío do Presidente do Con- 
mA0

1
,'n,Stra,'V0' às 10h30 ""nutos, em pri- eira convocação, nao podendo realizar com o 

numero inferior a vinte cinco (25) sócios, se 
nao houver far-se-a, meia hora depois com cu«d- 
quer numero; flp 

cãÓIdASSr"b-,éÍa G<rr! 0rdin;iria- Par" realiza- ção das eleições para Presidente da ARCSPMIA 

Un UNAr? •VálÍdo Com participação na vota- 
senT .• lerÇOS (2/3)' cios eleitores pre- 
sócfn COnSt,tu'dos de Cabos e Soldados PMs, 
Í2hÕ0 r:ma de V,ntrl25'' 'l"1' 'erá inicio às l^üUÜ, e termino as 16h00. 

P v^^0 Rf&on*1 de Cabos e Soldados da 3 Militar de Imperatriz e Açailândia. 

11 de dezembro de 1997. 
fosue Lopes Maia - presidente da 

ARCSPMIA 

■HHBBB B 


