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Juíza discute infância e adolescência 

com prefeito Ildon Marques 

O prefeito de Imperatriz 
Ildon Marques de Souza 
recebeu a Juíza da Vara da 
Infância e da Adolescência, 
Luzia Madeiro Nepomuceno 
em audiência na sexta-feira, 23, 
quando trataram de assuntos 
relacionados com a 
problemátrica dos menores na 
cidade e região. O Secretário 
do Desenvolvimento Integrado 
e da Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches também 
participou da conversa entre o 
prefeito e a Juíza. Na conversa 
surgiu um convite do prefeito 
Ddon Marques para que a juíza 
venha a desenvolver um 
sistema de parceria em projetos 
para o setor e a Juíza solicitou 
do prefeito a cessão de 
servidores para atuarem nos 
postos de do juizado e 

■ também alimentação para 
' menores carentes. Ildon 

Marques destacou na 
conversa o seu Projeto Alfa e 
a Guarda-Mirim que foi 
totalmente bandonada na 
interventoria de Dorian 
Menezes e que retornou com 
vários menores à delinqüência 
depois de estarem socialmente 
integrados. Página 4A. 

■ Reeleição 

Prefeitos estão 

omissos à questão 

Os prefeitos brasileiros ainda 

enquanto se concentra na 
contenda entre dois governistas, 

/os tucanos do Governo Federal 
e o PMDB, que quer garantir, 
em troca dos votos necessários 
{)ara aprovar a reeleição, as duas 
presidências do Congresso 
Nacional. Sem entrar na briga 
os prefeitos podem ficar fora do 

• direito de se reeleger, deixando 
a questão para seus 
representante legislativos. 
Página 3A. 
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A Guarda Mirim foi um grande trunfo no combate à deliquência infantil e juvenil e deve retornar em 

Acordão vai urbanizar 

acesso à praia do carnaval 
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■ Imperatriz 
Propostas para 

municipalização da saúde 

A proposta primordial é a 
própria comunidade assumir a 
municipalização da saúde. O 
Conselho Municipal de Saúde 
chama a atenção para a 
necessidade de se conhecer a 
legislação sobre o Sistema 
Único já que o setor é o único 
a conquistar canais e 
instrumentos de participação 
da sociedade civil. 
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Dólar Comercial 
| Compra  RS 1.0197 : 1 

Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 ; 
Dólar Paralelo 
Cnmpra RS 1,034 : 
Dólar Paralelo 

1 Venda  R$ 1.039 ; 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 

: Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 

: Poupança 
Rendimento - 1,1275% 

: Ufir (até dezembro) 
: VdlOl ■' ' RS 0,8247 
• Salário Mínimo 
: Outubro-——— R$ 112,00 
: Salário Família 
i Valor RS 7.66 
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Um acordo que reuniu a 

à Praia do Cacau. O Secretário 
da Infra-Estrutura, Jairo de 
Oliveira, prometeu que ainda 
essa semana estará 
promovendo a limpeza da área 
enquanto a Telma agora tem 
condições técnicas para 

acordo 
instalar linhas telefônicas nos 
clubes náuticos de Imperatriz, 
viabilizando o projeto já 
existente. Nesse acordo, A 
Cemar entra com postes, rede 
elétrica e mão de obra enquanto 
o presidente do Iate Clube e seus 
associados vão contribuir com 
1.500 reais. O presidente do 
Náutico, Raifran, vai entrar com 
nove postes e o Balneário Iate 

responsáveis pela iniciativa, 
celebrado 

Clube colabora com 3 mil reais. 
A urbanização e iluminação da 
rua que acessa a Praia do Cacau 
estará pronta antes do carnaval 
e deverá ser substancial para 
inibir a violência e o medo, 
proporcionado acesso fácil e 
tranqüilo, com total segurança 
aos foliões que vão passar seu 
carnaval na Praia do Cacau e nas 
promoções do B1C. 
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Balcão de negócios atrai 

atenção internacional 

A reservas extrativistas estão sendo preparadas para atrair 
o ecoturismo. O ministério do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos da Amazônia Legal está desenvolvendo parceria no 
sentido de incrementar o setor. 

Brasil entre os quarenta países 

mais visitados pelos turistas 

O Brasil está preparado para permanecer entre os quarenta 
países do mundo onde os turistas mais gostam de estar. A 
indústria do turismo é bastante portentosa em todo o mundo 
e as riquezas naturais do Brasil chamam a atenção em qualquer 
lugar do planeta. 

■ Magma 

O livro polêmico que a seis 

décadas permanece inédito 

Desde 1936, quando foi escrito e venceu o concurso da 
Academia Brasileira de Letras e recebeu 3 mil reais pelo 
primeiro lugar, a polêmica foi levantada e apenas alguns 
poemas puderam ser publicados. 

Pollyana volta ao palco do 

Fly Back e é pura adrenalina 
Pagina 1B 

Terapia de Reposição Hormonal 

A mulher tem de se preocupar com a questão do 
câncer e se preservar de um dos males do século 

Prefeitura municipaliza Prefeitura cadastra 

camelôs. 
Página 54 Página 5A 

escolas. 
Isnard treina com 

prata da casa 
Página 6A 

Falta de higiene 

preocupa. 
Página m 

Walber continua 1 ~ DP ainda é um 

t pági' 



2A □ cidade/opinião □ Domingo, 26 de janeiro delSST JORNAL CAPITAL 

Cartas 
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Fax 

Medicina 

Sr. Editor: 
Recentemente , ao 

colocar uma carta simples 
nos Correios paguei 16 
centavos pela entrega da 
correspondência, havia 
adquirido o envelope por 
sete centavos e no total 
gastei 23 centavos com o 
envelope e com a 
postagem. Depois, fiz outra 
carta. Só que dobrei, 
coloquei etiqueta e não usei 
o modelo tradicional de 
carta com envelope, na 
tentativa de economizar. Ao 
colocar a correspondência 
nos Correios tive que pagar 
23 centavos. 

Explicaram-se que essa 
era a tarifa para pessoa 
jurídica. Depois, constatei 
que o preço era mesmo de 
16 centavos. Os 23 centavos 
são cobrados apenas 
quando a correspondência 
é etiquetada e sem 
envelope. Isto é, os 
Correios cobram por uma 
coisa que não vende e nós 
estávamos pensando estar 
economizando ao usar 
etiquetas. Gostaria de 
receber explicações dos 
Correios e aviso que 
guardei os recebos. E certo 
que a tarifa é reduzida, mas 
as pessoas seguramente 
não sabem que isto está 
acontecendo nem qual é a 
explicação dos Correios. 
Gostaria também que me 
esclarecessem a respeito 
do fato de muitas vezes 

| violarem correspondência, 
e até trocar objetos de 
maior valor por um de 
menor, como já aconteceu 
com uma vizinha, que teve 
um relógio seu trocado por 
um usado por um dos 
funcionários dos Correios, 
que inclusive presenteou o 
seu filho com um objeto 
que pertencia a outra 
pessoa. 

Alcione Dias Peleja 
Setor Rodoviário 

Sr Editor: 
Ixio o espaço reservado 

ao leitor todos os dias, e é 
incrível, mas nunca me 
deparei com nenhuma carta 
de pessoas elogiando o 
trabalho desenvolvido por 
nossas autoridades. 

Mas na realidade, não é 
um fato de causar 
admiração, pois eu também 
estou escrevendo 

[justamente para fazer 
reivindicações para o bairro 
onde resido. 

O nosso maior problema 
é a falta de policiamento, não 
existe ronda policial neste 
bairro, e muito um posto 

| policial. Aqui são os próprios 
moradores que resolvem 
seus problemas policiais. 
Como recorrer as 
autoridades responsáveis 
pela nossa segurança? O 
posto policial mais 
próximo fica localizado 
no bairro Santa Rita, e lá 
os veículos utilizados 
pelos agentes são 
bicicletas. Dá para 
imaginar policiais 
perseguindo bandidos 
montados em bicicletas? 
Estamos nas mãos de 
Deus, não temos a quem 
chamar em caso de 
emergência. 

Genuíno Tavares 
Jardim Planalto. 
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Diabéticos pisam de maneira diferente 

das pessoas saudáveis 
respeito mas o quadro não é 
menos grave. 

Por conta de tudo que foi 
apurado com as 
experiências até agora, a 
palmilha que os 
pesquisadores buscam será 
aquela que, ao receber a 
pressão sobre um 
determinado ponto, seja 
capaz de redistribuí-la para 
outras regiões da planta do 
pé. Vai depender em parte 
dos trabalhos como o que 
tem sido realizado na 
UFSM, com a colaboração 
do doutor em biomecânica 
Alberto Amado, USP, mas 
também da descoberta do 
material mais adequado paia 
a fabricação. Por enquanto 
não existe nada no mundo 
com as características 
desejadas. No entanto, já se 
tem notícias de que o 
laboratório do Centro de 
Biomecânica de Konstanz, 
na Alemanha, que também 
contribui com a pesquisa da 
UFSM, esteja perto de 
encontrá-lo. 

Em princípio, chegou-se a 
apostar no E.V.A., um 
sistético de múltiplas 
aplicações, incluindo a 
fabricação de pára-choques 
de automóveis. O material 
propiciou uma palmilha que 
se molda perfeitamente ao 
formato do pé, mas por não 
transpirante, acabou 
reprovado. Depois, tentou-se 
uma substância gelatinosa. 
"Seria a palmilha perfeita se 
não fosse fria, o que também 

Aloísio Ávila, coordenador 
da pesquisa: "Novo calçado 
servirá também para 
pessoas normais 

Falta de sensibilidade 
Bem, "se faz sentir" trata- 

se no caso, de mera 
expressão. Isso porque, 
cerca de dez anos após 
desenvolver a doença, o 
paciente que não tiver 
controlado a taxa de açúcar 
no sangue terá perdido 
quase totalmente a 
sensibilidade na planta dos 
pés. E o fato de literalmente 
não saber onde aperta o 
sapato pode lhe causar 
problemas. "Pessoas 
normais, quando sentem um 
desconforto ao caminhar ou 
manter-se em pé por um 
longo tempo, tendem a 
modificar o ponto de maior 
atrito com o solo. Já o 
diabético, justamente por ter 
perdido a sensibilidade na 
região, pode desenvolver 
calosidades que geralmente 
se transformam em 
ulcerações e tornam 
irreversível a amputação de 
alguns dedos ou parte do 
pé", explica o 
endocrinologista Claiton 
Dornelles Macedo, 
coordenador da equipe do 
Hospital Universitário, que 
colabora com o Núcleo de 
Biomecânica. Segundo 
Macedo, nos Estados 
Unidos, de 25% e 30% das 
internações hospitalares de 
diabéticos ocorrem por 
causa dessas cirurgias. No 
Brasil, não há estatísticas a 

é maléfico para quem tem 
diabetes", adverte Ávila, que 
apesar disso arrisca uma 
previsão: a solução virá com 
a combinação do E.V.A., que 
seria aplicado na parte 
inferior, com outro material 
a ser descoberto no futuro. 

Até que se obtenha a 
solução satisfatória, 
continuam valendo os 
tradicionais hábitos 
preventivos, como o corte 
coreto das unhas, extração 
de calos e a hidratação da 
pele, além do uso de sapatos 
macios e de bico largo. E, 
especialmente para as 
mulheres, a definitivas 
proibição de salto alto e 
meias sistéticas. "Essas 
preucações podem 
diminuir em até 50% as 
chances de uma cirurgia 
radical", tranqüliza 
Macedo. 

A equipe de 
especialistas envolvida no 
projeto não tem dúvida de 
que o novo calçado atrairia 
A atenção a atenção dos 
fabricantes. 
Principalmente da 
indústria ortopédica, de 
olho no mercado potencial 
de 15 milhões de 
consumidores. "E a indústria 
calçadista em geral viria logo a 
reboque, agindo como os 
fabricantes de automóveis, que, 
usando o conhecimento 
adquirido com com a F-l, 
passaram a desenvolver 
motores com injeção eletrônica, 
acrescenta Aloísio Ávila 

e uma 
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Jucelino Pereira 

Com a perda de sensibilidade causada pela doença, o 
diabético não percebe a formação de calosidades que 
resultam em ulcerações 

Reaproximação 
Ildon Marques e Luís 

Brasília retomam a 
amizade. Nos últimos 
quatro dias o prefeito voltou 
a conversar com o primeiro- 
assessor do período da 
intervenção. Na sexta, por 
exemplo, o marketeiro 
esteve na fazenda do 
mandatário, estimulado até 
pela governadora Roseana 
Sarney, sua interlocutor a 
freqüente. 

Espaço 
Relacionamento refeito, 

é provável que o jornalista 
assuma um cargo na 
administração após a 
aprovação da reforma 
administrativa. Ainda não se 
sabe que função seria essa, 
entretanto tudo indica que 
Brasília não circulará com 
a mesma desenvoltura no 
Palácio Branco como no 
tempo da interventoria. 
Atualmente, os assessores' 
aparentemente com mais 
influência junto ao prefeito 
são os jornalistas Edmilson 
Sanches (Comunicação e 
Cultura e Desenvolvimento 
Integral) e Sérgio Macedo 
(Governo). 

Contatos 
O deputado e secretário 

de Estado da Agricultura, 
Chico Coelho, esteve em 
Imperatriz ontem, sábado. 
Contatando prefeitos que 
participaram da eleição da 
Associação dos Municípios 
da Região Sul (AMSUL), 
vereadores e políticos. 
Coelho planeja a ampliação 
do leque de aliados na 
região tocantina no pleito de 
98. 

Articulações 
Joel Costa (PRP) começa 

a mobilizar apoios com 
vistas à viabilização de sua 
candidatura à presidência 
da AVESMA- Associação de 
Vereadores do Sul do 
Maranhão. O parlamentar 
imperatrizense pretende 
dinamizar a entidade que 
reúne mais de 400 
vereadores em 41 
municípios do sul- 
maranhense. Joel entende 

que a união dos vereadores 
resultará em enorme cacife 
político para beneficiar a 
região com obras e 
realizações por parte dos 
governos estadual e federal. 

Aos Navegantes 
Domingo é dia de vida, 

alegria, recreação, recriação, 
reflexão. 

Unanimidade 
Ex-vereador, o prefeito 

Zequinha Coelho, de São 
Pedro dos Crentes, continua 
conhecendo a linguagem dos 
paralamentares. Todos os 9 
vereadores hipotecam 
solidariedade a sua 
administração. O executivo 
diz que pretende continuar 
operando esse verdadeiro 
milagre até o final de sua 
gestão. 

Perguntinha 
Quantos candidatos a 

deputado dividirão os votos 
dos imperatrizenses? 

Finalmente 
Tudo indica que o time do 

Imperatriz voltará a disputar 
torneios profissionais em 97. 
Os futebolistas torcem muito 
para que isso aconteça. 
Cidade tão importante não 
pode continuar sem uma 
agremiação que a represente 
no esporte mais popular do 
pais. 

Amanhã 
Nesta segunda, 27, os 

vereadores devem aprovar a 
reforma administrativa do 
prefeito. Um mês depois de 
assumir, Ildón Marques terá 
à sua disposição o 
instrumento para concluir a 
montagem de sua equipe. 

Municipalização 
A Secretaria de Educação 

ultima preparativos para a 
municipalização das escolas 
comunitárias conveniadas 
com a Prefeitura. Isso 
implicará um maior 
investimento oficial no 
sistema de ensino. 

Recordar 
É Preciso 

Davi Alves Silva já teve 
70% dos votos em Imperatriz. 
Em 1.988. Hoje a conjuntura 
é outra. Política é dinâmica 
por natureza. 
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Utilidade Púbiica 26/01/97 

Polícia Militar   
Delegacia de Plantão i 
Corpo de Bombeiros ^ 
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hemomar  
Tropigás  
Paragás 
Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal ^ 
Câmara Municipal 
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita  
Defesa do Consumidor 
Cemar 
Caema , 
Correios« 
Receita Federal 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Polícia Federal   
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
São Marcos 
Nice Lobão 

721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 

198 
196 

722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Superintendência Regional dá satisfações sobre IN 

O Superintendente do órgão, OLiveira, pintou uma quadro quase perfeito de tuncionamento 

Côncavo & 

Convexo 

AÍWÍÍÍÍ 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
652 dias. Excelência, uma 

das promessas que mais fez 
com que a senhora 
conquistasse os 
imperatrizenses, foi a de 
asfaltaria a Estrada do Arroz 
logo nos primeiros meses de 
seus governo. E agora a 
senhora já está com mais de 
dois anos a frente do governo 
do Estado e até agora nada. 
Governadora. Será que algum 
dia as promessas que a 
senhora fez na sua campanha 
para chegar até o governo do 
Estado serão cumpridas? 

Encontro de Titãs 
A parceria política formada 

pelo então interventor de 
Imperatriz Fldon Marques de 
Souza e o jornalista e 
marketeiro Luís Brasília, deu 
muito o que falar no ano de 
96, e foi um prato cheio para 
os fofoqueiros de plantão em 
97, com a história do 
rompimento das duas feras. 

Muitas pessoas, inclusive 
alguns aspones, alimentavam 
e apostavam na intriga de 
fldão e BSB, isto é, colocaram 
muita lenha na fogueira só 
para verem o estrago. 

Para a desgraça de uns e 
alegria de outros, lldão e BSB 
tiveram bom sendo e tiraram 
de letra toda essa história, 
estão firme e forte trilhando 
no mesmo caminho em busca 
do mesmo horizonte. Para os 
que apostavam na intriga 
entre lldon e Luís Brasília, foi 
uma decepção, pois ao invés 
do duelo de Titãs, tivemos um 
reencontro cordial e amigável 
entre os mesmos. 

Bloco Draft Bear é 
sucesso 

Mais de 200 componentes 
fazem parte do bloco Draft 
Bear, organizado pelo 
Fernando da Cerpa. Ontem 
foi a apresentação do bloco, 
saindo da Praça da Cultura e 
finalizando na avenida Beira- 
rio, onde aconteceu o 
primeiro grito de carnaval de 
rua de Imperatriz nesta 
temporada de 97. Amanhã o 
bloco Draft Bear se apresenta 
em João Lisboa na Praça do 
Mercado ao som da Banda 
Bumbum de Bebê e do trio 
elétrico Cerpa. 

Pinduca: quatro LPs 
de carnaval 

O carnaval do BIC, 
Balneário late Clube, vai ser 
o mais movimentado da 
cidade de Imperatriz, isto 
porque o cantor Pinduca vem 
com uma banda composta 
com 18 componentes e é o 

único que já gravou quatro 
LPs exclusivamente com 
músicas de carnaval. Além de 
todo esse aparato do Pinduca, 
no BIC os foliões vão poder 
curtir e dançar ao som do trio 
elétrico Tucamfs e do Boi 
Elétrico de Chiquinho 
França, Erasmo Dibel e Luis 
Carlos Dias, entre outras 
feras da música 
imperatrizense. 

Sálvio D/no 
novamente 

A eleição aconteceu nessa 
sesta-feira no plenário Léo 
Franklin da Câmara 
Municipal de Imperatriz, para 
onde convergiram a grande 
maioria dos prefeitos do Sul 
do Maranhão, prestigiando o 
evento de forma 
consagradora. Na abertura 
dos trabalhos foi apresentado 
uma segunda chapa 
encabeçada pelo prefeito de 
Fortaleza dos Nogueiras, 
Gildásio Coelho; mas 
atendendo aos apelos dos ex- 
prefeitos Deoclides Macedo e 
Raimundo Cabeludo, houve 
consenso para formação de 
uma única chapa que acabou 
mantendo a presidência com 
Sálvio Dino, prefeito de João 
Lisboa, e Gildásio assumindo 
a Ia Vice-Presidência. Sálvio 
Dino foi escolhido por 
aclamação para dirigir a 
entidade no próximo 
mandato. 

Nelson Castilho 
X índios 

O esposo da prefeita de 
Montes Altos, Nelson 
Castilho, chegou de São Luis 
disposto a tudo para manter 
a questão em litígio com os 
índios Krikatis, devido à 
demarcação da reserva 
indígena, a qualquer custo. 
Nelson adiantou que deverá 
acontecer uma reunião com 
os agricultores de Montes 
Altos na terça-feira, quando 
deverá ser tomada uma 
decisão para se definir as 
ações* que de verão ser 
tomadas. Por enquanto o 
processo de demarcação da 
reserva se encontra 
paralizado em São Luis, mas 
Nelson Castilho anunciou 
que vai partir para a 
represália contra os 
Krikatis; ele disse que 
pretende levantar 
barricadas na entrada da 
cidade impedindo o acesso 
dos índios ao perímetro 
urbano, já que os Krikatis 
interromperam o tráfego na 
estrada que vai para Sítio 
Novo e Amarante do 
Maranhão. 

Os números anunciados 
pelo Superintendente Regional 
do Inss, Oliveira, são bastante 
animadores, e quase faz os 
aposentados, principalmente, 
acreditar que o Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
é uma instituição exemplar. 

O setor de arrecadação do 
Inss-Maranhão, segundo o seu 
Superintendente é bastante 
eficiente e figura entre os 

' melhores do Brasil. Fica em 4° 
lugar no Nordeste e em 7o no 
país. 

Se houver uma análise por 
etapa, vamos perceber que 
com uma arrecadação tão forte 
seria meio inexplicável o 
porque do órgão não dispor de 
recursos para os seus 
segurados, já que arrecada tão 
eficientemente e teria, 
obrigatoriamente que, pelo 
menos, apresentar 
discriminadamente o que 
arrecada e o que gasta, coisa 
insistente na prestação de 
contas da Superintendência 
maranl^nse do Inss. 

Uma coisa o 
Superintendente não esqueceu 
de divulgar, quanto o órgão 
gasta. Aí também os números 

são assutadores, 150 milhões 
mensais. Nesse item ele não 
divulgou em que lugar do 
ranking nacional ou regional o 
Maranhão se encontra, da 
mesma forma como não 
divulgou quanto o órgão 
arrecada. 

Sem dados detalhados 
sobre essa conta, a divulgação 
prestada pelo Superintedente 
Regional, Oliveira, fica como 
mais uma tentativa de justificar 
o injustificável diante da caótica 
situação em que se encontra a 
saúde no Maranhão; parece 
que Oliveira se sentiu na 
obrigação de dar uma força 
para o Sistema Único de Saúde, 
o SUS, que tem falhado 
sistemáticamente no 
Maranhão deixando de efetuar 
o repasso dos recursos, que 
necessariamente, teriam de 
estar em poder dos 
prestadores de serviço. Nessa 
questão, se não houve qualquer 
tentativa de colaboração com o 
SUS, então o tiro saiu pela 
culatra porque foi uma péssima 
hora para qualquer prestação 
de contas da saúde. Prestar 
contas de que? Do que não 
existe? 
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Este é o verdadeiro quadro dos aposentados do INSS 

■ Aposentados na penúria 
São pelo menos 400 mil aposentados em todo o estado do Maranhão, e com previsão de um aumento substancial até o ano 

dois mil. 
Todo esse contingente está fadado aos limites da miséria se formos considerar o valor da pensão que o Inss, através do 

pensamento do Governo Federal, considera como suficiente para a sobrevivência de uma família. 
Os pensionistas e aposentados do Inss podem contar essa estória até com mais propriedade do que o Superintendente 

Oliveira, agindo por simples dedução do nível de vida a que são obrigados a conviver, face os parcos salários que recebem e a 
deficiente assistência médico-hospitalar, a que o Inss se propõe quando é fechado o contrato obrigatório de Seguridade Social, 
quando se assina a carteira. 

■ Sem assistência e sem ambulâncias 
Ainda essa semana um cidadão precisou de uma ambulância para ser transportado para Goiânia e não foi possível conseguir 

junto ao Inss porque, segundo as explicações da chefe do Escritório do Inss em Imperatriz, desde o governo de José Sarney 
que os recursos para Imperatriz estão suspensos, e qualquer eventualidade fica impossível ser atendida. 

Muito embora faça parte da lista de obrigações do Inss, para com o segurado, a funcionária do órgão simplesmente alegou 
tal inviabilidade e fica tudo por isso mesmo, como se o segurado é quem tivesse obrigação para com o Inss. Um descalabro 
absurdo. 

Se o Inss é o quarto arrecadador do Nordeste e o sétimo do país, é preciso que se saiba exatamente quanto é arrecadado 
para que o cidadão brasileiro possa avaliar se os quatrocentos mil aposentados maranhenses são suficientes para consumir ta 
montante arrecadado. 

■ Consciência coletiva 
Se houvesse uma consciência coletiva por parte das entidades comunitárias e sociais, essa questão já era para estar sendo 

■resolvida na justiça, movida pela OAB, Câmara de vereadores e até mesmo pelo combalido Fórum da Sociedade Civil, já que os 
segurados tem suas obrigações mas também têm seus direitos; assim como o Inss que tem seus direitos e^precisa cumprir com 
suas obrigações. 

Todos os direitos públicos aliujados é passivo de ação popular. Direito coletivo também se enquadra nessa questão, e caso 
haja uma ação mais efetiva da própria comunidade para que seja feito o repasse para o município de Imperatriz, talvez haja uma 
inversão dessa situação já que a "revolução de janeiro" não pode se restringir aos interesses políticos de meia dúzia. 

■ Reeleição 

Omissão dos prefeitos pode ser fatal 

A militância do PMDB mostrou que pressão vale, e muito. Agora só 

faltam os prefeitos entrarem na briga 

Porque os prefeitos deveriam 
entrar na questão da reeleição? 
Obviamente porque contar 
apenas com seus representantes 
parlamentares não vai ser 
suficiente para garantir os anseios 
políticos das bases eleitorais, já 
que o Congresso Nacional se 
transformou num campo de 
batalha entre dois aliados, 
Governo Federal e PMDB. 

Enquanto o PMDB está 

preocupado com as duas 
presidências do Congresso, 
Senado e Câmara dos Deputados, 
o Governo Federal só pensa no 
cargo de presidente. Entre uma 
rusga e outra depara-se com a 
questão do Governo reinvidicar 
as duas presidência do 
Congresso para garantir o que 
eles chamam de reformas sociais. 

Até agora ninguém falou em 
prefeitos. A não ser que seja 

ponto passivo para influir nas 
barganhas, os prefeitos correm 
o risco de ficarem fora dessa 
parada, prejudicando, inclusive, 
os governadores que ainda não 
entenderam que podem 
construir suas chapas de 
reeleição simplesmente em 
apoio aos prefeitos que, com 
toda a certeza, vão querer 
retornar ao cargo. 

Tem gente garantindo que a 

reeleição é o primeiro passo para 
se chegar ao parlamentarismo; 
agora, se as reforma políticas e 
sociais pretendidas e alardeadas 
por Fernando ■ Henrique 
Cardoso vier com preço que a 
população está pagando para 
manter o Plano Real, aí vai 
sobrar governo e faltar povo, 
porque a fome, a miséria e a 
saúde, podem dizimar os 
brasileiros. 

TCI 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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DO SOI 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, de 

Extração: Rua 15 de Novem 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

Administração municipal 

Juíza e prefeito discutem 

situação do menor 

No encontro, Ildon Marques destacou 

importância da Guarda-Mirim 

UMm 'éMÀ. 

h" 

Jornal Capital O seu líder diário 

O prefeito Ildon Marques 
concedeu audiência à juíza da 
Vara da Infância e da Juventude, 
Dra. Luiza Madeira 
Nepomuceno, dia 23, quando 
trataram de assuntos 
relacionados com a 
problemática dos menores de 
rua. A convite do prefeito, 
participou da conversa o 
secretário Edmilson Sanches, 
titular - das pastas do 
Desenvolvimento Integrado e 
da Comunicação e da Cultura. 

A juíza solicitou ajuda da 
Prefeitura na alimentação dos 
menores carentes que estão na 
Funac (Fundação Nacional de 
Assistência à Criança). Embora 
a responsabilidade pela 
manutenção desse órgão seja 
do governo estadual, este não 
vem cumprindo essa atribuição. 

Luiza Madeiro também 
solicitou ao prefeito a cessão de 
servidores para auxiliar em 
trabalhos nos postos do juizado 
de menores da rodoviária, do 
aeroporto e da estação 
ferroviária. 

Ildon Marques convidou a 
juíza a desenvolver em parceria 
com a Prefeitura projetos 
semelhantes, para não haver 
dispersão de esforços, talentos 
e outros recursos a ser 
investidos em causas 
semelhantes no município. 

O prefeito lembrou o Projeto 
Alfa, dosguardas-mirins, que foi 
abandonado no governo Dorian 
Menezes, o que reconduziu à 
marginalidade menores que 
estavam socialmente 
integrados. Ildon Marques 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA NQ 001, de 01 de janeiro de 1997 

Dispõe sobre aumento de patrimônio e troca dc títulos e 
carteiras sociais. 

0 PRESIDENTE DO BALNEÁRIO IATE CLUBE, no uso 
das atribuições legais, que lhe atribui o Estatuto do Balneário 
late Clube, no capítulo XIV das disposições gerais e trasitórias. 

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 
54 e 55, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 50,00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$ 30,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que todos os sócios: Remidos, 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarão R$ 5,00 
(cinco reais) à Secretaria do clube, pela expedição da Carteira 
Social. 

TV - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

iiiiperatriz-MÂ.^/éalariüiro de Í397 

PmúQrn dó Balneário Ias Clube 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 
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Ildon quer integração de todos na campanha de 
proteção ao menor de rua 

comentou que o Alfa tem 
"enorme profundidade social", 
em virtude da sua base técnica 
e científica. Ele observou ainda 
que "o problema não está na 
criança nem na rua; está na casa 
da criança". Por isso, o Projeto 
cuidava também dos pais e 
considerava a parte espiritual 
da família, respeitada a opção 
religiosa de cada uma. E preciso 
"levantar os olhos da criança 
para Deus", declarou o prefeito. 

Ddon Marques também falou 
■da necessidade da integração 
do Projeto com a família, por 
perceber que não adiante a 
criança aprender boas coisas 
em um local e, depois, deparar- 
se, em seu lar, com uma 
realidade de pais bêbados, . 
violentos. Ele também criticou 
a atitude dos que autorizam 
menores a vigiar seus carros, 
porque nesse caso estão sendo 
bons com seu próprio 
patrimônio, não com a criança. 

Das,quase duzentas crianças 
que participaram do Alfa, 
apenas duas retornaram à 
marginalidade, mas logo foram 
novamente recuperadas: uma 
fez cursos de capacitação 
profissional e outra ingressou 
na Marinha. Esses dados 
superam os índices estatísticos 
de não reintegração do menor, 
que, segundo lhe dissera a 
governadora Roseana Sarney, 
na qualidade de socióloga, 
seria 60% oa, se o programa 
fosse um sucesso, 40% de 
retorno à marginalidade. 

O prefeito declarou que não 
encara o Projeto como uma 
tarefa, mas como uma missão, 
para acrescentar logo depois 
que não basta dar comida e 
abrigo, porque isso as crianças 
de rua sabem conseguir, seja 
com o furto, com o roubo, o 
assalto, com a violência. O de 
que elas precisam é, 
essencialmente, de carinho, 
amor: de um modelo para que, 
no seu próprio tempo, possan# 
fazer o caminho de volta da 
marginalidade e do abandono 
para a normalidade e o 
crescimento sócio- 
profissional. 

Ao ser solicitado pela juíza 
a colaborar na manutenção de 
menores que estão sem 
alimentação, concordou, mas, 
considerando que não tem 
dever legal para tal atitude, fez 
questão de dizer ser 
necessário responsabilizar as 
partes. "O município está 
suprindo c nue é de 
responsabilidade do Estado. 
E, presentemente. Imperatriz 
mal dá conta de suas 
responsabilidades e não pode 
arcar com a 
irresponsabilidade do 
Estado", comentou. 

O prefeito disse, ainda; 
"Menores abandonados não 
precisam de nós para lhes dar 
comida. É cômodo alimentar 
um bicho. O sacrificante, a 
verdadeira missão está em 
alimentar a mente, a alma, o 
espírito". 

Carteia 

RS 4,00 
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Edifõo Especial de Ano Novo* 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

19 Batida: 1 Mobilete - 2S Batida: 1 Moto C-100 Dream - 39 Bati- 

da: 1 Automóvel Mil 
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Editor: Raimundo Primeiro Telefones: (098) 721-5087/723-2411 

PoUyamia volta ao Fly Back 
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É só adrenalina! 

Após curtir uma temporada 
de férias, a apresentadora e 
cantora Pollyanna retoma volta 
ao comando do "Estação 
Alegria", na Dannceteria Fly- 
Back (Beira-Rio), a partir das 
18 horas. 

Pollyanna mostrará aos 
baixinhos presentes suas 
músicas novas e antigas. Estará 
acompanha de seus Baby Cafs, 
com a performance que já é 
conhecida do público 
imperatrizense. 

Participam da programação 
o palhaço Alegria e sua boneca 

maluca e Tiririca Cover, com 
muitas brincadeiras. 

Vai acontecer, também, o 
primeiro grito de carnaval para 
a galera esperta que freqüenta 
a casa de espetáculos. 

Portanto, isso quer dizer 
que as crianças presentes a Fly- 
Back neste domingão de 
badalação terão muita 
adrenalina. 

Pollyana informa que já 
trabalha na preparação de sua 
agenda para 1997. Anuncia que 
estará repleta de novidades e 
surpresas. E só conferir!!! 

Ainda nesta edição: 

Na seção de Saúde, o 

ginecologista Alberto Soares Filho 

fala da importância da terapia de 

reposição hormonal. A mulher 

deve ter preocupação com o 

câncer. 

Página 4C 

Em reportagem especial, Durcila 

Cordeiro desvenda detalhes sobre 

o Magma, o liyro inédito de 

Guimarães Rosa. 

Página 2C 

O acadêmico Edmilson Sanches 

trás "Mil e uma vezes dentro de ti". 

O lado poético do secretário 

(indicado) da Comunicação e da 

Cultura continua forte. 

Página 3C 

■ Ecoturismo 

Brasil continua na lista de 

preferência de turistas de todo o 

mundo e turismo fortalece a 

economia. 

Página 3C 

r\íSO'<ATORIO ClcSIO FOMSECÂ 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos roí* convênio. Fone: 72 1-54 1 
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Pesquisadora afirma que a 

polêmica sobre o livro continua 

Até que haja a publicação comercial do livro, Magma continuará na clandestinidade 

por Durcila Cordeiro 
Especial para Revista do 

Primeiro 

Quatro anos depois da 
pesquisadora Hygia 
Therezinha Calmon Ferreira 
ter defendido sua tese de 
doutorado "João Guimarães 
Rosa, As Sete Sereias do 
Longe", pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp-Rio 
Preto) e de ter revelado 
"Magma" e "O Imperador" 
(duas obras inéditas do 
escritor), a polêmica para a 
publicação, da primeira 
continua. Ela, inclusive, se 
prepara para lançar ainda este 
ano o livro "Magma de João 
Guimarães Rosa: A Saga de um 
Livro Inédito", onde irá contar 
todos os percalços da obra. 

Hygia Ferreira, que está 
empenhada na luta para a 
publicação da obra (91 poemas 
inéditos), diz que tudo continua 
na mesma, embora a imprensa 
tenha divulgado que a família 
do escritor tinha concordado 
em publicá-la. 

Em recente reportagem 
publicada na Revista Veja de 17 
janeiro, uma das filhas do 
primeiro casamento de 
Guimarães Rosa, Vilma 
Guimarães (ela é funcionária 
da Embaixada Brasileira em 
Londres) disse que a obra do 
pai pertence a humanidade. 
Desta forma deu sinal verde 
para o editor da Nova Fronteira 

- 

il 

ÍS: 

iLii 

:L:: 

m 
■íí:S 
W-; 

Guimarães Rosa se passou para o lado claro 

(responsável pela publicação 
das obras de Rosa), Carlos 
Lacerda dizer que estava 
"transposto o obstáculo" para 
a publicação do livro, pois havia 
a aprovação da família. No 
entanto, Hygia Ferreira diz que 
para isso, depende ainda da 
opinião dos. membros da 
família: Agnes Guimarães Rosa 
de Andrade (também filha do 
primeiro casamento) e da 
segunda esposa esposa e viúva, 
Aracy Moebius de Carvalho, 
que tem por procurador o neto, 

Eduardo de Carvalho Tess 
Filho. Não há nenhuma 
declaração deles aprovando, 
segundo a pesquisadora, que 
também é amiga da família. 
Segundo ela, os parentes de 
Rosa reconhecem o seu 
trabalho (tese) e a importância 
de "Magma", mas não há 
definições. "Passados/ esses 
anos, ainda fica a dúvida", 
disse. 

Hygia não aceita os 
argumentos utilizados para a 
não publicação. Como a de 

dizer que os versos do poeta 
são imaturos, ou que foram 
feitos para ganhar concurso, ou 
ainda que ele em algum 
momento não quis que fossem 
publicados. Ela explica que 
Guimarães Rosa não poderia ser 
imaturo. A começar que foi 
desde a mais tenra idade, um 
garoto fora de seu tempo, 
maduro. "Aos quatro anos já 
falava francês e aos sete rezou 
uma missa em latim", disse. 
Quanto a querer somente 
participar de um concurso, ela 
diz que seria o mesmo que dizer 
que ele corria atrás do dinheiro, 
"o que não era verdade". E 
sobre o último argumento, ela 
diz ter como provar que tem um 
momento em que o escritor, 
preparou "Magma" para ser 
publicado. Mas isso só revelará 
no seu livro que está 
escrevendo sobre a hiáferia de 
"Magma". 

A mesma Academia 
Brasileira de Letras que 
premiou Magma em 1936, hoje, 
encontra resistência em seu 
presidente, o filósofo e escritor 
Antonio Houaiss. Segundo 
declaração sua a imprensa 
nacional, "Magma é um 
desastre na vida literária de 
Guimarães Rosa". Há então 
controvérsias, segundo Hygia. 
Os poemas, segundo ela, foram 
julgados por pessoas de 
gabarito, como Guilherme de 
Almeida. Ela cita, inclusive, o 
discurso entusiasta de Almeida 

sobre os poemas de Rosa, 
naquela época. "Nativa, 
espontânea, legítima, saída da 
terra como uma naturalidade 
livre de vegetal em ascensão,..", 
disse Almeida. 

Hygia Ferreira conclui que a 

obra de Rosa é de sua 
importância para aqueles que 
admiram e pesquisam o 
escritor. Há ainda simpatizantes 
da publicação da obra como o 
escritor Antonio Callado e o 
bibliófilo Plínio Doyle. 
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Tese revela lado místico da obra de Rosa 

.Hygia Therezinha Calmon 
Ferreira levou três anos para 
escrever a tese "João 
Guimarães Rosa, As Sete 
Sereias do Longe". Mas há 16 
anos já pesquisa o escritor. A 
(físsertáçãõ cía pesquisadora 
defendida em 1991 e que 
obteve a nota máxima com 
distinção e louvor tem como 
característica, além de nove 
obras publicadas, as duas 
revelações: Magma e O 
Imperador. 

Reconhecida, inclusive, pela 
ABL, onde recebeu prêmio em 
92, pela tese, Hygia conta como 
chegou ao inédito. Em 1990, 
quando já estava na fase final 
de redação do trabalhou, 
tomou conhecimento da 
existência da existência de 
poemas de Magma, que foram 
publicados na imprensa e do 
local onde estavam. Então, 
Hygia ligou para seu primo e 
único assessor no Rio de 
Janeiro, Antonio Rodrigues 
Ferreira e lhe pediu que fosse 
até o Instituto Afrânio Coutinho 
e copiasse tudo que pudesse. 
Ele fez uma surpresa maior 
trazendo a cópia e mais... 
Trouxe uma cópia do 
Imperador. "Ficamos 
emocionados, quando me deu 

a notícia, não sabia que teria 
acesso a obra assim tão fácil", 
disse. 

Raramente "Magma" consta 
da bibliografia de Guimarães 
Rosa e o Imperador nem a 
família reconhecia, segundo 
Hygia. Inclusive, foi a partir da 
tese, que tomaram 
conhecimento e até o editor da 
Nova Fronteira, chegou a ligar 
para a pesquisadora pai a saber 
do que se tratava. 

Na tese de Hygia, dividida 
em cinco capítulos, Rosa é 
revelado. O primeiro capítulo, 
"Heranças no Corpo da 
Escritura Roseana", ela traça a 
trajetória do pensar, do 
repensar e do transpensar de 
Rosa. Ali dois roteiros: leitura 
filosófica, espiritualidade e a 
leitura parafilosófica. Aqui 
levanta filósofos, literatos, o 
local da citação, presentes na 
obrado escritor. No momento, 
levanta a "Questão da 
Infinitude". Aqui Hygia traça as 
relações entre a existência, o 
problema da morte e a visão 
religiosa, a transcedência. No 
capítulo três, segue as "Formas 
da Arcese e da Mística 
Humana", presentes na obra de 
Guimarães Rosa. O escritor 
caminha pelo itinerário da 

perfeição que é: "humildade", 
"sabedoria", "quietude", 
"meditação", ordem 
"sobrenatural", "amor" e 
"Deus". 

No quarto: "As Sete Serias 
do Longe". Alegoria que 
reconhece o caminho a ser 
seguido pela alma numa 
manifestação de sua 
espiritualidade: "si mesmo", a 
"felicidade", "a aventura", "o 
longo atalho", "a poesia", "a 
esperança", "a saudade". Hygia 
explica que as Sete Serias seria 
a totalidade humana aos olhos 
de Rosa. SeHa preciso isso para 
ser perfeito. A harmonia 
universal (intrínseca). 

A sereia representa a 
própria poesia, Ele dizia, 
segundo ela, que "a religião, a 
poesia e a metafísica caminham 
juntas". 

O Canto da Seria seria o 
chamamento para a aventura. 
E do longe, de onde vem o 
chamamento. 

O último capítulo da tese, 
vai revelar os sete espaços 
sagrados para Rosa, melhor 
dizendo, onde o sagrado se 
manifesta. Primeiro a casa, que 
é o centro energizador; o 
jardim, onde estão as 
lembranças os espantos; os 

rios, um oceano de sabedoria; ; 
o sertão, onde está a solidão | 
concentrada, está dentro da 
gente; o morro, é que vai ditar 
os recados; o páramo, aqui em ; 
sentido figurado, representa a i 
solidão concentrada e por 
último o cemitério, que é a 
última moradia, o transfúgio. 

Hygia Ferreira faz todo um : 
apanhado, onde estuda 
também Rosa por métodos 
cabalíscos, misticismo, 
numerologia. Rosa era assim 
também, segundo ela. Ele 
bebia de todas as religiões para 
erigir a sua e isso fica claro em 
um dos seus personagens, 
"Riobaldo". A religião dele era 
livre. Prova disso é também um 
desenho inédito que está na tese 
de Hygia, feito i)or Guimarães 
Rosa, onde aparece, sete 
degraus e no último está 
representada a pomba do 
divino. Os sete degraus que 
levam a perfeição. Nas suas 
obras podose ver mais 60 vezes 
o número sete. E por isso que 
ela crê, que este ano, que é sete 
também, seja o ano de 
Guimarães Rosa. 

Alese já foi Por tugal, Estados 
Unidos e França. É o único lugar 
que se pode consultar as obras 
inéditas de Rosa. 

Rosa: e os pais, D. Chiquinha e Florduardo durante visita a 

livro inédito completa 

seis décadas de 

ineditismo 

Este ano "Magma" 
completa 60 anos de 
ineditismo. Escrito em 
1936 e inscrito no concurso 
da ABL, recebeu o prêmio 
de r lugar (3 mil réis). 
Apenas alguns poemas 
foram publicados em 1987 ; 
no Folhetim Folha de São 
Paulo, Além disso, 96 
marcou os 50 anos de 
Saga lã na e os 40 anos de 
grande Sertão: veredas e ■ 
mais três livros de Rosa. 

Em Magma, segundo a 
Hygia Ferreira, aparecem 
vários motivos, que são 
retomados mais tarde, 
como é "Reza Brava", 
poemas sobre a reza de 
São Marcos e São Mauro. 
Essa operação volta no 
couto "São Marcos", de 
Sagarana. No Araguaia 1 
aparece o sábio e oi 
solitário homem em sua 
canoa, reto mando no 
magnífico couto "A 
Terceira Margem do Rio".; 
Hoje, há apenas quatro 
exemplares de Magma. 

Um tia Oficina Literária 
Afrânio Coutinho, no Rio ^ 
de Janeiro, urn no Instituto 
de Estudos Brasileiros da 
USP, «ma outra cópia com 
Hygia e a última na Editora 
Nova Fronteira Os 
originais desajmeceram 
da Academia Brasileira de 
Letras. 

O Imperador, outra 
descoberta de Hygia 
Ferreira, é um esboço de 
novela. Foi escrito em 
papel timbrado da 
Secretária do Uawraty e 
publicado uma única vez 
em uma revista argentina, 
em 1972, a "Mundo 
Nuevo". A pesquisadora 
achou a obra na Oficina 
Afrânio Coutinho. São dois 
blocos de págiuâs avulsas. 
Aqui, Rosa escreve sobre a 
Festa do Divino. 

í) u rei I c C o r deito f 

jo r nalista» t rab alha na 
Secretaria de 
Comunicação da 
Prefeitura de Imperatriz. 
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■ Ecoturismo 

Balcão de negócios é atraçL j 

Brasil continua na lista dos 40 países mais procurados pelos turistas de todo o mundo e 

reservas extrativistas são a próxima atração 

O Brasil está preparado para 
permanecer na lista dos 40 
países mais procurados pelos 
turistas. Em breve, novas 
atrações serão oferecidas como 
as visitas às reservas 
extrativistas. Ações como esta 
tornam o País ainda mais 
competitivo neste ramo de 
negócios que é o ecoturismo, 
revela o ministro da Indústria, 
Comércio e Turismo — MICT, 
Francisco Dorneles, em 
entrevista. 

O desenvolvimento 
sustentado defendido pelo G 3/ 
4 7 e, oficialmente adotado por 
vários países como o Brasil, abre 
muitas persixíctivas econômicas 
como a comercialização de 
produtos in natura 
ecologicamente corretos e que 
são cultivados em áreas de 
reservas extrativistas. Há bons 
investimentos nesse setor? 

O Ministério do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e 
da Amazônia ! egal disponibiliza 
investimentos para o setor, 
atendendo atualmente usinas de 
beneficiameiito primário da 

borracha, usinas de 
beneficiamento de castanha e 
unidades de produção de couro 
vegetâl. O ministério também 
está financiando para o 
transporte da produção, barcos, 
tratores, toyotas, caminhões e 
animais de carga. Os 
investimentos são ainda 
destinados a armazéns para 
guarda da produção, bem como 
para casas de farinha e 
peladeiras de arroz. 

Há projetos de visitação 
turística para essas áreas de 
reservas extrativistas? 

Nossa ação no campo do 
ecoturismo é resultado de uma 
parceria entre o MICT e o 
Ministério do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal. Estamos, inicialmente, 
preocupados em preparar as 
reservas extrativistas para essa 

'nova oportunidade de 
desenvolvimento econômico. 

Antes de fomentarmos a 
disseminação de projetos turísticos 
nessas áreas, queremos garantir 
que a atividade venha a ser 
implantada mediante sólidas 
bases de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. 

Em 1997 estará em curso um 
programa de capacitação 
especialmente desenvolvido para 
o ecoturismo em reservas 
extrativistas, disponibilizando 
pessoal qualificado tanto para as 
ações de planejamento quanto 
para as que se referem à opçração 
empresarial. 

O econegócio é 
abrangente, passando pelo 
ramo de hotelaria, agências 
de viagens, restaurantes etc. 
até pequenos investimentos 
como atividades com 
esportes radicais. Qual o 
fluxo de negócios nesse ramo 
e como o Brasil pode 
construir unq calendário de 
eventos atraentes? 

A diversidade de segmentos 
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Ministro Dornelles: a hora do municipalizar o turismo 

econômicos que interagem para 
a promoção do ecoturismo é 
muito expressiva, o que toma a 
coleta e tratamento de dados do 
setor, uma tarefa um tanto 
complexa, principalmente por se 
tratar de. um segmento turístico 
relativamente novo em nosso 
País. 

Persiste, ainda, muita 
desinformação e muitas 
atividades e negócios acontecendo 
sem a devida integração e o 
correto planejamento. . 

O Governo Federal vem 
trabalhando no sentido de 
reverter esse quadro, fazendo com 
os setores empresariais, as 
associações de classe e os órgãos 
públicos envolvidos trabalhem na 
elaboração de um programa 
nacional específico para o 
ecoturismo. 

Qual o apoio que o 
Governo Federal pode dar às 
prefeituras e aos empresários 
do setor? 

O Programa Nacional de 
Municipalizacão é o instrumento 
de maior envergadura já 
desenvolvido pelo Governo 
Federal no sentido de promover o 
desenvolvimento turístico em 
âmbito municipal. 

Os municípios turísticos 
brasileiros têm acesso a esse 
programa que visa a 
descentralização da gestão e do 
planejamento turístico, sempre 
tendo por ponto de partida o 
desenvolvimento sustentável. A 
partir desse planejamento, os 
municípios poderão canalizar 
instrumentos e meios adequados 
para promover o desenvolvimento 
turístico local. 

A partir de linhas de 

financiamento já disponíveis 
para empreendimentos 
ecoturísticos privados. 

Ser ecologicamente 
correto implica estar atento 
aos avanços da tecnologia e 
substituir equipamentos 
poluentes e/ou obsoletos. A 
indústria brasileira tem 
capital e recursos humanos 
capacitados para desenvolver 
novas tecnologias? 

A atividade do ecoturismo 
requer o uso de tecnologias 
modernas que minimizem 
impactos ao meio ambiente. A 
demanda por equipamentos e 
técnicas, desenvolvidos ou 
adaptados para atebder ao setor 
estimulará nosso parque 
industrial a responder rápida e 
eficientemente sem sombra de 
dúvidas, o Brasil tem capacidade 
para tal. 

Fazer econegócios no 
ramo de ecoturismo significa 
estar preparado para todas as 
frentes atrativas do setor, 
como a realização de 
caminhadas, - esportes 
radicais e observação 
científica. Ou seja, pode se 
levar grupos de estudiosos 
para observar a migração de 
pássaros, a vida dos 
mamíferõs etc. Este aspecto 
científico do ecoturismo já é 
explorado no Brasil? 

O ecoturismo é uma tendência 
mundial. Os "nichos" dessa 
atividade vêm exigindo a oferta 
de produtos especializados que 
atendam aos diferentes focos de 
interesse e aos variados níveis de 
conhecimento e exigências dos 
turistas. 

No Brasil, já encontramos 

empresas especializadas em 
promover, com qualidade, 
programas ecoturísticos 
destinados a estes grupos de 
turistas. 

Qual a meta de 
econegócios do Brasil para 
1997? 

Os estudos internacionais 
apontam para a expansão do 
fluxo de ecoturistas e 
consumidores do turismo de 
aventura, em 20%. O governo 
buscará disponibilizar linhas de 
financiamento que atendam a 
esta demanda e a partir daí 
poderemos agir mais diretamente 
em ações de promoção deste 
segmento do turismo. 

Como os estados e as 
prefeituras reagem e se 
preparam para a realização 
de econegócios, atraindo o 
turismo interno e externo? 

, Observamos hoje um grande 
número de seminários, 

'congressos e outros eventos 
relacionados ao ecoturismo, 
sendo promovidos por 
prefeituras, associações de classe 
e 

órgãos de governos estaduais. 
Em todos esses 

acontecimentos, comparecem os 
mais renomados experts em 
ecoturismo do País e do exterior. 

Ainda um tanto 
desorgan izadam ente, mas com 
enorme velocidade e alcance, o 
conhecimento e as discussões 
acerca do ecoturismo estão sendo 
disseminados em nosso País, 
demonstrando o elevado interesse 
de estados e municípios em 
adequarem-se às especificidades 
dessa crescente demanda 
turística. 

Mil e uma vezes 

dentro de tí 

por Edmilson Sanches 

— Milla... 
— Humm... 

Madrugada sonolenta. A 
janela traz-me o mesmo 
olhar de estrelas, 
imensidão e lua. 

Deitada lindamente a 
amada. Dela tornara-me 
senhor e nela escrava 
isaura escravizara meu 
amor. 

Que coisa! Em mil dias 
mil vezes se fez e liquifez- 
me dentro dela. Sêmen 
sangue suor saliva sexo. 

Sabe, neste momento em 
que acoplo minhas mãos 
em concha osobre o 
contorno dos teus seios... 

Mille. Mil. 
Mil corações valsou 

ataulfo. Mil lágrimas 
chorou adelino. Mil 
mulheres cantou hefivelto. 
Mil. Mil. Mil coisas. 
Ronronando 
educadamente, um Mille (o 
Mille é Uno. Fiat Nele) 
atravessa lá embaixo a 
madrugada que parece não 
descamba. Alua lá em cima 
acima de nós espia pelas 
frestas e nos percebe nus. 
Agora por exemplo tuas 
ancas se repartem e cada 
parte me aglutina me 
deglute amalgama catalisa 
cataléptico cataplasma 
cataclismo. É assim nós 
dois. Fundimo-nos. 
Fundimos o que podemos. 
E mil vezes nós nos 
podemos quase tudo. 

Madrugada sem horas. 
Uma chuva chocha e chata 
chapadinha o chão 
chacoalha o choco coaxar 
de coxos sapos. 

Mil. Mille. Mil mjlhas 
nós nos andamos nossos 
corpos. Mil vezes a mastro 
e vela tuas costas eu 
litoraneei. Mil vezes tu e 
eu, nós, milady milord. My 
Lord! Mil! — A 
imortalidade da felicidade, 
a longevidade dos justos. 
Cada dia da árvore da vida, 
mil anos. Mil, um "Mil anos 
são como um dia", salmeia 
a Bíblia. Adão perdeu sua 
vida de mil anos porque 
pecou uma vez. Uno Mille. 

Pecamos adamicamente mil 
vezes e, eu e ela, quanto 
temopo perdemos? Sei lá. 

Esse teu corpo mil-flores 
que incenso, millefoliu que 
desfolho, despetalo talho 
entalho e criminosamente 
retalho, te entalo, ingresso 
em teus lugares vazios 
espaços apertados até tu te 
sentires completa ocupada 
lotada. Lotação esgotada. 
Amar a mil. 

Mille. Uno. Mil e um 
motivos para amar mais 
uma vez. Mil e uma 
trapalhadas fez sinhô. Mil e 
uma noites marchou joão de 
barro. Mil e uma noites eu 
conto. Mil. 

Mil... e uma vez mais 
dentro de* ti. Assim, aliso 
espremo vergo martirizo 
gemo: nervo de Touro em 
carnes de Virgem. E tu 
também te tremes te torces 
retorces contorces te 
mexes remexes tu gemes 
nós gêmeos... Como uma 
lava leve láctea meu eu 
líquido te leva ao enlevo e 
percebo tuas bordas róseas 
tua vulva ígnea qual 
miniatura de vulcão 
preparando sua erupção e 
regurgitando de fogo, 
prazer e jorro. Quase 
morro. 

E essa calma quase 
morte que se afoita e se 
afoga em nossos corpos 
sem fôlego... 

As janelas se 
escancaram e deixam 
passar a brisa açoitada pela 
chuva. Surpreendida, a lua 
espiã puxa para si uma 
nesga de nuvem que 
passeava plúmea e se 
esconde, corada de 
vergonha. 

Cá embaixo, na cama, 
Milla e eu levantamos um 
brinde igualmente rubro 
para, depois, de corpos nàs 
mãos, esperarmos o sol, o 
solene amanhecer. 

E, logo mais, novamente 
acontecer... 

Edmilson Sanches, 
jornalista, é secretário 
(indicado) da 
Comunicação e da 
Cultura de Imperatriz. 
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■ Saúde 

Terapia de reposição hormonal 

Mulher deve ter preocupação com o câncer 

A natureza é pródiga, mas 
às vezes precisa de ajuda para 
atuar plenamente. É o caso das 
mulheres, em torno dos 50 
anos, que atingem a 
menopausa. Nesta fase, 
conhecida como climatério, 
elas deixam de menstruar e 
têm alterações de estrogênio, 
desaparecimento da 
progesterona e elevação dos 
níveis de gonadotrofínas). E 
quando surgem as famosas 
ondas de calor, os problemas 
cardíacos, a osteoporose e uma 
maior probabilidade de câncer. 

"É uma época importante da 
vida da mulher, em que se deve 
tomar cuidado para não 
aumentar a incidência de 
doenças cardiovasculares ou 
de fraturas em decorrência da 
osteoporose", adverte o 
ginecologista Alberto Soares 
Pereira Filho, delegado da 
Sabrac Rio (Sociedade 
Brasileira de Climatério) e 
chefe de clínica da 28° 
Enfermaria da Santa Casa do 
Rio de Janeiro. 

Uma solução para amenizar 
estes problemas, segundo o Dr. 
Alberto, é a terapia de 
reposição hormonal, através da 
combinação de estrogênio e 

"progesterona. Isto pode 
diminuir em até 61% o risco de 
distúrbios cardíacos em 
senhoras com mais de 50 anos. 
O estudo da autora americana 
Trudy Busb mostrou que 
mulheres que tomam esta' 
combinação de hormônios 
após a menopausa sofrem 
menos ataques cardíacos do 
que as que não tomam. 

Quando se utilizava apenas 
o estrogênio, o risco era 40% 
menor. "Segundo os médicos, a 
reposição hormonal com o 
estrogênio pode até inibir a 
arteriosclerose. Mas, apesar 
dos benefícios, é necessário 
muita cautela ao optar pela 
hormonioterapia. Alguns 
médicos ainda discordam da 
eficácia do tratamento, 
afirmando que ele pode 
aumentar a possibilidade de 
um câncer de mama ou de 
endométríp. 

Usada nos Estados Unidos 
desde a década de 70, no Brasil 
as experiências começaram 
somente em 88. "A maioria das 
mulheres considera a TRH 
como uma forma de manter 
uma eterna juventude, mas sob 
o risco de provocar câncer". 

Apesar de ter plea confiança 
em sua eficácia, o médico avisa 
que a hormonioterapia deve 
ser ministrada com seriedade, 
já que as dosagens variam de 
pessoa para pessoa e não 
podem ser receitadas 
indiscriminadamente. "Antes, a 
paciente deve passar por um 
exame ginecológico completo, 
com preventivom hermograma 
completo, dosagem de 
colesterol, pressão, perfil 
lipídico, eletrocardiograma, 
mamografia de alta resolução, 
ultra-sonografia do útero e 
ovários. Tem que ter deixado 
de menstruar por um ano, para 

que se tenha certeza de que 
realmente entrou na 
menopausa. Muitas vezes, 
nesta fase de profundas 
transformações no organismo 
feminino, ela pode sangrar de 
três em três meses e até em 
espaços de tempo maiores, 
sem que já esteja na 
menopausa", explica. 

Tratamento 
Após constatada a 

menopausa, a terapia com 
hormônios só pode ser iniciada 
depois de resultados 
satisfatórios nos exames 
pedidos à paciente: "esses 
hormônios, quando usados de 
maneira isolada e 
indiscriminada podem induzir 
ao câncer". 

O tratamento é iniciado com 
o estrogênio. E logo na 
primeira semana a mulher se 
vê livre das incômodas ondas 
de calor. O progestrogênio só 
é usado, em seguida, nas 
pacientes com útero intacto. "E 
bom deixar claro também, que 
mulheres com câncer de 
mama, mesmo que tratado e 
em fase de observação, não 
podem fazer uso dos 
hormônios". 

Na verdade, ainda se 
conhece muito pouco o efeito 
dos esteróides sexuais sobre as 
diferentes estruturas da 
glândula mamária. Segundo o 
ginecologista, mulheres com 
tumores benignos de mama 
beneficiam-se da TRH durante 
dez anos sem aumento 
evidenciável de risco. Mesmo 
se nódulos benignos surgirem 
no decurso do tratamento, não 
há razão para interrompê-lo. 
Entretanto, é bom ressaltar 
que se a TRH for prolongada 
por mais de dez anos, estes 
riscos aumentam de forma 
significativa. 

Outro fator importante, é 
que mulheres com 
antecedentes familiares de 
câncer de mama (mãe ou irmã) 
tem um risco maior, inerente à 
condição genética, não 
havendo aí indícios de que a 
TRH possa elevá-lo. Elas 
também podem ser tratadas 
sob adequada orientação 
médica. Pacientes que tenham 
tido câncer prévio da mama e 
aparentemente estão curadas 
devem ficar sob observação, 
pois existem argumentos 
contra e a favor da TRH. Ao 
que tudo indica, o efeito 
benéfico da reposição na 
prevenção de doenças 
cardiovasculares e da 
osteoporose parece 
incontestável, mas é bom 
manter sempre o médico 
informado quanto a possíveis 
efeitos colaterais. 

Na menoupaüsa, qualquer 
perda sangüínea indica a 
investigação da cavidade 
uterina e de sua mucosa. 
Estima-se que de 15% a 20% dos 
sangramentos nessa fase sejam 
causados pelo câncer do 
endométrio. Este sinal, 

habitualmente, é o único a 
denunciar a doença. O 
principal fator de risco, nesses 
casos, é a reposição hormonal 
somente à base de estrogênios, 
sem a oposição do 
progestrogênio. 

Testes necessários 
"O endométrio precisa ser 

avaliado minuciosamente antes 
de se iniciar a TRH. Em caso 
de dúvida, fazemos o teste de 
dosagem de progestrogênio no 
organismo da mulher. Se der 
negativo, podemos começar a 
reposição. Até então, a 
combinação de estrogênio e 
progestrogênio não exige que 
se faça uma biópsia 
endoraetrial, desde que a 
mulher tenha • perdas 
sangüíneas regulares após a 
ingestão do último comprimido 
do progestrogênio, em torno 
do 14° dia". Ou seja: com a 
utilização do progestrogênio, a 
mulher volta a sangrar 
mensamente o que deixa muita 
gente desanimada. "Mas isso 
pode ser analisado caso a caso, 
aumentando os intervalos dois, 
quatro ou seis meses e até 
nunca". 

O sangramento irregular, ou 
que ocorre antes de terminar o 
ciclo progestacional, indica 
maior risco de hiperplasia 
(aumento da espessura do 

.revestimento do interno útero). 
Nesses casos, deve-se 

considerar o exame 
histopatologico do endométrio 
ou, se for o caso, ajustas as 
doses do progestrogênio. O 
médico avisa que após s<ms a 
nove meses de uso contínuo de 
hormônios combinados, em 60% 
a 90% das usuárias, o 
endométrio costuma atrofiar, 
causando a amenorréia 
(ausência de sangramento). 

Ele avisa também que não 
existem estudos que mostrem 
o que acontece com o 
endométrif) a longo prazo — 
após cinco ^a dez anos de 
tratamento associado 
ininterrupto. Recomenda-se 
somente o uso de estrogênios 
naturais na reposição 
hormonal. Isto é: os 
biologicamente menos ativos, 
que podem çer usados, 
principalmente por via oral, 
parenleral ou vaginal. Há ainda 
os transdérmicos, adesivos 
colados na pele, com absorção 
controlada, usados uma ou duas 
vezes por semana, a depender 
do tipo. 

O estrogênio é ministrado 
durante os 365 dias do ano. Já o 
progestrogênio, somente do 
primeiro ao 12° ou 14° tlia do 
mês. A utilização deste segundo 
hormônio durante a TRH é 
indicada para reduzir a 
incidência de hiperplasia e do 
câncer de endométrio. 

Prós e contras 
Com todas estas 

informações, chega-se à 
conclusão de que não existe 
esquema de reposição 
hormonal que possa ser 
consideradi definitivo e 
aplicável a todas as pacientes na 

menopausa. Cada esquema 
possui vantagens e 
desvantagens, sendo 
aconselhável um tratamento 
inicial individualizado a cada 
paciente. Também é razoável 
admitir-se que o tratamento 
inicialmente proposto não seja 
o definitivo. Poderão ser feitas 
mudanças, que dependerão de 
possíveis efeitos colaterais ou 
da aceitação da paciente ao 
esquema escolhido. Há 
mulheres que reclamam de 
enjôos ou enxaqueca que, em 
geral, aparecem na segunda 
fase do ciclo, quando se tina o 
progestrogênio. 

Apesar de defender a TRH, o 
Dr. Alberto deixa claro também 
que o tratamento tem que ser 
completado com a melhora da 
qualidade de vida da paciente. 
Além de uma alimentarão 
saudável, ela não deve esquecer 
dos exercícios. "O ideal é 
caminhar, no mínimo, três vezes 
por semana, de 45 minutos a 
uma hora". Se ficar provado que 
a receita é mesmo eficaz, a 
mulher atual pode ir se 
preparando para uma 
menopausa mais amena e, 
consequentemente, uma velhice 
agradável, com muito mais vigor 

Educação verdadeira 

é com amor 

Educar e incutir ahtudea 
mofãísou ainda q^te duvídosas. 
Sábióé o governo qwe tem como 

;programa o enriauecimeráo 
espiritual da sociedade, através 

de Deus e da imortalidade e 
resixaisabiiídade dí espirito ikht 
Cristo demonstradas de corpo 
presente, assim comoavlvêncm 
da ki rnai» >r cie 1 )eus—O Amor 
— base fundamental da 
educação. Somente esfe 
programa c 'opaz de --'aiiar os 
soírímeotos da htmtamdadc o 
projiofdonar progresso e paz 
entre todas as criatut as. 

A divulgação do erotismo 
pornográfico e compedçáo pdb 
lucro a qualquer preço, além de 
outras deformações do 
comportamento constituem-se 
em educação da criança e do 
adóiescéíite, e viciando também 
os adultos—ínarc4iagaiüj.íaiite 
para a marginalidade e 
cfecmlènda makaM-espiriiual 
Junte-se a esta divulgação 
perniciosa a convivência cm 
comum entre pais e filho no 

mesmo cômodo — a 
convivènck g* rada }>e1a 
miséria. 

A dooiigaçào da 
imortalidade e 

: : 
sob a egiík- do í'ri.^Espirito 
Uoveí n d ■- da i< a (...) 
consolida ugov<", no. diminuí o 
trabalho de s namm. açao da 

a confiança e a motivação do 

da mia vida eterna, 
cüconPando ecaruiriiü ! da paz 
social e o progresso esfwítnal 
Será que os governamos e as 
dites não enxergam o tempo 
queIb'sre--t."iian"iaHriaeque 
devem apresentar a Deus 
festos dignos da vida que 
receberam ou pensam que 
tudo vai terminar em 
impunMades com a morte ma- 
teriaí? Aí, Deus não seria Deus 
de Justiça perfeita — causa 
primária de iodas as coisas, 
provado no axíoma da ciência 
de que qao há efi^to semeausa 
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O ginecologista Alberto Soares Filho adver te que, apesar dos benefícios, 

é preciso avaliar com muita cautela a opção pela hormonioterapia. Mas 

acredita que mesmo mulheres com tumores benignos de mama podem 
beneficiar se 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 
Entregamos» a domieílio 

MIRA lEAO DE OURO 

hONE: 

9774240 

Temos visas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Comércio informal 

Prefeitura 

cadastra camelôs 

Recadastramento vai identificar quantos e 

quem são os os camelôs imperatrizenses 

Através do cadastramento, 
ele pretende identificar quem 
realmente é camelô para 
evitar a sonegação de 
impostos por parte de 
comerciantes que podem 
estar em atividade como 
camelô. 

Após o trabalho de 
identificação dos camelôs, a 
Secretaria da Infraestrutura 
procederá a estudos sobre a 
localização mais adequada 
para eles. "Se o Camelódromo 
já for considerado pequeno, 
vamos arrumar outro local", 
explicou Jurivè de Macedo. 

A secretaria de 
Infraestrutura está novamente 
cadastrando os camelôs de 
Imperatriz. O primeiro 
cadastramento ocorreu em 
1995, durantea interventoria do 
atual prefeito Qdon Marques. 

O procurador geral do 
Município, Jurivê de Macedo, 
declara que há indícios de que 
no meio dos camelôs estariam 
verdadeiros comerciantes. 
"Mas isso são apenas indícios", 
ressalva, acrescentando que o 
cadastramento vai possibilitar 
confirmar ou não as suspeitas 
existentes. 

■ Falta de higiene preocupa 
Além da preocupação com a segurança dos transeuntes e dos 

próprios comerciantes de milho e de espetinhos de carne, um 
outro ponto chamaaatenção do jxxler público municipal: ahigiene. 

~ Além do Código de Postura do Município, a Lei Federal nu 

6.437, de 20 de agosto de 1997 (artigo 10, inciso L I) também 
proíbe o funcionamento de qualquer estabelecimento que produza 
alimentos, bebidas e demais produtos similares sem registro, 
licença ou autorização do órgão sanitário competente ou, ainda, 
contrariando as normas legais pertinentes. 

A pena prevista é de advertência, interdição, cancelamento de 
autorização e de licença, e/ou multa Mas nada disso seráaplicado 
em nível municipal segundo garantiu o secretário da Saúde, Carlos 
Gomes de Amorim. "Nós vamos fazer, sim, um trabalho educativo 
junto a esses comerciantes", afirmou. Para tanto o secretário 
determinará, já nos próximos dias, uma atuação mais consistente 
da Divisão de Vigilância Sanitária Com dez fiscais, o trabalho da 
Divisão deve orientar os ambulantes sobre o uso de água tratada 
e vai recomendar que evitem a exposição do alimento em via 
pública 

■ Educação 

Prefeitura municipaliza esco 

Num processo automático, 39 
escolas particulares que 
mantinham convênio com a 
Prefeitura de Im{X'ratriz foram 
municipalizadas integralmente 
no decorrer da semana passada 
O prefeito Ddon Marques tomou 
a medida em atendimento ao 
reclamo popular 

Alguns dos prédios das 
escolas municipalizadas foram 
arrendados em regime de 
comodato, enquanto outros, 
mantidos por instituições, foram 
gentilmente cedidos ao Poder 
Público. O município vai pagar 
os professores e arcar com todas 
as despesas. 

Ao assumir essa 
responsabilidade, o prefeito 
Eldon Marques justificou que "o 
ensino público fundamental é 
um dever do município". O 

processo foi definido por ele 
como facilitador. "Nós temos que 
ser facilitadores do ensino", 
disse, referindo-se aos cidadãos 
que trabalham para sustentar a 
família e não lhes resta dinheiro 
para pagar o ensino dos filhos. 

O prefeito declarou que 
considera justa a cobrança de 
taxa de matrícula e de 
manutenção, no caso das escolas 
conveniadas, mas acha injusto 
que um trabalhador assalariado 
pague qualquer quantia para 
garantir a educação dos filhos. 

O secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, explicou, por 
sua vez, que o processo é 
simples: "Os donos de escolas 
que aceitaram a proposta 
tiveram suas escolas 
municipalizadas 
automaticamente". 

% 
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LEILÃO DE 04 LINHAS TELEFONÍCAS 

Em Açailândia/MA - Dia 29/01 /96 às 9:30 h 

Aceitamos lances livres via fax: (011) 294-2991 

Serão vendidas em Leilão Público 

em São Paulo/SP, na Rua 

Cuamiranga, 1.388 - VI. Prudente/SR 

Infs. 294-2991 - 294 1831 

Agostiiiho Noleto afirma que foi uma decisão importante 
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Vá brincar o carnaval em São Luis-MA 

Saídas diariamente às n 

09h20 

19h30 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHÍFRÀDÀ! 

Você lambem vai dançar! 

Carnaval da Vida no BIC 

fQínducn e Jgondo c o Jgoi £(étrico de 

£rasmo ^ibcf Qcnrlos e 

^hiquinbo frança 
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Materiais para 

/r-*/ihslh JS1 escritório, escolar, 
. &MIU/.UU' bobinas Dara Fax bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

s^nwçâo em pápel repórter (nrod. 400) R$ 6,00 
s -Ifp-a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 

Rua Símplíciç Moreira, 

Í47P, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

T— 

StRVICO MEDICO VnERlNARIO LIDA 

>• — ^ 
Clinica Lab. e Pet S 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades raraiá - 

v. 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

 — 
Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterináno / 
CRMV/TO - 0204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhãc 
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Walber irá permanecer no cargo 

Reunião entre os profissionais do apito definiu apoio ao diretor de árbitros Walber Coelho 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Bebeto 

O atacante Tetra- 
Campeão Bebeto já iniciou 
os treinos pela equipe do 
Vitória da Bahia. O maior 
contratação do time baiano 
chegou disposto a marcar 
muitos gols e levar a equipe 
do Vitória ao título do 
Campeonato Brasileiro. 
Bebeto ficou satisfeito com 
os elogios e a recepção^dos 
torcedores do rubro-negro 
baiano. 

A diretoria do Vitória só 
conseguiu esta façanha 
devido um contrato que fez 
com o banco Excel novo 
patrocinador do clube. 

Retorno 

Os árbitros de 
Imperatriz deverão 
retornar a apitar jogos pelo 
Campeonato Maranhense. 
Este retorno só deverá 
acontecer devido a volta do 
Cavalo de Aço ao cenário 
esportivo estadual. 
Reinaldo Martins Brito e 
Jucelino Miranda deverão 
participar dos testes da 
CEAF no início do próximo 
mês. 

Reinaldo Martins Brito e 
Jucelino Miranda ficaram 
sem receber vários jogos 
que trabalharam no 
campeonato de 1995. 

Árbitros 

Por falar em arbitragem 
os profissionais do apito 
estiveram reunidos na 
última sexta-feira. Ò 
objetivo dos árbitros e 
exigir do presidente da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos a permanência 
de Walber Coelho Santana 
que foi sacado da 
presidência do quadro. 
Walber Coelho Santana foi 
nomeado no início do 
Campeonato Amador de 
1996 quando foi afastado 
Jurandir Gomes, Jurandir 
Gomes também foi afastado 
sem explicações por parte 
do presidente da LID 
Antonio Alves dos Santos. 

Convite 

O experiente Jackson 
Silveira foi convidado para 
assumir o cargo de Walber 
Coelho. Ex- árbitro de 
futebol e aspirante a FIFA 
Jackson ainda não definiu 
se aceita ou não o convite. 
O cargo de diretor de 
árbitros é um dos mais 
importantes de uma liga de 
futebol e o presidente da 
liga deve ter tido suas 
razões para exonerar 
Walber Coelho Santana do 

cargo. A briga entre os 
árbitros e o presidente da 
LID poderá atrapalhar o 
desenvolvimento do futebol 
amador de Imperatriz. 

Rivaldo 

O atacante Rivaldo do 
Lacorunã da Espanha ficou 
revoltado ao ser substituído 
pelo seu treinador na última 
partida da equipe contra o 
Atlético de Bibao. Rivaldo 
ao sair do gramado tirou a 
camisa e jogou para o 
supervisor do clube. A 
torcida aproveitou o embalo 
para tecer criticas através 
de muitas vaias para a 
substuição do jogador. A 
indignação de Rivaldo 
poderá lhe custar uma 
multa de quarenta por cento 
dos seus vencimentos. 

Amistoso 

Conforme informações 
da diretoria do Tocantins 
Esporte Clube o time que 
ainda sonha com a 
participação np 
Campeonato Maranhense 
joga amistosamente na 
tarde de hoje em Rondon do 
Pará. A partida está 
prevista para às 16:00 horas 
no campo municipal 
daquela cidade onde é 
aguardado um grande 
público. O coletivo apronto 
que estava previsto para o 
Centro de Treinamentos 
Salgado Filho não 
aconteceu e a equipe do 
Tocantins acabou treinado 
no campo do brasileirinho. 
O técnico Batatinha não 
contará com os jogadores 
Zé Neto, Vadson e Vavá. De 
acordo com as informações 
do próprio treinador o 
grupo que irá viajar para a 
cidade de Rondon terá a 
idade máxima até 20 anos. 
O Tocantins Esporte Clube 
irá enfrentar a Seleção 
Amadora daquela cidade. 
Pela a apresentação 
amistosa o Tecão Maravilha 
irá receber a importância 
de RS 2.000,00 (Dois mil 
reais). 

FMF 

De acordo com Justino 
Filho o dinheiro será todo 
depositado na conta da 
Federação Maranhense de 
Futebol afim de que o time 
tocantino participe do 
Campeonato Estadual de 
1997. O presidente da 
Federação que a principio 
tinha descartado a 
participação do alvi-rubro 
deu um prazo até a próxima 
terça-feira para que parte 
do dinheiro seja depositado 
na conta corrente da FMF. 

No início do Campeonato 
Amador da primeira divisão 
um grupo de árbitros se 
reuniram e pediram a cabeça 
do então presidente Jurandir 
Gomes. Na época o nome 
indicado pelos árbitros foi o 
do árbitro Walber Coelho 
Santana que assumiu o cargo 
logo em seguida. Em 1997 o 
feitiço virou contra o 
feiticeiro. Um pequeno grupo 
de interessados resolveram 
pedir a cabeça do atual 
presidente do quadro Walber 
Coelho Santana. 

O cargo que é de 
confiança do presidente da 
LID - Liga Imperatrizense de 
Desportos Antonio Alves dos 
Santos está indefinido. O 
próprio presidente Toinho 
Bareta fez um convite formal 
ao experiente Jackson 
Silveira que já atuou no 
quadro de nacional e 
aspirante a FIFA. No entanto 
Jackson Silveira não decidiu 
se aceita o convite. Na noite 
da última sexta-feira os 
profissionais do apito 
estiveram reunidos e 
resolveram ser solidários à 
Walber. Eles acreditam que 
não houve motivos para que 
o presidente da LID pedisse 
a exoneração do cargo do 
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Os árbitros de imperatriz exigem a permanência do diretor da DALI D 

■ Competições 

Os árbitros estão unidos e ameaçam não apitar os jogos dos Campeonatos previstos pelo diretor 
de futebol da LID Justino Filho. Entre as competições previstas no calendário de 1997 está á Copa 
Ildon Marques. O Campeonato amador da atual temporada está previsto para iniciar no próximo 
dia 23 de março, um mês após o início da Copa do Interior. 

A competição não está sendo bem vista pelos desportistas uma vez que o presidente da LID- 
Liga Imperatrizense de Desportos Antonio Alves do Santos foi oposição ao atual prefeito Ildon 
Marques. A competição está prevista para o mês de agosto. O prefeito ainda nao tomou 
couhecimcnU) do envolvimento do seu nome no calendário de 97, 

presidente do quadro. 

Isnad inicia treinos com jogadores prata da cas 

Sociedade Atlética Imperatriz inicia amanhã os coletivos 

visando a Copa do Interior 

Vários jogadores que 
trabalharam com o técnico 
Isnad Antonio na Copa 
Regional que foi conquistada 
de forma brilhante pelo 
Guarani Futebol Clube estão 
confirmados na equipe do 
Imperatriz para o 
Campeonato Estadual de 
1997. 

Neurisvan, Doris e o meio- 
campo Biro-Biro já foram 
contactados e garantiram que 
irão lutar por uma vaga no 
time titular do Cavalo de Aço 
no Campeonato Maranhense 
que inicia-se no próximo dia 
23 com a Copa do Interior 
envolvendo várias equipes do 
interior maranhense 
inclusive o time do BEC- 
Bacabal Esporte Clube 
campeão maranhense de 
1996. 

A outra novidade da 
competição será a volta do 
PAC- Pinheiro Atlético Clube 
que está afastado das 
competições elaboradas pela 
FMF desde de 1993 quando 
deixou de se apresentar em 
duas partidas prevista pela 
tabela do campeonato. 
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Biro-Biro será o meio campo do Cavalo de Aço. Isnad Antonio confiante 

» Contratações 

O presidente do alvi-rubro Conor Farias disse a reportagem que as contratações dos 
chamados jogadores estrangeiros só acontecem após o carnaval. Segundo o presidente o 
momento de economizar j^ara não se individarcom os jogadores, w() nosso 'Falho é sério e 
por isso precisamos agir com cautela na hora das contralaçõcs, muitos jogafior^^i v Vraram 
em contato com a nossa diretoria, mais nos não iremos sair contratando qualquer um" disse 
o presidente. 

Io Torneio interno "Chico Almeida" 

O time que representa a administração é o favorito para consquistar a competição 

O torneio lg torneio interno 
Francisco Almeida organizado 
pelos funcionários do 
Armazém Paraíba está será 
realizado hoje no campo do 
Armazém Paraíba no Parque 

Planalto. O time que 
representa a administração do 
Armazém é o favorito para 
conquistar a competição. Uma 
das grandes figuras da equipe 
é o próprio homenagiado 

Francisco Almeida que vem 
conseguindo se destacar nas 
competições disputadas 
naquele clube. 

De acordo com o sorteio 
elaborado pela comissão 

organizadora a primeira rodada 
da competição será a seguinte: 
08:00 Publicidades x 
Confecções, 09:00 Cobranças x 
Depósito, 10:00 Eletro x 
Escrotório 

i 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadao - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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* Lovagem tom Timer 

* 2 Anos de garantia 

AR NO 
iavocfero 
de Roupa 

ARNO LAVETE 

à vista ou 30X 

R$ 16.. 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de B$ 37,60 

Mod ILf 10.000 
ELBIN 

Cond. de 
ar ELGIN 

10.000 BTUs 

50 

568,00 à vista ou 30 X 

00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 127,00 

Comprando um Condieionador de Ar 
ELGINT 
Você 
Ganha um 
Prático e 
Resistente GuardaSol 

h 

f Máscara blindoda 
* Acendinento saper automatko 
f Fama autolimpante 

'ontrole gradual da chama | 

Cont/nenta/M 'AmarcaOsemkJCSo 

fogão CONTINENTAL 
6 Bocas, Caprice 

Millenium II 

r$ 438,00 
à vista ou 30X 

,00 por mês 

SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 
de R$ 98,00 

BR/VSTEMir» 
* Portos sm zyriun exclusividade braslemp 
* Sistema frost free - não precisa descongelar nunca 
* Duos gavetas de legumes e verduras ( hi - Fresh) 
* Gavetas hi - fresh com filtros especiais 
* Cestos removíveis no freezer 
Refrigerador 
BRASTEMP 
384 LtSyMod. FF Zirium 

r$ 1 •235,oo 
à vista ou 30X 

k$ m ,00 por mês SEM ENTEADA 

ou 5 chequesjÊe^ R$77^00 

~ Conj. de Mesa Infantil 
2 Cadeiras 

r$ 34,00 
à vista ou 12 X 

4 

Viijt:: 
I rCS3 

I 
R$ ,50 por mês 

SEM ENTEADA 
qu 5 cheques de R$ 7,60 

# BLACK S. DECKER 
Termostato para regular 
a temperatura 
*Frita, tosta,grelha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 
Gríll 
BLACK & DECKER 

r$ 78,00à vista ou 12X 

n 

10 rs m i0,oo por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 17,50 

WALITA 
Faz Com Cartnho 

Processador WALITA 
Mega Master Plus 
rs 149,00 
à vista ou 12 X 

mw 
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SINCER 
Maq. de Costura SINGER 

Port. pret a porter 

r$219,oo à vista ou 30X 

19 RS R Jr ,50 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 49,00 

DE BRINDE 

01 RELOGIO 
MONDAINE 

dãsua 

RS 

ta ou 12 X 

m J0,bo 

por mes 
SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 
de R$ 33,40 

f SEIN/IF^ TOSHil 

Garantia até 

3 de Janeiro 

do ano 2000 

I 

e- 
í: 

•TV TOSHIBA 10" Cores tvt022E 
* Controle remoto 
* Tela azul 
* Desligamento aulomátko cora emissora fora do ar 

TV TOSHIBA 20" Cores 

RS 395,00 à vista ou 30X 

RS 38 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de RS 88,50 

CIIMüsRAL 

3 Anos de 

Garantia 

' Controle remoto 
| * Com relógio 
*3 Tipos de desligamento 
automático 
* Garantia de 3 anos 

Med. KW! TV CINERAL 
14" Cores 
C/Controle Remoto 

RS 299,00 à vista ou 30X 

26 RSdSiiB iyiv60 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de RS 67,00 

i 

Hli 

mm 

Coni. de Se 
PHILIPS 
Mod Ã5 425 

RS 325,00 à vista ou 30X 

r$29, 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de RS 72,80 

MEDIDOR DE^ 

* Velocidade ° 

* Pulsação 

* Calorias ^ 
Tempo 

CdiLOI 

Bicicleta P/ 
Ginástica 

CALOICICLE 
ELETRONIC 

R$ 298,00 
à vista ou 30X 

RS 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 66,70 

inr.r.hui 

mm 

Of.rtas válidas até 01102197 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque 5X (1+4), Juros de 6% a.m. Plano Carne! 12X (0+12), juros de S% a.m.. )0X ( 0+30) juros de . 
e 9% a.m. Plano s/ entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pglu. de 30 em 30 dias. . 

Internet: 

http: //www.intermar.com.br/liliam 

Bicicleta Menark 
Mountain Byke, 18 Marchas 

f 59,00 à vista ou 30X 

RS 15. 00 por mês SEM ENTRA** 

ou 5 cheques de R$ 35,6 
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Paduá foi condenado à 19 anos de reclusão 

O ator Guilherme de Paduá foi julgado e condenado pela morte de Daniela Perez  

O advogado Paulo Ramalho 
betn que lutou mais não 
conseguiu inverter as 
acusações que foram feitas ao 
seu cliente Guilherme de 
Paduá. O julgamento durou 
cerca de 66 horas só terminado 
às 08:00 horas de ontem 
quando o juri fez a votação e o 
juiz Luis Antonio anunciou 
sentença. Por 5 a 2 o ator foi 
considerado culpado e 
condenado a 19 anos de prisão. 
Na saída de Guilherme de 
Paduá muito tumulto e 
correria. Fãs e amigos de 
Daniela Perez cercaram a 
viatura da Polícia Militar mais 
não conseguiram chegar até o 
ator Guilherme de Paduá. 

Bastante emocionada a mãe 
de Daniela Perez acredita que 
a justiça foi feita e que espera 
que a pena seja cumprida. "Só 
espero que o assassino de 
minha filha pague na cadeia o 
crime que cometeu" disse 
Glória Perez. 

Guilherme de Paduá foi 
levado direto para o presídio 
Ari Franco no Rio de Janeiro. 
O advogado do ator Paulo 
Ramalho poderá pedir 
progressão de regime uma vez 
que Guilherme já cumpriu 
quatro dos desenove anos que 
foi condenado. Caso seja 
concedido o ator poderá 
trabalhar durante o dia e a noite 
durmir na penitenciária. 
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Para Gtülhemie cie P - ia G]ifea;neafuíoi ta 

jogo de cartas marcadas, Kie esmerava ser 

■;idinado por 7 a 0 e: pegar 70 av-m..cie■ cadeia 

no eatatito Hceu supremo com os 5 a 2 e os 19 

aíivc de reclu ào "de oa u iu i í ! a ca serk 

condenado" disparou Gi ilhet me. N de 

jaigameoto o advogado do Guilherme de Paduá 

tentou abraçar a mãe de Dauiela Perez mais foi 

recusado. Paia o advogado estava shaplesmeute 

defendo seu cliente baseado nas declaiações cjue 

Bie foi conidenciadas. 

Construção do Io DP é um sonho 

cansou de pedir a construção do primeio distrito policial 

Imperatriz garantiu a r| 
irnnrensa oue iria levar o 

População já se 

Legenda. 

A população de Imperatriz 
continua revoltada com a não 
conclusão do prédio da 
Delegacia de Polícia. A cerca 
de dois anos o prédio em 
funcionava a Depol foi 
demolido por ordem do 
governo do estado que na 
época era comandado por 
José de Ribamar Fiquene. O 
que a população não entende 
é que o atual governo foi 
apoiado pelo ex-governador 
Fiquene no entanto as obras 
continuam paralizadas. 

O secretário de Estado da 
Justiça e Segurança Pública 
do Maranhão coronel Jair 

# Caldas Xexéo das vezes que 
esteve na cidade de 

Imperatriz garantiu a 
imprensa que iria levar o 
problema para a governadora 
do Estado. De braços 
cruzados para a segurança 
do Estado a governadora a 
cada dia toma medidas que 
prejudicam a PM, Polícia 
Civil e até o Corpo de 
Bombeiros. 

O sub-secretário de 
segurança pública da Região 
Tocántina Dr. Luciano Abreu 
irá começar a receber 
pressão da comunidade no 
sentido de que também 
pressione o governo do 
estado para melhorar a 
segurança pública da maior 
cidade do interior 
maranhense. Os crimes e os 
assaltos a mão armada são 
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A depo! funciona neste cúbicu-lo as proximidades da obra 

impedidos de investigações A construção do Primeiro 
Distrito policial não passa de 
um sonho, enquanto isso nos 
ficamos aqui sofrendo" disse 
Ana Maria residente no 
bairro Bomsucesso um dos 
bairros mais violentos de 
Imperatriz. 

por falta de agentes e 
viaturas. Após o asassinato 
do agente Chocolate a cada 
mês a Polícia Civil de 
Imperatriz vem perdendo 
agentes e delegados e o 
quadro não tem reposição. " 

Perda 
de documentos 

Silvanete Dantas de 
Oliveira, casada, residente 
na Rua São Vicente 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
eleitoral e um cartão 
magnético do banco do 
Bradesco. A queixosa 
informou a reportagem que 
a bolsa deve ter caído em via 
pública 

Perda de 
documentos 

João Ribeiro Brito, 
residente na Rua São Paulo 
Nova Imperatriz 
compareceu na Delegacia 
de Polícia para comunicar 
que perdeu sua porta cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais e os 
documentos do seu veículo 
Fusca ano 78. Conforme o, 
queixoso a porta cédula 
deve ter caído no centro 
comercial. 

Arrombamento 
Roberto Vieira 

Maranata, piauiense, 
residente na Rua Duque de 
Caxias comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua residência e 
do interior da mesma 
levaram um televisor a cores 
20 polegadas. 

De acordo com as 
informações de Roberto o 
fato ocorreu na tarde da 
última sexta-feira quando o 
comunicante tinha ido ao 
Supermercado com a 
família. 

Furto 
de bicicleta 

José Roberto Martins, 
paraense, residente na Rua 
Bom Futuro, comunicou que 
teve elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Montain Bike, cor 
azul, 18 machas. Segundo 
José o fato ocorreu por volta 
das 20:00 horas da última 
sexta-feira quando a bike 
estava estacionada na área 
de sua residência. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Francisco Alves 
Escrivão: Leal Vale 
Perito: Dr. Machado 
Agentes: Eliane, Eusébio e José Freitas 
Comissário: Moraes 
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Resi peite a vida. Brinque o Carnaval sem m 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da 

orrer. Não 

puta! ? 

1 Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico I 
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