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■ Educação 

lidou Marques fez um 
discurso comovente voltado 
para as crianças de quem 
recebeu carinho, amor e 
participação. Para a 
comunidade mim todo <■!• 
reafirmou seu propó$ito 
progressista. Confira a 
integra tio discurso de {josse 
do prefeito lidou Maroues 
Página 3A. 

" Pesar 

Morre o 

patriarca da 

família Sabbag 

Imperatriz volta a se enlutar 
nesse início de ano em mais 
uma das expressões mais 
relevantes que faleceu nas 
estradas brasileiras. Faleceu 
Salim Jabour Sabbag, o 
patriarca da família Sabbag, e 
toda a comunidade 
imperalizense manifesta o seu 
pesar. 

Ildon Marques lança Plano 

de Valorização do Magistério 

O prefeito Ildon Marques de 
Souza está fazendo a divulgação 
do que vai ser o plano básico de 
seu governo em termos de 
educação. Para tanto, está 
lançando nesta segunda-feira, o 
Plano Quadrienal, que é um 
plano de metas dentro do setor 
da educação que pretende 
empreender nos próximos 
quatro anos de seu Governo 
Municipal. Serão aplicados 

recursos na criação de novas 
salas de aula e também a 
instalação de bibliotecas para 
atender a oito pólos educativos, 
atingindo essencialmente o 
ensino básico fundamental. 
Mas o maior mérito do Plano 
Quadrienal que será 
apresentado à sociedade 
imperatrizense, é a valorização 
do Magistério, com a 
conseqüente adesão ao plano 
do Governo Federal para o 
setor. A preocupação é abrigar 
as 75 mil crianças em idade 

O ^tírío da EducaçS^Ã^iüho Noleto. despacha junto prrfcJto Ildon Marques os planoTde metas paraT^r ^"lar'<m lmPeratriz 
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Saiba como fazer para 

navegar na Internet 

Hasta ligar o seu monitor 
e cair na rede mundial de 
informações que está fazendo 
a cabeça da rapaziada 
cibernética ligada nas altas 
tecnologias da informação do 
planeta. Mas não é apenas do 
garolões que a Internet está 

■ Debate 

chamando a atenção. Fia 
oferece serviços essenciais 
como reservas de viagem e 
oferece as "home pageV, 
que são páginas com 
informações específicas ou 
divulgações de várias 
naturezas. 

As conseqüências 

que o aborto trazem 

Um tema que vem sendo 
discutido a várias décadas 
ainda é patente de 
conclusões sobre o direito 
sobre o corpo da mulher. 

Os riscos do aborto e a 
realidade das mulheres 
que pensam no aborto. 
Voce é contra ou a favor do 
aborto? 

Working - a robusta 

picape da Fiat 

Uonfira a versão robusta da reforçada para as estradas 
Fiorino, um veículo utilitário brasileiras. As adaptações 
fabricado pela Fiat que vem feitas pela Fiat levaram a um 
numa nova montagem com aperfeiçoamento para as 
suspensão mais alta e condições do País. 

Caderno C 

Igreja prepara lançamento da 

Campanha da Fraternidade 
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O renomado exotérico 
Profq Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1B. 

Iodos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus íantasrnas, os 
Pa nta sMAm i n ha s. 

jina 1C, 

A situação dos encarcerados será levantada pela Campanha da Fraternidade 

Esse ano o tema adotado 
para a Campanha da 
Fraternidade é "Libertação 
para todas as prisões", que 
pretende discutir a situação 
caótica instalada no sistema 
carcerário nacional. Um outro 
aspecto que também pretende 
ser mostrado nesse ano é a 
verdadeira realidade dos 

presídios brasileiros que só 
vêm à tona quando explodem 
as rebeliões. Dom Afonso 
Felipe Gregory, Bispo de 
Imperatriz, chama a atenção 
para os casos das pessoas que 
se encontram encarceradas em 
situações injustas, e cita como 
exemplo o caso de tantas 
pessoas que já cumpriram suas 

penas mas continuam atrás das 
grades pela morosidade e 
burocracia da Justiça 
brasileira. Outro aspecto so 
sistema carcerário que chama 
a atenção é a mistura de 
elementos de alta 
periculosidade com pessoas 
que cometeram pequenos 
delitos. Página 4B. 

JF divulga lista de concurso 

Página 4B, 

POLÍTICA 

Indicadores 

j Dólar Comercial 
Compra .R$1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra  > R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1-0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda _R5 12.57 
Poupança 
Rendimento  - 1.1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0,8247 ; 
Salário Minimo 
Onfnhrn R$ 112.00 
Salário Família 
Valor _ R$7.66 

CIDADE - ■ . .v*.     
A era da h-ansformação Novas oportunidades 

em Imperatriz ■ 
na educação 

Página 3A Página 4A 

ilü 
SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA 

Paixão, visitas e Uema coloca em Eleições hoje no Tecão População culr.. 

formatura prática o Pr oca d governo por abandono 

r Página 4B Página $A Página SA 
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O sucesso com criatividade 

Sr. Editor: 
Eu como morador da 

cidade de Imperatriz me 
interesso com o- que está 
acontecendo na cidade. Me 
preocupa o fato de ver 
várias obras iniciadas e 
depois ver tudo paralizado 
por falta de vontade das 
pessoas que são 
conduzidas ao poder por 
pessoas que confiram toda 
suas esperanças nessas 
pessoas, e mais tarde 
constatar que tudo não 
passou de mera 
embromação mais uma 
vez. Eu digo mais uma vez, 
porque já nos enganamos 
diversas vezes com as 
pessoas em quem votamos. 

Mas voltando ao assunto 
das obras inacabadas, cito 
a Praça Mané Garrincha, 
iniciada durante a 
administração do 
interventor Ildon Marques 
e paralizada logo que o 
interventor Dorian 
Menezes assumiu a 
prefeitura. Felizmente 
desta vez não se trata de 
um administrador 
escolhido pela vontade do 
povo, mas sim imposto pelo 
governo do estado em 
razão da situação que se 
apresentava naquele 
momento. 

Espero que logo que o 
prefeito eleito Dorian 
Menezes assuma a 
prefeitura, retome as obras 
que estão paralizadas e 
conclua a praça, que vai 
servir como uma área de 
lazer para as famílias 
imperatrizenses. 

Maurício 
Vasconcelos 

Setor Cidade Velha 

Sr. Editor: 
Acompanhei de perto o 

desenrolar das eleições 
aqui no município de 
Açailândia, e confesso que 
estou satisfeito com o 
resultado alcançado. 

Conseguimos eleger um 
prefeito que até o momento 
vem lutando em defesa das 
prioridades do município. 
Como a grande maioria dos 
eleitores do prefeito eleito 
Deusdedith Sampaio, 
estamos preocupados em 
descobrir se ele vai ou não 
corresponder às nossas 
expectativas. 

Estamos cansados de 
ver inúmeros políticos se 
apropriarem 
indevidamente do capital 
público, que era para ser 
investido em prol da cidade 
e da população. 

O que nós esperamos e 
desejamos do prefeito 
eleito, é somente que 
cumpra o seu pçograma de 
governo, as suas 
promessas e estará 
honrando o compromisso 
feito em praça pública para 
a população açailandense, 
acreditamos sinceramente 
na honestidade e no caráter 
do homem que será o 
nosso representante legal a 
partir do dia primeiro de 
janeiro. Só peço em meu 
nome e em nome de todos 
que o ajudaram a chegar a 
prefeitura de Açailândia 
que não nos decepcione 
doutor Deusdedith 
Sampaio. 

Amaury dos Santos 
Açailândia 

Com sua boa qualidade de 
áudio, as rádios FM têm como 
prato principal a música, que 
responde por 
aproximadamente 70% do que 
vai ao ar. Assim, todas as 
emissoras têm acesso aos 
mesmos produtos e a audiência 
fica muito diluída entre aquelas 
que optam por atingir o mesmo 
segmento de público. Para 
conseguir se diferenciar no 
meio da forte concorrência do 
setor, é preciso muita 
criatividade. 

'Todas as emissoras podem 
ter a mesma programação: são 
nos 30% restantes que você têm 
que fazer a diferença", afirma 
um diretor artístico de FM. 

Nessa percentagem estão 
incluídos os locutores, as 
promoções, o tipo de texto, as 
chamadas, a produção, o 
esquema de operação, os 
intervalos comerciais (a 
duração e a quantidade deles 
durante a programação), 
enfim, o padrão da rádio. 

A cidade está conseguindo 
se destacar, e até fez campanha 
publicitária comemorando o 
seu primeiro lugar no Ibope. 
"Passamos por uma 
reestruturação da rádio. 
Mudamos a linha musical e 
principalmente o aspecto 
promocional", explica Edson 
Goulart, o superintendente. 
Nessa filosofia está o fato de 
que a rádio toca todo tipo de 
sucesso, independente do 
gênero, desde que o público 
goste. 

A distribuição de prêmios 
(aproximadamente 75 por dia) 
e principalmente as promoções 
- como passar um dia com seu 
artista preferido - são o forte 
da emissora. A mais recente é 
em conjunto com outro veículo, 
o Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT), "Sempre foi 
muito claro a nossa 
sobreposição de público, 
especialmente com o Gugu e o 
programa Domingo Legal, mas 
nunca havia tido uma maior 
aproximação. Isso veio a 
acontecer quando recolocamos 
no mercado o ex-menu do 
Ricky Martin. "E essa é só a 

primeira promoção", diz Braga. 
Nessa promoção, o ouvinte 
escreve dizendo que mulher 
gostaria de ver participando do 
quadro "Banheira do Gugu" e, 
no caso das ouvintes, qual 
homem. Se for sorteado (serão 
contemplados um homem e 
uma mulher), além de 
participar do programa, ainda 
ganha um carro. 

As vinhetas da Cidade a 
aproximam muito do seu 
público. Não só aquelas que 
personalizam as músicas, mas 
principalmente as das 
Perguntas Idiotas... Respostas 
Cretinas oito vezes ao dia, 
como as que estão no rodapé 
desta matéria. E o humor, 
recurso comum mas eficiente. 

Os programas que falam de 
amor (o Vale a Pena e o Love 
Songs) também têm grande 
aceitação. Neles, além da 
seleção musical, a escolha do 
locutor é muito importante. "E 
preciso investir nas pessoas. 
Não precisa ter muita gente, é 
necessário ter as pessoas 
certas, que gostem de fazer o 
seu trabalho. Nessa equipe, 
todo mundo faz o seu essencial 
muito bem" comenta Braga. 

A Cidade investiu no 
pessoal (inclusive contratando 
Marcelo Braga, que estava em 
Portugal montando uma rede 
de rádio) mas não se esqueceu 
da parte técnica. "Ela está toda' 
informatizada. Nossos 
equipamentos são de última 
geração. Com isso, 
melhoramos a qualidade de 
som", afirma Goulart. 

PROMOÇÕES - A rádio 
promove shows sempre em 
grandes parques, abertos ao* 
público, pelo menos uma ao 
mês. Os palcos são montados 
em locais geralmente de 
periferia, dando oportunidade 
de o público ouvir ao vivo as 
músicas que escuta no rádio. 
Artistas como Daniela 
Mercury, Skank, Raça Negra e 
Katinguelê chegam a reunir 
100 mil pessoas. 

Os artistas mandam seus 
mapas de palco, que são 
rigorosamente montados como 
o pedido. Têm também à sua 

disposição quatro garçons e 
três camarins. Os artistas não 
cobram cachê para se 
apresentar. Os músicos que os 
acompanham são pagos pela 
própria gravadora, interessada 
em mostrar seu produto. A 
parceria com Prefeituras 
(como a de São Paulo e cidades 
do ABC) e a Secretaria da 
Cultura são constantes. O 
restante da estrutura 
necessária (como alimentação) 
é paga pela própria rádio. "Faço 
questão de acompanhar tudo 
de perto com minha equipe. 
Estando lá, temos a 
oportunidade de avaliar certas 
coisas, por exemplo, a reação 
do público diante de 
determinada música, que 
amanhã jHKle estar - ou não - 
na programação", analisa 
Braga. 

Uma emissora que recebe 
um milhão de cartas para uma 
única promoção, e que 
segundo Edson Goulart é 
ouvida por aproximadamente 
quatro milhões de pessoas em 
São Paulo e Grande São Paulo, 
não deve ser ignorada pelos 
anunciantes. Só que enquanto 
muitas rádios seguem a linha 
dos Estados Unidos, onde as 
emissoras estão ficando cada 
vez mais específicas - há 
estações para comunidade 
negra, judaica, idosos, por 
exemplo, a Cidade tem seu 
público cada vez mais amplo. 
"Assim como nós somos 
abrangentes, e esse é o nosso 
objetivo, há uma gama de 
produtos que também são. Eles 
precisam de um veículo de 
impacto, de resultado, de 
retorno", explica Braga. 

Para Goulart, depois da 
reestruturação da rádio a 
participação dos anunciantes 
melhorou muito. "Nosso perfil 
é muito próximo da população 
de São Paulo, e isso ajuda 
muito", acrescenta, explicando 
que os ouvintes da Cidade FM 
paulistana dividem-se na 
mesma proporção das classes 
sócio-econômicas da Capital 
que, segundo o Ibope, são 31% 
na classe A/B, 38% na.C e 31% 
na D/E. 
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* Marido chega em casa 

norvoso... 
- Querida, bati o carro!!! 
- Foi acidente??? 
- Não, foi de propósito!!! 

- não, instalei um orelhão no 
banco de trás do Fusca... 

* Conversa telefônica... 
-Alô, você fala daonde?? 
- Estou no carro!!! 
- Ahhh, então você está 

falando do celular?? 

* Oficina Mecênica lusitana: 
- O Manuel, o pisca-pisca tá 

funcionando? 
- Esta... Não está!!!... Agora 

está!!!... Ihhh, não está... está... 

Menina entra correndo era 
casa: 

- Mãe, manhê... a senhora 
não vai acreditar, mas eu dei um 
beijo no professor 

- Ai, minha filha!!! No duro??? 
- Não mãe, na boca!!! 

* Sujeito pergunta ao 
gaúcho; 

- Você nasceu em Pelotas? 
Não. guri, nasci 

inteirinhoü! 
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Equivoco 
Estão redondamente 

enganados os observadores 
políticos de plantão que 
imaginam o jornalista Luis 
Brasília sendo desprestigiado 
por Ildon 

Marques. A indicação do 
nome dele para a presidência 
da TV E é muito mais 
abrangente do que parece. 
Ela pertence à Fundação 
Ernesto Geisel, e isso já diz 
tudo. 

• Presença 
Por outro lado, estão 

cobertos de razão aqueles 
que estão vendo o super- 
secretário Sérgio Macedo 
como a "presença" física da 
governadora Roseana Sarney 
em Imperatriz. Vale lembrar 
que Macedo é da mais 
absoluta confiança da família 
Sarney, e que a vinda dele 
para Imperatriz não é uma 
punição, mas na verdade uma 
demonstração de força e 
prestígio. 

Declaração 
O jornalista Wilton Alves 

(Coquinho) me disse ontem 
que já tem a sua mente 
asfaltada e que agora, mais do 
que nunca, precisa de alguém 
para asfaltar a rua da casa 
dele, e de preferência 
também a Rua da Assembléia, 
que é o principal acesso da 
Vila Redenção I. 

Recado 
Disse ainda o jornalista 

que essa é uma antiga 
promessa feita a ele que agora 
pode ser cumprida pelo 
secretário Jairo de Oliveira, 
que conhece o problema de 
perto e tem um bom 
relacionamento de amizade 
com ele, mesmo que não seja 
feita qualquer promessa 
como das vezes e secretários 
anteriores. 

Viaduto 
E chato voltar a esse 

assunto, mas o viaduto do 
entroncamento continua 
tomado pelo mato e as suas 
pistas de rolamento pelos 
buracos. Alguém precisa 
assumir a responsabilidade 
de restaurá-lo. 

Acessos 
Da mesma forma se 

encontram os principais 
acessos de Imperatriz pela 
BR-010. A situação mais 
crítica fica na região do 50 
BIS, onde inclusive foram 
iniciadas obras de 
restauração, e que 
paralizadas, acabaram 
piorando o estado da 
rodovia. 

Cadastro 
Aproveitando-se esse 

início da administração Ildon 
Marques de Souza, torna-se 
fundamental sugerir que seja 
desenvolvido um projeto na 
área social para identificar e 
cadastrar todas as pessoas, 
preferencialmente as 
crianças, que não são 
registradas. Ü número de 
pessoas sem registro civil em 
Imperatriz é assustador. 

Clandestinos 
Em razão da falta de 

registro civil, muitas crianças 
da periferia, sobretudo das 
famílias mais pobres, quando 
morrem são enterradas <•[ 
fundos de quintal. Essa 
prática precisa acabar o mais 
rápido possível, pois se 
constitui em crime contra a 
cidadania e fere os mais 
primários conceitos do 
cristianismo. 

Camelôs 
Eles constituem um 

problema em Imperatriz. No 
entanto, se houver vontade 
política a solução é prática e 
racional: basta implantar na 
cidade o sistema de feiras 
livres, como acontece nas 
maiores* cidades brasileiras. 
Essa medida atende também 
os pequenos comerciantes de 
frutas, verduras e legume-- 

Móveis 
O sistema de feiras livres 

móveis se constitui também 
em uma maneira de levar ao 
consumidor, onde ele reside, 
os produtos indispensáveis à 
sua casa, assim como 
vestuários, bijuterias e 
outros, dando-se prioridade 
aos produtos perecíveis. 

Para meditação 
'Todo aquele que crê em 

mim, ainda que esteja morto 
viverá. E quem vive e crê, não 
m o r r e rá e te r n am e n t e. " 
(Jesus) 

Utilidade Pública 05/01/97 

Policia Militar   
Delegacia de Plantão  : 
Corpo do Bombeiros  ; 
Hospital de Plantão (Geral) 
Hospital de Plantão (Pediatria): 
Aeroporto _________ 

190 
722-1287 

m 
Santa Mònica 

Pequeno Prmeipé 
721-0662 

hstacâo ile Trem 
Hcuiomar 
Tropigás    
Paragás 

723-2260 
723-2737 
irpm- 

721-1 VOS 
Alcóolicos Anônimos: 
Prcfcimra Mumcipal i 
Câmara Municipal 

mnn 
722-1748: 

5S 

Fórum Henrique De La Roque; 
Disque Boi na Moita  j 
Delcsa do Consumidor   
Cctnar   
Caem3__,   
Correios ...n,,,,,,,,,,,,,,,. 

721-6404 

m 
722-2505 
721-0136 

Rçrçüa Federal , ■ ; 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Policia Federal : 

721-0941 
722-107 i 



JORNAL CAPITAL Domingo, 05 de janeiro de 1997 □ polític* 

Ildon Marques acredita no desenvolvimen 

Em discurso, prefeito anuncia uma Imperatriz crescente 

i 
H 

Ildon Marques de Souza, prefeito de Imperatriz 

Discurso para as crianças, do prefeito 

Ddon Marques de Souza, em sua posse 

Eu não vou pedir a 
atenção de vocês, minhas 
crianças. 

1 De vocês, eu posso dizer 
que sempre tive muito mais 
do que atenção: 

Eu tive carinho. 
Eu tive amor. 
Eu tive participação. 
De vocês recebi até lições 

de cidadania. 
Vocês, minhas crianças, 

são a prova bonita de que 
tamanho não é documento, 
de que pessoas 
pequenininhas podem dar 
exemplos de grandões. O 
contrário também acontece; 
Gente grande fazer coisas 
feias, coisas ruins, coisas 
miúdas. 

Por isso é que eu não vejo, 
aqui, só crianças presentes. 

Eu vejo crianças futuro. 
Eu vejo jovens estudando. 

Adultos trabalhando. 
Eu vejo, hoje, a Imperatriz 

de amanhã. 
E agora, em que, com a 

ajuda de Vocês, sou o 
prefeito de Imperatriz, tudo 
vou fazer para continuar 
merecendo o carinho de 
vocês. 

E espero que, a medida 
que Vocês vão crescendo, 
também cresça seu carinho 
por mim, por seus pais, por 
Imperatriz. 

Para Vocês, que tornaram 
minha campanha mais bonita, 
mais pura, mais espontânea, 
meu carinho eterno e minha 
mensagem final: 

Busquem o Estudo. 
No momento certo, 

preparam-se para o trabalho. 
Em todo instante, sejam 

dignas. 
Sobretudo, sejam felizes 

— neste ano e nos muitos 
anos, minhas crianças, que 
para Vocês hão de vir. 

Muito obrigado. 

Opinião 

A era da transformação 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

Realmente forte a proposta 
de governo de Ildon Marques 
de Souza. Tomou posse 
fazendo um discurso 
demonstrando seu efetivo 
interesse em trabalhar no afã 
de promover o 
desenvolvimento coordenado 
de Imperatriz, além de 
garantir melhorias para à 
população. 

O ato de agradecimento 
feito ao povo que elegeu para 
o cargo de chefe do Poder 
Executivo, no dia em que ele 
estava assumindo 
oficialmente o comando da 
segunda maior cidade do 
Estado, fez enfatizar que a 
tônica do seu governo será 
austeridade e transparência. 

Ildon Marques, mostrando 
a seriedade que tem para com 
a coisa pública fez questão 

que a Câmara Municipal de 
Vereadores analisasse os 
nomes dos novos secretários 
municipais. E conseguiu a 
resposta esperada. São todas 
pessoas merecedoras de 
credibilidade por parte da 

' comunidade. 
Para a Secretaria do 

Desenvolvimento Integrado, 
Comunicação e Cultura, 
recém-criada, nomeou o 
jornalista Edmilson Sanches, 
cujo profissionalismo e 
competência já são 
conhecedoras em toda a 
Região Tocantina. 
Atualmente estava exercendo 
o cargo de assessor da 
Presidência do Banco do 
Nordeste, em Brasília (DE). 

Incontestavelmente, Ildon 
Marques é mesmo um 
visionário. Tem uma maneira 
diferente de compreender, de 
perceber determinadas 
situações. 

O discurso de posse do 
prefeito de Imperatriz, Ildon 
Marques de Souza, foi 
considerado um dos mais 
fortes e sérios entre os que ele 
pronunciou na sua vida 
pública. 

Em solenidade na Câmara 
Municipal, na manhã do dia Io 

de janeiro, o novo prefeito da 
cidade anunciou uma "ruptura 
com o atraso político" e com a 
falta de moral, de ética e de 
mentalidade que 
caracterizaram diversos 
governos na cidade. Ildon 
Marques lembrou que o povo 
agora está atento a quem 
"teima em brincar com suas 
esperanças". Numa só palavra 
— DESENVOLVIMENTO — 
resumiu suas intenções à 
frente da Prefeitura, 
lembrando a importância da 
Câmara de Vereadores, dos 

Funcionários do Município e 
dos seus Secretários para, 
juntos, ENCONTRAR 
SOLUÇÕES. O prefeito 
destacou também o papel da 
comunicação e da cultura no 
seu projeto, reafirmando que, 
no seu Governo, 
"INFORMAÇÃO É 
CIDADANIA". Ildon 
Marques relembrou ainda 
que, em janeiro de 1995, houve 
uma REVOLUÇÃO'. "Agora 
— disse o prefeito — chegou 
a hora da EVOLUÇÃO". As 
crianças receberam atenção 
dobrada no dia da posse: Ildon 
Marques dedicou a elas a 
mensagem final de seu 
discurso na Câmara e, no 
palanque em frente à 
Prefeitura, fez um 
pronunciamento só para elas. 
Abaixo, a íntegra dos dois 
discursos: 

Discurso de posse 

do prefeito Ildon 

Marques de Souza 

Cidadãos de Imperatriz, 
Srs. - Servidores 

Municipais, 
Srs. Vereadores, 
Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, 
Permito-me, nestas 

minhas palavras, inverter a 
ordem de invocação. Ou 
seja, descumpri o protocolo 
para restabelecer uma 
verdade: o povo em primeiro 
lugar. E se isso é bonito no 
discurso, será ainda mais 
efetivo na prática. 

Senhores: 
Já disseram que não há 

nada mais forte do que uma 
idéia cujo tempo de realizar 
chegou. Neste instante, eu 
declaro que chegou a hora 
da ruptura. Chegou o 
instante do rompimento. 

Ruptura com o atraso 
político-institucional. 
Rompimento com a 
precariedade ética, a 
estreiteza moral, a 
indigência mental, que, em 
maior ou menor grau, 
pontuaram a gestão da coisa 
pública em Imperatriz. 

Em alguns momentos, o 
desmazelo governamental 
que tomou de conta deste 
Município chegou ao cúmulo 
de instaurar aqui não 
somente a política 
criminosa, mas, até, a 
política de criminosos, que 
aos poucos estavam 
assassinando o de que 
melhor tem um povo; a 
esperança em um amanhã 
melhor. 

Mas se esqueceram de 
que não há mal que s< inpre 
dure. Esqueceram-s( d» que 
quem semeia vento colhe 
tempestade. E foi t om um 
furacão de cidadania com 
uma chuva de votos, que o 
povo demonstrou que -eu 
amor por esta terra e maior 
do que a ganância daqueles 

que a desrespeitavam. O 
resultado das eleições de 3 
de outubro é a completa 
demonstração de que a 
tolerância do povo para com 
o desmando havia chegado 
ao fim. A paciência do povo 
também tem limite. O eleitor 
disse: "Basta!" 

Esta solenidade, cidadãos 
de Imperatriz, não é apenas 
a oficialização de um ato de 
posse — é a iniciação da 
tomada de posse dos nossos 
atos. Que a Câmara de 
Vereadores, o Sr. Vice- 
prefeito Luis Carlos Noleto, 
os Srs. Secretários, os 
funcionários do Município e 
eu haveremos de exercer, 
primeiro, com honestidade 
pessoal, e. também, com 
competência profissional, 
com responsabilidade 
funcional e com resultado 
operacional. 

Tudo para que Imperatriz 
possa, finalmente, dar 
passos mais seguros rumo 
ao atingimento de estágios 
mais elevados de 
crescimento econômico, de 
afirmação cultural, em sua 
política educacional, na 
justiça social e com 
participação popular. Numa 
só palavra: 
DESENVOLVIMENTO. 

Mas, Minhas Senhoras e 
Meus Senhores, não se faz 
o desenvolvimento de uma 
cidade sem a participação do 
cidadão. Portanto, adoto e 
proponho o 
"desenvolvimento com 
envolvimento". Já fiz isso em 
minhas atividades 
particulares, já fiz isso em 
meus negócios comerciais. 
Fiz e testemunho: 
desenvolvimento com 
envolvimento é bom, dá 
certo. Nesse sentido, 
conclamo o povo de 
Imperatriz a organizar, 

fortalecer, dar mais 
representatividade a suas 
organizações comunitárias, 
profissionais, culturais. E 
que essas organizações 
procurem conhecer as leis 
que mais de perto 
repercutem na vida das 
pessoas. Que todos e cada 
um cumpram seu dever de 
conhecer seus direitos, seja 
na Constituição Brasileira, 
na Constituição do 
Maranhão, na Lei Orgânica 
do Município, no Código de 
Posturas e nas outras leis e 
disposições normativas que, 
de alguma maneira, muitas 
das quais sem o seu 
conhecimento, acompanham 
e controlam, facilitam e 
dificultam, premiam e 
apenam a vida do cidadão. 

Muito farei, em parceria 
com a Câmara Municipal, 
para que as leis de 
Imperatriz saiam da ciência 
do papel, adentrem a 
consciência do cidadão e 
transformem para melhor a 
vida da cidade. No meu 
Governo, INEORMAÇÃCLE 
CIDADANIA. 

Povo de Imperatriz, Srs. 
Vereadores: 

Embora as muito boas 
intenções do meu Governo, 
sei que comandar a coisa 
pública tem sua parte 
amarga, antipática. Mas, nas 
palavras de um humanista, 
às vezes é preciso cometer 
uma pequena injustiça para 
se fazer uma grande justiça. 
Dentro da Lei, não arredarei 
de tomar medidas que, ainda 
que firam interesses 
parciais, pessoais ou 
corporativos, beneficiem o 
conjunto da maior parte da 
coletividade. 

E a liberdade e coragem 
com que tomarei essas 
medidas está avalizada pelo 
povo que, em forma de voto, 
depositou em mim e no meu 
Vice-prefeito suas quase 
últimas esperanças. 

Este não será um governo 
para mim. Será um governo 
para depois de mim. Isto 
significa tomar decisões e 
adotar medidas que 
repercutam na integralidade 
do ser humano: a Educação, 
a Comunicação e a Cultura, 
como bens do espírito. A 
Saúde, os Esportes e o 
Lazer, como patrimônio do 
corpo. 

E ainda o conceito de 
desenvolvimento, presente, 
a partir dos nomes e 
funções, nas pastas 
programáticas do novo 
secretaria que submeto, sob 
forma de projeto-de-lei, para 
a análise e decisão dos 
Ilustres Membros desta 
Casa, os quais, tenho 
certeza, haverão de olhar, 
com olhos de cidadãos, para 
as proposições de um Poder 
Executivo que continuará 
teimando em acreditar nas e 
pessoas desta cidade e nos 
seus representantes no 
Legislativo. 

Dirijo-me especialmente 
aos Senhores Vereadores: 

Muitas das vezes um 
homem com um ideal é 
compreendido. Ele adota 
uma lógica que não tem os 
mesmos parâmetros da 
lógica dos demais. Não está 
dizendo que aquela seja a 
melhor que esta. Apenas são 
diferentes. Um homem com 
um ideal na cabeça epés no 
chão — é assim que me vejo 
e como também vejo a todos 
os que acreditam que os 
problemas de Imperatriz 
estão no mesmo lugar onde 
residem as soluções; nas 
pessoas. Nas pessoas, sejam 
elas quem sejam. 

É para buscar e 
ENCONTRAR SOLUÇÕES 
que aguardo a participação 
dos Senhores Vereadores. A 
recompensa não virá de 
minhas mãos: ela advirá da 
gratidão de um povo 
cansado de esperar, mas 
ainda suficientemente 
disposto para jogar no limbo 
da Política e da História 
todos aqueles que insistirem 
em brincar com suas 
esperanças. 

De minha parte, declaro 
que minha satisfação em 
realizar um bom trabalho só 
se justificará se este for feito 
participativamente. Pois a 
felicidade de um só é 
egoísmo. 

Senhores Vereadores, 
Senhores Secretários 
Municipais, Senhores 
.Funcionários Públicos, 
demais Autoridades, 
representantes da Sociedade 
Civil Organizada; o povo de 
Imperatriz está mais crítico, 
mais consciente, mais 
exigente, mais organizado. 
Com um povo assim, a 
cidade agora tem sirene, um 
toque de alarme, um sinal de 
alerta. Já temos prova disso. 

Em um janeiro que se foi, 
o povo fez a revolução. 
Agora, neste janeiro que se 
inicia. começa a 
EVOLUÇÃO. Desde modo, 
convido a todos para 
evoluirmos juntos. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
dignas Autoridades, 
Cidadãos de Imperatriz: 

Em meu nome, em nome 
de minha mulher Shirley e 
de meus filhos, aos quais 
peço a esperada 
compreensão e apoio 
familiar, agradeço-lhes a 
todos. 

E às crianças que, com 
sua verdade e 
espontaneidade, agregaram 
o mais belo componente de 
pureza em minha campanha, 
haverei de 
permanentemente retribuir 
seu carinho. Para elas vão 
minhas palavras finais: 

Busquem o Estudo. 
No momento certo, 

preparem-se para o trabalho. 
Em todo instante, sejam 

dignas. 
Sobretudo, sejam felizes 

— neste ano e nos muitos 
anos, minhas crianças, que 
para vocês hão de vir. 

Muito obrigado. 

TCI 
TCI 
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7 m- 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 l?50 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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i Secretaria Municipal de Educação 

Ildon Marques lança plano de metas para quatro an 

Com o objetivo de 
preencher 37 mil vagas nas 
escolas da rede pública de 
ensino fundamental regular 
- alfabetizaçãò da primeira à 
oitava série - o prefeito Ildon 
Marques de Souza anunciará 
na próxima segunda-feira, 
06, às 10 horas, o Plano 
Quadrienal de Educação. 

Elaborado pela Secretaria 
Municipal da Educação. O 
plano consiste basicamente 
nas linhas que serão 
seguidas pela administração 
municipal nos próximos 
quatro anos no setor da 
educação. O Plano 
Quadrienal de Educação, na 
verdade, é o lastro inicial do 
compromisso do prefeito 
Ildon Marques de valorizar 
a educação nos próximos 

Será lançado nesta segunda-feira o plano de valorização do Magistério do governo municipal 

quatro anos, conjurando o 
perigo de jugulação do 
desenvolvimento de 
Imperatriz que promoverá 
nesse vestibular 
emblemático do ano 2000. 

O Secretário Agostinho 
Noleto foi taxativo cm 
afirmar que "o prefeito Ildon 
Marques fez sua pregação 
democrática afirmando em 
alto e bom som que sua 
administração seria 
fundamentada na valorização 
da pessoa humana, 
principalmente pela 
determinação política 
manifestada no primeiro ano 
de seu governo de exceção, 
em 1995". Para o secretário 
"sua vitória nas urnas reflete 
a resposta do povo ao 
crescimento vegetativa e 

qualitativo da educação 
durante a interventoria 
estadual e à palavra 
empenhada do candidato a 
propósito da educação. Toda 
a gênese deste trabalho de 
planejamento será, portanto, 
indissociável desse contexto 
histórico socio-cultural"; 
finalizou. 

Os dirigentes da 
educação e os educadores 
tem a missão de planejar e 
executar este plano 
quadrienal com os olhos 
voltados para os grandes 
desafios que advirão, 
inclusive aqueles 
decorrentes da cultura e 
condição social da rede 
municipal de ensino: as 
crianças carentes de nossa 
cidade. 
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O prefeito Ildon Marque cumprimenta o secretário de Educação Agostinh 

Estrutura física e corpo docente NovaS OportUIlidad 

O município conta com 
1.630 professores em salas de 
aulas, e 978 servidores 
vinculados à educação, entre 
professores em cargo de 
direção e função 
administrativa e outros 

burocratas, vigias, zeladoras e 
merendeiras, distribuídos em 
189 escolas municipais e 
municipalizadas, sendo 98 no 
perímetro urbano do 
município e 91 na zona rural, 
totalizando 811 salas de aulas. 

A meta é elevar em 100 por 
cento nos próximos quatro 
anos a cobertura da população 
em idade escolar estimada, em 
1997, em 75 mil alunos, 
divididos entre Município, 
Estado e rede particular. 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Serão criadas 
oportunidades de educação 
infantil, em espaço físico 
adequado c professores 
especializados, para 
atendimento de 10 mil 
crianças de 4 a 6 anos. 
Melhorar gradaiivamente os 
níveis aluais de 
aprendizagem de forma a 
derrubar os índices de 
repetência e evasão escolar 
a um padrão aceitável 
máximo de 5 por cento ao 
final do ano 2000. Ampliar 
cada vez mais a participação 
democrática na gestão das 
escolas públicas de forma a 
lhes garantir autonomia 
administrativa, financeira e 
pedagógica; construir em 
quatro anos 224 salas de 

aula, distribuídas em escolas 
periféricas de 8 salas; 
implantar bibliotecas 
escolares nos 8 polos 
pedagógicos da cidade; 
desenvolver o programa de 
alimentação escolar de 
forma que todas as crianças 
recebam, em duas refeições 
diárias, 1000 calorias; 
completar a organização 
institucional de todas as 
escolas públicas municipais 
pelo registro de 
funcionamento concedido 
pelos conselhos municipal e 
estadual de educação; 
promover a educação 
permanente de todos os 
professores da rede 
municipal em cursos 
regulares dos conteúdos 

mínimos do 
fundamental e das 
extracur riculare: 
interesse da educai 
um todo; conce 
professores saláric 
e compatíveis ■ 
responsabil idade í 
mister, aderindo ao 
Valorização do M: 
do Governo ! 
incentivar, nas 
práticas c 
enriquecedoras 
patrimônio cult 
artístico da ci 
promover ativid. 
educação física, de? 
de lazer nas escolar 
com o objetivo de 
padrões elevai 
educação integral. 
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Depósito: Av. BabaGiilàniiia.176. Fone: 723 
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" ^ ^ COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR .Klvrw- „ 

■■■ ^ c^e ' cO - UM PROJETO DE VIDA - -r- ^ 
•■r çooV0.P°v ^ 22e ANO DE FUNCIONAMENTO ' 

çíodV Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi 

Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e l9 GR 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINC) 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 2 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCE1RAO 

A Díreçào informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um a 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLEN/^ 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professore 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111.20 111,20   
39 e 4y Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131.50   
25 Grau 141.60 141,60 121.40 
Terceirão 184.10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMIT> 

Rua Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

Expresso Acailandi 

A MELHOR OPÇÀO EM VIAGENS, COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM! AR CONDICIONADO. SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE. TV A CORES E FRI 

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia.. São Luís. Teresina, Rio Branco, Porto Velho. Cuiabá, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 
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Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 

Rigm;, 2H 

Domingo, 05 de Janeiro de 1997 

Sociedade 

linda vjeioro cone, , > 
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Cidade 

Todas as atualidades 

da cidade de Imperatriz 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Estréia 
O programa Alvorada 

Sertaneja, apresentado pelo 
caipiríssimo Badinho, já tem 
data marcada para estrear na 
TV Capital. 

O programa estréia dia 13 
deste mês das ()6h()() às ()7h()() 
da manhã, o estilo continuará 
o mesmo, as mudanças serão 
poucas, visto que Badinho já 
tem seu público cativo, e com 
certeza a mudança de 
emissora apenas vai aumenta- 
lo ainda mais. 

Seja bem vindo ao Sistema 
Tucamfs de Comunicação. 

Assessorias 
Bstá havendo uma correria 

e tanto de certos jornalistas por 
assessorias na Câmara 
Municipal de Vereadores, e 
segundo informações dos 
próprios vereadores, ainda 
existe muita assessoria vaga, o 
que significa que a correria 
ainda deve durar um pouco 
mais de tempo. Boa sorte aos 
concorrentes. 

Novidades no ar 
O Diretor de Programação 

e Operações da Rede Record, 
Eduardo Lafon, acaba de 
comprar a série de maior 
sucesso nos Estados Unidos, 
■MILLENIUM", o novo seriado 
tem estréia marcada para o 
início deste ano. 

E por falar em boas notícias, 
Lafon também já comprou o 
quarto ano de ARQUIVO X" e 
o terceiro de "CHICAGO 
HO PE". 

Mas, o diretor da emissora 
faz mistério e anuncia que terá 
mais novidades e ótimas 
estréias para o fim do ano. E 
só aguardar! 

Com toda bola 
da Record 

Apresentado por Márcio 

Guedes, o programa debate 
tudo sobre o mundo dos 
esportes. Exibido todas as 
segundas-feiras às 22hl5, o 
programa já contou com 
convidados como 
Wanderley Luxemburgo, 
Carlos Alberto Parreira, 
Paula (Basquete), Ronaldo 
César Coelho (responsável 
pelo projeto da Olimpíada 
de 2004 - Rio de Janeiro), 
Neto, Paulinho McLaren, 
Oséas, e muitos outras 
estrelas do mundo 
fantástico dos esportes. 

"Com a Bola Toda" conta 
com os melhores 
comentaristas do momento. 

Cidade Alerta 
Ney Gonçalves Dias 

apresenta o "Cidade 

Alerta", que é exibido de 
segunda a sexta-feira, às 
18h00 e sábados às 18h30. 
Com matérias policiais e 
direito do consumidor, Ney 
deu ao telejornal uma 
identidade própria devido a 
sua rapidez e credibilidade 
junto ao público 
telespectador. Desde sua 
estréia, "Cidade Alerta" 
vem conquistando bons 
índices, alavancando a 
audiência e repassando ao 
"Jornal da Record", que 
chega a alcançar 8 pontos 
de pico, segundo o IBOPE. 

Prestígio 
Para se ter idéia, o prestígio 

do jornalismo da Emissora 
cresceu tanto que na 
cobertura do acidente aéreo. 

ocorrido em 31 de outubro, 
em São Paulo, a TV Record 
passou a ser vice líder 
durante toda a tarde, 
atingindo 10 pontos de pico 
em audiência. Além de ter 
derrubado a programação 
durante todo o dia, apenas 
para cobrir todos os 
acontecimentos sobre o 
acidente até às 00h30. 

Durante o Jornal da 
Record, participam os 
comentaristas Bernardo 
Carvalho, que fala sobre 
acontecimentos 
internacionais e Felipe Dávila 
esclarece os principais fatos 
da economia nacional. 

. Assim, a TV Record 
fortalece sua programação 
entrando na briga para 
melhor informar o público. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

Aries 
T 

Gêmeos 

Seu dia será muito melhor se você 
Iicar asilando muito, ou se. no máximo, 
fizer um psseio bem leve, ao ar livre. 
Relaxe. As vibrações lunares 
recomendam um pouco de paciência 
com a pessoa amada ou seus 
familiares. Número de Sorte; 42. 

Esteja alenta a todos os movimentos 
a sua volta. De repente, você pode 
aprender coisas muito interessantes 
para sua vida. Problemas com a pessoa 
amada podem pintar, mas seu 
aulocõntrole vai ajudar a manter a paz. 
Número de Sorte: 07. 

Leão Libra Sagitário ✓WV 
Aquário 

Você está sensível e isso facilita a 
expressão dos sentimentos. Diga tudo 
o que for prociso, sem rodeios. Use o 
poder das palavras. Tensão e desânimo 
podem agora dominá-la. Mas, se souber 
reagir, tudo reverterá a seu favor. 
Número de Sorte: 13. 

As pessoas tendem a solicitar sua 
ajuda mais do que imagina. Cuidado, não 
se envolva em problemas só fiara 
agradar aos outros. Dê mais atenção a 
sua vida afetiva. Pequenos gestos de 
amor podem significar muito à pessoa 
amada. Número de Sorte; 03. 

As possibilidades de mudança se 
apresentam, mas você se sente incapaz 
de ir adiante. Não se preocupe, tudo 
acontecerá no devido tempo, Apesar da 
disposição e da boa vontade, os ânimos* 
podem se acirrar bastante com a pessoa 
amada. Número de Surte: 27. 

Evite o confronto direto com 
pessoas mais próximas, 
principalmente. Manter a calma é 
fundamental. Procure não se expor, 
mas tembém não vá deixar de sair só 
pocausa disso. Divirta-se um pouco. 
Número de Sorte: 02. 

Touro Câncer 

Procure fazer coisas que lhe 
tragam prazer, mas não pensç 
somente em si, Para se estar bem, e 
precisu que todos também estejam. É 
hora de espantar ápreguiça e cair com 
tudo nos agilos noturnos. Divirta-se a 
valer! Número de Sorte; 31. 

Você está agora mais introspectiva. 
Respeite esse momento, pois ele ê 
necessário. As declarações de amor 
devem ficar para depois. Programe algo 
bem leve e agradável para fazer. Não é 
hora de alimentar grandes expectativas. 
Número de Sorte: 23. 

ril) 
Virgem 

Pela manhã, recarregue suas 
energias fazendo um passeio ao ar livre. 
Depois, aproveite fiara definir sua 
programação na semana. Um programa 
bem caseiro, como ouvir música ou ler 
um livro, será perfeito. Fique na sua. 
Numero de Sorte: 50. 

ííl 
Escorpião Capricórnio Peixes 

Aproveite a manhã para fazer um 
belo passeio e encontrar os amigos. 
Reserve a tarde para recarregar as 
baterias e relaxar bastante. Melhor 
deixar os agilos fiara uma data mais 
favorável. Descanse, pois sua semana 
será intensa. Número de Sorte: 45. 

Um sentimento de insatisfação (iode 
tomar conta devocê.Tudo ficará melhor 
se usar essa energia para realizar 
mudanças em sua vida. Faça o que for 
preciso fiara evitar a ansiedade. No 
amor, o momento ê decisivo. Ou vai. ou 
racha. Número de Sorte: 39. 

Você está mais sensível e 
receptiva a tudo a sua volta. Nessas 
horas, o melhor a fazer é cuidar do 
corpo e lia mente. Relaxe. Vibrações 
lunares tensas podem lhe provocar 
um certo nervosismo. Não se exponha 
demais. Número de Sorte: 11. 
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':00 Educacional MEC 
:30 O Despertar da Fé 
;00 Santo Culto em Seu Lar 
:00 Pesca íi Cia 
:00 Desafio ao Galo 
:00 TV Casa Centro 
:00TV Mapping 
:00 Sorteio do Papa Tudo 
:15 Campeonato Espanhol 
;00 Campeonato Japonês 
:00 Campeonato Paulista de Vôlei 
:00 Cine Record Especial 
:00 Circuito Night and üay 
:00 Palavra de Vida 

10 

TV 

Mirante Canal 

07:18 Palavra Viva 
07:20 Educativo 
07:40 Dra. Quinn 
08:30 Siga Bem Caminhoneiro 
09:00 Bingo Domingão da Sorte 
11.00 Street Fighter 
11:30 Megama 
12:45 Programa Sílvio Santos 
00:00 Sessão tias Dez 
01:45 SBT Esportes 

13 

TV 

Nativa Canal 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade 

dos fatos 

na tribuna 

do povo 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital 

Fone: 

723-3022 

05:50 Educação em Revista 
06:15 Um Salto Para o Futuro 
06:35 Programa Ecumênico 
06:40 Santa Missa 
07:40 Globo Comunidade 
08:10 Pequenas Empresas. Grandes 
Negócios 
08:40 Globo Rural 
09:35 Esporte Espetacular 
12:15 Aladdin 
12:45 As Aventuras do Superman 
13:35 Temperatura Máxima 
15:30 Domingão do Faustão 
19:00 Campeonato Brasileiro 
21:50 Fantástico 
22:50 Sai de Baixo . 
00:00 Placar Eletrônico 
00:30 Domingo Maior 

21 

TV 

CNT 

Rádio 

Capital AM, 

950 Khz 

10 mil Watts 

05:30 Programa Educativo 
06:00 Posso Crer 
06:30 Grupo Imagem 
07:30 Campus 
08:00 Está Escrito 
08:30 Mercado de Imperatriz 
09:00 TV Mappin 
10:00 RX 
10:30 De Bem com a Vida 
11:00 Papa-Tudo 
11:15 Home Shopping 
11:30 Futsal 
12:45 Nova Dimensão 
13:15 Grupo Imagem 
13:45 Sobre Rodas 
14:15 Sessão Animada 
14:30 Samurai Warriors 
15:00 Shurato 
15:30 Super Human Samurai 
16:00 Sessão Extra 
18:00 Programa de Domingo 
19:00 O Grande Júri 
20:30 Especial 
21:30 Conexão Roberto D'Avila 
22 30 Toque de Bola 
23:30 Jogo do Puder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Igreja da Graça no lar 

• 1:30 Espaço Renascer Especial 

04:00 Padrão Técnico 
04:25 Educativo 
04:45 Igreja da Graça 
06:45 Missa de Dominga 
07:25 Anunciamos Jesus 
08:00 Gabarito 
09:00 Esteio da Tradição 
10:00 Curutiba Fast Shop 
11:00 Cartoon Mania 
12:00 Espaço Motor 
13:00 Super Matinê 
15:00 Papa Tudo - Sorteio 
15; 15 Cine Shopping Show 
15:30 Domingo no Cinema 
17:30 Cine Shopping Show 
17;45 Bang Bang na TV 
19:45 Cine Shopping Show 
20:15 Sessão das Oito 
22:00 Mesa Redonda 
23:45 Jogo Limpo - Estréia 
00:45 Fim de Noite - Stingray, Contrato 

de Risco 
01:45 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Apaixonados 

í\e-K\c\tci Ricupe^o e. ^dsoK\ , felizes e mais apaixonados 

do cjue muncay ow^+i^am o Revellion juntos com |amilia^es e 

p^omc+ cm um 9~7 com muita paz,; uuião e. muita p^escuç-a de 

Deus kvo co^aç^ão. 
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Metinha 

Dk*. Osca^ e A^a^leuea (DudiuKoy couteufes com a ckegada do 

filKo Dsca^ í^udinKo 3unioK' e da uo^a ^diuise yV\a^^om 
íuudiuKo,, que vieram de 3ao Daulo passa^ as festividades de 

final de ar\o e aproveitaram para apresentar a gatirvKa Abaria 

-Lui^a. A^arleuza mostra toda aIeqria curtiudo a netinKa. 
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Pesar 

A^ais uma ve^ a sociedade imperatri^euse manifesta seu 

pesar pela perda de um er\te querido de uma das mais 

tradicionais famílias de nossa comunidade. O falecimento 

do patriarca da família fEíabbag, Salim 3obour Sabbaq,, 

deixa enlutados seus familiares e nós manifestamos nossos 

pêsames pelo ocorrido. 

Made in 

Genebra 

^Ademar Veloso 

acaba de concluir 

seu segundo ano do 

curso de francês na 

yMiança Tr rances a 

de óuenebra. 

y\goray para matar 

um pouco da 

saudade dos 

familiares e amigos 

resolveu retornar a 

nossa cidade. LAm 

dose do gatão. 

Formatura 

Karl a óóunbay filt\a 

dos amigos 

Rib amar e Didi 

d-unba/ formando- 

se dia ió de janeiro 

próximo pela 

Faculdade de 

ódências ^Agrárias 

do Raróy no curso 

de AAed icina 

Veterinária. 

Desejamos a Karl a 

sucesso e parabéns 

pela vitória 

alcançada. 

1 
» 

Grande promoção 

Teka Fxd usividade esta com uma trememda promoção nos 

mais variados modelos de sapatos das mais famosas marcas. 

Vale a pena você conferir nas duas lojas nos SkoppingV 

T imbiro e dmperafriz. 

Deefíle beneficente 

L uciano óuuerra promove mais um desfile Skow-baiie pela 

sua agência de modelo "Objeto e Ralco", dia iO de janeiro no 

3uÇara Olube^ e já confirmaram presenças modelos de 

Ooiania e Rio de 3aneiro. CD desfile será beneficente em prol 

da campanha contra a y\id s e. Oáncer de mama. 

N, Hi Jóias Ôticqs 

Suo meJkoF jóioy com mclkoF pKeço 

Venha conferir nossas promoções arrazadoras 

Você é que faz seu plano de pagamento 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone; 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

"■ECSarra Craiiile 

iicilericiis de Conslnrçoo 

"A mellior opçio para sua construcio 

Desligue-se dos outros 

Cbel é barato 

ACrT?) 

Primeiro Piso 
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■ Saúde 

O difícil diagnóstico de uma doença rara do pâncreas 

por Rogério Martins 
Especial para Revista do 

Primeiro 

Imagine ura organismo em 
que o pâncreas e as glândulas 
mucosas dos brônquios têm as 
secreções espessadas. O 
intestino deixa de receber suco 
pancreático e seu valioso papel 
digestivo é prejudicado. O 
muco espesso dos brônquios 
dificulta a drenagem do 
pulmão, deixando o campo 
aberto para as bactérias e 
infecções. Pode haver ainda 
obstrução intestinal, e uma 
conseqüente desnutrição. 
Estamos diante de uma doença 
rara e genética, chamada de 
fibrose cística do pâncreas, ou 
mucoviscidose. 

"A mucoviscidose é uma 
herança genética, com vários 
tipos de manifestação, que, em 
geral, se apresenta desde a 
infância. Multissistémica. pode 
atingir diversos órgãos. Se há 
um histórico familiar de fibrose 
cística nos pais, há a 
possibilidade de se fazer o 
ràstreamenlo de algumas 
destas manifestações. Mas 
como existem várias mutações 
— (das chegam a cerca de 200 
—. e poucas são testadas, é 

difícil obter um diagnóstico 
exato da doença", diz o médico 
pediatra e pneumologista 
Renato Farine LVAmoed, que, 
junto ã Dra. Tânia Wrobel 
Folescu, atende a portadores 
da doença no Instituto 
Fernandes Filgueira. da 
Fiocruz, no Rio de Janeiro. 

Causas 
Três grandes síndromes 

fazem o perfil da doença: a 
obstrução intestinal do recém- 
nascido, a síndrome nutritiva e 
a síndrome respiratória. A 
obstrução é a única 
manifestação precoce e se dá 
quando o intestino do bebê ao 
nascer não elimina o mecônio 
(fezes). E também chamada de 
íleo-meconial. I lá casos em que 
embora não desenvolva a 
obstrução, a criança manifesta 
mais tarde uma deficiência 
nutricional, com dificuldade de 
ganho de peso, diarréias 
freqüentes, além de um alto 
grau de deficiência 
respiratória. 

Na síndrome nutritiva, a 
deficiência do pâncreas na 
produção de certas enzimas, 
im|)ortanles para a absorção de 
nutrientes, principalmente os 
gordurosos, provoca sérias 
conseqüências. Além da 
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Dra. Vânia Wrobel Folescu e o pediatra Renato Farme 

dificuldade em ganhar peso. o 
abdômen se distende, 
acentuando a magreza e o 
atraso no crescimento e no 
desenvolvimento. Notam-se 
ainda sinais de deficiência de 
vitaminas, sobretudo das 
vitaminas A e I). 

Na mucoviscidose, o erro 
genético é que produz o muco 
espesso — o que obstrui a 
drenagem pulmonar. Sem esta 
drenagem, as bactérias se 
proliferam com facilidade e o 
doente pode ter pneumonias de 

repetição. Este quadro 
respiratório dá origem a várias 
doenças associadas, como 
asma, bronquite. pneumonias. 
Some-se ainda um quadro 
asmati forme (com 
características de asma), mais 
um componente infeccioso 
importante e tem-se a 
síndrome. Rode ser genética, a 
doença tem um caráter 
progressivo, podendo levar à 
destruição pulmonar e à morte. 

Continua na próxima 
semana. 

Conto 

A chuva que me traz Anita 

por Airton Sampaio 

Escrevo estas linhas 
enquanto uma chuva com 
vento cai sobre minha vida. 
Talvez fosse melhor dizer 
escrevo estas linhas porque 
há uma chuva fina lá fora, e 
um vento suave, e essa chuva 
e esse vento me molham a 
alma aqui dentro. O certo é 
que essa chuva oblíqua e esse 
vento manso me trazem Anita 
e eu nunca entendi direito 
essa cisma de Deus. No 
começo, assim que Anita me 
deixou, a visita do vento e da 
chuva doía como uma palavra 
áspera atirada em pleno rosto. 
Hoje, tanto tempo depois, 
apenas uma lágrima única, 
solitária, em lenta queda, 
teima em descer do olho 

esquerdo. Quem não sabe não 
exista mais dor, e essa 
lágrima seja, na verdade, a 
forma mais pura da saudade. 

Quando conheci Anita, e já 
se vão uns trinta anos, um 
rádio longínquo anunciava o 
Comício da Central do Brasil. 
Anita pedalava uma bicicleta, 
Bristol a marca, e uma calça 
comprida muito justa 
insinuava mistérios 
recônditos. Chovia na praça e 
um vento leve balançava as 
copas das árvores e 
esvoaçava os cabelos de 
Anita. Ali, sob a chuva e em 
meio ao vento, deparei com o 
amor do mesmo modo que 
mais tarde, entre chuva e 
vento, sabedoria a dor. 

No dia em que Aijita foi 
embora, deixando um miúdo 

bilhete, ainda hoje guardado 
no bolso esquerdo, a chuva 
era fina e o vento não era mais 
que uma brisa. 

Para escapar desse vento e 
dessa chuva mergulhei na 
labuta da redação. Era o 
primeiro a chegar ao jornal e 
era o último a sair. altas horas 
da noite. O barulho 
ensurdecedor das máquinas, 
o cheiro de tinta, a algazarra 
dos gráficos subtraíam-me do 
mundo. Nunca mais aquela 
chuva, nem aquele vento. 

Até que um dia, ao 
escrever uma matéria, olhei 
pela janela e tomei um susto. 
\Á eslava ela. a chuva, e ele, 
o vento. Ela caía fina e 
regular: ele zunia calmo e 
sem pressa. O pranto, nessa 
época, saía aos borbotões e os 

dedos amassavam o bilhete 
dentro do bolso esquerdo. 

Nunca mais me 
abandonaram, o vento e a 
chuva. Resolvi conviver com 
eles. Por isso é que, quando 
chove lá, como agora, e um 
vento leve sopra em minha 
direção, tomo do papel e 
escrevo. Hoje, escrevi estas 
linhas. 

Amanhã, quem sabe, ou 
depois, eu escreva contando 
que essa lágrima que teima 
em cair do meu olho 
esquerdo quando a chuva 
vem e o vento zune não é 
mais uma lágrima, é um 
orvalho. Pode ser que, neste 
momento, eu lenha 
recuperado Anita. 

Airton Sampaio é 
contista e jornalista. 

É hora de poesia 

A mulher que levou o menino a 

perder-se em homem 

por Boleslaw Daroszewski Júnior (Bolecho) 

Eram tristes 
Os olhos daquela mulher 
Que se colocava diante 

do mar: 
Como se ele entendesse 

a tristeza 
Em que consiste o ato 

de uma mulher, só. 
Olhar o mar ã 

tardezinha 

Numa clausura de só 
deixar a janela 

entreaberta 
De onde espiava o mar 

com receio, 
Receio de que lhe 

levasse, também, o 
corpo. 

Mas eram mais tristes 
Os olhos do menino 

Observando a mulher 
diante do mar, 

Pois não entendia de 
onde vinha tanta tristeza 
De se ficar só. à beira- 

mar." ao anoitecer. 

A mulher, 
Com o passar dos anos, 
Não mais se perdia em 
divagações pela praia. 

O menino 
Perdeu-se em homem 

Quando perdeu a 
companhia insólita 

Já passara dos vinte 
anos quase duas vezes. 
Foi a única mulher que 

conheceu, e não 
conheceu. 

Não chegou a saber, 
sequer, porque eram tão 

tristes. 
O autor foi eleito, no 

pleito passado, prefeito 
de Araguatins. Tocantins 

Jeito diferente de ser 
por Raimundo Primeiro 

Editor da RP 

Tua boca quente 
Teu olhar atraente 

Teu andar sexy 
Teu jeito de falar 

Tua forma de sorrir 
Enfim, tudo diferente. 

Tua fórmula meio que mágica 
de encontrar soluções para os problemas 

que surgem no dia-a-dia 
Prazerosa 

Tudo pura poesia 
Tua presença forte fascina 

Alegra 
Motiva 

Parece menina! 
Envolve 

Movimenta 
Irriquieta fica 

Linda 
Gostosa, apetitosa 
Que garota, hein?! 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por IJÉife venio. Fone: 72 1-541 1 
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Veículos 

A robusta Working é a novidade da Fiorino 

Uma versão mais robusta, 
voltada para o transporte de 
carga em locais de difícil 
acesso; uma mais esportiva, 
com uma série de opcionais; e 
um novo visual para o modelo 
topo de linha. 

Estas são as novidades da 
remodulada linha Fiorino, que 
já chegou às concessionárias. 

A robusta picape Working 
1.5 i.e. substitui aversão 1.5 
i.e. com vantagens: vem com 
a suspensão elevada (44 mm 
mais alta na frente e 54 mm 
atrás) e pneu 20 mm mais 
largos. Mas mantém o mesmo 
preço, R$ 12.457, que é o 
menor do segmento de picapes 
derivadas de carros de passeio. 

Lançada há um ano como 
série limitada, a picape 
Trekking passou a ter 
produção em série e ganha 
agora um apelo mais esportivo. 
Pode vir equipada com ar- 

SÇÜ.. 

i 

m 

De • 

Carona 

Raimundo I 

Working: suspensão elevada ainda mais robustez 

condicionado, acionamento 
elétrico dos vidros e rodas de 
liga leva, entre outros 
opcionais. 

Já a versão LX 1.6 mpi, a 
mais potente e sofisticada de 
todas com motor 1.6 de injeção 
eletrônica e 94 cavalos de 

potência, apresenta novo 
visual externo e interno, 
ganhando em conforto, beleza 
e ainda mais esportividade. 

Novidades 
A Fiat Auto anunciou que 

vai investir nos próximos seis 
anos 10,5 bilhões de dólares 
em 15 novos modelos das 
marcas Fiat, Alfa Romeo e 
Lancia. 

Desse total, 2,2 bilhões de 
dólares serão destinados à 
construção de novas fábricas 
na China e na índia. 

mercado. 

Produção 
Somente em maio do ano 

passado, as montadoras 
instaladas no País produziram 
156,5 mil veículos, dos quais 
25 mil foram exportados para 
outros países. 

Álcool 
A venda de carros a álcool 

atingiu em maio seu .patamar 
mais baixo de todos os 
tempos, com apenas 0,5% do 

Qualidade 
Pelo décimo ano 

consecutivo, a Fiat concedeu 
o prêmio "Melhor 
Desempenho" aos 20 
fornecedores que mais se 
destacaram no ano passado. 

■ Beleza 

A pele com acne 
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A pele acnéica apresenta 
excessiva oleosidade 
(seborréia), aspecto 
congestionando com 
manifestações inflamatórias — 
as espinhas, que se 
apresentam associados a 
pontos pretos — os cravos — 
e pequenos depósitos 
subcutâneos — os cistos 
sebáceos. 

A acne ocorre, com 
freqüência, na adolescência, 
devido à alterações hormonais 
características desta idade. 

Objetivos dos cosméticos 
ou necessidade das peles 
acnéicas 

— Controlar a secreção 

sebácea, favores a sua 
eliminação, sanar a superfície 
epidérmica, previnindo as 
cicatrizes e melhorando a 
aparência. 

— Eliminar o aspecto 
congestionando e acalmar a 
pele. 

Lembre-se sempre: 
A cosmética lança mão dos 

extratos vegetais ácido 
glicólico, ácido, salicílico e 
outros alfa-hidroxiácos, 
obtendo excelentes resultados 
com a pele acnéica. 

Peles desvitalizadas 
Características: 
A pele desvitalizada ou 

envelhecida, apresenta-se 

opaca, sem elasticidade, com 
dicromias e os sinais clássicos 
de atrofia cutânea: linhas, 
rugas e perda de atonia. 

Objetivo dos cosméticos 
— Para prevenir e 

combater esse processo, é 
necessário a utilização de 
cosméticos contendo 
princípios ativos biológicos 
que compensam a. perda 
natural da vitalidade da pela. 

— Proteção muito eficaz 
em relação ao meio ambiente, 
devido a sensibilidade 
aumentada a pele envelhecida 
frente aos agentes 
atmosféricos. 

Pel manchada 
Características: 
Hipercromias ou manchas 

escuras são queixas comuns 
de nossos clientes. Elas 
caracterizam o chamado 
malesma (ou clasma) que se 
apresenta com uma 
hiperpigmentação na região 
da fonte e maças do rosto. 

A principal causa do 
surgimento do melasma é a 
exposição inadequada ao sol. 
A ingestão de alguns 
anovoluntários também são 
fatores desencadeantes deste 
inestelismo. 

Objetivos dos 
cosméticos 

— Clarear as hipercromias 
— Proporcionar proteção 

em relação ao sol (filtro 
solares inorgânicos), e 
dispensar especiais cuidados a 
hidratação, pois proporciona 
um melhor aspecto desta pele. 

Lembre-se: 
— As pesquisas cosméticas 

mundiais revelam que o ácido 
kójivo, ácido glicólico, 
antipolion, tem garantido 
resultados em peles com 
manchas. É claro que para o 
êxito do tratamento é muito 
importante afastar as causas 
desencadeantes ou agravantes 
do problema. 

■ Debate 

O aborto e suas conseqüências 

por Antonio F. Rodrigues 

Segundo pesquisas de 
órgãos especializados, houve 
nos Estados Unidos, em 
1978, 1 milhão e 100 mil 
abortos. Tais assassínios 
devem pesar na consciência 
de milhões de criaturas, 
sejam as que se submeteram 
a esse ato criminoso ou as 
que o executaram. E claro 
que muitos consideram o 
aborto como algo natural e 
que não devem estar 
preocupados com esse fato; 
entretanto, quando deixarem 
o corpo carnal e ingressarem 
no mundo espiritual, 
provavelmente irão 
defrontar-se com as suas 
vítimas, que as estarão 
aguardando, a fim de 
exigirern justiça para tais 
crimes. E evidente que se 
deve excluir os casos em que 
a vida da mulher esteja em 
perigo. 

As pessoas que não 
acreditam na sobrevivência 
da alma, acham ridículo tais 
afirmações. Mas, apesar da 

incredulidade, terão que 
enfrentar a realidade da vida 
além-túmulo, quer creiam ou 
não. Assim sendo, muitas 
sofrerão amargamente por 
terem impedido tantas 
reencarnações. Corpo de um 
Espírito que aguardou muito 
tempo para ter autorização 
para reencarnar o que, ao obter 
o prêmio de ingressar na vida 
terrena, vè-se frustrado. E um 
impacto terrível, 
principalmente porque terá que 
aguardar, nessa situação 
aflitiva, por um tempo 
imprescindível, pois ignora 
quando terá nova oportunidade 
de encontrar uma mulher que 
o aceite como filho. 

Realmente é um drama 
terrível e que pode causar uma 
revolta, muitas vezes 
resultando em obsessões de 
difícil solução, mesmo porque, 
sempre há uma pré-aceitação 
por parte da futura mãe, em 
acordos estabelecidos durante 
o sono, ao desligar-se da carne 
e entrar em contato com a vida 
espiritual, ocasião em que os 
mentores espirituais da futura 

mãe e do reencarnante, 
conseguem tal concordância, 
tendo em vista que sempre é 
respeitado o livre-arbítrio das 
pessoas, com raras exceções 
de reencarnações 
compulsórias. 

Vemos, portanto, que o 
aborto não é um simples 
trabalho material, mas 
também implicações 
espirituais, porquanto nem 
sempre a eliminação do feto 
soluciona o problema, pois o 
Espírito poderá permanecer 
junto a seus agressores, 
prejudicando-os de todas as 
formas, levando-os até a 
morte, tal o ódio que poderá 
votar por esse motivo, caso 
não os perdoe. Há casos 
relatados pelos Espíritos, que 
chegam a esses extremos. 
Assim sendo,-aquilo que seria" 
motivo de avanço espiritual, 
resulta em agravamento de 
problemas, exigindo 
reparações dolorosas no 
futuro. 

Meditemos sobre esse 
problema crucial da 
atualidade. 

■ Reflexão 

Manifeste sua individualidade 

Não significa que, por ter feito algo apenas 

diferente, você tenha manifestado (a) a essência 

de sua personalidade. A personalidade é 

manifestada segundo o seu mais puro 

sentimento, desde que haja sinceridade. 

Ainda que faça as mesmas coisas que os outros, 

se as fizer com todo seu afinco, naturalmente sua 

individualidade estará sendo manifestada. 

>ADE AL KTA 

De segunda a sábado. 

das 07;00 às 08:00 horas 
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■ De olho na cozinha 

A brasileiríssima farofa em quatro versõ^^ 

Do feijão fradinho à soja com 'cream-crakers', o acompanhamento perfeito dos pratos salgados 

Farofa de feijão 

fradinho 
Ingredientes 
2 xícaras de feijão fradinho 

cozido ao ponto em água e sal e 
escorrido 

1 xícara de amendoim 
torrado, sem as películas e 
moído ou castanha de caju 
picadinha 

4 a 6 ovos cozidos 
4 colheres, das de sopa, de 

queijo parmesão ralado 
150 g de azeitonas pretas 

picadinhas 
1/2 kg de lingüiça de carne 

de porco (cozida com o feijão) 
2 pimentões vermelhos 

picadinhos 
1 cebola grande batidinha 
2 dentes de alho socados, 

sal, farinha de mesa, levemente 
torrada 

(i colheres, das de sopa, de 
óleo de sopa, de óleo de soja 

3 colheres, das de sopa, 
bem cheias de manteiga salsa 

e cebolinha verde picadinhas, 
pimenta 

Maneira de fazer 
Doure o alho e a cebola no 

óleo com duas colheres de 
manteiga, junte os pimentões, a 
lingüiça picadinha e o feijão. 
Refogue bem e, sempre 
mexendo, adicione farinha de 
mesa até obter farofa solta e 
úmida. Feito isso, junte mais 
uma colher, das de sopa, cheia 
de manteiga, o amendoim, os 
ovos e as azeitonas picadinhas, 
o queijo e boa porção de cheiros 
verdes picadinhos. Tempere 
com sal e pimenta a gosto, mexa 
cuidadosamente e arrume em 
uma travessa. Sirva em seguida 
com carnes assadas ou rosbife. 

Rendimento: 6 porções 

Farofa de arroz com 

frutas 
Ingredientes 
4 xícaras de arroz cozido 
250 g de presunto picadinho 
6 a 8 tomates 
3 cebolas grandes raladas 
250 g de manteiga 
150 g de mozarela 
150 g de castanhas de caju, 

pimenta malagueta a gosto 
200 g de azeitonas verdes e 

pretas 
1 vidro pequeno de picles 
2 pimentões verdes 
2 maçãs ácidas 
100 g de passas corinto 
100 g de passas sultanas 
4 ovos cozidos, salsa 

picadinha 
Farinha de mandioca e de 

rosca em quantidade necessária 
150 g de amêndoas 
Sal j» 
Maneira de fazer 
Faça um refogado com a 

metade da manteiga, as cebolas 
raladas, os pimentões e 
pimentas picadinhas, os 
tomates picadinhos sem peles 
e sementes e as passas. Deixe 
ferver em fogo brando por 
alguns minutos. Junte o 
presunto, as maças (tudo 
picadinho), os picles bem 
desfeitos e a mozarela ralada. 
Adicione o arroz e o restante da 
manteiga. Retire e coloque a 
panela em banho-maria. Junte a 
farinha de mandioca, levemente 
torrada e a farinha de rosca, aos 
poucos, até formar uma farofa 
úmida e solta. Deite os ovos 
picadinhos, misture 
ligeiramente e sirva. 

Nota — Esta farofa pode ser 
servida com presunto, pernil, 
lombo ou aves assadas. 

Rendimento: 6 porções 

Farofa de soja com 

cream-crakers 
Ingredientes 
2 xícaras de soja cozida em 

água e sal 
4 ovos cozidos 
100 g de uvas-passas claras 
100 g de uvas-passas escuras 
1 pimentão vermelho 

picadinho 
200 g de salaminho cortado 

em tirinhas 
2 colheres, das de sopa, de 

óleo de soja 
2 colheres, das de sopa, bem 

cheias de manteiga ou margarina 
1 cebola batidinha 
2 dentes de alho bem socados 
2 colheres, das de sopa, de 

queijo parmesão ralado 
Salsa e cebolinha verde 

picadinhas 
1 pacote de biscoitos cream- 

crakers passados pelo 
liqüidificador ou socados em um 
guardanapo 

Sal e pimenta a gosto 
Maneira de fazer 
Doure a cebola e o alho no 

óleo com a manteiga, junte o 
pimentão, as uvas-passas claras 
e escuras e a soja. Depois, 
refogue bem, acrescente o 
salaminho, torne a refogar e, 
sempre mexendo a panela, vá 
adicionando, aos poucos, a 
farinha de biscoitos até obter 
farofa solta e úmida. Tempere 
com sal e pimenta, se gostar, e 
adicione boa porção de cheiros 
verdes. Por último, junte o queijo 
e os ovos picadinhos. Misture 
tudo rapidamente e sirva em 
seguida. Acompanhe a farofa 
com carnes. 

Nota — Se preferir, substitua 
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brasileira continua rica e despertando interesse 

a soja por feijão mulatinho ou 
roxinho. 

Rendimento: 4 a 6 porções 

Farofa crua 
Ingredientes 
1/2 kg de farinha de mandioca 
100 tomates picadinhos sem 

peles e sem sementes 
2 pimentões verdes 
2 pimentões amarelos 
2 pimentões vermelhos 
2 cebolas picadinhas 
Boa porção de salsa e 

cebolinha verde picadinhas 

4 ovos cozidos e picadinhos 
Azeite 
Sal 
Vinagre 
Pimentas a gosto 
Maneira de fazer 
Ponha, em uma vasilha 

grande, os seis pimentões é os 
dez tomates picadinhos, sem 
peles nem sementes. Junte tudo 
às cebolas batidinhas e aos 
cheiros verdes, devidamente 
picados. Em seguida, tempere 
com sal, com as pimentas que 
preferir e com vinagre a gosto 
(o ideal é ficar entre quatro e 

cinco colheres). Depois de 
misturar e temperar, deixe a 
vasilha repousar por uns dez 
minutos, no máximo. Mexa de 
leve e junte então a farinha, aos 
poucos, até obter uma farofa 
bem solta, porém úmida. Junte 
azeite a gosto, prove o sal para 
verificar se está na quantidade 
necessária, e adicione os ovos 
cozidos. Sirva a farofa como 
acompanhamento de 
churrascos, de carnes assadas 
e de grelhados. 

Rendimento: 8 a i ' 
porções. 

B Espaço da criança 

Internet 

Se você pensa que 
computador é coisa somente de 
adultos, ou que serve apenas 
para jogar aqueles 
maravilhosos vídeo games, 
está perdendo tempo e a 
oportunidade de conhecer e 
participar da Internet 

Calma! A Internet não é um 
bicho de sete cabeças, 
simplesmente uma rede 
mundial de computadores, 
ligados uns aos outros através 
de linhas de telefones, sinais de 
rádio ou satélites. Para facilitar, 
imagine uma teia de aranha 
com um computador ligado na 
ponta de cada fio. Para você 
ficar mais por dentro do 
assunto, saiba que existem dois 
tipos de computadores que são 
ligados na Internet. Os 
primeiros são chamados de 
fornecedores de serviços e 
podem ser de escolas, 
universidades, bibliotecas, 
empresas ou qualquer outra 
entidade que queira permitir 
que milhões de pessoas, em 
todo o mundo, compartilhe de 

suas informações. 
Os outros são os 

computadores de usuários que 
"navegam" nessa rede em 
busca de informações que 
podem ser textos, desenhos, 
fotos, músicas e até filmes. Não 
importa o tipo de computador 
que você tenha em casa, afinal, 
até os modelos mais antigos 
dispõem de cartuchos que 
permitem entrar em linha. 

As amigas de I^ira Socorro 
da Costa e Laura Donária, que 
têm 8 anos, dizem que adoram 
"navegar" na Internet. Elas 
participam deste mundo 
maravilhoso na escola de 
computação que freqüentam, 
onde a Internet é utilizada para 
complementar as lições do 
curso. 

"Eu adoro quando recebo 
fotos de atores e 
principalmente da Xuxa", diz 
Ixiura Socorro. A estudante da 
2 série do Colégio Dom Bosco, 
disse também que gosta de ver 
alguma coisa sobre os 
desenhos animados. Já a 

pequena Laura, disse que o que 
mais gosta é conversar com 
amiguinhos de outros estados. 
"E muito legal falar com 
alguém que está tão longe pelo 
computador", confessou. 

Como nada é perfeito, o 
problema é que quase tudo é 
em inglês. Mas para quem sabe 
usar um cartucho de jogo sem 
manual, e com instruções às 

vezes em japonês, não vai ser 
difícil tirar de letra. No começo 
pode parecer complicado, mas 
um pouco de prática e ajuda de 
um altinho, você vai ficar um 
craque para "navegar" na 
Internet. Além da chance de 
fazer novos amigos, o 
"internauta" aprende muito. 
Por isso, não perca tempo, caia 
na rede... 

■ Como se conectar 

Para entrar na Internet tudo o que você precisa é de um 
computador, uma linha de telefone e um modem (nome dado ao 
aparelho que serve para enviar e receber informações pelo 
telefone). E você nem precisa ter computador em casa. Pode 
usar o de um amigo ou os da escola. 

O passo seguinte é ser assinante de um fornecedor de acesso, 
ou seja, uma empresa de sua cidade que tenha computadores 
ligados 24 horas por dia na Internet. Quando você quiser entrar 
na Internet, basta ligar seu computador, telefonar para esse 
fornecedor de acesso e pronto! Você vai poder "surfar" nas ondas 
desse mar de informações. 

Os fornecedores de acesso cobram uma taxa por mês, algo 
entre R$ 15,00 e R$ 40,00 e mais uns R$ 3,00 por hora de ligação. 
Você terá de pagar ainda a conta do telefone, mas não se assuste. 
Mesmo que esteja falando com o outro lado do mundo, vai pagar 
apenas o preço da ligação local e não paga a de um interurbano 
ou de uma ligação internacional. 

Desenhos animados 

na sua tela 

Fica mais fácil de entender i 
a Internet com urn exemplo. 

Digamos que você queira ; 
informações Sobre os 
desenhos animados. Você liga 
seu comjmtador e telefona para 
seu fornecedor de acesso 
usando um programa que ele 
vai lhe fornecer. 

Assim que seu computador 
começar a "falar" com o do 
fornecedor, você pode 
"telefonar" para qualquer lugar 
da Internet que queira visitar 
Nesta edição apresentamos a 
página do Cartoon World, um 
lugar onde se pode saber de 
tudo sobre desenhos 
animados, sejam aqueles 
antigos, da época de seus pais 
ou avós, ou os rnais modernos, 
incluindo os recém-lançados. 

O "telefone" ou endereço da 

Cartoon World é http;// 
www.cet.com/~rascal/. 

Basta escrever essa 
seqüência de letras e sinais no 
lugar cer toe em instantes você 
está vendo a primeira página 
desse lugar. Primeira, porque ; 
a partir dela você vai poder 
visitar muitas outras páginas,: 
bastando fiara isso colocar a 
se tinha do mouse de seu 
computador sobre as palavras; 
em outra cor na teia e clicar 
em cima. 

Uma a uma as paginas vão 
se abrindo e você vai jiodcr ver 
informações sobre a Turma 
da Mônica, Pernalonga, 
Scooby-Doo, lie Mau. 
Fatolino, Banana Splil, /.(• 
Colméia. Manda-Chuva e uma 
infinidade de outros 
personagens. 
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Esoterismo entra no computador 

mas não substitui os intérpretes 

Especialistas em informática e Astrologia, Numerologia, I Ching e Tarô 

criaram programas específicos para estas ciências. Mas a tecnologia não exclui o estudioso do assunto 

Astrologia Ocidental, 
Astrologia Hindu, 
Numerologia, I Ching e Tarô 
podem ser estudados e 
consultados através do 
computador. Estudiosos 
destas ciências e também 
especialistas em informática 
criaram programas de 
software que respondem 
desde questões básicas até as 
mais sofisticadas. Mas os 
mesmos profissionais 
garantem que os programas 
não substituem o 
conhecimento do usuário e 
que, para conseguir um bom 
aproveitamento deles, é 
imprescindível domínio do 
assunto. 

Um dos primeiros 
programas comercializados foi 

o Vega, em 1987. Criado pelo 
engenheiro eletrônico Amauri 
Magagna, ele nasceu da 
necessidade de facilitar os 
cálculos astrológicos. 

Desde que começou a 
estudar Astrologia, Amauri 
procurava um meio de facilitar 
os cálculos indispensáveis 
para suas interpretações. Até 
então eram calculados 
manualmente os mapas 
astrais, as previsões anuais, as 
progressões solares e as 
sinastrais. 

Foi justamente este aspecto 
de "exatidão matemática" que 
atraiu o estudante da Escola 
Politécnica para o estudo 
zodíaco: 

"Comecei a me interessar 
pela Astrologia em 1978, por 

mera curiosidade. 
Comprovado o funcionamento 
preciso da Astrologia, fui 
avançando nos estudos. 
Completei os cursos de 
Astrologia de nível básico, 
médio e superior no Instituto 
Paulista de Astrologia". 

Como computador era 
raridade naquela época, seu 
primeiro programa era para 
seu próprio uso e foi feito para 
calculadoras programáveis. A 
comercialização do Vega e 
dos outros programas 
seguintes foi resultado do 
sucesso desta primeira 
tentativa. 

Membro do Sindicato dos 
Aslrólogos do Estado de São 
Paulo e da Associação 
Brasileira de Astrologia. 

Amauri manifesta claramente 
sua preocupação quanto ao 
uso dos programas de 
astrologia para software. 

"Muitos auto-denominados 
'astrólogos' utilizam o 
programa para fornecer uma 
consulta impressa aos seus 
clientes, sem nem ao menos 
acrescentar sua própria visão 
aos textos, tornando-se meros 
'digitadores'. O ideal seria que 
o astrólogo usasse o programa 
como 'roteiro' ou 'lembrete', 
para guiá-lo na consulta 
pessoal. Nesta ocasião, ele 
mesmo farias as combinações 
astrológicas ou faria sua 
própria interpretação delas, 
assumindo total 
responsabilidade pelas 
informações ao cliente". 

Símbolos dão margem 

a múltiplas leituras 

O estudante que está 
aprendendo a fazer os cálculos 
e a interpretar as posições 
astrológicas associando os 
significados das casas e das 
influências dos planetas pode 
encontrar no programa um 
importante aliado. Livre da 
preocupação com os números, 
o aluno usufrui do programa 
como um orientador para sua 
própria percepção. 

Por mais recursos de 
cálculos que a astrologia tenha 
para fundamentar suas 
interpretações, ela é, como o 
Tarô, o I Ching, a Mitologia e 
a Numerologia, um sistema 
filosófico simbólico, isto é, que 
expressa seus conceitos 
através de símbolos. Os 
planetas, signos, casas do 
zodíaco, aspectos, assim como 

os arcanos, hexagramas, mitos 
e números, simbolizam 
situações, conceitos, 
sentimentos, experiências 
universais que compõem a 
história da humanidade. 

Diferentemente do sinal, o 
símbolo permite uma 
multiplicidade de 
interpretações. Além de seu 
significado ser abrangente, sua 
função é despertar a intuição, 
trazendo à tona da consciência 
conteúdos profundos e 
desconhecidos. Para 
interpretar um símbolo 
precisamos eleger um tios 
seus múltiplos significados. 

Esta escolha é regida pela 
intuição e também pela 
história revelada na 
associação com os outros 
símbolos. A interpretação de 

símbolos é uma arte que, 
como todas as outras, requer 
00% de inspiração ou intuição 
e 50% de transpiração. 
provocada pelo estudo dos 
muitos aspectos do símbolo. 

Temendo o uso 
irresponsável dos programas 
pelos curiosos, Amauri 
adverte; "para o leigo, a mera 
leitura da interpretação por 
computador costuma dar uma 
visão errada da Astrologia. 
Existe uma grande 
quantidade de aparentes 
contradições que só um bom 
astrólogo pode explicar. 
Como qualquer astrólogo 
sabe, um único item 
astrológico pode ter vários 
significados diferentes. Para 
saber qual deles vai 
predominar, deve-se analisar 

o conjunto inteiro do mapa. 
Os programas aluais não 
facilitam a análise do mapa 
como ura todo, eles 
simplesmente fornecem os 
significados, deixando a cargo 
do usuário discernir o que é 
adequado no momento". 

Outra área que Amauri 
acha interessante e pouco 
explorada pela informática é 
a numerologia. Em sua 
opinião, as características 
desta antiquíssima ciência a 
tornam ideal para o uso em 
computadores. Ao contrário 
do Tarô e das Punas, que 
dependem muito da interação 
consultor-cliente. 

"Não há como substituir a 
mão do cliente tirando uma 
pedra rúnica ou uma carta de 
Tarô", diz. 

Desvendando segredos 

■ Jataka 
E um programa de cálculo em Astrologia Hindu dirigido 

para estudantes e profissionais de Astrologia Hindu também 
conhecido como Astrologia Védica. Programa muito 
detalhada que elabora carta natal com diversos dados 
necessários para sua interpretação bem como mapa do 
retorno solar e de trânsito. E entre os melhores disponíveis 
no mundo. Disponíveis em Inglês, Português, Italiano. Preço; 
R$ 300. 

■ Sinastra 
E um programa que analisa a compatibilidade de 

relacionamento entre casal de acordo com tradicional método 
de Astrologia Hindu. As compatibilidades de personalidade, 
física e espiritual são analisadas gerando um relatório de 
aproximadamente 10 páginas. 

■ Luna 
Este programa faz o inverso do Sinaslria indicando o tipo 

de pessoa com quem pode se relacionar bem como amigo ou 
namorado etc. Utiliza o mesmo método do programa Sinaslria 
com análise do signo e mansão da... nas cartas natais. Preço: 
R$ 200 para os dois *R$ 130 cada separadamente). 

■ Astroalma 
É um programa baseado na pesquisa do Astrólogo Ry Redd 

sobre as leituras mediünicas do famoso mistiço Edgar Cayce. 
Trata-se tia Astrologia Cármica. Analisa as vidas passadas e 
fornece orientação sobre a vocação, profissão e saúde. Preço: 
R$ 300. 

■ Numerex 
É um programa desenvolvido por Vania de Castro baseada 

na numerologia tradicional. Analisa o nome e data de 
nascimento do ponto de vista numerológica e gera um 
relatório muito detalhado de 13 páginas incluindo também a 
previsão anual. Preço; R$ 150. 

■ Taronum 
Este programa de Vania de Castro utiliza a numerologia 

associada ao Tarô na análise do seu nome e data de 
nascimento para gerar um relatório bem sintético de 5 
páginas. Preço: R$ 100. 

■ O I Chinq fala 

E um prograna, também de autoria de Vania, para consulta 
na tela. Fornece uma análise do seu nome e data de 
nascimento de acordo com a numerologia associada ao 1 Ching 
gerado no momento tia sua pergunta. Preço: R$ 120. 

■ Onde adquirir 
Todos os programas podem ser adquiridos nos seguintes 

endereços — Spiro Livraria, al. Lorena, lei: 853-8855; — 
Regulus — Escola de Astrologia, lei: 549-2()55; — Chama 
Violeta, tel: 591-2782. Pagamento à vista. 

A Astrologia Hindu e Cármica 

Um outro engenheiro, desta 
vez nascidt) na índia, Kesavan 
Nair, também especializou-se 
em softwares esotéricos. Com 
doutorado na Universidade tia 
Flórida (EUA), ele veio morar 
nt) Brasil. E a partir de 1985, o 
estudo tia astrologia hindu, que 
tinha começado como um 
"hobby", tornou-se fonte de 
uma nova atividade 
profissional. Sua experiência 
com sofware foi decisiva na 
criação do primeiro programa 
brasileiro de cálculos para 
Astrologia Védica ou Hindu. A 
Astrologia Hindu trata da 
relação entre todos os reinos 

tia natureza: mineral, vegetal, 
animal e os homens. Ela faz 
parte tios Vetlas, que são seus 
ensinamentos tradicionais 
sagrados. 

Desenvolvida antes tios 
registros históricos, a 
Astrologia Védica e praticada 
v aplicada até hoje na vida 
tliária de todo hindu. Também 
conhecida como a "ciência tio 
tempo", Hora Saastra ou a 
"ciência que traz luz", Jyotisha 
que relaciona os movimentos 
tios planetas com a sorte ou o 
azar tios homens em totlos os 
planetas — físico, emocional, 
mental e espiritual. 

A astrologia Hindu é 
baseada no sistema sitleral 
enquanto que a Ocidental é 
baseatla na tropical, 
determinando divergências 
básicas de posição tios 
planetas. Além disso, ela difere 
tia ocidental em relação a 
aspectos e á definição tias doze 
casas e as regras de 
interpretação, conforme 
explica Kesavan: "um astrólogo 
Hindu constrói o mapa e 
desenvolve sua interpretação a 
partir tios mesmos elementos 
que um astrólogo ocidental, 
isto é, as posições do Sol, tia 
Lua, tios 5 planetas visíveis 

(Mercúrio, Vênus, Marte, 
Júpiter e Saturno). A 
Astrologia Hindu considera os 
planetas mais novos (Urano, 
Netuno e Plutão) somente na 
interpretação dos mapas 
comunitários, enquanto que 
estes recebem muita atenção na 
astrologia ocidental. Apesar tias 
diferenças, os resultados são 
bastante próximos, pois a 
essência é a mesma". 

A Astrologia Hindu é 
praticada pelos médicos 
Ayurveda para diagnóstico e 
cura. Através tios talismãs 
astrológicos, os médicos 
buscam equilibrar as relações 

planetárias e entre os diversos 
reinos da natureza. Ela também 
aborda o aspecto cármico tio 
indivíduo, revelando outras 
encar nações. 

A maioria da população 
hindu incorpora as orientações 
tia astrologia em seu tlia-a-tlia, 
não só para a saúde mas para 
qualquer evento, investimento 
ou decisão, pessoal ou da 
comunidade. 

No Brasil, ela ainda c pouco 
conhecida, não existem cursos 
especializados sobre Astrologia 
Védica. Os interessados devem 
procurar Kesavan para se 
inscreverem em seus cursos. 

■ Serviço 

As interpretações do 
programa Vega Plus fi.O (na 
tela "íi impressas) sao Mapa 
Natal. Progressões 
Secundárias, Trânsitos e 
Smastria. 

O programa Vega Plus fi.h 
custa R$ 390.0(1. e pode ser 
adquirido: Instituto Paulista 
de Astrologia - (011) 239- 
0879. Livrarias Hórus — 
(011) 259-9499. Spiro livraria 
— (011) 853-8855. Régulus— 
(011) 5|9-2655. Maldonado 
-(010 591-2782. 

NOVAS ARMAS 

PARA VENCER O 

COLESTEROL. 

GRÁTIS, o 2° fasdeulo lia colecão "Aventura da Vida" BANCAS  £ .  

A revista Globo Ciência deste mês mostra as novas descobertas da 

ciência para combater o colesterOl, um mal que atinge mais pessoas a 

cada dia e pode causar desde uma gangrena até um infarto fulminante 

MO 

NAS 
EDITOR/ 
GÍOBO 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

Amjrnação 

O primeiro dia de expediente na Prefeitura de 

Açailândia, não foi nada animador. A completa 

desordem em que a sede do Poder Executivo foi 

encontrada é qualquer coisa de espantosa. Nem 

mesmo um terremoto ou um furacão de grande 

intensidade provocaria tanta destruição. As salas 

foram encontradas praticamente vazias, sem 

carteiras e cadeiras; os aparelhos de ar- 

condicionado, foram quese que todos, levados para 

um paradeiro ignorado. Sem ninguém dentro das 

respectivas secretarias, para fazer a entrega dos 

bens patrimoniais ou informar sobre o andamento 

dos trabalhos. Os novos administradores, a 

começar pelo prefeito Deudedith Sampaio, 

passaram todo o expediente a se inteirar da 

extensão dos estragos, a fim de que possam 

finalmente, saber por onde começar suas 

atividades. 

Autonomia 

Os vereadores do recém emancipado Itinga do 

Maranhão, deram uma grande demonstração de 

autonomia, quando se recusaram a aceitai" o nome 

indicado pelo prefeito Raimundo Pimentel, para 

a presidência da Câmara Municipal. Depois de 

conseguirem a adesão de três vereadores da 

oposição, um grupo da situação elaborou uma 

chapa independente e conseguiu fazer o 

presidente do Poder Legislativo. 

Autonomia íl 

A atitude dos vereadores vitoriosos, em 

princípio chegou a ser tomada como uma traição 

política, mas tudo ficou esclarecido e o que parecia 

uma derrota para o prefeito se transformou numa 

vitória, tendo em vista que o grupo situacionista 

ficou mais fortalecido com a adesão de mais três 

vereadores. A primeira Mesa Diretora da Câmara 

de Itinga ficou assim composta: Francisco 

(Quininha), Walbert Ferreira Queiroz, (PSD) 

presidente; Eduardo Batista dos Santos, (PFL) vice- 

presidente; Ana Torres da Silva, (PMDB) primeira 

secretária; Francisco (Chiquinho) das Chagas 

Nascimento, (PMDB), segundo secretário. 

Inten/enção 

O presidente da Câmara Municipal de Açailândia, 

vereador Sidney Figueiredo, vai nomear uma 

comissão de Sindicância, para apurai" a verdadeira 

situação patrimonial, financeira e do quadro de 

servidores do Poder Executivo. Segundo informações 

oficiosas, a comissão tem um prazo de dez dias para 

apresentar um relatório sobre o que pôde apurai", 

espera-se a divulgação de fatos escabrosos, a julgar 

pelo que se sabe, extraoficialmente. 
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O promotor público Willer Siqueira c Gardênia, com Marcelo Bandeira (leia-se Prudentino) 
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Flávia Abreu (adjunta da Ação Social) e Fátima Francisqueto 
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Fsta colunista, ladeada pelas amigas Soélia Oliveira e Jacinta (Micro-Dados) 

Feliz Ano Novo! Feliz Açailândia Nova! Feliz Maranhão Novo! 

Estamos no limiar de uma nova era! Um tempo de progresso e 

desenvolvimento; de esperança na "Força do Progresso". Nossa 

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa. Feliz Força do Progresso! 
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Justiça Federal divulga lista de 

candidatos a concurso público 

Um total de 66 candidatos em horários diferentes 

farão prova de datilografia no Colégio Graça Aranha 

A Justiça Federal Seção 
judiciária do Maranhão, Vara 
descentralizada de Imperatriz, 
divulgou ontem a lista dos 66 
candidatos ao concursos 
público para provimento de 
cargos. 

Os candidatos serão 
divididos em 11 salas, sendo 
que a realização da prova 
acontecerá em horários 
diferentes no Centro de 
Ensino de 2° Grau Graça 
Aranha localizado a Rua 13 de 
Maio S/N no Centro. 

Confira a relação dos 
candidatos e os respectivos 
horários em que serão 
submetidos a prova de 
datilografia. 

Às 08h00 
Adriano Antonio R. O. 

Machado, Arceile Pereira da 
Silva, Alessandra Lima Silva 
Alexandro da Trindade, Alline 
Matos Pires, Antonio Clésio 
Cunha Santos. 

As 08h30 
Antonio Luís Gomes 

Pereira, Ari Madeira Costa, 
Bismarck Soares Rodrigues, 
Carlos Alberto da Silva, 
Carlos Augusto Ribeiro 
Barbosa, Carmem Lúcia 
Vieira. 

Às 09h00 
Eduardo da Silva Santos, 

Edvaldo José Lopes Matos, 
Edvaldo Moreira Lima, Eliene 
Pereira Costa, Elis Helena 
Nóbile Fevertein, Erinaldo 
Filgueira dos Santos. 

As ()9h30 
Eronildo Silva Oliveira, 

Fernando Antonio Sena 
Soares, Francisca Maria 
Fontinelle, Francisco de Assis 
Sares Silva, Francisco Santos 
de Oliveira, Geazi Lopes 
Abreu. 

Às 10h()0 
leda Maria Duarte de 

Morais, Itamar Machado 
Cardoso, Ivan Martins 

Figuiredo, Jane Eire Martins 
Barbosa, Joana Glady Paixão 
Rego, João de Deus Oliveira 
Maia. 

Às 10h30 
Joel Maco Franco Oliveira, 

José Elias C. dos Santos 
Sobrinho, José Lindomar 
Ferreira de Sousa, Joseane 
Vale dos Santos, Kleber 
Oliveira Ramos, Linduino de 
Castro Fontinelle. 

Às IlhOO 
Lígia Ribeiro Ramos 

Caldeira, Luciana Alves 
Araújo, Luciano Augusto 
Linhares Santos. Luis Alberto 
Bispo dos Santos, Márcio 
Lopes Toledo, Marcone Alves 
Lima. 

Às 1 lh3() 
Maria Nita Vieira da Silva 

Marilene de J. Silva Morais, 
Mário Pereira Costa Júnior, 
Maurício Rios Júnior, Mildréd 
Abrantes de Oliveira, Nadilson 
Ribeiro Soares. 

As 12h0() 
Nilton Conde Santos, 

Olimpio Ronaldo Gomes dos 
Santos, Pedro Maliam Neto, 
Raijanles Silva Ponteies, 
Raimundo Miranda Andrade. 

Às 12h30 
Raquel Goudard da Silveira, 

Rauriene de Sousa Ferreira. 
Renato Braga Gadelha dos 
Santos, Roberto Alves de 
Carvalho, Rosângela Pereira 
Mendes, Rubria Martins 
Barros 

Às 13h()() 
Sandra Gaspar Vieira, Sílvia 

Regina Araújo de Carvalho, 
Solange da Silva. Sanches, 
Tânia Maria Gonçalves da 
Silva, Virgínia Loiola Bezerra. 

Cada candidato deverá se 
apresentar ao local da prova 
cora no mínimo meia hora de 
antecedência munidos de 
documentos pessoais, assim 
como, do número de inscrição 
no concurso. 

Igreja prepara lançamento da 

Campanha da Fraternidade 

Depois de intensas díscnssãos sobre a política, os católicos 

chamam a atenção agora para o problema carcerário no País 
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Dom Afonso: "A verdadeira 
realidade carcerária no 
Brasil, infelizmente é 
escondida da sociedade" 

Na semana que passou 
Bispo de Imperatriz Dom 
Afonso Felipe Gregory se 
pronunciou a respeito da 
Campanha da Fraternidade 
de 96 cujo tem foi Justiça e 
Paz se Abraçarão, segundo 
Dom Afonso a avaliação dos 
trabalhos relativos a CF do 
ano passado poderia ter sido 
melhor, mas ressalta que o 
lema sugerido foi oportuno 
para o momento de 
transição política em que 
vivenciaram todos os 
municípios do País, ele 
destaca que o 
aprofundamento dos 
estudos e trabalhos práticos 
sobre o lema sugerido pela 
CNBB- Conferência 
Nacional dos Bispos do 

Brasil, foi mais intenso em 
algumas regiões e em outras 
menos, mas considerou o 
saldo positivo. 

Para Dom Afonso Felipe 
Gregory, o lema sugerido 
para 97, "Libertação para 
todas as prisões", quer 
chamar atenção de todos 
para a situação vivida pelos 
encarcerados, o chefe da 
Igreja Católica de 
Imperatriz considera o 
estudo de grande 
importância, tendo em vista 
os problemas que são hoje 
a carceragem, " A 
verdadeira realidade 
carcerária no Brasil, 
infelizmente é escondida da 
sociedade", disse Dom 
Afonso, acrescentando que 

somente quando há uma 
revolta no presídio é que o 
assunto vem a tona e 
aparece na opinião pública. 

O Bispo c h a m o u 
atenção para o caso de 
pessoas que se encontram 
encarceradas em situação 
injusta, e cila como 
exemplo, o caso de quem 
já cumpriu toda a sua pena 
mas continua atrás das 
grades, um outro fator a 
ser observado segundo 
Dom Afonso, pessoas que 
c (> m e leram pequenos 
delitos são colocados junto 
a criminosos de alta 
periculosidade, o que pode 
contribuir ainda mais para 
a não recuperação do 
mesmo. 

■ Treinando professores 

Uema coloca em prática Procad/96 

Objetivo é melhorar a qualidade do nível educacional do Estado 

por Raimundo Primeiro 
A versão 97 do Programa de 

Capacitação de Docentes da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) estará sendo 
deflagrada na quarta-feira, 8, 
tendo como principal meta de 
ação capacitar os professores da 
rede pública estadual e 
municipal e os docentes das 
escolas comunitárias. 

Quem garante é a 
coordenadora do programa, 
professora Iva Sousa da Silva, 
ressaltando que o Procad fora 
criado há quatro anos e viabiliza 

a realização de cursos 
ministrados nos períodos de 
férias, sendo que os alunos, no 
final do programa, receberão 
diploma do magistério. 

Outro aspecto considerado 
positivo refere-se a contribuição 
que o programa vem dando no 
que se refere a melhoria da 
qualidade do ensino no Estado, 
além do nível dos docentes da 
rede pública. 

Fazendo comentário sobre o 
Procad, Iva Sousa destaca que 
"os alunos participantes, por 
meio do que aprendem no 

programa, ficam melhor 
preparados para cumprirem 
suas atividades como docentes". 

Contando atualmente com 
três mil e duzentos alunos, o 
Procad atinge São Luís, 
Imperatriz, Caxias, Bacabal e 
Balsas, Açailândia e Presidente 
Dutra. 

Os cursos oferecidos pelo 
Procad são os seguintes: 
Pedagogia, História, Letras, 
Geografia e Ciências, com 
habilitação em Matemática, 
Biologia, Química e Física. 

"Todos os cursos são 

ministrados pela manhã e à 
tarde, mas existem algumas 
turmas extras na parte da noite, 
sendo que as aulas acontecem 
de janeiro a março", ilustra, 
lembra que os alunos que se 
deslocam do interior para fazer 
o curso em São Luís, recebem 
uma bolsa ou ajuda de custo no 
valor de um salário-mínimo 
mensal. 

A etapa do Procad que terá 
início acontecendo na próxima 
quarta-feira tem o seu final 
previsto para acontecer no dia 8 
de março. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Projeto 
grande 

Sebastião Madeira retorna 
a Brasília neste final de 
semana a Brasília, depois de 
passar o ano novo entre 
familiares e correligionários 
da cidade. O deputado federal 
do PSDB tem inúmeros, bons 
planos para 97. O principal 
deles é firmar-se bom 
parlamentar, abrindo um 
caminho próprio no duro 
território do Congresso 
Nacional. Ele está 
convencido de que agindo 
dessa forma se credenciará à 
reeleição, em 98. 

Concorrentes 

Madeira já sabe com 
quem terá que dividir os 60, 
70 mil votos bons que 
Imperatriz deverá ter no 
pleito de 98 para deputado 
federal. O principal "rival", na 
sua avaliação, tende a ser o 
candidato prefeitura!, que 
tudo indica será o ex- 
governador Ribamar 
Fiquene (PFL). Apesar do 
desgaste da última 
campanha, acha o líder 
tucano que com o apoio 
ildonista o ex-prefeito pode 
chegar a 15, 20 mil votos. 
Outro concorrente de peso 
seria o deputado Davi Alves 
Silva, que para Madeira não 
repetirá a performance de 
campanhas anteriores, em 
tese, mas que pode bater na 
casa dos 10,12 mil votos. Faz 
parte dos planos madeiristas 
auferir o primeiro lugar entre 
os candidatos locais, com 
algo em torno de 20, 25 mil 
votos. 

Espaço 
novo 

A Secretaria de 
Comunicação e Cultura 
pretende lançar um jornal em 
poucas semanas. Para 
divulgar matérias de 
interesse do Município. 
Idealizador do projeto, o 
jornalista Edmilson Sanches 
tem carta branca do prefeito 
para não transformar o órgão 
da mídia impressa em 
louvação ao Executivo. O 
secretário entende que se o 
jornal for uma espécie de 
incensário ])erderá sua razão 
de ser. 

Aos 
navegantes 

Domingo é dia de vida, 
alegria, lazer, recreação, 
recriação. Domingo não é dia 
de imprudência, 
inconseqüência. 

Nova 
voz 

Quem acionar o antigo 

celular usado pelo ex- 
interventor Dorian Menezes 
será atendido pelo 
coleguinha Edmilson 
Sanches. Na distribuição 
dos telefones prefeiturais o 
secretário de Comunicação 
foi contemplado com o 
número usado pelo ex- 
mandatário imperatrizense. 

Evento 
maiúsculo 

Muita gente prestigiou, 
'sexta à noite, o coquetel de 
inauguração das novas 
instalações da Ética 
Editora. Entre os presentes 
à casa do acadêmico 
Adalberto Franklim o 
presidente da Academia 
Imperatrizense de Letras, 
Vito Milesi, os imortais 
José Geraldo da Costa, 
Gilmar Cortez, Tasso 
Assunção, Livaldo Fregona, 
Edmilson Sanches, 
profissionais de 
comunicação e empresários. 
O colunista entre eles. 

Perguntinha 

Imperatriz merece 
alguma obra do Governo do 
Estado? 

Azar 

Suplente pela terceira 
vez consecutiva, o líder 
comunitário Pedro 
Ambrósio (PSD) corre o 
risco de não assumir o 
mandato tão cedo. É que o 
titular Walmir Magalhães 
iniciou o mandato de 
vereador como 
oposicionista radical ao 
prefeito. Sem contar com 
sua solidariedade, 
dificilmente Ildon Marques 
pensará em um eventual 
acordo para que o "reserva" 
pudesse exercer o mandato 
durante uma licença do 
titular. 

Praga 

O que há de nepotismo 
sendo praticado nos novos 
municípios e municípios 
velhos não está escrito. 
Nesses tempos bicudos, a 
primeira providência de 
muitos pref'>:,'*s tem sido 
empregar os parentes 

Reforço 

João Paiva não estará 
sozinho na defesa dos 
interesses da cidade. O ex- 
vereador Milton Lopes vem 
de assumir o mandato de 
deputado estadual na 
Assembléia Legislativa. Em 
compensação, Açailândia 
perdeu Deusdedith 
Sampaio, seu único 
representante no 
parlamento maranhense. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Prestações da casa própria 
sobem mais de 14% este mês 

Você que é mutuário, prepare o bolso. As prestações 
da casa própria adquirida pelo Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), com contrato vinculado ao Plano de 
Equivalência Salarial (PES) estarão subindo este mês 
entre 10,09% e 14,10%. 

O reajuste atinge mutuários com data-base em 
novembro (carência de 60 dias para o repasse do 
aumento salarial à prestação) e dezembro (carência de 
30 dias). 

Continua repasse 
Vale acrescentar que a Caixa Econômica Federal 

continua repassando às prestações o aumento à 
produtividade de 3%, além da variação acumulada pela 
Taxa Referencial (TR) nos 12 meses anteriores à data- 
base salarial dos mutuários. 

índices da data-base 
Os mutuários da Caixa Econômica Federal, via SFH, 

com data-base em novembro (repasse de 60 dias) têm 
aumento na prestação em janeiro de 14,0986% 
(multiplique a parcela paga em dezembro por 1,140986). 

Merocuio- PÍA^cuio&Crcr 

% 

Poupança 

Hoje 1,29% 

Amanhã    1,21% 

Fonte; BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

Ufir 

Janeiro/97: 

R$ R$ 0,9108 

Dólar 

* Paralelo RS 1,12 

* Turismo RS 1.06 

* Comercial RS 1.03 

Cotações de sexta-feira 03/01/97, 

Ouro 

O grama na abertura dia 03/01/97 da BM&F; 

RS 12,25. 

Salário'Mínimo 

Janeiro/97 RS. 112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 RS 7,66 

* Oferecimento: REFRIGERAÇÃO SÃO 

LUIS, na Rua Aquiles Lisboa. 881, entre Paraíba 

e Pernambuco (Mercadinho) com o fone: 721- 

0788. A frente da equipe os irmãos Luís e 

Leônidas Oliveira. Tudo em peças de geladeiras, 

ar-condicionados e refrigeração em geral. 

Atendimento residencial e comercial. 

A mÁ/erbarCcwte&A CII 
r 
fVocê que está aniversariando hoje, 

receba os parabéns e voto de continuado 

sucesso da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 

Vargas, esquina c/ a Rua Alagoas — Centro. Fone; 

721-3565. 

Quem tem data-base em dezembro (carência de 30 
dias), recebe reajuste na prestação de 13,3966% 
(multiplicando por 1,133966%). 

A CEF está sempre à disposição do mutuário para tirar 
dúvidas e também negociar. 

Volta ao batente 
Muitas empresas que no final de dezembro deram férias 

coletivas a seus funcionários, voltam às atividades normais 
a partir de amanhã, 06/01. 

A Pneus Fort, comandada pelo industrial Antônio 
Pereira Borges, e a Laminadora Paraná, tendo o também 
industrial e diretor da ACII, lido Eugênio Costenaro, estão 
entre as empresas que nesta segunda-feira voltam ao 
batente com toda a força, desejando a seus clientes, amigos 
e fornecedores, um 1997 repleto de muito sucesso. 

Nosso lamento 
Voltando também ao batente depois de alguns dias de 

recolhimento, por força de problemas de saúde por conta 
de exageros na passagem do Ano Novo, este colunista 
lamenta a trágica ocorrência do último dia l9 deste mês, 
que resultou na morte do saudoso Hosano, da Comercial 

Norte, e da publicitária Benedita (Bené) Nascimento 
Niemayer e do seus bebê Fabiano Nascimento Niemayer, 
fazendo votos de que o dr. Fabiano e os outros filhos, 
envolvidos na tragédia, tenham recuperação rápida. 

As duas famílias, registro os meus votos de pesar, na 

Humc, 

Dois velhinhos estavam conversando numa 

praça, na véspera de Natal; 

— Ambrósio, será que existe alguma coisa 

melhor que Natal? 

— Ah, Joaquim... sexo também é muito bom! 

— Mas o que você prefere, sexo ou Natal9 

— Ah... eu prefiro sexo! 

— Sexo?! Por quê?! 

— Porque Natal tem todo ano! 

(Playboy/Set/91). 

e 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 

Hospital Santa Mônica (721-4052); 

AMANHÃ, 06/01: Hospital Santa Marta (721- 

1431); PEDIATRIA: Hospital Pequeno Príncipe 

(723-2022); AMANHÃ, 06/01: Mater Clínica 

(723-2403); OBSTETRÍCIA (todos os dias): 

Hospital Regional Matemo Infantil de Imperatriz 

(723-1843); ORTOPEDIA (todos os dias): Clínica 

de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento. FARMÃCL\ PQ ZEZÉ. na Rua 

Ceará (723-2224), desejando a todos um Feliz Ano 

Novo. 

certeza de que nosso bom Deus, na sua infinita 
sabedoria, saberá com o tempo, oferecer a todos, o 
bálsamo da conformação, colocando no coração a na 
mente de cada um, o manto da esperança, do amor, da 
missão cumprida para cada ser que se vai, para planos 
mais elevados. 

"Leão" faminto 

A Secretaria da Receita Federal divulgou relatório, 
informando que em 96, a arrecadação de impostos 
federais bateu recorde. 

Foram arrecadados R$ 94 bilhões, contra R$ 84 
bilhões em 95. Ou seja, o aperto na fiscalização resultou 
num acréscimo de R$ 10 bilhões e alguns trocados. 

Em 97, o "leão" da Receita Federal promete garras 
ainda mais afiadas. O contribuinte que se cuide. 

In metnórian - A diretoria do Clube Marwel, ainda 
abalada com o trágico acontecimento, vem de público 

externar votos de pesar à família enlutada e aos demais 
amigos do sócio e patrocinador José Sousa Coelho, o 
popular Hosano (foto), gerente da Comercial Norte, 

afastado do nosso convívio para um plano superior no 
acidente automoblístico do último dia 1- deste mês, que 

abalou Imperatriz. Tragédia que envolveu também os 
familiares e amigos do médico Fabiano Niemayer, com a 
morte de sua esposa, a publicitária Benedita Nascimento 

Niemayer e do filho menor Fabiano Nascimento 
Niemayer, aos quais o Marwel envia também votos de 

pesar. Moreira Silva, presidente do Marwel, com toda a 
sua sensibilidade, informa que durante uma semana sé 

está vestindo camisas da Comercial Norte em 
homenagem ao saudoso Hosano, adiantando que no 

próximo sábado, 11, será pedido um minuto de silêncio 
no jogo da volta entre o Marwel de Craques e a Seleção 
de Senador La Rocque, no Cafeteirão, em João Lisboa. 
Vale o registro, com o pesar também, deste colunista. 

A. 

mmm 
Destaque também hoje, para a empresária Maria dos 

Santos (foto), da Livraria Imperatriz, que esteve 
aniversariando no último dia 28 de dezembro, cujas 

comemorações se confundem com as alegrias da 
passagem do Ano Novo, ao lado de Evilásio, dos 
familiares e dos amigos. Vale o registro, embora 

tardiamente. 

•-*- 

yy Materiais para 

/' *// JiS7h JS7 escritório, escolar, 
' .IAáA/ hnhinas nara Fay. bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

jr F-.^moção em papel repórter (r.iod. 400) R$ 6,00 
. isn a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

IX 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

m 

( il! SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 
lip . .Ã"        

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clínica Lab. e Pet Shcp^ 

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

^  

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone. 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Eleições 

Tocantins Esporte Clube terá eleições hoje 

Eleições para biênio 97/98 do Tocantins Esporte Clube poderá ter duas chapas 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Eleições I 
O Tecào Maravilha time 

de tradição no futebol 
profissional local terá 
eleições hoje. Conforme 
edital divulgado a primeira 
chamada será às 9:30 de 
hoje. Como cronista 
esportivo estamos torcendo 
para que a nova diretoria do 
alvi-verde possa comandar 
a equipe e não deixar os 
projetos mais uma vez no 
papel. Imperatriz cidade de 
aproximadamente 500 mil 
habitantes é uma das 
cidades do interior 
maranhense que menos 
divulga seu potencial na 
área esportiva em nível 
nacional. O Tecão 
Maravilha é o Tecão 
Maravilha. 

Eleições II 
O sócio do Tocantins 

Esporte Clube tem o dever 
de escolher hoje a diretoria 
que irá dirigir o clube no 
biênio 97/98. Acima de 
tudo o torcedor alvi-verde 
também tem o direito de 
conhecer quem é quem 
nesta diretoria. O Tecào é 
o Tecão Maravilha. Time de 
tradição e respeito e por 
isso merece ser respeitado. 
O jornalista Manoel Cecílio 
deverá lançar uma chapa 
para concorrer as eleições 
do clube. Cecílio já fez 
parte da diretoria anterior 
e sua experiência irá 
colaborar e muito para o 
futuro do clube. Manoel 
Cecílio conforme 
informações obtidas pela 
reportagem é o candidato 
da diretoria provisória. 

£ o Cavalo? 
No Cavalo de Aço 

ninguém fala nada. Damião 
Benício presidente de fato 
e direito até o final deste 
ano garantiu que o clube irá 
participar do Campeonato 
Maranhense desta 
temporada. Damião em 
recente conversa com a 

reportagem disse que 
vários jogadores já estão 
sendo contactados. A 
intenção do presidente é 
formar uma equipe a altura 
do elenco que disputou o 
maranhense de 1993. 

Amador 
O presidente da LID- 

Liga Imperatrizense de 
Desportos Antonio Alves 
do Santos (Bareta) já se 
encontra na cidade de 
Imperatriz. Bareta deverá 
anunciar até o início de 
fevereiro o calendário 
esportivo da entidade. Com 
todos as competições 
regidas pela LID 
encerradas o presidente 
gozou de merecidas ferias. 
Moisés Negreiros, diretor 
da Liga não deixou a bola 
parar. A Copa Santa Rita é 
a atração dos desportistas 
nos finais de semana. 
Confira os jogos que serão 
realizados na manhã de 
hoje. 

Copa Santa Rita 
Jogos de hoje 

Santa Inês x Sena 
Local; Campo do Santa 

Inês 
Horário: ()8;()() horas 

N. Horizonte x B. Boy 
Local: Campo do Santa 

Inês 
Horário: 1():()() horas 

Corinthians 
O timão garantiu a 

contratação do atacante 
Túlio Maravilha ex- 
Botafogo/RJ não chegou a 
um acordo com a diretoria 
do time carioca. A 
apresentação do jogador 
está marcada para a 
próxima segunda-feira. 
Além de Túlio Maravilha a 
diretoria do Corinthians 
contratou dois jogadores do 
Guarani de Campinas um 
deles é o lateral Fábio 
Augusto. 

Loteria Esportiva 

■ Concurso 156 

Jogo 01 Desportivo/ ESP x Barcelona/ESP, Jogo 

2 Real Madrid/ESP x Atl. Bilbao/ESP, Jogo 3 

Extremadura/ESP x Atl. Madrid/ESP, Jogo 4 

Vallecano/ESP x Servilla/ESP, Jogo 5 Betis/ESPx 

Valencia/ESP, Jogo 6 Celta/ESP x Valladolid/ 

ESP, Jogo 7 Real Sociedad/ESP x Zaragoza/ESP, 

Jogo 8 Udinese/IT x Sampdoria/IT, Jogo 9 

Fiorentina/IT x Napoli/IT, Jogo 10 Atlanta/I F x 

Verona/IT,7ogo 11 Lazio/IT x Milan/IT, Jogo 

12 Parma/IT x Juventus/IT, Jogo 13 

Internazionale/IT x Roma/IT. 

| H Éi r. m 
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O destino do alvi-verde Imperatrizense será decidido hoje através do voto dos sócios 

O destino do Tecào 
Maravilha começa a ser 
decidido hoje em eleição que 
definirá quem irá comandar 
o clube nos próximos dois 
anos. Justino Filho 
articulador da volta do 

Tocantins Esporte Clube 
conforme informações 
obtidas na sede da LID- Liga 
Imperatrizense de Desportos 
local onde irá acontecerá a 
eleição já definiu o nome da 
chapa da situação, ou seja, a 

chapa que terá o apoio da 
diretoria provisória. 

Depois de várias 
negociações o atual 
presidente da provisória 
Francismar Bahia desistiu de 
concorrer as eleições. 

Conforme Bahia ele atravessa 
uma faze difícil uma vez que 
saiu de uma política e está 
primeiro tentando colocar em 
ordem a sede do PRN o qual 
é o presidente da sigla em 
Imperatriz. Francismar não 
descartou a possibilidade de 
continuar apoiando a diretoria 
que for eleita. 

A partir da desistência de 
Francismar Bahia, o diretor 
de esporte profissional do 
clube Justino Filho começou 
trabalhar no sentido de eleger 
Moisés Negreiros a 
presidência do clube. 
Negreiros não conseguiu 
fazer um bom trabalho no 
Plaza Futebol Clube que 
acabou sendo rebaixado para 
a segunda divisão do 
Campeonato Amador local. 
Conforme a fonte de 
informações o vice-presidente 
de Moisés Negreiros será o 
desportista Benedito da 
viação Paraíso. 

Moisés Negreiros não conseguiu manter 

o Plaza na primeira divisão do CA 

O atual diretor da Liga 
Imperatrizense de Desportos 
em recente contato com a 
reportagem disse que só 
aceitaria cargo no Tecão 
Maravilha se fosse para disputar 
a presidência do clube. Diante 
desta posição vários 
interessados em disputar o 
cargo abriram mão e resolveram 
apoiá-lo a presidência do clube. 
Vários conhecidos do esporte1 

local também estão relacionados 
na chapa da situação que 
disputará as eleições na manhã 
de hoje. O jornalista Manoel 
Cecílio que foi procurado 
diversas vezes jkúo diretor de 
esportes do Tecão Justino Filho 
também poderá lançar uma 
chapa para concorrer a 
presidência do Tocantins. Quem 
for eleito hoje1 irá dirigir o time, 
e a torcida aguarda ansiosa as 
promessa de Damião Benício 
que garantiu a volta do time 
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que garantiu a volta do lime Moisés Negreiros é o candidato apontado por Justino Filho à presidência do Tocantins 

Damião garante presença do Cavalo no GE 

Damião Benício dos Santos chega á dez mil reais. 

<Sv 

! 

W-. 

To ninho Baiano deverá voltar a treinar a SAI 

Damião Benício dos Santos 
que levou a equipe do Cavalo de 
Aço ao vice-campeonato de 1993 
sua melhor faze em 
compet ições estaduais garantiu 
no programa Capital nos 
Esportes, em Agosto último, 
que o Cavalo de Aço tinha 
presença garantida no 
Campeonato Estadual de 1997. 
O presidente da Federação 
Maranhense de Futebol Alberto 
Ferreira não fala a mesma 
língua. Conforme Alberto 
Ferreira em recente entrevista 
a um programa de rádio local 
as chances do Cavalo de Aço 
são remotas. Alberto disse 
ainda que a Sociedade Atlética 
Imperatriz para disputar o 
Campeonato Estadual de 1997 
terá que sanar todas as dividas 
deixadas pelo diretor William 
Marinho. O débito do clube 
junto a FMF conforme o 
presidente da entidade maior 

chega à dez mil reais, 
importância está que Damião 
disse que não irá quitar uma vez 
que não autorizou a participação 
da equipe no estadual de 95. 

A briga através de 
documentação continua William 
Marinho tem õ^nimentos que 
comprovam que ele é o 
presidente do clube. Por outro 
lado Damião Benício garante 
que o presidente do clube é ele. 
O falo é que este impasse ainda 
não foi esclarecido pelo 
presidente da FMF. Alberto 
Ferreira disse.a reportagem 
que o presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz é Damião 
Benício. Mais não explicou 
porque aceitou todas as 
documentações assinadas jielo 
jornalista William Marinho. 
William assinou entre outros 
documentos transferências de 
jogadores e contrato de atletas 
para aquela temporada. 

pRESEame SEU 

movo AUTO JS 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Conditionador de ar ELCIN 
10.000 Btus , Mod ELF-10000 

RS £S*SjOOà vista ou 30X 

M ,00 por mês SEM ENTRADl 

ou 4 cheques de R$ 146,25 
sem juros 

COMPRE 
UM COND. DE AR 

E GANHE UM GUARDA-SOL 

r 

s 
c 

Bj Electrolux 
PROSDÓCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
256 LTS,ModR26 

RS 448,00 
à vista oi i 30X 

R$ 

a vista ouJi/j* 

43.o 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5eheuues 
de 

5 cheqi 
R$ 99, 00 

SLGIN 

ii 
■ 

*Standart 
*C/Gabinete 
*Mod 8-3/750 

Maq. de Cost ELGIN 

RS 178,OOà vista ou 30X 

* R$ 17 30 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

SINGER 

. Maquina de 
• Costura SIKGER 
[ Pret A Porter 

; 21 9, oo 
. à vista ou 

; 30XR$ ê 

'Úí% .*• , 1 I 

,30 

• por mês SEM ENTRADA 
' ou 5 chetfues de R$ 49,00 

ES444LTEC 

Fogão ESMALTEC CANOA 
4Bocas ,Mod 3480 

' Tampa de pintado em esmalte 
" Mesa esmalte 
* Garantia de I ano 

rs F/9,oo 
à vista OU J J 

30XR$ ,60 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 26,60 

Hr 

. I 

V 7 
1 

» 

A 

SEMP TOSHIBA 
TV TOSHIBA 20" 

*ModTV 2080E 
*20 Polegadas 
*Em Cores 
*Controle Remoti 
* Sleep Timer 
*Sintoiiia Fina 
* Memorização de 
Canais 

rs 39S,oo 
à vista ou 

38 30XR$ ,40 

por mês SEM ENTRADA 
eu 5 cheques de R$ 88,40 

i 

PHILCO 

4 Cabeças 'Auto-Limpante 'Função Eject no Controle 

Video CassetePHILCO 

RS379,oo 
à vista ou 

30XR$ ,00 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 85,00 

Conheça a Nossa ■ 

TIMEÊRA SHOP 

'' SUNDOWN$BIKE 
A f {■ K h PAS 

* Câmbio shimano 
*18 Marchas 
* Aro de alumínio 

overvci 

FITA DE VIDEO 
PHILIPS 

RS 3,oo 
à vista 

A 

ARNO 

  ;  ' ■ - ■X-':;X; 
* Lavagem com timer 
* 4 Kg de roupa 

Lavadora ARNO *2 Anos de garantia 
LAVETE 1 

RS IÓS,00 
à vista ou   

16 

zmsm 

. ■ 

30XR$ ,00 

•por mês SEM ENTRADA 
- ov 5 cheques de R$ 36,90 

ARNO 
• * 3 Velocidades + pulsar 
• * Interupitor embutido na alça 
' * Botão ejetor 
\ * Garantia de 2 anos 

\ Batedeira ARNO 
. CIRANDA 

• RS 59,00 
' à vista ou 

9. 30XR$ ,80 

. por mês SEM ENTRADA 
• ou 5 cheques de R$ 13,20 

i 

TVC.C.E 14' 
C/Controle Remoto 

30XR$ 

Rf298,oo 
à vista oi 

29 ,00 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 66,70 

i 

nzo 

Hpilp. 

* Semi aotomática 
* 3 Programas para lavagem 
* Garantia de 2 anos 

LATINA 

Lavadora de 
Roupas LATINA 
Plenna G.Luxo 

RS !79,00 
à vista ou 30X 

«17 

por mês 
SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 39,90 

rv», 

La 
1 

■ .. 

Bicicleta SUNDOWN BIKE 

RS F99,00à vista ou 

30XR$ ,40 por mês 

SEM ENTRADA 
eu 5 cheques de R$ 44,60 

Ofertas válidas até 11/01/97 ou enquanto durar o estaque. Plana Cheque 5X (l+d), juras de 6% a.m.Planu 30X (0+311), juras de 9 "<■ a.m..Plano sem entrada anunciad 
não inclui plano cheque. Planos parcelados com au sem entrada, pagamenln de 30 em 30 dias. CMP/Nilson 

7 ê 

Internet: 

A t MA VàrCtl 

http://www. intermar.com. br. liliani 
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■ Falta de segurança 

População culpa o Governo do 

Estado pelo abandono a segurança 

O secretário de Segurança 
Pública do Maranhão, coronel 
aposentado Jair Xexéo, é o alvo 
das críticas feitas pela 
população, que pede com 
urgência providências no 
sentido de melhorar a 
segurança pública da maior 
cidade do interior maranhense. 
Os pais já estão temendo a volta 
às aulas, quando os elementos 
agem em plena luz do dia. 

-O alvo dos assaltantes são 
as bicicletas. No ano passado 
foram inúmeras as ocorrências 
registradas no plantão policial, 
tendo em vista que a maioria 
dos casos acontecem no 
período noturno. Os jovens são 
ameaçados de morte sob a 
mira de revólveres e facas, caso 
não entreguem as bicicletas ou 
objetos como, jóias e relógios. 

Os assaltantes procuram os 
bairros mais distantes como 
Bonsucesso e adjacências, 
onde não existe segurança. Os 
larápios se escondem nos 
locais mais escuros e na 
passagem dos alunos eles 
atacam e fogem sem deixar 
pistas. 

1 
li 11 

:i 

Secretário de Segurança, Jair Xexéo, é o alvo das críticas 

Caminhoneiro é 

vítima de furto 

O motorista Fernando 
de Oliveira Rossi, mineiro, 
casado, residente na 
Avenida Souto Maior, em 
Patos de Minas, comunicou 
na Depol que, em trânsito i 
por Imperatriz, elementos : 
desconhecidos entraram i 
em seu caminhão 1316, cor 
branca, ano 90. placas GFR- 
6561 — Patos de Minas e 
furtaram todos seus 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de 
Identidade Civil e outros,; 
além de R$ 230,00 
(duzentos e trinta reais) em 
espécie. 

O caminhão Mercedes 
Benz estava estacionado 
em frente ao Posto 
Esplanada, onde Fernando 
tinha ido a uma lanchonete 
fazer tini lanche. O fato 
ocorreu por volta das 
16». 

Menor tem sua bike assaltada 

mm 

Roberto Silva de Morais, 
maranhense, casado, 
comerciante, 47 anos de idade, 
residente na Rua Principal, 

■ Nacional 

bairro Santa Rita, revoltado 
com a falta de segurança 
imperante na cidade, disse à 
reportagem que o maior 

culpado é o Governo do 
Estado. "E só observar a 
Polícia Militar e a Polícia Civil. 
Não têm viaturas, não têm 

nada. A Polícia Civil, por 
exemplo, é a mais prejudicada 
com o descaso do governo". 

O comerciante disse ainda 
que na última semana um 
elemento assaltou seu filho 
menor, levando sua bicicleta e 
um relógio. Roberto disse 
ainda que ligou para a Depol, 
mas os agentes informaram 
que não tinha nenhuma viatura 
para fazer a diligência. Além da 
falta de viaturas, a Polícia Civil 
de Imperatriz conta com um 
número reduzido de agentes, o 
que fíiz com que a população 
fique revoltada. A reportagem 
esteve na Delegacia Regional, 
mas não conseguiu manter 
contato com o subsecretário de 
segurança, Dr. Luciano Abreu 
(foto). A construção do 
Primeiro Distrito, aquisição de 
viaturas e a composição do 
quadro de agentes estão sendo 
aguardados com muita 
expectativa por parte da 
população, que reside 
principalmente na periferia. 

Ano violento em São Paulo 

Mais de quatro mil pessoas foram assassinadas na capital paulista em 1996 

Dados da Delegacia dc 
Polícia de São Paulo dão conta 
de que foram brutalmente 
assassinados no Estado, no 
ano de 1996, quatro mil e 
quinhentas pessoas. Este 
número significa a população 
de uma pequena cidade do 
interior. 

Conforme informações 
obtidas, somente cerca de 

vinte por cento destes crimes 
foram elucidados. Neste 
início de ano mais de 
cinqüenta pessoas já foram 
brutalmente assassinadas. Os 
crimes em São Paulo 
iniciaram na madrugada do 
primeiro dia do ano, quando 
o elemento André Santos 
(capturado pela polícia), 
matou a tiros três pessoas. 

A Polícia Civil de Mogi da 
Cruzes, local onde ocorreram 
os crimes, além de elucidar o 
assassinato, também 
informou que os três homens 
que foram mortos com tiros 
na cabeça eram ligados ao 
submundo do crime. Somente 
na capital paulista foram 
registrados nos distritros 
policiais, cerca de 30 

assassinatos. Mais vinte e 
seis crimes foram registrados 
em todo o interior do Estado. 
Em Mairiporã a polícia 
encontrou dois homens 
negros crivados de balas. Os 
corpos foram levados para o 
IML — Instituto Médico 
Legal da cidade e até o 
fechamento desta edição não 
tinham sido identificados. 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Perda de documentos 
Vilmar do Socorro Polares, 

maranhense, casado, 
residente na Rua Beta, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta-cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como: Carteira 
de Identidade Civil, Carteira 
de Reservista, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros, ü queixoso informou 
à reportagem que o fato 
ocorreu na tarde da última 
terça-feira em via pública. 

Perda de documentos 
Gilson Santos e Silva, 

paraense, solteiro, residente 
na Rua Tancredo Neves, 
bairro Bonsucesso, 
comunicou na Depol que 
perdeu vários documentos 
pessoais, tais como: 
Certificado de Reservista, 
Carteira de Identidade e 
outros, fato este ocorrido 
quando o queixoso trafegava 
pela Avenida JK. 

Perda de documentos 
Judite Cardoso Vieira, 

maranhense. casada, 
residente na Rua Vitorino 
Freire, na Vila Nova, também 
compareceu na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. O 
fato, conforme a comunicante, 

o documento deve ter caído 
dentro do ônibus que faz linha 
Vila Nova/Vila Fiquene, cujo 
a queixosa usou quando 
retornou do centro comercial 
de Imperatriz para aquele 
bairro. 

Furto de documentos 
Vilson Santos Freire, 

paraibano, casado, comunicou 
que elementos desconhecidos 
furtaram de dentro do seu 
veículo Ford Del Rey, uma 
porta-cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de 
Identidade Civil e outros, 
além de todos os documentos 
do veículo e a importância de 
R$ 76,00 (setenta e seis 
reais). 

Perda de documentos 
Joaquim dos Santos Melo, 

maranhense, solteiro, 
mecânico, residente na Rua 
Piauí, comunicou que perdeu 
uma porta-cédula contend 1 
sua Carteira de Identidadv 
Civil e a Carteira de 
Reservista. Joaquim disse à 
reportagem que além dós 
documentos pessoais, a 
referida carteira também 
continha a Nota Fiscal de sua 
Montain Bike, adquirida na 
Ebel. 

Domingo, 05/01/97 

Segundo Distrito Comissário 

Delegado 

Regínaldo Nunes 

Çscrivõo 

Gentil Ferreira 

Perito 

Júlio Sérgio 

Fone: 722-1287 

Moraes 

Agentes 

Eliane 
Euséblo 

Roberto e José Ferreira 
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Segunda-feira, 0ó/0i/97 

Segundo Distrito Comissário 

Delegado 

Radige Rodrigues 

Cscrivõo 

Torquanto 

Perito 

Dr. Machado 
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Edição Espedal de Ano Novo* 

Carteia 

R$4,00 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

ly Batida: 01 Mobilete - 29 Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 3Q Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TVs a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio. Principal dia 31 de janeiro 

lg Batida: 1 Mobilete - 2g Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 39 Batida: 1 

Automóvel Mil 


