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A proposta de emenda 
constitucional estabtdccc o 
efeito vinculante das 
decisões do Snpremd 
fribunal Federai às 1 
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Ildon garante municipaKzação 

da saúde em noventa dias 
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Ildon Mnrqnc* gnmnie que wedidns preliminares \isando a nmnicipalização da saúde já estão sendo tomadas 
  

O prefeito Ildon Marques 
garante que em noventa dias no 
máximo a saúde estará 
municipalizada em Imperatriz. 
Segundo ele, o processo será 
instaurado em Brasília, na 
primeira quinzena de abril, 
quando também serão abertas 
as licitações para a contratação 
dos serviços que serão 
terceirizados. 

Providências no sentido de 
que a saúde seja mesmo 
municipalizada a curto espaço 
de tempo já estão sendo 
tomadas pelo Poder Kxecutivo 
da segunda maior cidade do 
listado. E o trabalho vai contar 
com a assessoria de Benedito 
Soares de Lyra, técnico da 
Secretaria de Saúde de Caxias. 

Para tratar de assuntos 
relacionados a municipalização 
da saúde em Imperatriz, o vice- 
prefeito, Luiz Carlos Noleto, 
esteve recentemente era 
Caxias, oportunidade em que 
manteve encontro com o 
prefeito daquela cidade, 
Ezíquio Barros, que dispôs a 
prestar toda a orientação 
necessária. Página 3A. 
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Conforme tinha sido 
amplamente divulgado pela 
imprensa local, aconteceu 
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abcrlnVi. otód do aao 1' tivo 
de 97 nas escolas da rede 
municipal de ensino. O evento 
foi presidido pelo prefeito 
Ildon Marques e pelo 

acontecimento contou ainda Já o secretário de Educação 
com as presenças de outras do Município, Agostinho 
autoridades, como o senador Noleto, disse que não medirá 
Edison Lobão e o secretário <1< esforços no sentido de dotar as 
Estado da Educação, (jasíão escolas da rede municipal de 
Vieira. No seu todas as condições necessárias 

secretario n 
VI M n " , MT A 
Soares. 

Realizado 
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r.ducac 
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pronunciamento. Ildon 
Marques reafirmou que a 
educação continua sendo uma 
das principais prioridades do 
seu governo "Vou dar lodo o 
apoio necessário para o pleno 
funcionamento das escolas 
municipais", concluiu. 

liara um bom funcionamento. 
"Será uma permanente 
preocupação por parte de 
minha pessoa", aereseenla. 

Nesta segunda-feira. Iodas 
as escolas municipais estão 
funcionando normalmente para 
atender a sna clientela 

Revista do Primeiro 

a Fernanda 

Travesti diz que preconceitos 

enfrenta da sociedadé para 

conseguir um lugar ao sol 

As pessoas tem anseios, planos e dificuldades. 
Independentemente de classe social, credo, cor ou raça, a 
história vem sendo esc rita muitas vezes, com o sacrifício de 
personag* ns anônimos, cujos bastidores da vida são exemplos 
de luta \ Revista do Primeiro que deseja fazer apologia 
(le<te ou daquele movimento social ou cidadão Apenas 
mostrar qual é a verdadeira realidade da vida de um travesti, 
que preconceitos enfrenta e como consegue vencer os 
desafios. 

B Moda 

A Zoomp arrasa no 

lançamento de sua 

coleção de verão 

Todos que participaram do desfile de lançamento da 
coleção da Zoomp para o verão 97 afirmam que foi um evento 
de alto glamour e que os seus produtos estão com tudo para 
a temporada. Reafirma a preocupação da fabricante com a 
individualidade e a busca de um estilo próprio de vestir, seja 
na diversidade de matérias, seja na carteia de cores ou na 
pesquisa de composição de estampas. 

Criança no trabalho 

Foto tirada pelo Dnicef, mostra que o trabalho infantil 
continua. O pior de tudo que de forma explorada. No Peru, 
por exemplo, país em que as crianças sempre ajudaram suas 
famílias no trabalho nas fazendas e no campo. 
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O brasileiro e a televisão 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Sr. Editor: 
Sim! Mister se faz 

reaquecer a dinâmica do 
desenvolvimento do sul do 
Víaranhão, nos seus aspectos 
geográficos, na sua dimensão 
listórica, na montagem 
teróica de sua ocupação e 
ances dramáticos que 

formam, num todo, a fixação 
do espaço físico que garante 
à nossa região condição que 
loje desfruta de um Estado 
de fato (no futuro será de 
direito) tal a amplitude que a 
caracteriza. 

Essa exaltação tem um 
sentido de mensagem às 
novas gerações, para que 
tenham uma consciência 
cívica e a mantenham bem 
viva, na medida em que 
sonham pela libertação do 
nosso Tocantins. 

Anatole France falando 
aos estudantes, disse com 
autoridade de mestre; 
"Ouvistes dizer que a vida é 
curta. Não imaginais até que 
ponto ela é curta. Para dar- 
lhe uma humana e bela 
proporção, devemos 
prolongá-la no passado e no 
futuro: no passado pelo 
estudo; no futuro pelo 
pressentimento e o sonho. 
Sim, o sonho! Sim, quimera. 
Sem os sonhos, sem as 
quimeras, a vida não tem 
sentido e não oferece 
interesse. A utopia é o 
princípio de todo o 
progresso. Sem as utopias de 
outrora, os homens viveriam 
ainda miseráveis e nus nas 
cavernas. Foram os utopistas 
que traçaram as linhas de 
primeira cidade... Dos 
sonhos generosos, nascem 
as realidades benéficas". 

Trazendo à superfície a 
história do Tocantins, creio 
estar prolongando o seu 
passado, através do estudo, 
e dando uma eloqüente 
demonstração de que a nossa 
vida só tem um sentido, 
porque os homens que a 
construíram, apesar de 
viverem num mundo 
selvagem, eram autênticos 
onhadores, acreditavam no 

sonho e, impulsionados ixdo 
spírito do ])ensador francês, 

segundo o qual a utopia é o 
princípio de todo 
progresso, eles traçaram as 
inhas de nossas primeiras 
cidades. 

O Tocantins na realidade 
um dos grandes rios 

nacionais. De sua descoberta 
e de sua exploração surgiram 
novas persjíectivas em mares 
nunca dantes navegados, 
como diria o poeta maior 
lusitano. 

Antes e acima de tudo é 
de se assinalar o importante 
papel que o grande rio 
desempenhou no processo 
de penetração e povoamento 
do Brasil Central, processo 
que ensejou se concretizasse 
nos séculos passados a 
ocupação de imensas 
extensas geográficas. 

Como seu deu a sua 
descoberta? Como se 
processou a sua conquista e 
a sua integração no sistema 
desenvolvimentista da 
época? Qual a origem e o 
significado do termo 
Tocantins? Onde nasces este 
fabuloso rio? 

Atenciosamente, 
Sálvio D/no 

Prefeito de João 
Lisboa 

Domingo, 11 horas da 
manhã. Dona Antonieta e as 
duas filhas reúnem-se na sala 
de visitas, em frente ao 
televisor, para acompanhar o 
programa de auditório 
comandado jior Sílvio Santos, 
o "Homem do Baú da 
Felicidade", e um dos baluartes 
da televisão brasileira. 

Queria saber, 
evidentemente, das novidades 
e, sobretudo, passar horas de 
alegria ao lado do 
comunicador-empresário. 

Aí, inusitadamente, 
exclama: 

— Como é rico o Sílvio, 
hein! 

— Mamãe — retrucaram, 
logo em seguida, as meninas. 

Ela fica querendo saber 
como uma pessoa consegue, 
ainda jovem, fazer tanta fortuna 
e, por outro lado, pelo menos 
na frente das câmeras, 
permanecer simples. Como era 
antes de possuir todos os seus 
empreendimentos. 

Explica que deve-se ao fato 
dele ser abençoado, 
verdadeiramente iluminado 
por Deus. 

— É isso aí, mamãe !!! 
As meninas concordam e 

afirmam que, apesar dos 
tempos, o Sílvio Santos 
continua lindo, elegante e até 
sensual. 

— É um "gato" — assevera 
Vilma, a filha mais velha. 

Acrescenta, a propósito, que 
ainda serve para um agarra-^ 
amassa. 

— Se tivesse a 
oportunidade, com certeza, 
paqucraria o nosso 
apresentador número um — 

ressalta, toda assanhada, 
Celma, a outra filha. 

Só que é imediatamente 
repreendida por dona 
Antonieta; 

— Ora, não se adiante. 
Deixe de ser sem vergonha. 
Comporte-se !!! 

Dona Antonieta, consegue 
contornar a situação. 
Animadverti a moiçoila, que 
não media esforços para tecer 
comentários elogiosos ao 
animador. 

Depois, entrou em pauta a 
questão da idéia da montagem 
do projeto que viabilizaria, em 
seguida, a Instalação do 
Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT), antiga TV' Tupi, de São 
Paulo, cujos aparelhos foram 
comprados pelo grupo 
comandado pelo "Homem 
Sorriso". 

Entenderam que tudo fora 
concebido graças ao espírito 
empreendedor de Sílvio 
Santos, que não pára um 
minuto sequer. 

E destacaram que ele foi 
sensível e até contratou um 
punhado de ex-funcionários,da 
Tupi, que tinha sido extinta por 
não conseguir cobrir os gastos 
usados no seu funcionamento. 

— Pois é, mamãe, taí 
exposta, portanto, a verdadeira 
força energizadora de Sílvio 
Santos — disseram. 

— A palavra de ordem do 
homem é trabalho — 
sublinhou. 

E o Grupo Sílvio Santos 
continua crescendo. 1 loje, todo 
mundo sabe, ele tem várias 
empresas. Todas vindas do 
primeiro projeto. Ou seja: "O 
Baú da Felicidade". 

Agora, já existem a Tele- 
Sena e a Liderança 
Capitalização, dentre outros. 

O "Baú da Felicidade", para 
não ficar estacionado no tempo, 
sofreu diversas alterações. 
Inovou-se. Acompanhou a 
chegada de uma Nova Era e 
também foi todo informatizado. 
E a equipe que o comanda 
continua estudando a criação de 
coisas novas. Quer uma 
empresa atuante e que 
corresponda com as 
verdadeiras expectativas de 
seus clientes espalhados por 
todo o território nacional. 

— Olhe, gente, o Programa 
do Sílvio Santos vai voltar dos 
comerciais. Então, é hora de 
absoluto silêncio no recinto — 
observa, emocionada, dona 
Antonieta. 

— Isso mesmo, querida 
mamãe. 

— Só que eu vou até a 
cozinha buscar pipocas — 
finalizou Celma. 

Rodou a vinheta e o "I lomem 
do Sorriso" volta a trabalhar. O 
seu programa é alto astral. 

Ele diz: 
— Oi, gente, estamos de 

volta ! 
E é pura alegria na casa de 

dona Antonieta. 

N.A: Aí, portanto, 
sintetizada um pouco da 
história da televisão brasileira 
e o efetivo sentimento do povo 
brasileiro. Aos domingos, é 
assim, que a nação fica quando 
descansa do atribulado dia-a- 
dia de trabalho, ao lado de 
seus familiares. 

Sílvio Santos foi lembrado 
em função de ser hoje uma 
lenda viva da TV neste imenso 
país, chamado Brasil. 

Bom domingo e, claro, 
quase esquecia-me: boa 
diversão ao lado do seu 
comunicador predileto. 

■ Tirando do ócio 

Começa recadastramento 

da Casa do Idoso 

O Centro de Convivência 
do Idoso (Casa do Idoso) vai 
recadaslrar idosos acima de 
cinqüenta anos que pretendem 
frequentá-lo. A diretora da 
entidade, Nilza Siqueira, 
informa que há vagas abertas 
para novos membros de 
ambos os sexos. 

As inscrições começam na 
próxima segunda-feira, 24. no 
horário das 8h às 14h e das 14 
às 16h. Os interessados devem 
comparecer à nova sede do 

Centro, localizada na Rua Benedito Leite 
Pará, 700, entre as Ruas Domingues. 

Luís 

Cursos oferecidos 

O Centro de Convivência promove cursos que 

habilitam os idosos a produzirem bichinhos de lã, 

bonecas, croché, bordados, arranjos de flores, co- 

roas, bijuterias, cartonagem, pintura em cerâmi- 

ca, prendedores de cabelo, além de reciclagem de 

papel, plástico etc., entre outros. 
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Espaço 

Regional 

Renilson Souza 

Senador La Rocque 
A cidade de Senador La 

Rocque está se 
desenvolvendo a cada dia da 
administração Alfredo Nunes, 
que es|)era dentro de alguns 
dias construir os principais 
prédios públicos na sede. O 
vice prefeito Ozias Pânfilo que 
também é Secretário de 
Desportos e I^tzer, disse que 
o esporte em Senador LA 
Rocque no momento está 
parado e que somente no 
início de março que irá 
movimentar os jovens da sede 
e da zona rural com inúmeras 
competições esporlivíés. 
Ozias disse que esse ano a 
tradicional corrida de 
Jumento será bem organizada 
mais ainda do que nos anos 
anteriores quando tudo 
dependia da Cidade de João 
Lisboa, pois agora Senador 
IA Rocque é cidade e tradição 
irá continuar. 

Montes Altos 
A prefeitura de Montes 

Altos Patrícia Castilho está 
bastante otimista em sua 
administração. Ela informou 
que irá trabalhar de mãos 
dadas com o governo do 
Estado liara conseguir 
recursos para sua 
administração. Patricia 
espera que o seu primeiro 
mandato seja coroada de êxito 
e que durante os quatro anos, 
Montes Altos possa se 
desenvolver e que o povo 
pobre e humilde de seu 
Município tenha uma vida 
melhor e que não falte em sua 
mesa o pão nosso de cada dia. 

Senador La Rocque II 
Hoje a partir das 16 horas 

a cidade de Senador La 
Rocque estará em festa com 
a primeira edição do carnaval 
do lava prato. A festa está 
sendo organizada pelo 
Sistema Tucanu's, a Cerpa e 
o apoio da prefeitura 
Municipal de Senador La 
Rocque. O vice prefeito e 
Secretário de Esportes e 
lazer Ozias Pânfilo esteve 
visitando o Sistema TucaniPs 
na sexta feira próxima 
passada e disse que já está 
com todos os detalhes 
definidos e que o povo de sua 
cidade e região farão um 
grande carnaval fora de é]xua 
neste domingo. () carnaval do 
la prato já passa a ser tradição 
a partir cie agora em mais 
uma cidade da Região 

Tocantina. 
Campestre 

O prefeito de Campestre 
Zé Miranda está no pique 
total com relação a obras para 
seu município. O prefeito já 
está construindo o prédio, irá 
implantar uma Central 
telefônica. Hoje existe em 
Cami)estre ajxmas um posto 
telefônico e é insuficiente 
para atender à população. Zé 
Miranda disse que já tem um 
inúmeros projetos para o seu 
Município e que irá procurar 
desenvolvê-los ná medida em 
que for recebendo recursos 
do fundo de participação. Ele 
disse ainda que a população 
do seu município tem que 
entender que ele não pode 
fazer tudo de uma vez e que 
deverá ter calma que as obras 
irão aparecer com freqüência 
em sua cidade. 

Carolina 
Os empresários Juarez 

Campeio Filho e Gidean 
Campeio Nnne< adquiriram 
recentemente um conjunto 
de equipamentos objetivando 
implantar em Carolina a 
primeira Empresa de 
Beneficiamento e 
Pasteurização de leite d 
Município. Esta usina que 
será implantada em Carolina 
irá beneficiar muito a 
população carente do 
Município que terá o produto 
com mais qualidade e por 
uma preço bem menor. Os 
empresários querem não 
somente empacotar o leite 
como também processar 
outros derivados como: 
queijos, ricota e iogurtes. A 
cidade de Carolina ponto 
turístico do Estado passa a 
ganhar um grande1 projeto e 
está a cada . dia se 
desenvolvendo mais. 
Parabéns. 

João Lisboa 
O secretário da Sedei 

Eurípedes Batista estçv 
recentemente em São Luís 
acompanhado pelo 
secretário de Gabinete José 
Augusto. Os dois visitaram a 
secretária da Sedei, Marly 
Abdalla e assinaram um 
convênio para a implantação 
em João Lisboa do Esporte 
Solidário onde irá beneficiar 
várias crianças na faixa 
etária de 5 a 14 anos. O 
secretário Eurípedes disse 
que ficou bastante feliz com 
assinatura do convênio. 
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■ Saúde 

Municipalização sai em noven. Ji 

Vice-prefeito Luiz Carlos Noleto conversa sobre o assunto com o prefeito de Caxias 

Côncavo & 

Convexo 

; i . 

«i 

i 2 

Conor Farias 

Bom dia, governadora! 
785 dias. E nada. Nenhum 

projeto anunciado pela senhora 
durante a sua campanha 
eleitoral ainda saiu do papel. Já 
passa da hora do governo do 
"novo tempo" tomar urgentes 
providências que visem 
atender os pedidos feitos jjela 
comunidade imperatrizense. É 
inadmissível, com o jxjrte que 
tem. que a cidade fique 
esquecida pelo Governo do 
Estado. O tempo urge e a 
resposta da população será 
dada nas próximas eleições. 

Punição errada 
O Ibama pune os 

pescadores com a apreensão 
dos peixes da época da 
piracema. Os pescadores 
alegam que não recebem a 
ajuda salarial que é repassada 
às colônias. Então o Ibama 

everia multar as colônias. Elas 
são responsáveis pela 
preservação dos peixes e 
recebem uma grana para isso. 
Aí como é que fica? Punição só 
para os menores? Essa justiça 
é cega e paralítica? 

Roda Viva roda o Bic 
Hoje, sábado vai estar se 

apresentando no Bic, Balneário 
Iate Clube, a Banda Roda Viva, 
de São Paulo. O show trás um 
espetáculo a parte com 
dançarinos que vão incendiar 
a platéia com a dança da 
bundinha, e vários outros 
ritmos que estão na moda. O 
proprietário da banda, 
I lenrique, está de férias em sua 
cidade natal e fez questão de 
mostrar o seu trabalho, 
aperfeiçoado durante uma 
longa temporada na capital 
paulista. 

Dom Gregory fala da 
campanha da 
Fraternidade 

O bispo de Imperatriz, Dom 
Afonso Felipe Gregory, como 
muitos outros religiosos do 
País, acreditam que os 
presídios não estão cumprindo 
seu pajiel, que é recuperar as 
jiessoas que se desviaram do 
caminho do bem, reabilitando- 
os para o convívio com a 
sociedade. 

Jesus liberta, e o que está 
acontecendo nos presídios é 
exatamente o contrário, está 
servindo com uma verdadeira 
escola profissionalizante de 
marginais, quem entra em um 
presídio por causa de um 
pequeno delito, sai cie lá 
especializado no mais diversos 
tijxis de crimes, e a campanha 
da Fraternidade tem como 
objetivo mostrar alternativas 
para esvaziar os presídios que 
estão superlotados e possibilitar 
que haja de fato a reabilitação 
dos presidiários. 

Abertura do 
ano letivo 97 

A abertura oficial do ano 
letivo/97 aconteceu a partir das 
()9h(K) de ontem, no salão nobre 
do Juçara Clube. O secretário 
de Educação do Município, 
Agostinho Noleto Soares, 
preparou uma solenidade que 
contou com a presença do 
prefeito Ildon Marques de 
Souza; do secretário de Estado 
de Educação, Gastão Vieira e 
do senador Edison Lobão, entre 
outras autoridades que 
estiveram prestigiando o 
evento, além de professores, da 
classe estudantil e pais de 
alunos. 
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Em noventa dias no máximo 
a saúde estará municipalizada 
em Imperatriz - é o que informa 
o prefeito Ildon Marques. 0 
processo será instaurado em 
Brasília, na primeira quinzena de 
abril, quando também serão 
abertas as licitações para a 
contratação dos serviços que 
serão terceirizados. 

Algumas providências 
preliminares já estão em 
andamento com a assessoria de 
técnico da Secretaria de Saúde 
de Caxias, Benedito Soares de 
Lyra Pessoa, que se dispôs a 
prestar toda a orientação 
necessária. 

A medidas seguintes serão, 
dentre outras, a instalação do 
Serviço de Distribuição de 
Consultas, na atual sede da 
Secretaria da Saúde, que será 
transferida para o Hospital 
Henrique de La Rocque, o 
recadastramento dos serviços 
de saúde do município e a 
nomeação de um auditor para 
levantar a atual situação do 
sistema, pré-requisito legal para 
o início do processo. 

O processo de 
municipalização da saúde na 
cidade ganhou um grande 
impulso depois de uma visita do 
vice-prefeito, Luís Carlos 
Noleto, e assessores a Caxias, 
onde receberam valiosa 
•orientação sobre 
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Luiz Carlos Noleto voltou otimista de Caxias e acredita 
na consolidação do projeto de municipalização da saúde 

os 

procedimentos a seguir até a 
aprovação do processo. Luís 
Carlos Noleto agradece a 
especial atenção recebida em 
Caxias do prefeito da cidade, 
EzíquioBarros; da subsecretária 
de Saúde, Dra. Meradolina 
Bezerra de Castro; da secretária 
de Saúde, Dra. Maria Luíza 
Fonseca, do diretor geral do 
Pronto Socorro, Dr. Adelmo de 

Andrade Soares; do diretor 
clínico do Pronto Socorro, Dr. 
Fernando Modesto de Sousa; 
da diretora do Hospital Sinhá 
Castelo, Dra. Graça; do chefe 
do centro de processamento de 
dados, Reinaldo Soares Lyra 
Pessoa Júnior; e do assessor 
técnico da Secretaria de Saúde, 
Dr. Benedito Soares Lyra de 
Pessoa. 

Definição 

de 

critérios 

Com o objetivo de 
dinamizar o processo de 
munidpahzãção ds satid** 
na cidade, o vice-prefeito, 
Lins Carlos Noleto, t " 
->!?m tánoda Saúde, Carlos 
Go de Amprhn, 
viajaram, na pr Vxima 
serüâfta, a Síió Luís, onde 
vão participar dc nina 
reaaíão, nos dias 24 c 25. 
com o socretádo estadual 
da Saúde, Marival D>báo 
Ides pretendem definir 
Junto a Marival Lobão as 
din Iri/es a spr adotadas 
|HíÍa IVeíeilura no qne íang< 
à nuuud] >al! zaç;?u- 

Luís Carlos Ko!< i e 
lembra que o pn leito Ildon 
Marques tem urgência em 
ver c-.se trabalho condindo 
em curto espaço de tempo, 
tendo cm vista a melhoria 
da rpoilidade d-» 
atendimem' sn-tlu 
hospitalar disp< nsado á 
jaq fui açao, especial me n (e 
axis nuiis carente^. 

Opinião 

Tartarugas, emas e o ' Ildão" 

Esporte ganha status de Secretaria 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

Os dirigentes de entidades 
esportivas de Imperatriz 
reclamam á demora na 
indicação* do "secretário da 
Sedei." A crítica é justa. No 
entanto, carece de 
aprofundamento. 

O imperatrizense 
acoyipanhou a novela que foi, 
a aprovação da reforma 
administrativa no início do 
ano. ^ 

Os vereadoses da oposição, 

usando e abusando de 
artifícios regimentais, 
retardaram a aprovação do 
moderno projeto da 
administração pública do 
município. Interessante é, que 
parte dos dirigentes que 
criticam o prefeito,'deixam de 
reclamar do retardo 
provocado pelos vereadores 
da Casa de Dorgival Pinhejro 
de Sousa. 

Porém, isso não é'tudo. 
Esta mesma minoria que 

critica a administração 
municipal em relação a 

demora na indicação do 
"secretário da Sedei" 
raciocinam de forma pequena. 

Sabem estes, como era o 
processo anterior necessário 
para aquisição de recursos. 
Faziam-se os projetos, 
apresentava-os ao "secretário 
da Sedei" e a resposta do 
"secretário da Sedei" era a 
mesma: - O projeto é 
interessante mas não tenho 
verbas, vou falar com o 
Secrelário da Educação. Ou 
seja, o "secretário da Sedei" 
era na verdade o subsecretário 

dos desportos e lazer, 
vinculado ao secretário da 
Educação. 

Com a Reforma, mudou o 
passo da tartaruga, 
transformando-a numa bela e 
ligeira ema. Agora, o 
"secretário da Sedei", é o 
secretário dos esportes e 
lazer, ou seja, é ordenador de 
despesas com verba definida 

para a área. O novo "secretário 
da Sedei" está no primeiro 
escalão. Qual o melhor passo: 
o da tartaruga ou da ema? 
Ildon Marques preferiu a ema! 

Opinião 

A Internet em Imperatriz 

Rede mundial de comunicação toma conta da cidade 

por Artur Maciel 
Consultor 

A Internet em Imperatriz é 
uma realidade. A cidade está 
a um passo de ficar plugada no 
mundo. Antes, o internauta da 
cidade era obrigado a pagar 
soma considerável a Telma. 
Tudo isso porque o provedor 
mais perto ficava em São Luís. 
Haja interurbano. 

Esse tal de provedor é 

quem nos acessa a grande via. 
Imagine só pagar um 
interurbano até a capital para 
entrar na Internet? Um 
verdadeiro absurdo. 

Eis que finalmente os 
provedores chegaram a ^rra 
do Frei Epifânio DAbadia. Vou 
abusar do verbo imaginar. 
Imaginam só ficar o domingo 
inteirinho visitando o Museu 
de Diuvre e pagar apenas 01 
(um) pulso telefônico? É 

demais. As opções na Internet 
são fantásticas. Que ta^passar 
um telegrama sem aquela dor 
de cabeça, que é contar as 
palavras para pagar barato. É 
só usar o e-mail, ou seja. o 
correio eletrônico. 

E tem mais. O que você 
prefere? pagar uma pequena 
fortuna para assinar sua 
revista preferida ou consultá- 
la na super-via da informação? 

Playboy, Isto é, Time, e 

outras mais a sua disposiçãc 
E os jornais? Esperar ai 

quatro da tarde é um martíri- 
A Folha de São Paulo, Gazel 
Mercantil, O Globo, a su 
inteira disposição. Tudo iss 
pelo preço de uma ligaçã 
local. Valeu mesmo, 
iniciativa de instalar o 
provedores. Aos empresário 
do ramo,- o etern 
agradecimento do 
internautas. 
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■ Concurso Público 

Prefeitos rediscutem unificação 

Os prefeitos da região 
continuam os entendimentos 
sobre a unificação dos concursos 
públicos que devem realizar nos 
próximos meses. Ocorreu nesta 
sexta-feira (21), no auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACII), 
o segundo encontro para tratar 
do assunto. Representando o 
prefeito Ildon Marques, estava 
o. vice-prefeito, Luiz Carlos 
Noleto, que abriu a reunião 
pontualmente às 9h30min. 

Além do vice-prefeito de 
Imperatriz, estavam presentes 
vários representantes de 
municípios da região, como os 
prefeitos de Itinga, Raimundo 
Pimentel; de Carolina, João 
Alberto; de São Francisco do 
Brejão, Maria Sônia; e os vices 
de São João do Paraíso, Maria do 
Socorro; e de Senador La 
Rocque, Ozias Pânfilo, que 
aproveitaram para tirar suas 
dúvidas. 

De Imperatriz, 
compareceram também os 
secretários municipais Sérgio 
Macêdo, do Governo; João 
Calado, da Administração; José 
Oliveira, do Planejamento; e 
Carlos Amorim, da Saúde. 
Preocupado com a situação do 
funcionalismo do setor 
educacional, o presidente do 
Sindicato dos Professores, 
Deuzimar Negreiros, também 
se fez presente ao evento. 

Depois de ampla exposição 
sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS), os, 
administradores Nivaldo de 

■ Parceria 

Jesus Machado e Maria da Graça 
Diniz, da CDM Consultores 
Associados, empresa que está 
assessorando os prefeitos, 
trataram das funções da 
administração de recursos 
humanos e definiram o PCCS 
como produto de um processo 
de planejamento. 

Em seguida, prefeitos e 
representantes dos municípios 
fizeram diversos 
questionamentos relacionados 
ao concurso público. A maior 
parte das dúvidas era quanto ao 
regime, se celetista ou 
estatutário, assim como aos 
procedimentos que devem ser 

adotados para a realização do 
concurso. O encontro 
prosseguiu até o final da manhã 
e foi considerado proveitoso por 
todos. 

Requisitos preliminares 
Ainda nesta sexta-feira, 

considerando entendimentos em 
reuniões anteriores, o secretário 
João Calado enviou comunicação 
a todos os prefeitos dos municípios 
regionais, na qual ele solicita a 
relação dos cargos existentes em 
cada prefeitura, o respectivo 
número de ordem, a quantidade 
de vagas e o salário a ser pago. 
"As informações são necessárias 
para dar maior celeridade ao 
processo de implementação do 

concurso público unificado", 
explica o secretário. 

Além dessas informações, 
João Calado também quer saber 
dos prefeito o provável número 
de candidatos a ser inscritos nos 
concursos, a população estimada 
dos municípios e os nomes das 
unidades administrativas 
circunvizinhas e respectivas 
distâncias. Também necessários 
ao atendimento de requisitos de 
Fundações e Universidades para 
a emissão de propostas sobre a 
realização do concurso, os dados 
devem ser prestados com 
urgência, no prazo máximo de 48 
horas 
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Os técnicos Nivaldo de Jesus e Maria da Graça Diniz, preparam a unificação dos concursos 

Universidade doa livros à Biblioteca 

Obras vieram por meio de convênio com a Prefeitura 

A Biblioteca Pública 
Municipal vai ter seu acervo 
enriquecido com mais 159 
exemplares de livros de 
autores maranhenses. As 
obras chegaram quarta-feira 
(19) procedentes da Editora 
Universitária (Edufma)/ 
Livraria Odorico Mendes, da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma), em 
cumprimento do convênio 
firmado entre a Prefeitura e 
essa instituição, como parte 
das ações propostas pela 
Secretaria da Comunicação e 
da Cultura. O titular da pasta, 
Edmilson Sanches, deverá 
encaminhar a doação 
oficialmente à Biblioteca nos 
próximos dias. 

Ao encaminhar as 
publicações ao prefeito 
Ildon Marques por meio de 
ofício, o diretor da Edufma, 
Silvano Alves Bezerra da 
Silva, frisou a importância 
das parcerias que visem à 
melhoria da qualidade do 
ensino e ao crescimento da 
cultura maranhense. Além 
de literatura maranhense, os 
livros constam de variados 
temas, a maioria 

relacionados a questões do 
Estado. j. 

A diretora da Biblioteca, 
Maria de Lourdes Lemos, 
lembra, a propósito, as 
dificuladades que tem 
encontrado para suprir a 
crescente demanda de livros 
por parte de estudantes e 
pesquisadores, 
principalmente livros 
didáticos e paradidáticos. 
Apesar de já contar com um 
acervo de mais de doze mil 
exemplares, a maioria 
oriundos de doações, a 
Biblioteca ainda nào dispõe 
de livros em quantidade 
suficiente para atender aos 
muitos estudantes que a 
procuram simultaneamente, 
além da falta mesmo de mais 
publicações. 

Alguns exemplos 
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Os livros que serão entregues à Biblioteca nos 
próximos dias se destinam tanto a alunos do primeiro e 
segundo graus, como a universitários. 

Os primeiros passos da imprensa no Maranhão, de 
autoria do advogado e professor da Faculdade de 
Comunicação Social da Ufma, Sebastião Barros Jorge, 
está entre os volumes recém-chegados. Trata-se de uma 
rigorosa pesquisa sobre a imprensa do Maranhão no 
período de 1821 a 1841. 

O trabalho de Sebastião Jorge não é pioneiro, mas se 
destaca por seu valor histórico. Cuidadosa, profunda e 
bem estruturada, a obra proporciona conhecimentos 
gerais e específicos ao pesquisador. Um dos seus 
aspectos mais importantes são as considerações sobre 
a aplicação da Lei de Imprensa no Maranhão na época do 
Império. 

Como decidem os Juizes no estado do Maranhão, de João 
Batista Ericeira, também vai se somar ao acervo da 
Biblioteca. É uma pesquisa desenvolvida, na década de 
80. como parte do Programa de Estudos Avançados do 

Departamento de Direito da Universidade Federal do 
Maranhão. 

E muitas outras, como A inquisição no Maranhão, de 
Luiz Mott; Manual de normatização de monografias, de 
Cecília dos Santos Nahuz e Luzimar Silva Ferreira; e 
Extrato da gramática grega, do padre Inácio de Sousa 
Rolim. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Maioridade 
Quatro turmas dos cursos 

de férias ministrados pela 
Universidade Estadual do 
Maranhão já funcionam em 
Açailândia. Até julho, segundo 
consta, a UEMA deve 
inaugurar um novo campus na 
cidade vizinha com um 
concurso vestibular. De início, 
cogita-se da implantação de 
curso de Pedagogia, todavia já 
há planos para novos cursos de 
terceiro grau. Mais um passo 
largo no desenvolvimento da 
chamada cidade do ferro. 

Aos Navegantes 
Domingo é dia de fé, rezas, 

livros, reflexão, recreação, 
recriação. Domingo nenhum é 
tempo de inconseqüência, 
excessos, radicalismos, 
intolerância. 

É Sério 
O Plano Real trouxe muitos 

ganhos ao Brasil, reconheça- 
se. Entretanto a recessão 
inegável, o desemprego 
crescente vêm impondo 
problemas sérios a milhões. 
Há que se tomar medidas para 
que se compatibilize 
estabilidade com crescimento 
econômico. 

Por um Fio 
Relatório preliminar do 

Comitê Olímpico Internacional 
parece ler descartado o sonho 
brasileiro de sediar a OIíjiij liada 
de 2004. A candidatura do Rio, 
que conta com extraordinário 
apoio popular, nào teria 
emplacado graças aos 
problemas de violência e 
I xíluição da cidade maravilh< >sa. 

Perguntinha 
Ese os 41 prefeitos e quase 

mil vereadores do sul- 
maranhense se unissem em 
favor de projetos em benefício 
da região? 

Ampliação 
A região agrad( ce Está 

tudo pronto | )ara a retomada da 
ferrovia norte-sul. Um batalhão 
de engenharia do Exército 
construirá o trecho entre 
Imperatriz e Estreito. Qbrade 
grande relevância bancada jx-lo 
Governo FHC. 

Desafio 
50 dias após a posse, Luis 

Carlos Noleto reconhece que 
administrar o Município é 
tarefa hercúlea. Segundo o 
vice, há problemas históricos 
em todas as áreas, o que exige 
um esforço constante do 
prefeito e sua equipe. Apesar 
do diagnóstico, o vice 
sublinha que tem certeza de 
que Ildon Marques vencerá 
mais esse desafio. Melhor 
torcer para que o dr. Noleto 
esteja cobertíssimo de razão 
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em sua previsão otimista 
sobre a administração recém- 
iniciada. 

Dose Dupla 
Depois de uma sentida 

ausência, a cidade retorna ao 
campeonato estadual de 
futebol profissional com dois 
representantes. Imperatriz e 
Tocantins devem fazer suas 
estréias no clássico regional 
previsto para o Estádio Frei 
Epifâneo D'Abadia. 

Rádio Incompleto 
Raiouvintes mais atentos 

já devem ter percebido que, 
na cidade, programa 
jornalístico limita-se ao 
horário matinal. À tarde os 
programas praticamente não 
noticiam nada, com exceção 
para os burocráticos e frios 
noticiários de hora em hora. 
O primeiro comunicador a 
investir em programa 
recheado com informações e 
comentários políticos deve 
conseguir, sem maiores 
dificuldades, a audiência tão 
disputada no período da 
manhã. 

Outros Fins 
A inauguração do Cine 

fimbira, no shopping de 
mesmo nome, coincide com 
o fechamento da outra casa 
de cinema da cidade. O Cine 
Marabá, que há décadas 
funcionava na Getúlio Vargas, 
remanescente de uma época 
em que Imperatriz chegou a 
ter três, quatro cinemas, 
acaba de fechar suas portas. 
No mesmo endereçcj 
funcionará uma nova filial da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus. O prédio teria sido 
alugado por dois anos. Na rua 
coronel Manoel Bandeira, 
onde funcionou o Cine 
Fideas, como se recorda, 
funciona há algum tempo 
outra agremiação religiosa 
pentecostal - a Igreja da 
(iraça. 

Verão a Caminho 
As águas do Tocantins 

continuam bancando. Dentro 
de poucos dias as praias 
estarão nua;:, "-"-a alegria dos 
banhistas. 

Alegria 
Lagoa Verde ganha o 

primeiro benefício de Ildon 
Marques, onde o prefeito leve 
votação expressiva. O sistema 
de água do povoado ganhou 
uma bomba nova e passa por 
melhorias financiadas pel 
Executivo. Antônio Pimente 
vereador que bateu recorde 
de votos nas urnas d 
povoado-bairro, teve a su 
reivindicação atendida e nã 
cabe em si de satisfação cor 
a obra prefeitural. 
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O Brasil, apesar da imensa 

superfície territorial, vive 

dias de fome 
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Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do J 

que acontece no mundo 

social imperatrizense 
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Soraya Jjuízb mostra 

flasli's do casamento 

Orlando e Kátla 
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Cidade 

Banda Magnus se 

apresenta no Bic dia 01 

de m ar ço 
Pagina 4B 

Domingo, 23 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Mensagem legal 
O Jornal Capital é um 

órgão que consegue passar a 
melhor informação na Região 
Tocantina. Sem medo de 
equivocar-me, posso afirmar 
que tudo é resultado de uma 
sintonizada equipe de 
profissionais que trabalham 
no sentido de fazer o melhor 
possível. O jatinho sempre 
procura passar os fatos com 
a melhor precisão. O leitor de 
hoje é rápido e exige uma 
leitura objetiva. 

Curtindo férias 
A professora Zenir, da Rádio 

Universidade FM-São Luís, 
está de férias. Para substituí-la 
por um mês, Dona Dalva, 
funcionária da Universidade, 
está na direção da rádio. 

Alvorada Sertaneja 
Sem dúvida alguma um dos 

líderes de audiência do horário 
da TV Capital. 0 
imperatrizense acorda cedo 
para assistir o programa 
apresentado por Badim. 0 
"Alvorada Sertaneja" alegra e 

informa de forma 
impressionante. Novos 
quadros, anuncia Badim, serão 
introduzidos ao programa 
tendo como meta primeira 
conquistar ainda mais o 
carinho do seu público 
telespectador. 

Aprovada no Ceuma 
A repórter-apresentadora 

Sirlan Sousa acaba de ser 
aprovada no vestibular do 
Centro de Ensino Avançado do 
Maranhão (Ceuma) para o 
curso de Letras, período 
noturno. Sirlan Sousa 
trabalhou durante vários anos 
aqui em Imperatriz, onde 
começou desenvolvendo suas 
funções na TV Educativa 
(TVE). Parabéns, portanto, a 
colega e que ela venha rever 
os amigos e festejar o sucesso 

que teve no vestibular. 
Hoje é domingo 

Dia de ir ao clube, passear 
com os parentes e amigos, ir 
a igreja. E, melhor de tudo, 
participar da vibrante 
programação do Balneário 
late Clube. Hoje vão rolar 
muitas músicas sertanejas por 
lá. A sensação do momento em 
Imperatriz espera por vocç. 
Divirta-se. Afinal de contas, a 
vida tem que ser vivida com 
muita intensidade. 

Projeto na mesa 
0 Ciriano, sábado que vem, 

estréia um programa de vídeo 
na TV Capital. Todos os 
detalhes em termos de 
produção já foram definidos e 
já estão sendo montadas as 
vinhetas de abertura e 
encerramento. 

mm. 

mm. 

Conor Farias, diretor-superintendente do Sistema 
Tucanu 's de Comunicação, firma-se como o 

apresentador mais polêmico da Região Tocantina 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 

Aries 
n 

Gêmeos Leão 

0 momento é excelente para 
rever os amigos e eliminar antigos 
mal-entendidos. Não hesite em ser 
mais calorosa e espontânea. 

Você não estará muito disposta 
para os agitos. 

Este é um dia ideal para você fazer 
visitas ou mesmo receber seus amigos 
em casa. Vênus garante uma perfeita 
harmonia entre as pessoas. 

Se você está pretendendo começar 
uma dieta, vá em frente. 

Uma longa conversa com amigos 
mais próximos vão estimular suas 
idéias. Convites de diversão também 
vão pintar. Seja seletiva. 

Procure se preservar de possíveis 
desgastes emocionais ou físicos. 

Libra 

Você terá hje a oportunidade de 
eliminar antigos receios e até mesmo 
sua timidez. É hora de assumir com 
firmeza seus sentimentos. 

Concentre seus pensamentos em 
tudo o que de melhor. 

Sagitário 
yW\ Aquário 

A energia de Vênus lhe garante 
uma dose extra de energia nos 
assuntos amorosos. Tudo é favorável a 
um encontro equilibrado e armonioso. 

Aproveite a noite com quem você 
está vivendo bem. 

A influência de Mercúrio vai 
chamar sua atenção para os 
relacionamentos em geral. Mal- 
entendidos terão fim com base na 
justiça. A lua acentua seu lado mais 
prático e objetivo. 

  . . .  : 

Lí 

Touro Câncer 
Ht) 

Virgem 
rri 

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Mercúrio passa a brilhar em seu Pela manhã você se sentirá meio 
signo, tornando muito produtivas as indisposta eé melhor evitar programas 
conversas e a troca de idéias. mais agitados. No amor, lente manter 
Aproveite para rever os amigos! um clima harmonioso. 

O isolamento lhe permitirá Se possível, fique sozinha esta 
analisar melhor seus problemas. noite, pois você precisará analisar. 

O momento ê muito favorável ás 
conversas e troca de idéias. Você estará 
receptiva ás opiniões dos outros, o que 
lhe trará aprendizado. 

A sinceridade excessiva pode ferir 
alguém de sua estima. 

Lua e Vênus geram um clima mais 
harmônico, ideal para esclarecer 
antigos mal-entendidos. Procure 
melhorar seus relacionamentos. 

Tente buscar mais intimidade e 
aconchego com a pessoa amada. 

Será muito importante você dedicar 
lotai atenção àqueles que procurarem 
sua ajuda, uma atitude construtiva pode 
fazer milagres! 

A paz de espírito será encontrado 
se você preferir ficar a sós. 

Você pode fazer tudo hoje, menos 
se isolar! São grandes as chances de 
você fazer novas amizades que 
podem mudar o rumo de sua vida! 

Vibrações lunares a deixam mais 
sensível e receptiva. 

PROCI ÍAMAÇAO DE IV- VHF/UHF - IMPERATRIZ \ 

M TV | 
Canal £1 CRq Canal " | Capital Canal j | Difusora Canal^Jj Mirante *'ana'^ J Nativa Cana,2 

TV 

| CNT 

05:00 Local 
08:00 Pesca & Cia 
09:00 Local 
10:00 Clube Irmão 
Caminhoneiro Shell 
10:30 Show do Esporte 
20:00 Campeonato Carioca de 
Futebol 
22:00 Domingo no Cinema (A 
Programar) 
00:00 Jornal de Domingo 
00:30 Videoclube (A 
Programar) 
02:30 Informercial 

TV e Rádio 

Capital no 

Carnaval do 

Lava-Pratos 

de Mucuíba. 

06:00 Educacional MEC 
06:30 O Despertar da Fé 
08:00 Santo Culto em Seu Lar 
09:00 Pesca & Cia 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mapping 
14:00 Sorteio do Papa Tudo 
14:15 Campeonato Espanhol 
16:00 Campeonato Japonês 
18:00 Campeonato Paulista de 
Vôlei 
20:00 Cine Record Especial 
22:00 Circuito Night and Day 
23:00 Palavra de Vida 

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

Rádio Capital 

AM, a 

freqüência do 

sucesso. 

CARNAVAL 1)0 

LAVA-PRATOS 

mi MUCUÍBA. 

RRINOUlü COM 

SEGURANÇA. 

RESPEITE O 

SEU 

SEMELHANTE. 

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 

Não 

arrisque.Use 

camisinha 

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 Estréia Local - "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 - O Conde 

de Montécristo 
18:00 Programa de Domingo 
19:00 O Grande Júri 
20:30 Especial - Plácido 
Domingos 

04:00 Padrão Técnico 
04:25 Educativo 
04:45 Igreja da Graça 
06:45 Missa de Domingo 
07:25 Anunciamos Jesus 
08:00 Gabarito 
09:00 Esteio da Tradição 
10:00 Curitiba Fast Shop 
11:00 Cartoon Mania 
12:00 Espaço Motor 
13:00 Super Matinê - Eu, 
Você, Ele e os Outros 
15:00 Papa Tudo - Sorteio 
15:15 Domingo no Cinema 
18:00 Bang Bang na TV - 
Uma Winchester Para o 
Demônio 
20:00 Sessão das Oito - O 
Corcunda de Notre Dame 
22:00 Mesa Redonda 
23:45 Fim de Noite - Stingray 

- Contrato de Risco - O Fim 
da Linha 
00:45 Encerramento 
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Capital 

Social 

Folia 

de 

momo 

Para os 

leitores desta 

coluna 

relembrar um 

pouco da 

folia de 

momo, aí vai 

um close da 

Rainha do 

Carnaval do 

Clube 

Tocantins, 

1997, e da 

Princesa do 

Carnaval, e 

lembrando 

que a 

criatividade 

das fantasias 

e a produção 

das garotas 

foram feitas 

pelas 

maravilhosas 

mãos de 

Sílvia Passos 

(diretora 

social do 

Clube 

Tocantins). 
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Draft Beer' 

Um bloco de rua com foliões incansáveis, que deu o que falar 

neste Carnaval com tanta agitação e morenas bonitas. Foi o 

Draft Beer, organizado pelo nosso grande amigo e radialista 

Manoel Cecílio. Confira o agito da galera. 

Princesa do Carnaval a lindíssima Melissa, (Baby Cats), 
que também arrancou muitos aplausos 

mã m m 

m mmm 
mí 

■y-M 
mm 

v 

m 

m ym m m 

§m 

Hh 

■ 

w* 

i 

m 

íí 
■ * 

-ixí 
i - 

f 

Rainha do Carnaval, Sara, uma maravilhosa morena que 
levou a platéia ao delírio no Clube Tocantins 

Bic e o bicho 

O domingão vai ser de muita movimentação no Balneário late 

Clube (Bic), a mais nova sensação de Imperatriz. A dupla 

sertaneja contratada para cantar hoje tem muita intimidade com 

o gênero e mostrará o. melhor de seu repertório. 

O Bic entra, agora, numa nova fase de sua vida. O clube está 

sofrendo as transformações que se fazem necessárias, visando 

dotá-lo da estrutura exigida por seus associados. 

Ontem, a Banda Roda Viva mostrou o melhor da música baiana, 

com axé-music. Henrique, coordenador do grupo musical, 

afirma que o sonho de entrar em estúdio para a gravação de um 

disco continua de pé. 

A Banda Roda Viva fez o maior sucesso na sua apresentação de 

ontem, lá no Bic. Anuncia que estará retornando para 3Cc paulo 

nesta terça-feira. 

Soxoteiros 

E se falando em foliões, porque não comentar o Bloco 

Soxoteiros, que a cada ano desfila as fantasias mais 

engraçadas. Este também sobressaiu, pois os participantes do 

bloco estavam com agito total e até criaram um hino. Este bloco 

de rua é organizado pelo simpático amigo Francisco Almeida 

(Armázem Paraíba). 

M. M. lóiqs Óticas 

s. ua melKo^ joio^ ooml 

25% 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias meJKor pye.ç.o\ 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone; (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 

mmmmã, 

PltXiS: E FhüjS 

ATACADO E VAREJO 

Rua 

S^^ambuco, 

' com Bened ito 

Fone: 

731-0861 
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Domingo, 23 de fevereiro de 1997 

' Editor: Raimundo Primeiro Telefones: (098) 721-5087/723.2411 

Crônica 

Juventude transviada 

Jovens fugiram da Igreja, ninguém tem religião 

por Bariani Ortêncio 
Os jovens fugiram da Igreja, 

ninguém mais tem religião. Se 
um deles, pra não morrer, 
precisar buscar o remédio em 
uma igreja, não vai saber o 
rumo de nenhuma. Todas as 
religiões cristãs são boas. 1 loje 
os jovens estão assaltando e 
matando pessoas de bem, 
como se mata cachorro. Mas 
não é como se mata um 
cachorro, vira-lata que seja? E 
frango, você mata? Não, quase 
ninguém mata. Seo consumo 
de frangos superou o da carne 
bovina, foi devido à vantagem 
do preço e por já vir abatido. 
Se dependesse, como de em- 
antes, da pessoa matar e limpar 
um frango, uma galinha, o 
consumo não seria o mesmo de 
hoje. 

A pessoa acredita em Deus 
como Pai, que repeita Jesus 
como irmão, e recebe doutrina 
religiosa, não se abandida, não 
rouba e não mata ninguém. 
Hoje o indivíduo está matando 
covardemente pessoas 
necessárias à Sociedade e 
depois dá entrevista na 
televisão, reconstitui o crime 
com pança de galã de novela da 
Globo. 

A Igreja, principalmente a 
Católica, tem padres que fazem 
pregrações bem atrativas aos 
jovens. As missas do Padre 
Lima, da Catedral de Goiânia, 
repletam a Igreja de jovens, 
porque ele é atualizado, está 

sempre a par de tudo o que 
acontece no mundo, e tem 
técnica de oratória, tem 
psicologia de povo, entende a 
juventude e sabe mostrar o 
caminho a ser seguido. Põe o 
dedo na frida. Ataca e defende. 
Chama a atenção, bate, cobra 
e ganha. E preciso entender 
que Deus está em todas as 
partes e com todas as pessoas. 
Ser amigo de Deus não é 
privilégio de ninguém. 

Mas há, também, sermões 
longos e enfadonhos, 
repetitivos, sem qualquer 
recado, com som ruim, 
acústica a desejar, ninguém 
prestando atenção, que, ao 
invés de prender, cativar, irrita 
e afugenta os jçvens da Igreja 
e da religião. E colocar Deus 
no coração das pessoas, 
principalmente dos jovens, cujo 
futuro do País estará sob a 
responsabilidade deles. 

Os Dez Mandamentos da 
Lei de Deus, se não fosse 
possível guardá-los, bastaria 
apenas um "Amar ao seu 
próximo com a si mesmo". 
Quem ama o próximo, ama a 
Deus, e não rouba e nem mata! 

Grande parte dos crimes 
comuns e hediondos, como 
está acontecendo, além dos 
assaltos de rua, filho 
assassinando os pais, a maior 
parcela fica por contadas nossas 
Leis. Se o menor ixxle exercer 
o direito de voto, i)or que tanta 
brandura com a sua 

criminalidade? Por que esconder 
o seu rosto assassino? Faz 
diferença para a vítima se o 
bandido, o criminoso, for um 
adulto ou um menor? Dizem que 
menor é bandido de menor 
idade. Por que tanta 
impunibilidade? 

As drogas são resjxmsáveis 
por quase tudo de ruim que 
acontece com os jovens. 

A mãe da ijerifeira manda o 
filho menor para a rua afim de 
faturar um dinheirinho pra 
ajudar em casa. O menino vai, 
carrega sacola pra madame na 
feira, vigia carro, engraxa 
sapatos, ganha realmente, o seu 
dinheirinho e leva pra casa. Com 
o passar do tempo esse 
dinheirinho se torna um 
dinheiro, já não leva mais nada 
pra casa porque o dinheiro é 
pouco para as suas 
necessidades, principalmente 
para adquirir drogas. Do 
trabalho honesto passa para o 
furto, o roubo e o latrocínio. 
Ganha a marginalidade e nunca 
mais volta ixira casa E também 
nunca mais passa nem na ix)rla 
de uma igreja. Deus, ele não sabe 
que é, e Jesus é e s<Tá o seu eterno 
desconhecido. Aliás, Cristo é ele 
mesmo, que |)assa a receber as 
chibatadas do mundo. Então, sem 
o amor ao próximo, sem Deus no 
coração, o bandido de menor 
idade ataca, rouba e mata j)essoas 
inocentes, pessoas importantes, 
ixssoas úteis. 

Mas se os jovens se aliarem a 
Deus, adeus criminalidade! 

Jogo dos sete erros 
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Trabalho infantil. 
Exploração avança pelo mundo sem que providências emergenciais 

sejam tomadas pelos governantes. 

Um menino peruano carrega um fardo de forragem. Uma vez que as 

crianças tradicionalmente sempre ajudaram suas famílias no trabalho 

nas fazendas e no campo, a legislação que pode proteger a criança em 

outros tipos de trabalho não se aplica à agricultura, tornando os 

trabalhadores rurais os mais desprotegidos de todos. A Convenção sobre 

os Direitos da Criança assegura os direitos de todas as crianças à 

proteção contra o trabalho perigoso. 

LABORATÓRIO CLESIO FOM SECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: "72 1 -54 1 1 
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■ A vida como ela é 

Relatos sobre a vida de um travesti (I parte) 

Fernanda conta, em detalhes, o preconceito que enfrentou para conseguir um espaço digno na sociedade 

por Valter Costa 
Especial para a Revista do 

Primeiro 

As pessoas têm anseios, 
planos e dificuldades. 
Independentemente de classe 
social, credo, cor ou raça, a 
história vem sendo escrita 
muitas vezes, com o sacrifico de 
personagens anônimos, cujos 
bastidores da vida, são 
exemplos de luta. Distante de 
qualquer dialética, indiferentes 
às disputas que movimentam 
somas fabulosas ou egos em 
conflito, elas vivem um enredo 
que atrai pela diferença e falta 
de lógica, por nosso próprio 
preconceito ou falta de 
informação. 

Não desejamos fazer 
apologia deste ou daquele 
movimento social ou cidadão. 
Apenas jogar uma luz sobre 
assuntos que nem sempre 
gostamos de falar, sobre as 
pessoas que, de uma forma ou 
de outra, contribuem para que 
a nossa realidade seja do jeito 
que é. 

Um travesti nos falou sobre 
o mundo em que habita, de seu 
casamento, do momento que 
percebeu que não era igual a 
seus pares. Figura divertida, diz 
que cozinha bem e gosta de 
uma boa macarronada. Tem 
como ídolo o carismático 
Nelson Mandela e ainda lembra 
com ternura de uma vez queToi 
a São Paulo conhecer a cidade 
da criança - "Adorei aquele 
lugar, é maravilhoso". 
Virginiana inspirada, quer como 
todo mundo, "ficar famosa"e 
quando se trata de estar bem 
prefere o aconchego do lar. 
Num dia de sol a pino, desses 
comuns no Rio de Janeiro, 
Fernada recebeu esse colunista 
para uma conversa de mais de 
duas horas... 

Você tem algum, apelido 
algum nome diferente? 

Não, esse é o meu dom, é como 
os outros me conhecem. Quem é 
mais íntimo, costuma me 
chamar de Fernandinha. 

Você é de onde? 
Nascida e criada em Juiz de 

Fora, saí de lá há muito pouco. 
Passei meu maior tempo em Juiz 
de Fora mesmo. 

Você nasceu, cresceu. 
Quando percebeu que houve 
mudanças? 

Pra ser sincera, eu já parei 
Para pensar nisso muitas vezes. 
Eu não senti mudanças. Eu não 
tive uma mudança brusca. Não 
foi assim: a partir de hoje, eu sou 
travesti. Não, não teve isso. A 
minha vida foi o seguinte, na 
minha infância, hoje eu converso 
com minha mãe e a gente entra 
num certo acordo, e realmente 
desde muito pequena mesmo, 
desde os quatro, cinco anos ela 
comprava bola e queria que eu 
chutasse e eu estava sempre 
dando a bola para minha irmã, 
catando a boneca dela. Sabe, a 
gente entrou num acorda e ela 
fala: "gente, é incrível". Eu não 
tive uma mudança, um dia 
resolvi furar uma orelha, no 
outro furei a outra, quando vi 
meu cabelo já estava chanel, 

mesmo por causa da minha 
fisionomia. Devo ter um rosto 
bem feminino, porque mesmo 
quando eu tinha cabelo curto, 
com um brinco só na orelha, as 
pessoas falavam: 'nossa que filha 
linda, que moça linda'. E minha 
mãe toda sem graça dizia não é 
JUha é filho, então eu não tive 
uma mudança mesmo, de falar 
assim: a partir de hoje eu sou 
travesti, não. Teve um dia que 
eu conversei com minha mãe e 
expliquei pra ela que eu era 
homossexual. Mas aí eu já tinha 
cabelo comprido... 

Que idade você tinha? 
Quinze anos. 
Mas ela já tinha uma certa 

desconfiança disso? 
Na época ela falou que não, 

tanto é, ela sentiu-se meio 
confusa, teve um impacto muito 
grande. Ela se assustou e lutou 
muito contra isso. Hoje em dia 
ela é minha melhor amiga, é 
uma pessoa em quem eu posso 
confiar e contar tudo, ate as 
minhas intimidades. Ela fala que 
sabia, que sentia. Ela tentou 
lutar contra, para ver se tinha 
jeito de voltar, mas como não 
teve... 

O carinho foi bem maior que 
o preconceito... 

Foi. Ela lutou muito. Teve 
lances engraçadíssimos que hoje 
a gente morre de rir... 

O que, por exemplo? 
Ela me levou para o juizado 

de menores e a cena era 
engraçadíssima: estava o juiz de 
menor sentado e ela falando 
igual a uma louca, desesperada, 
lutando contra aquilo e ele pediu 
para que ela calasse a boca para 
eu falar que ele só tinha escutado 
um lado. E eu falei que ela estava 
com mania de me dar uns 
cascudos, e que eu trabalhava, 
estudava, eu que pagava meus 
estudos, já me mantia, desde os 
quatorze anos, trabalhava no 
comércio, numa loja de calçados. 
E eu falei que de vez enquanto 
ela me dava uns cascudos. E ele 
falou: pois é minha senhora, a 
senhora não pode fazer isso 
Porque seu jilho trabalha, estuda, 
e é uma opção de vida; ele não ;e 
marginal, não mexe com drogas, 
ele não está roubando. Que 
Providência eu vou puder tomar? 
Eu não posso falar com ele: você 
tem que gostar de mulher, isso eu 
não posso e ninguém vai poder 
falar nunca. E quanto a bater, 
eu vou pedir para a senhora não 
fazê-lo". Minha mãe se 
conformou na hora e disse: "ah! 
Tudo bem, está ótimo, não vou 
bater". Foi a conta de eu botar o 
pé do lado de fora ela já me deu 
outro cacete... (risos) ... e disse: 
"ah! Vigarista, você conseguiu 
convencer até o excomungado do 
juiz de menores"... (risos). 

E na cidade, quais foram 
as dificuldades? 

Ah! Eu tive muita, até com 
emprego. Eu trabalhei como 
auxiliar de escritório, foi na 
época em que meu cabelo 
começou a crescer e eu tinha 
uma orelha furada, então 
começou aquela coisa de não, 
não pode. 

Por causa das roupas? 
Não, roupa não porque nessa 

época eu me vestia meio termo, 

não chegava a ser muito 
feminino mas não era 
masculino, roupas assim, julgue 
você se quiser, o que você achar 
que é, é. Mas começaram a 
implicar com isso tudo e eu, para 
não me frustrar, porque eu não 
quero chegar numa velhice e 
falar eu deixei de fazer isso, 
mesmo porque essa coisa de 
aparência, todo mundo achava 
que eu era mulher, mesmo de 
cabelo curto entendeu? Então eu 
falei já que tá deixa ficar, achava 
que era uma coisa que não ia ser 
tão ridículo, não ia agredir tanto 
e eu gostava da idéia, a idéia de 
ser completamente feminina; 
sempre gostei daquilo. 

Você hoje está casada. 
Isso é legal ou é mais 
simbólico? 

Eu acho uma vida 
maravilhosa. É a vida que eu 
sempre pedi porque quando eu 
tinha entre 14 e 16 anos, nessa 
faixa de adolescência, eu ficava 
olhando os casais de namorados 
passeando na rua e era uma 
coisa que me frustrava; sabe, eu 
ficava olhando c pensava: "gente, 
isso nunca vai acontecer comigo, 
eu nunca vou passar por isso, a 
sociedade não vai deixar". Eu via 
eles abraçadinhos, andando nos 
ônibus, sentados no banco de trás 
e pensava: "isso eu não vou ter". 
E hoje eu tenho isso tudo. Aquele 
carinho, aquela coisa pública, 
mãozinha dada, eu tenho isso 
tudo porque eu não ligo e ele 
muito menos. Então eu tenho isso 
tudo e na maioria das vezes é 
muito dificil alguém perceber que 
num local público se trata de um 
travesti e um homem. 

Como é que vocês se 
conheceram? 

Eu conheci o Jorge num bar. 
Eu tinha acabado de sair de um 
relacionamento, de uma pessoa 
que, na época, achei que gostava. 
Eu ainda era muito jovem e não 
sabia o que era gostar de uma 
pessoa. Sofri todo tipo de 
preconceito. Ele era militar e ele 
não podia; pra gente sair, sempre 
era ele na frente e eu mais atrás. 
Se ele estava num lugar e ele me 
via, ele mudava a figura, de 
medo de eu falar alguma coisa, 
ele gelava. Nós ficamos juntos 
nove meses. Eu era louca por ele, 
uma pura ilusão vias na época 
eu vivi aquilo. Mc lembro de uma 
vez, isso não vou esquecer nunca, 
eu estava passando e ele vinha 
de frente pra mim; entrei miu,^ 
galeria e ele entrou pela outra 
porta, quando ele me viu não 
tinha saída, não tinha como 
desviar-se de mim. Passou do 
meu lado, virou a cara e nem um 
oi! Medo, tudo medo. 

Você acha que pela 
condição de militar ou 
porque era machista? 

Eu acho que o exército impõe 
isso à eles: a condição de ser 
macho, porque eu tenho amigos 
militares que são gays. Eles 
impõem a condição máscula 
para eles. Isso para eles é um 
absurdo, um homem jamais vai 
gostar de outro homem, nem 
aqui, nem em outro planeta, 
jamais, isso é proibido, foi 
estipulado pela sociedade e gente 
boba acredita nisso. Tem pessoas 
que se frustram, se guardam 
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dentro delas e são incapazes de 
assumir um sentimento. Quantos 
e quantos homens me vêem e 
sentem vontade de estar comigo, 
mesmo que seja por uma transa, 
e não têm coragem... 

Pela própria experiência... 
Pode ser. Pela experiência. 
Você percebe isso? 
Ah! Com certeza. E o medo? 

Não pode, a sociedade não deixa. 
E isso eu jamais vou fazer 
comigo. Jamais vou deixar de ser 
feliz por causa de alguém. 
Contanto que não esteja 
prejudicando ninguém, que não 
passe por cima de alguém, não 
fira ninguém, eu vou ser feliz A 
única pessoa que eu não queria 

ferir era minha mãe e na época 
eu consegui isso. Hoje ela é 
minha amiga, o resto é bobagem. 

Além desses, tiveram 
outros homens na sua vida? 

Tiveram. Sempre fui muito 
sapequinha (risos)... Nasci num 
bairro de classe alta de Juiz de 
Fora, mas onde eu morava, a 
classe não era alta. Era uma 
vilazinha e moravam muitas 
crianças, todas da minha faixa 
de idade, mas tinham uns 
maiores, tipo, na época eu tinha 
sete e eles tinham uns 10 ou 11 
anos. Foi onde eu tive minha 
primeira relação, acredite se 
quiser, com 7 anos. E na época 
foi uma coisa meio bolada pelos 
molequeninhos tipo assim, um ia 
fazer os outros iam ver para me 
chantagear depois. E aquilo 

colou. Até eu fazer uns 11 anos 
eles faziam chantagem: "olha se 
isso não acontecer eu vou contar 
pra sua mãe", emyão quando eles 
fizeram 15, 16 anos começaram 
arrumar as namoradinhas, saia 
daqui, saia de lá e aí já não 
queriam mais. Ai inverti a 
história, quem começou a fazer 
chantagem fui eu. Efiii levando 
minha vida assim, tiveram 
outros homens sim. Sexo! Amor 
não. 

Você já chegou a sair com 
homem casado que tivesse 
filhos, família? 

Que eu saiba não. Pode ser 
que tenha ficado com alguém que 
fosse casado e não sabia. Chegou 
a rolar um lance quando eu 
tinha 17 anos, um homem 
casado qu eria separar da esposa 
para ficar comigo. Bom, isso são 
promessas, porque na hora que 
um homem casado queria 
separar da esposa para ficar 
comigo. Bom, isso são promessas, 
porque na hora que um homem 
vê fala que é linda, maravilhosa, 
que vai largar isso, fazer aquilo, 
de repente não ia fazer nada. 
Mas era o propósito, ele chegava 
e chorava e chegava a me irritar 
com aquilo. Não queria porque 
eu estava na época de viver meu 
auge de baile, adoro dançar, 
então eu não queria perder 
tempo com essas coisas. Gostava 
muito de paquerar, paquerava 
muito. 

E suas amigas que vão pra 

fora se prostituem? Quais os 
estilos que têm? 

Todas essas amigas que eu 
tenho de Juiz de Fora, a maioria 
delas vão pra fora a base de 
prostituição. Eu conheço poucas, 
tem uma que mora na 
Alemanha e trabalha numa 
boate fazendo shows. Há muito 
tempo; é contratada da casa, é 
uma pessoa que tem visto, entra 
e sai do País a hora que quer. 
Mas a maioria mesmo mexe com 
prostituição, ogay lembra mesmo 
prostituição, isso é que é triste, o 
filme foi queimado com isso, 
geralmente, o gay não, falei 
errado, o travesti lembra 
prostituição. 

Quais as diferenças? 
Gays, travestis... 

Isso é uma coisa tão 
complicada, inventaram muitos 
nomes pra isto u pra mim é tudo 
a mesma coisa, tudo se resume, 
no homossexualismo. Por 
exemplo, eu entendo que Gay é 
um sinônimo de 
homossexualismo. Ai começa, o 
travesti, o travesti é aquele que 
se veste de mulher. Tem uma 
modalidade chamada Entendida 
que eu não entendo muito bem, 
mas são dois rapazes gays que se 
gostam mas com aparência 
masculina. Tem bi-sexual que 
tanto é gay, como é hetero ao 
mesmo tempo, é uma confusão, 
tem gay para tudo quanto égosto, 
parece camdoblé, cada hora 
baixa um santo... (risos). 
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■ Continuação 

Existem cidades certas 
que as pessoas vão para 
se prostituir? 

A Itália é um foco de 
prostituição gay. Eu nunca 
vi raça para gostar de viado 
como italiano. Lá não 
interessa se você ê bonita ou 
se é feito, você pode ter barba 
mas coloca uma peruca, 
passa batom e vai para as 
ruas de noite que ganha 
dinheiro do mesmo jeito. O 
único país europeu do foco 
gay é à Itália. 
Principalmente Milào, Roma 
porque é difícil entrar por ser 
a capital do país. Elas 
enfrentam um problema 
muito grande para entrar no 
país, ainda tem isso, tem 
uma parte do aeroporto, tipo 
alfândega, que se a pessoa 
desconfiar que é travesti, 
volta no esmo vôo que foi. Já 
sabem que é travesti e que 
vai para prostituição, não 
tem jeito, eles estão tentando 
banir isso de lá mas não tem 
jeito, só de Juiz de Fora ruma 
tem quase 200, uma atrás da 
outra... (risos). 

O que você acha do 
homossexualismo no 
mundo e no Brasil? 

A coisa está melhorando, 
m elhorando pou q u inho. 
muito pouqu i n h o m a s 

melhora. Eu não posso ser 
hipócrita e falar que sou 
contra o homossexualismo. 
Se você me perguntar 
Fernanda você é feliz? Vou 
falar sou. Você queria, se 
pudesse escolher, na hora de 
nascer, ser homem, mulher 
ou gay? Eu escolheria 
homem ou mulher, menos o 
gay, para não ter que pessar 
o que eu passo. Se eu fosse 

um rapaz eu era casado, 
tinha filhos, jogava futebol, 
chegava em casa e sentava 
na cara da mulhêr e ficava 
por isso mesmo. Eu seria 
muito incoerente se eu 
falasse que sou contra 
homossexualismo. Eu sou 
contra a atitude, os 
homossexuais viram o 
proconceito contra eles, 
geralmente o homossexual 
gosta de aparecer, fazer 
escândalo, qualquer coisa 
estão gritando, berrando, 
principalmente o travesti, 
então as pessoas que se 
fecham. Ela não é uma 
pessoa vista na sociedade, 
porque se um homem olha e 
acha um travesti bonito, em 
vez de ela guardar pra ela, 
se comportar como uma 
mulher que seria o devido, 
na mesma hora ela já canta, 
retruca. Se um homem passa 
e fala: oh! Viado! Ela deveria 
guardar pra ela, porque é 
um Karma que vai ter que 
carregar e não tem jeito. 
Mas ela faz um escândalo os 
outros não gostam disso, não 
importa o motivo. 

Você passou por uma 
situação que te 
envergonhou? Algo forte 
que te arrasou, que fez 
você chorar, uma 
humilhação que a deixou 
deprimida? 

Olha, que eu me lembre 
não. Eu já passei por muitas 
coisas, mas eu não sei o que 
ê tão forte assim, eu nunca 
fiquei arrasada...Sabe o que 
acontece, a minha visão é 
diferente da das outras 
pessoas, eu não sou uma 
pessoa tão sensível. Rara 
uma pessoa poder me 
arrasar, me deixar pra baixo, 
ela tem que ser muito 

poderosa. Eu sou uma pessoa 
muito temente a Deus, tudo 
o que acontece na minha 
vida foi Deus quem 
preparou, seja boa ou seja 
ruim. Então, teria que ser 
uma pessoa muito poderosa 
pra me arrasar, nem as 
forças malignas são mais 
forte que Deus, eu posso ficar 
chateada na hora mas daí a 
cinco minutos eu estou rindo 
de novo. Eu dou a volta por 
cima numa boa. Eu tenho 
uma amiga que está com um 
problema seríssimo, ela é 
apaixonada por um cara, 
tiveram um relacionamento 
por três anos mas naquela, 
você vai na frente que eu vou 
atrás, ninguém pode saber, 
não comente. E ela foi para 
a Itália, batalhou muito, 
coitada. O que ela teve que 
transar para ter o que ela 
tem. E o sonho que eles 
tinham era ter o 
apartamento deles, 
cobertura, onde pudessem 
criar cachorro,' gato, 
periquito, porque bicha 
adora essas coisas! E quando 
ela voltou, tendo conseguido 
o apartamento, ele já estava 
noivo e falou que não podia 
assumir aquele tipo de 
relacionamento nem ela 
tendo todas aquelas coisas. 
Disse que a família nunca ia 
aceitar, eles pensam muito 

nos amigos, não sei porque 
pois amigo não paga conta, 
não paga dívida. 

M as esse bloqueio, 
essa autodefesa que você 
criou em relação a 
sensibilidade não é uma 
previsão para as coisas 
que acontecem? 

Mas como eu falei, eu sou 
uma pessoa completamente a 
Deus! Não sou católica, aliás 
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eu acho que sou a única 
bicha que não é 
macumbeira, as bichas 
adoram espiritismo. Mas 
sem senti Deus no meu 
caminho, nunca me faltou 
nada. Talvez eu não tenha 
uma condição financeira 
legal mas nunca me faltou 
nada, sempre comi o que 
quis, comprei o que quis, 
então eu me apeguei a isso, 
não ê simplesmente 
autodefesa. Minha irmã, na 
última semana me 
perguntou se eu não tinha 
vontade de ir pra Itália, 
ganhar dinheiro, sair um 
pouco do anonimato, poder 
chegar nos lugares com um 
carro legal, aí eu disse que 
não porque não tinha 
vontade. Sou uma pessoa 
tranqüila. Desde que eu 
tinha meus 16 anos sempre 
quis trabalhar e construir o 
que puder. Aí eu disse a ela 
que alguma coisa difererite 
iria acontecer ma minha 
vida e eu vou vivendo de 
coisas diferentes. Ai 
apareceu esse entrevista. Eu 
nunca pude imaginar que eu 
iria estar numa revista, mas 
eu sabia que alguma coisa 
iria acontecer pra eu sair 
daquele marasmo, por 
incrível que pareça, iSso 
mudou minha vida. As 
pessoas que já estão sabendo 
disso não me suportavam, 
nunca me acharam bonita e 
agora eu passo perto elas 
dizem: "nossa, ela ê linda 
mesmoa!". (risos)... Forque 
estão achando que eu vou 
aparecer como modelo 
fotográfico, então já 
mudaram de opinião, hoje 
não é mais "a bichinha", é "a 
Fernanda". 

Você já levou alguma 
cantada de um homem e 
ele não sabia que você era 
travesti? 

■■ Muito! Isso acontece 

muito. Eu trabalho numa 
boate, que não é uma boate 
gay é uma boate de mulher, 
streap-tease. Então o novo 
comentário em Juir de Fora 
é do travesti operado da 
cidade. Operado pelo 
seguinte, eu trabalho lá a 
cinco anos e de uns dois 
meses pra cá eu resolvi tirar 
a roupa. Então eu faço 
streap, como as meninas 
fazem e o povo olha e não vê 
nada, pensam que é operado. 

eu sou travesti", (risos). A 
pedra desceu, o cara 
começou a gritar, os amigos 
ficaram desesperados e eu sai 
fora da mesa e esperei a 
situação acalmar e voltei 
para pedir desculpas. Disse 
que não tinha a intenção de 
enganar ninguém, mas sim 
aguçar a curiosidade dos 
outros para o fato de um 
homem conseguir tirar a 
roupa e ninguém perceber 
que ê um homem. Isso é 

Mas essa coisa de achar profissionalismo, eu ganho 
que você era mulher, cantar para fazer aquilo. Ele disse 
e depois falar que não dá... 

Eu sempre falo. Isso é 
uma situação 
constrangedora pra mim. 
Sabe, a hora que eu tenho 
que estar lá, me cantam, 
falam que eu sou a mulher 
mais linda da boate de 
programa. Eu explico qie eu 
não faço programa porque 
sou casada, e isso complica 
ainda mais, porque casada é 
mulher. Insistem, insistem e 
eu tento sair de todas as 
formas sem ter que falar a 
palavra travesti. Eu já vi 
expressões de decepções 
horríveis. Homem ficar 
abismado e quase cair pra 
trás, outro engasgou com 
uma pedra de gelo e tiveram 
quase que virá-lo de cabeça 
para baixo... (risos)... Eram 
turcos que estavam na boate 
e eu fiz show com músicas 
árabes. Eles cantaram, se 
divertiram. Eu nem sei a 
letra, o que significa. Dublar 
é muito fácil. No fim, eles se 
encantaram comigo, o árabe 
me chamou, eu fui, falaram 
comigo muito enrolado e eu 
não entendia nada. Um deles 
queria sair comigo e eu tive 
que contar. Faleu que era 
casada, ele insistiu, disse que 
pagava o que eu quisesse. 
Justamente na hora em que 
ele colocou o copo de uísquie 
na boca eu disse: "querido. 

que tudo bem, mas desistiu 
na mesma hora, já não 
queria mais... (risos). Eu já 
não era a mais linda da 
boate, ele me pediu para 
apresentar uma amiga e 
perguntou a ela se era 
mulher mesmo... Eu 
apresentei e eles se 
resolveram por lá. 

Bom, você não faz 
programa mas você 
conhece pessoas que 
fazem. Como é essa 
negociação, da pessoa 
que chega e pára o carro 
para um programa? 

Uma vez eu vi um travesti 
comentando, ele trabalhava 
na mesma boate onde eu 
trabalho. Ele não está mais 
lá, mas é mais ou menos 
assim: "quanto custa?", "o 
que você quer", "vinte 
minutos e tanto", deve ser 
assim. As meninas da boate 
são assim e os travestis não 
fogem disso. É uma relação 
fria, eu não queria falar 
muito sosbre isso, mas é 
como uma máquina: "vamos, 
filho tem outro, anda rápido. 
Tem mais gente, não posso 
perder a noite, tenho mais 
dinheiro para ganhar", sem 
mais nada. 

Você acha que o travesti 
tem mais carinho que a 
mulher numa relação? 

(risos)... Não sei. 
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O verão da Zoomp é um sucesso 

A opinião é unânime: o 
Verão 97 da Zoomp é um 
sucesso! Em seus mais 
recentes lançamentos, a 
Zoomp mostrou uma coleção 
equilibrada com nítida 
influência das principais 
tendências fashion mas sem 
perder de vista as 
necessidades do consumidor 
moderno. 

A Coleção Verão 97 da 
Zoomp reafirma a 
preocupação com a 
individualidade e a busca de 
um estilo próprio de vestir, 
seja na diversidade de 
matérias, seja na carteia de 
cores ou na pesquisa de 
composição de estampas. A 
simplicidade está presente 
em roupas que podem ser 
usadas de dia à noite, daí a 
preocupação com o 
acabamento e a modelagem 
que devem ser impecáveis. 

Numa versão estritamente 
profissional e comercial, a 
Zoomp apresentou 
inicialmente sua Coleção 
Verão 97 para mais de 2 mil 
pessoas, na primeira edição 
do Morumbi Fasshion Brasil 
- a semana brasileira de moda, 
que concentrou os 
lançamentos de 33 marcas de 
todo o país, na marquise do 
Parque Ibirapuera, em São 
Paulo. Um imenso raio de 
acrílico que mudava de cor foi 
o cenário básico escolhido 
pela grife para mostrar uma 
coleção coordenada, super 
usuável e que correspondeu 
à proposta da marca de unir 
criatividade, simplicidade e 

instinto. Com a presença de 
33 modelos de primeira linha, 
o grande destaque ficou por 
conta única e exclusivamente 
da roupa, que recebeu elogios 
de toda a crítica especializada. 

No último di% 10 de 
setembro o Rio de Janeiro foi 
abaixo com o desfile- 
homenagem ao verão carioca 
apresentado pela marca na 

abertura da II Semana Barra 
Shopping de Estilo, que 
contou com a participação de 
27 modelos profissionais e 24 
convidados e socialites. Até o 
jogador Túlio do Corinthians 
encarou uma passarela rápida 
ao lado de sua inseparável 
Alessandra. Na trilha sonora 
só hits nacionais para animar 
a festa. 
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Zoomp lança verão 

moderno e usuável 

A Zoomp reitera mais 
uma vez o seu trabalho 
permanente em torno do 
desenvolvimento e da 
qualidade de matérias, 
modelagem e acabamentos 
num momento em que o 
individualismo vem se 
firmando como 
direcionamento de mercado. 
O moderno e o nostálgico 
estão presentes em peças 
que revelam o estilo e a 
personalidade de cada um. 

A coleção com mais de 
250 itens criada pela equipe 
de Renato Kherlakian é 
muito bem definida e 
coordenável na composição 
de looks. Moderna, sem 
excessos, tem como um de 
seus pontos fortes as 
estampas, de florais 
psicodálicos à estampa 
orgância lembrando cédulas, 
passando por listrados 
irregulares e rajados. 

Muita frente-única, tops 
em crepe, vestidos em 
gabardine stretch, em jérsei 
e piquê, macacões em jérsei 
e era crepe, calças em linho 
pulverizado e em chamóix, 
camisas e túnicas em crepe 
e malha rib feminino da 
Zoomp. No masculino, a 

marca soube explorar com 
extrema com extrema 
adequadaçào matérias como o 
linho xadrez e liso, o chamoix 
em tons de deserto, o albene 
em risca-de-giz vermelho 
sobre deserto, e o crepe com 
lycra. Destaque também para 
uma linha diversificada de 
camisaria, desde pólos em 
rayon e tricô a camisas em 
jérsei liso e estampados. 

Numa leitura otimista e 
criativa, a marca propões o 
uso de peças versáteis que 
permitem um mix bem- 
humorado de cores, estampas 
e tecidos em formas que 
colocam o corpo à mostra em 
clima de balneário. São peças 
que privilegiam o jogo de 
cores e o conforto em 
matérias como piquê italiano 
e as malhas euro e crepe, no 
xadrez irregular e em motivos 
que lembram trevos e 
azulejos de piscina. 

Brancos e cores frias dão 
o tom para um novo conceito 
de viver e vestir em que a 
tecnologia e o progresso 
estão antes de mais nada a 
serviço da vida. A grife foi 
buscar inspiração nos 
elementos naturais para 
desenvolver suas estampas 

orgânicas. Destaque para os 
tops, vestidos e saias longas 
em cetim com lycra e para 
bistech e as malhas em 
viscose. Para os homens 
ternos em tecidos fluidos e 
frios. 

Estímulos e sensações 
estão presentes em formas 
que valorizam a feminilidade 
em recortes e decotes, em 
matérias que mexem com o 
corpo na fluidez do jérsei, na 
sutileza do linho e do crep 
geirgette e do crepe 
mousson e em cores 
quentes e vibrantes como 
esmeralda e o marrom. Com 
forte apelo visual, a Zoomp 
foi buscar Aspiração na 
energia que emana do 
centro da terra percorrendo 
todo o corpo humano a partir 
dos chacras. 

O look da Zoomp nos 
desfiles da Coleção Verão 97 
foi complementado por uma 
toque diferente - uma tiara de 
fios dourados especialmente 
criada pela designer Marina 
Sheetikoff, um complemento 
perfeito para os cabelos 
frisados - um bit da estação, 
capaz de conferir a qualquer 
mortal uma aura de deusa 
egípcia. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Eiitx*egaiiios a domicílio 

Fone 
t 

1; 

Temos vigas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Casamento prestigiado 

O enlace ma+^lmonial do amigo CVlando ]SAe.v\e.2&s e Ká+ia 

yVtendes |oi um dos acontecimentos mais badalados desta 

temporada. jA ^Tg^eja Pk1 ebisteriana j^oi o palco do emocionante 

enlace, onde autoridades como o prejeito Deusdete Sampaio, entre 

muitos políticos e amigos, acompanharam atentos. íSm seguida, as 

dependências do CZ\ubc íSigantão joram movimentadas por 

personalidades da jet-sct aç-ailandense e região. Vários colunistas 

e jornalisías marcarma presença. S-irculou lambem por lá, o 

superitendente do Sistema T ucanu's de íSomunicaçao, íSonor 

Far:, , gue por ; ina! teve Ioda a alenção voltada para ele, pelos 

ilustres convidados e lideranças presenles. O requintado coquetel 

joi oferecido aos ilustres convidados em alto estilo. FonjVa abaijco 

toda beleza do momento. 

:1 

li 

José Mendes, pai da noiva, ladeado pelos noivos Orlando e Kátia 
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Momento de grande emoção: Orlando Menezes põe a aliança no dedo de Kátia 
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Lídia Izabel, mãe da noiva, cumprimenta sua filha pelo grande dia 
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O prefeito Deusdete Sampaio, os noivos e o vereador Sidnev Figueiredo 
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Estiveram presentes Cunor Farias, Miro Ferraz, Clélio Silveira, ao lado do noivo Os noivos Orlando e Kátia, ladeados pelas colunistas Soraya Luiza e Jane Vasconcelos 
■.•sWs. /.y/À 
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Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias 

ORARO 
Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança, vós sabei- de tudo. Pai e Senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralitico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que 

vedes minha, as minhas lágrimas bem sabeis, divino amigo, como preciso alcançar de vós esta grande graça (pede a graça com fé), fazei, Divino Jesus, que ante de terminar esta conversa que terei convosco 
durante 9 dias, eu alcance esta graça que peço com fé. Com gratidão publicarei esta oração para que os precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como 

o sol ilumina todos os dias, o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alcançada . R.G.S. 
J 
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Forró e 

Local: 

B1C - Balneário Iate Club 

DIA 01 DE 

Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, na rua 

Cariolano Milhomem 1727, centro, entre Getúlio.Vargas e Luís 

Domingues. Valor R$ 70.000,00. 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727A, no centro à 30 metros do Calçadáo. Valor 

R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 x 12,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727, no centro à 35 metros do calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 metros de 

frente por 31 metros de fundo, na rua Rio Grande no Bairro 

Juçara. Valor R$ 18.000,00 

Tratar com Carlos Lima: CRECI 210/20g REG. 

FONE: 977-4324 - 721-4212 

m j-i 

mm MARÇO DE 

97 ÁS 23 H 00 

Apoio: Armazém Paraíba 
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Fome se alastra pelo País 

Illll íf .B 

Apesar de sua imensa 
superfície territorial e de terras 
férteis em abundância, o Brasil 
não consegue saciar a fome de 
enorme parcela da sua 
população. Na verdade, acabar 
com a desnutrição requer mais 
do que a mera distribuição de 
alimentos àqueles que não têm 
como comprá-los no mercado 
exige também que se melhore 
o atendimento à saúde e o 
saneamento básico, a fim de se 
evitar doenças infecciosas como 
diarréia - segunda principal 
causa da desnutrição, depois da 
falta de alimentos adequados. 

Ou seja, combater o flagelo 
da fome e da desnutrição que 
assolam sobretudo países do 
Terceiro Mundo, é uma questão 
mais política do que técnica e 
se constitui, sem sombra de 
dúvida, num dos principais 
desafios para os governantes 
neste fim de século. 

/iP/tRECiD/i i/Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 

^ISP 

ai 

Traftd/bntasufa 'Você- 721-5687 

Durante a Io Conferência 
Mundial sobre Alimentação, 
realizada em novembro último 
em Roma e da qual participaram 
cerca de 6.000 representantes 
de 190 nações, o Fundo das 
Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) 
estabeleceu como meta reduzir 
à metade o impressionante 
número de famintos no planeta 
- passando dos atuais 800 
milhões para 400 milhões no 
ano de 2015. Considerada 
modesta, essa meta depende 
muito mais, para ser atingida, da 
Organização Mundial do 
Comércio do que da própria 
FAO. Explica-se: embora todas 
as noites 800 milhões de 
pessoas em todo o mundo vão 
dormir sem terem se 
alimentado adequadamente, a 
produção mundial de alimentos 
tem crescido nas últimas 
décadas. 

E a despeito do constante 
aumento populacional, a 
quantidade de comida 
disponível per capita na face da 
Terra é hoje muito maior que 
há 30 anos. Apesar do aumento 
registrado na oferta de 
alimentos - propiciado pela 
expansão das fronteiras 
agrícolas, adoção de sementes 
melhoradas e emprego de 
técnicas de cultivo mais 
modernas, além de mais 
cuidados com a conservação 
dos gêneros alimentícios -, 
houve uma explosão dos 
preços. Segundo dados do 
Banco Mundial, a cotação da 
tonelada de trigo no mercado 
internacional saltou de US$ 50 
em 1965 para mais de US$ 200 
no ano de 96. No mesmo 
período, o preço da tonelada de 
arroz pulou de US$ 150 para 
mais de IJS$ 350. Ou seja, para 
os países pobres que 
necessitam imix)rtar alimentos, 
a situação está cada vez mais 
difícil. 

No Brasil, o número de 
famintos não é bem conhecido. 
Varia de 16 milhões, segundo 
um relatório da FAO, a 32 
milhões, conforme pesquisa 
realizada em 93 pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea) e que 

classificava como 
impossibilitadas, portanto, de 
comprar a cesta básica de 
alimentos. De acordo com outros 
especialistas, no entanto, o 
universo de brasileiros que 
passam fome é bem maior pois 
seriam necessários 3,5 mínimos 
para garantir a uma família com 
cinco membros a quantidade 
mínima de alimentos. 

CÀESX CRIANÇAS 
Cerca de 1 milhão de crianças 

brasileira menores de cinco anos 
têm, em razão da fome, altura 
inferior que é padrão para sua 
idade, segundo o Ministério da 
Saúde. Enquanto isso, a indústria 
de rações animais estima que ao 
final de 96 os donos de 7 milhões 
de cachorros e gatos terão gasto 
no ano R$ 350 milhões para 
alimentar seus bichinhos de 
estimação. Esse dinheiro é 
suficiente para oferecer mais do 
que duas cestas básicas - a R$ 
13,00 cada - por mês (5 quilos 
de arroz, 3 de feijão, 7 de farinha 
e 10 de fubá) para cada uma 
dessas crianças desnutridas. 

Por meio de programas 
assistenciais como o do Leite - 
que destina às prefeituras pouco 
mais de R$ 22,00 para a 
distribuição de um litro para a 
mãe e igual volume para um 
irmão da criança beneficiada- e 
o da Cesta Básica - que doa 
alimentos às famílias que estão 
abaixo da linha da miséria - o 
Governo Federal tem procurado 
reduzir o sofrimento da 
população mais carente. Mas os 
especialistas em nutrição e os 
estudiosos da pobreza apontam 
para a necessidade de serem 
adotadas as medidas que 
reduzam a pobreza e as 
disparidades sociais. Uma delas 
é a urgente necessidade de se 
proceder à reforma agrária, de 
forma a fixar o homem no 
campo em pequenas 
propriedades, dando-lhe 
condições de produzir 
excedentes comercializáveis; 
isto evitaria que os centros 
urbanos brasileiros 
continuassem recebendo 
grandes contigentes de bóias- 
frias que não encontram 
colocação no mercado de 
trabalho formal. 

Hospital Santa Maria 

"Dt. "Çéaiclda (faiytiA. "p«ute: 722 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 

-/955 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Díretor traça ações do 

DMT E ANUNCÍA NOVidAÒES 

pARA 97 

Entrevistado por este repórter no útimo dia 20, o 
advogado José Cleto de Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito (DMT), traçou 
rapidamente as ações do órgão, que são 'basicamente as 
suas ações de fiscalização, dos transportes coletivos de 
passageiros, de sinalização das vias públicas, bem como a 
sua manutenção, dentre outras inerentes à sua atividades 
de departamento municipal de trânsito". 

Taxões reFIetívos 

José Cleto traçou também um rápido perfil do DMT, 
enumerando novidades, entre as quais a implantação das 
novas modalidades de taxões refletivos que chegarão em 
breve para colocação nos cruzamentos considerados 
perigosos. 

!a8í»«iS83S!88»S88í88S' W £m$l 
m®'. ^ 

Mercado 

Financeiro 

PoupAINÇA 

Hoje  1,29% 

Amanhã  1,19% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (721-1759). 

URr 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

FEVEREIRO/O? R$9,11 

UPC 

RS R$ 13,99 

DóIar 

Paralelo  R$ 1,08 

* Turismo  R$ 1,06 
:i: Comercial  R$ 1.05 

Cotações de 21.02.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F, 21-02-97 

R$  11,95. 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97  R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97 R$ 7,66 

OfERECilMENTO 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, bo- 
binas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - Cen- 
tro. com o fone 722-1478 e FAX 722-1400. 

No currícuIo escoIar 
motocicletas. 

O diretor do DMT disse que o órgão dará ênfase à 
sinalização na frente do colégios e destacou a edição, ainda 
na interventoria de Ildon Marques, de uma lei que institui 
no currículo das escolas municipais, uma matéria que se 
chama "Educação de Trânsito". 

Não soube dizer se a lei está sendo cumprida na prática, 
acentuando que a resposta poderá ser dada pelo Secretário 
da Educação Agostinho Noleto. 

TeIeIone nos semáIoros 

Jósé Cleto de Vasconcelos também na entrevista 
concedida a este repórter para a secretária de Comunicação 
e Cultura que breve todos os semáforos estarão ostentando 
o telefone da Sinfra (Secretaria de Infra-Estrutura, à qual 
está subordinado o DMT), que é o 722-1413, "para denunciar 
que o usuário possa nos acionar". 

PIantão 

Além de ostentar o telefone da Secretaria de Infra- 
Estrutura nos semáforos, o Departamento Municipal de 
Trânsito estará implantando em breve, um plantão 
permanente, "inclusive nos domingos e feriados". 

"Enquanto isso não funcionar, eu atendo diretamente no 
meu telefone da residência, o 722 - 2288, no sentido de 
qualquer chamamento da coletividade com relação a trânsito 
e tráfego", disse o diretor do DM T, acentuando que poderá 
se uma espécie de "disk-DMT" ou "disk-denúncia", ao 
responder afirmamente à indagação do repórter sobre a 
natureza do sistema. 

"E, seria uma ou menos nesse propósito. No momento 
não me vem a terminologia, mais sim os seus efeitos, e sim 
;i prestação de serviço público"- conclui. 

RÍNÓG À toa 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/hoje: Hospital São Rafael 
(721 - 1713); Amanhã,24: Hospital das 
Clínicas (721 -2640); Pediatria: Hospital 
Pequeno Príncipe (723 - 2022); Amanhã, 24: 
Máter Clínica (723-2403); Obstetrícia: (todos 
Pequeno Príncipe (723 - 2022); Amanhã, 24: 

os dias) Hospital Regional Materno Infantil de 
Imperatriz (/23 - 1843); Ortopedia: (todos os 
dias) Clínica dos Acidentados de Imperatriz 
(721 - 6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé, na rua 
Ceará (722 - 2224), desejando aos clientes e 
amigos, muito sucesso. 

Aniversariantes (ACII) 
Clínicas (79.1 -9funv Pediatria: Hospital 

t 

(721 -2640); Pediatria: Hospital 

Se você está ^ 

aniversariando hoje e- 

amanhã, receba1 os | 
/rvõ.-..; 

parabéns e os votos de 

muitas feliciadades da 

ACII e do Feito à Mão 

Restaunte 

(self-service, churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada neste sábado). Na 

avendia Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas - Centro. Fone 721 - 3565. 

/' 

* 

' Materiais para 
. , hsihjsi escritório, escolar, 
, U/.UUy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14p0 

Ações suspensas 

A decisão do Colendo Tribunal de Justiça do E:^ 
suspende automaticamente, todas as ações que estavam 
sendo programadas no sentido da apreensão das moto- 
táxis. 

Espera-se agora que o serviço seja regulamentado de 
uma vez por todas e possa atender a população dentro das 
regras estabelecidas em lei. 

Parabéns. 

EIeíções SÍNdiCAÍS 

Marcada para o dia 17 de março, as eleições sindicais para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes do Sindicato das Indústrias da Construção 
de Estradas, Terraplanagem e Obras de Engenharia em 
Geral na Região Tocantina. Os prováveis candidatos têm 
15 dias para o registro, segundo o edital de convocação 
assinado pelo atual presidente, o Engenheiro Francisco de 
Sales Alencar. 

Depois de passarem pelo drama de terem os seus 
pequenos meios de transportes apreendidos a qualquer 
momento pelas autoridades de trânsito, numa operação que 
seria deflagrada pelo 3o BPM, os moto-taxistas estão rindo à 
toa com a nova decisão do Tribunal de Justiça do Estado em 
reconhecer como legal o serviço prestado pela categoria, 
através da Lei nQ 803/96 de 20/11/96, aprovada pela Câmara 
de Vereadores. 

Com a cassação da liminar anterior, que colocava os moto- 
taxistas na ilegalidade, o Tribunal de Justiça do Estado 
reconhece como novamente válida, a lei aprovada e 
promulgada pela Câmara tornando legal, o livre exercício 
do serviço de transporte de passageiros através de 

ililíii 1 
ü 

Destaque especial hoje para duas 

personalidades que ao longo do tempo vêm 

contribuindo em suas respectivas áreas de 

atuação, para o crescimento de Imperatriz. 

Trata-se do industrial lido Eugênio Costenaro, 

da Laminadora Paraná, considerada a maior 

entre as grandes na fabricação de 

compensadores; e o Dr. Tito Alencar, (de 

óculos), ortopedista dos mais conceituados da 

cidade e também sócio proprietário do 

Hospital Santa Mônica, Tio do craque Alencar, 

e Dr. Tito atende com dedicações os atletas 

mirins e infantis da primeira Escolinha de 

Futebol de Imperatriz, o Marwel Esporte 

Clube, o verdadeiro celeiro de craques da 

região, segundo faz questão de acentuar o seu 

presidente, o jovem e incansável, Moreira 

Silva. Vale a homenagem. 

m: 

Humor 

O bêbado entra em casa de fininho, 

erra a portá e vai direto pro banheiro. 

Cai na banheira, a mulher abre o 

chuveiro e lhe diz umas boas. 

- Está bem, querida! Sou tudo isso e 

muito mais, mas por favor, me deixe 

entrar em casa! Está chovendo pra 

burro aqui fora. 

(Play/boy/Jul/94). 

L 

TRIZRua s'mp''cio MoreiFa, 
/, 1478, Centro. Cx. Postal, 

P ^moçao em p-.pel reportei (r.od 400) R$ 6,00 oc-, rpn Rc q01 AQn 

•. lima) papel repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) . ' ep' 65-90 ■ 490 " 
Imperatriz-MA 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Sws- 

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

v_ 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

piênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CP.MV/TO - u204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
Mi. 
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I 
TEM COISAS Cf 

14 Rolei 
Em Core 
ConYruie 

TV PHILCO 
|P " Mod. PC 1446 

R$ 339,00 à vista ou 
0+30 de 

R$ é£i Jr *** mensais 

ou 3 cheques de R$ 113,00 SEM JUROS 

CIN-RAL * 

i 
Mod. VCR4600 Video Cassete CINERAL 4 CABEÇAS 

R$ 339,00 à vista ou 
0+30 de 

RS&W W ■s* mensais 

ou 3 cheques de R$ 113,00 SEM JUROS 

A Á 

a 
, SINCER 

Máq. de Costura SINGER 
k' .1 ! ÍnocÍ Prêt-à-porter, Portátil 

m 
OFERTA 

ESPECIAL r r Mod. 4814 
RS 219,00 à vista ou 

0+30 de 

m 
TEM 

tEízm 

se? 

f9 

V r V 'v 

ciznnu 
Ç DUPLEX) R$ 

,45 

mensais 
Refrigerador BRASTEMP 

Duplex, 320 Litros 
Mod. BRD 32A 

RS 795,00 à vista ou 
0+30 de 

ou 3 cheques de R$ 73,00 SEM JUROS !/ 
NA COMPRA DE UMA SINGER FACILITA 

VOCÊ GANHA UM LINDO 
RELOGIO MONDAINE 

70 R$ AO 

ELSIN mensais 
m 

Máq. de Costura ELGIN 
ou 3 cheques de R$ 265,00 SEM JUROS Standart, Com Gabinete 
  Mod. B-3/750 

RS 178,00 à vista ou 
0+30 de 

í-rs 

MallorY 

Liqüidificador MALLORY 
Duplo Clean 

RS 48,00 à vista ou 
JT 0+12 de 

,80 

Bicicleta MONARK Barra Circular Mod. FM 26 
RS 169,00 à vista ou 

0+30 de V JE 

RS Ê mensais 

ou 3 cheques de R$ 56,33 SEM JUROS 

R$ 

mensais 

ou 4 cheques de R$ 44,50 SEM JUROS 

RS 'AO mensais 

ou 3 cheques de 

RS 16,00 SEM JUROS 

C&LOI 
* Com Marcador delempo 

* Desligamento Automático 

WALITA 

Faz Com Carinho 
Ferro Elétrico WAUTA 
Automático, Mod. FE 02 
RS 19,80 à vista ou 
0+3 de JT 

O' R$ mensais 

Stepper CALOI 
RS 118,00 à vista ou 

0+12 de 

/ 

MEDIDOR DE 
* Velocidade 
* Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 

5 

m 

#BLACKS.DECKER 

m f) 

caioi 
snprai 

R$ jo 

mensais 

ou 4 cheques 

de RS 29,50 SEM JUROS 

fb 

CALO! 

Bicicleta ERGOMETRICA 
CALOICICLE 

RS 298,00 à vista ou 
0+12 de 

Ai 

mensais 

Griii BLACK & DECKER 
Elétrico, Mod. HGW1312 
RS 78,00 à vista ou 
0+12 de 

R$ 

mensais 

ou 3 cheques de 

R$ 26,00 SEM JUROS Internet- http: //www.intermar.com.brãiliani 

Informações 00 Consumidor: Ofertas válidas ali 01/03/97 ou enquanto durar o estoque. Plana Cornei 30X (0+30) e I2X (0+12), juras de 8% a.m. Plano s! entrada anunciada não inclui plana cheque. Planos parceladas d ou S/ entrada, pglo. de 30 em 30 dias. 

ou 4 cheques 

de RS 74,50 SEM JUROS 

CONFIRA 

OUTRAS 

OFERTAS NA 

LOJA DO 

mm 

CMP/NUson 
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Pé de pano" atormenta família no Bacuri 

Polícia Militar não conseguiu pegar o mais famoso "Ricardão" do bairro Bacuri 

A nossa equipe de 
reportagem foi procurada por 
Maria Silva para comunicar 
que um "pé de pano" está 
tirando o sossego de uma 
família inteira no bairro 
Bacuri. De acordo com as 
informações de Maria, o 
desocupado, que é casado, 
tem uma amante nas 

imediações de sua residência, 
sendo que a amante também 
é casada. 

Por motivos de ciúmes por 
parte do Ricardão, quase todas 
as noites, disse a queixosa, o 
casal provoca o maior quebra- 
quebra, tirando o sossego de 
todos. Na última quarta-feira, 
por exemplo, o casal discutiu 

bastante. 
Outra informação obtida 

pela reportagem é que o 
marido traído está trabalhando 
no vizinho Estado do 
Tocantins, e só vem em sua 
casa de mês em mês. A 
identidade dos dois não foi 
fornecida pela denunciante, 
mas ela adiantou que irá 

registrar um ocorrência na 
Depol. "Os dois estão tirando 
o nosso sossego e eu não vou 
admitir que eles continuem 
nos incomodando," disse a 
queixosa. Na última briga do 
casal, o Ricardão espancou a 
amante e quando foi 
informado da chegada da 
polícia evadiu-se do local. 

Baderna acaba em prisão 

Uma bebedeira entre amigos no Setor Beira-Rio acabou em confusão e prisão 

A Polícia Militar recolheu 
ao plantão de polícia, três 
elementos que estavam 
promovendo desordem na 
Beira-Rio. De acordo com o 
comandante da guarniçâo 
"deputado", os três 
elementos desde as 
primeiras horas da última 
sexta-feira, estavam no 
interior do bar. Por volta das 
22h00, quando o 
proprietário do bar disse 
que já ia fechar o 
estabelecimento, eles 
disseram que não tinham 
dinheiro para pagar a conta. 

Um dos elementos, 
conhecidos por "Preto", 
então pediu a despesas que, 
entre cervejas e tira-gostos, 
chegou a importância de R$ 
52,00 (cinqüenta e dois 
reais). Ele então tirou R$ 
20,00 (vinte reais) do bolso 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Polícia Militar evita tragédia em um bar na Beira-Rio e prende os valentões 

e abateu na conta. "Naquele 
momento, um outro 
elemento conhecido por 
Baixinho, avisou que não 
tinha dinheiro, foi onde 
iniciou a confusão", disse 

Paulo Sérgio, proprietário 
do bar. 

Várias garrafas e duas 
mesas foram quebradas 
pelos elementos, que só 
foram contidos com a 

chegada da guarniçâo de 
polícia, que levou os três 
elementos para a 
permanência da Delegacia 
de Polícia do Segundo 
Distrito Policial. 

-- 
irâ^COLEGIO EVANGEUCO IMPERADOR lvA 

$ - a™ - UM PROJETO DE VIDA - ^0. ^ 
229 ANO DE FUNCIONAMENTO^ wjtfV 

Vânia Lúcia da Cunha Sadd 
Luciana da Cunha Saddi 
Farhat Saddi Filho 

Direção 
•*- |prir^ 

cO 

I - UNIDADE I - PRE-ESCOLAR e l2 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 9 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRÃO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

Regional 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
e) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n9 de filhos 

b) Reestruturado quadro de professores 
d) Acompanhamento individual 
f) Adequação por faixa etária 
h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 

TURMAS 
Maternal/Jardim I 
Jardim I1/22 Série 
32 e 42 Série 
52 a 8a Série 
22 Grau 
Terceirâo 

MATUTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131,50 
141,60 
184,10 

VESPERTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131.50 
141,60 

NOTURNO 

121.40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAOAS LIMITADAS 

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

Policiais do Primeiro 
Distrito Policial (centro de São 
Luís), já conseguiram levantar 
a identidade da mulher que 
teria assassinado a facadas o 
lavador de carros Manoel de 
Jesus Barros, 34 anos de 
idade, que residia naTravessa 
Feliz, no Desterro. Trata-se de 
uma mulher somente 
identificada jjor Dolorcs, que 
se encontra foragida da área. 
Magnaldo Abe] Brito, 
delegado do Primeiro DP, já 
ouviu algumas pessoas 
residentes nas proximidades 
da Rua da Felicidade, onde 
ocorreu o crime, mas nada 
puderam acrescentar. Uma 
das pessoas ouvidas chegou a 
dizer que ainda ouviu os gritos 
do lavador de carro dizendo 
que não o deixassem morrer. 

Manoel de Jesus ainda foi 
socorrido e levado para o 
Socorrão, onde não resistiu à 
gravidade dos ferimentos, 
vindo a falecer na tarde da 
última quinta-feira. 

As causas que levaram ao 
assassinato do lavador de 
carros somente devem ser 
esclarecidas quando a Polícia 
conseguir localizar e prender 
a acusada, uma vez que o 
crime foi durante a 
madrugada de terça-feira, 17, 
e praticamente não teve 
testemunhas. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Antonio de Aquino Soares, 

maranhense, solteiro, 
residente no bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que na 
tarde da última quartarfeir^ 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Identidade, 
Título Eleitoral e outros, além 
de R$ 40,00 (quarenta reais) 
que estavam dentro da 
mesma. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 
Perda de documentos 

Roberto de Oliveira Silva, 
residente na Rua Ceará, Nova 
Imperatriz, comunicou no 
plantão de polícia que perdeu 
sua Carteira de Identidade 
Civil. De acordo com as 
informações do queixoso, o 
referido documento estava 
dentro de uma bolsa tipo 
poxete. A denúncia foi 
registrada no plantão da 
Delegacia de Polícia para que 
as providências sejam 
tomadas. 
Perda de documentos 

Josiane Pinto de Farias, 
maranhense, casada, 
residente na Avenida 
Babaçulândia, comunicou 
que perdeu todos seus 

documentos pessoais, tais 
como; Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros, fato este 
ocorrido na manhã da última 
quarta-feira, quando a 
comunicante trafegava pela 
Avenida Industrial 

Arrombamento 
Joel Silva Nascimento, 

maranhense, casado, 
residente na Rua Santa 
Tereza, Nova Imperatriz, 
comunicou que os larápios 
visitaram sua residência na 
madrugada da última sexta- 
feira. De acordo com a 
denúncia, os elementos 
arrombaram a porta dos 
fundos e do interior da 
residência retiraram uma 
televisão em cores, um vídeo 
cassete e outros. 

Furto de bicicleta 
José Antonio de 

Menezes, maranhense, 
residente na Rua Gonçalves 
Dias, comunicou que 
elementos desconhecidos 

• furtaram sua bicicleta 
Moutain Bike. José Antonio 
procurou a reportagem para 
denunciar que nas 
imediações de sua 
residência os elementos 
estão agindo com 
freqüência. 
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PLANTÃO 

Domingo, 

POLICIAL 

2a Distrito 

Delegado 

Radige Barbosa 
; •. - , . > . , .v, 

Escrivão 

Pin beiro 

Comissário 

\ Mprags 

Agentes 

Eliane 
Eusébio 

José Freitas 
Roberto 

Perito 
Mário Amorim 

Telefone de Plantão 

722-1287 ^ 

PLAMTÃO POUCIAL 

Segunda-feira, 24/02/97 

2a Distrito 

Delegado 

Reglnaldo Nunes 

Escrivão 

Torquato 

Comissário 
Augusto Gabina 

Agentes 

v 
Urbano 

Perito 

Jqacilio Magalhães 

Telefone de Plantão 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 
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■ Cavalo de Aco 

Contratados j á estão em Imperatriz 

Sociedade Atlética Imperatriz inicia 

semana de treinamentos com elenco completo 

JORNAL CAPITAL 

Mais quatro jogadores 
chegaram a Imperatriz para 
compor o elenco do Cavalo de 
Aço para o Campeonato 
Maranhense da temporada. A 
diretoria, atendendo todas as 
solicitações que foram feitas 
pela comissão técnica, 
entregou na noite da última 
sexta-feira os jogadores 
oriundos do futebol goiano e 
carioca. 

Do Rio de Janeiro, apenas 
ojovemEnéias (meia-direita), 
21 anos de idade, que iniciou 
nas divisões de base da 
Portuguesa e com passagens 
pelo Flamengo, e Mesquita do 

■ Reapresentaçao 

O time se reapresenta nesta 
segunda-feira, quando começa 
a semana decisiva de treinos 
para a definição do time que 
estréia dia 09, contra o Tecào 
Maravilha, no famoso e 
esperado Tocantriz. 

O primeiro coletivo da 
semana será realizado no 
Centro de Treinamentos 
Salgado Filho, onde a 

Rio, nas categorias de Juvenil 
e Juniores. 

Do futebol goiano, vieram 
três jogadores: William, 
zagueiro de área, 28 anos, com 
passagens por vários clubes 
como: Goiás, Mogi Mirim, 
Matsubara-PR, Goiânia-Gü, 
Estrela Amadora-Port, União- 
Belg e Atlético-GO. Também 
do futebol goiano, o ponta 
direita Clodoaldo, 22 anos de 
idade, revelado nas divisões 
de base do Goiânia, com 
passagens pelo Miracema-TO 
e pelo próprio Goiânia. 

No momento, todas as 
atenções estão voltadas para 

comissão técnica dará início a 
uma avaliação geral, em 
termos físicos e técnicos de 
cada jogador. O capitão 
Robério, um dos diretores do 
clube, deverá ainda está 
semana encaminhar ao 
l lospital Santa Maria, a pedido 
do treinador, todos os 
jogadores para que a diretoria 
tome conhecimento da real 

o veterano, também oriundo 
do futebol goiano, Zé Oscar, 
uma espécie de cigano do 
futebol. Zé Oscar tem um 
currículo de fazer inveja a 
muitos jogadores de futebol. 
Além de jogar em quase todos 
os principais clubes do Brasil, 
ele teve passagem pelo 
futebol do Exterior. A 
cobrança do torcedor com 
relação ao atacante, será 
muito grande, até porque o 
presidente do clube, Conor 
Farias, já adiantou que o 
torcedor terá uma 
participação fundamental na 
formação do elenco. 

situação de saúde de cada um. 
Os atletas serão submetidos a 
uma bateria de exames e serão 
avaliados por dois profissionais 
da área, um cardiologista e um 
ortopedista. As torcidas 
organizadas, como Falange de 
Aço e Ponta Fogoso, já estão 
esquentando os lamh >rins para 
incentivar o "mais querido" 
rumo ao título de 1997. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

•... 
f: - 

* mm 

Deposito: Av. Babaçulàndia, 176. fone. m n.i 

Imper iii m 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Estréia no Campeonato 
A Sociedade Atlética 

Imperatriz encerrou ontem, 
mais uma semana de 
treinamentos, visando a sua 
estréia no Campeonato 
Maranhense contra o 
Tocantins, dia 09 de março. 
Ontem o técnico Isnad 
Antonio realizou mais um 
coletivo, fazendo parte da 
pré-temporada. Enquanto o 
time trabalha no campo, a 
diretoria continua mantendo 
contatos com jogadores. O 
certo é que somente amanhã 
o "mais querido" começa a 
semana decisiva para estrear 
no Campeonato Maranhense 
de 97. 

Goleiro 
O presidente do Cavalo 

de Aço, Conor Farias, está 
tentando a contratação de 
um goleiro experiente para 
defender as cores alvi-rubras 
no atual certame. Os 
contatos estão sendo 
mantidos e as negociações 
estão bastante adiantadas 
com o goleiro Raimundão, 

que pertence ao MAC — 
Maranhão Atlético Clube. O 
presidente disse ainda, que as 
contratações serão 
processadas com o aval do 
treinador. Hoje o time tem 
entre titulares e amadores 17 
jogadores e amanhã, o 
supervisor entregará um 
relatório à diretoria do clube, 
com as posições carentes. 

Patrocínio 
O Imperatriz, para a 

temporada de 97. está 
recebendo o apoio de vários 
desportistas da região. O 
exemplo é do ex-prefeito de 
Montes Altos, Nelson 
Castilho, que se colocou a 
disposição da diretoria para 
somar e levar o nome do time 
ao pódium do futebol 
maranhense, que é título de 
campeão do Estado. Outros 
grandes torcedores alvi- 
rubros devem juntar-se a atual 
diretoria para fazer um Cavalo 
de Aço mais forte. 

Treinador 
A história do futebol nos 

ensinou que em início de 
témporada tudo é 
aproveitado. Os jogadores e 
treinadores prata da casa 
têm suas oportunidades. 
Quando a competição inicia, 
o bicho começa a pegar, e só 
terão lugares os mais 
qualificados. Enquanto não 
começa a competição, o 
técnico Isnad Antonio está 
mantido ?i frente do Cavalo 
de Aço. Em contrapartida, a 
direção do clube não 
descarta a possibilidade da 
contratação de um treinador 
mais experiente. 

Espelho 
O futebol do vizinho 

Estado do Tocantins, hoje 
com apenas cinco anos de 
profissionalismo, é um 
exemplo que deve ser 
seguido pela cúpula da 
Federação Maranhense de 
Futebol. Como deve ser, 
ganha quem tem bola, e a 
paixão fica restrita às 
arquibancadas dos estádios. 
Como no Brasil nada se cria, 
tudo se copia, que tal a 
Federação do Maranhão se 
curvar para os tocantinos. 
Regulamentos e tabelas são 
cumpridos, o que 
infelizmente não tem a 
mesma importância para 
Alberto Ferreira e sua 
turma. 
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Em Mucuíba 

Dia: 23/82/97 - DOMINGO 

LOCAL: Praça do Mercado 

Participação do Trio 

Elétrico Tucanu's 
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Na Avenida GeKilio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 


