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Krikatis ainda 

não soltaram os 

representantes 

do governo 

Ainda estão presos na 
aldeia dos Krikatis, em 
Montes Altos, os quatro 
funcionários da Funda vão 
Nacional do índio (Funai) e 
um do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (íncra) e o 
sertanista Cláudio Romero, 
ex-presidente da Funai e 
representante do Governo 
do Maranhão, Nomeado 
pela governadora Roscana 
Sarney, ele tentava um 
acordo para o impasse que 
já dura mais de uma 
semana. Os silvkolas já 
fizeram o corte da linha de 
transmissão da Fletronoríe 
em protesto a não 
demarcação de suas terras, 
pelo Governo Federal. 

O clima na aldeia ainda é 
bastante tenso c a 
governadora Roseana 
Sarney já pcHÜu interferência 
das forças armadas em 
comunicado feito ao 
presidente em exercício. 
Marco Maciel. Página 3B. 

Pastor da Igrej a Adventísta do 7o Dia 

morre em acidente automobilístico 

CF será aberta 

mais logo 

Indico deres 

Dólar Comercial 
• Compra -R$1.0197 

Dólar Comercial 
í Venda R$ 1.0205 ■ 
í Dólar Paralelo 
; Compra R$ 1,034 : 

Dólar Paralelo 
Venda R$ 1,039 ; 

í Dólar Turismo 
Compra RS 1.0010 
Dólar Turismo 
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: Poupança 
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! Salário Mínimo 
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Juscelino Batista de Jesus e Maria Salomé estavam residindo em Imperatriz há po ticos meses 

A Campanha da 
Fraternidade dc 97, será aberta 
neste domingo. O tema, agora, 
é "A Fraternidade e os 
encarcerados; Cristo liberta de 
todas as prisões" e tem como 
meta promover uma 
conscientização para os 
problemas carcerários 
observados atualmente no 
País. 

Faz parte da programação 
uma missa campal, na Praça 
Brasil, que será celebrada pelo 
bispo da Diocese de 
Imperatriz, Dom Afonso Felipe 
Gregory. Vai ser às 17h e 
espera-se a presença em massa 
da comunidade católica local. 
Página 4B. 

Prefeitos tocantinos 

discutem concurso unificado 
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Todos os prefeitos presentes, concordaram com a realização do concurso unificado 

Poi realizada ontem pela Estado, nos próximos meses, nem tratava-se de 
com o intuito de regular as manhã, no auditório da 

Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACD) 
um encontro entre os prefeitos 
da Região Tocantina. 

O principal objetivo do 
evento foi discutir a unificação 
dos concursos públicos que 
serão realizados em todos os 
municípios dessa parte do 

um 

máquinas administrativas e 
regular a situação do 
funcionalismo público 
municipal. 

O evento foi aberto pelo 
prefeito Ildon Marques, 
oportunidade em que fez 
questão de ressaltar que não 
era o anfitrião de nada e que 

acontecimento patrocinado 
pela Prefeitura Municipal. 
"Gente, estamos aqui para 
discutirmos os destinos de 
nossos municípios", explicou. 

Participaram prefeitos e 
representantes de Imperatriz, 
Amarante, Sítio Novo, Montes 
Altos, Porto Franco, Estreito, 
Sumaúma, Senador Edison 

Lobão, São Pedro dos Crentes, 
São João do Paraíso, 
Campestre, Brejão, Lajeado 
Novo, Cidelândia, Vila Nova 
dos Martírios, Açailândia, 
Itinga, João Lisboa, Buritirana, 
Carolina e Senador Henrique 
de l^i Rocque. 

Os administradores 
colocaram em questão alguns 
detalhes como os concursos 
públicos serão realizados, 
tendo como meta evitar que 
pessoas residentes noutras 
cidades viagem para fora para 
concorrer as vagas oferecidas. 

Comentou-se, a propósito, 
que a Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) já 
demonstrou interesse em 
assessorar as prefeituras do 
Estado na efetivação do 
concurso público previsto na 
Constituição, através da 
Empresa Júnior, que é uma 
organização formada de alunos 
de cursos superiores. Os 
participantes gostaram e, no 
final do encontro, ficou 
combinado que eles 
conversarão sobre o assunto na 
próxima sexta-feira. 

"Temos que evitarmos a 
evasão. Os concursos serão 
mesmo perseguidos se 
aprovarmos o concurso 
unificado", disse Claro 
Dentista, prefeito de Estreito. 

Vítima de acidente 
automobilístico, faleceu 
ontem, no final da tarde, 
quando estava retornando de 
São Luís, Juscelino Batista de 
Jesus, pastor do Templo 
Central da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia, que fica 
localizado na Rua Amazonas, 
223, no Centro da cidade. 

O acidente, segundo 
informações fornecidas pelos 
amigos da vítima, aconteceu 
ontem, às 19h30min, quando 
Juscelino Batista tentoilfazer 
uma curva fechada no 
momento em que estava 
passando pelo povoado Santo 
Onofre e não teve sucesso. O 
carro que ele conduzia, um 
I>ogus, capotou duas vezes. 
Com traumatismo craniano, 
várias costelas quebradas e 
fraturas expostas, não resistiu 
as dores provocadas pelos 
ferimentos e morreu no local 
do fatídico. 

Sua esposa, Maria Salomé 
Silva, que o estava 
acompanhando na viagem, 
também morreu no acidente. 
O casal deixou órfãos dois 
filhos menores. 

■ Revista 

do Primeiro 

A moda 

parisiense 

SOCIAL 

Descubra como a 
mulher de Paris, França, 
enfrenta as novidades da 
moda. Elegantes, vestem- 
se de acordo com o que 

afirmam os estilistas. 
Objetivo: conquistar o seu 
homem e desfilar 
charme, beleza e 
sensualidade pelas ruas 
da bela capital. 

Entre 

quatro 

paredes 

Num conto gostoso de 
se ler, você conhecerá o 

depoimento de homens e 
mulheres sobre as mais 
estranhas manias de fazer 
sexo. Agindo assim, 

buscam não encarar 
rapidamente a tão 
assustadora rotina. Tem 
gente que até já transou 
em cima do telhado. 

Páginas 1C a 4C 
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Cartas 
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Sr. Editor, 
Estou escrevendo para 

este jornal para alertar as 
autoridades a respeito de 
um problema grave, que a 
falta de iluminação pública 
no bairro em que eu 
resido. 

Aqui na Vila Cafeteira e 
Vila Ipiranga, infelizmente 
a grande maioria das 
residências são iluminadas 
através de gambiarras e as 
ruas ficam totalmente as 
escuras, facilitando a ação 
de marginais, que agem 
sem o menor risco de 
serem pegos em flagrante, 
já que não existe nenhuma 
delegacia de polícia ou 
posto policial aqui neste 
bairro, e ele está 
localizado muito distante 
do centro da cidade. O 
mesmo problema se 
repete também na Vila 
João Castelo, localizado 
aqui próximo e também na 
Vila Ildon Marques, 
fundada recentemente 
depois de uma invasão. 
Pedimos que sejam 
tomadas providências, 
pois os policiais que são 
designados para dar 
garantia a população, não 
podem fazer praticamente 
nada, visto que não têm 
uma viatura para perseguir 
os marginais, as 
perseguições são feitas a 
pé ou de bicicleta, o que é 
uma vergonha. 

Marcos Antônio 
Vila Cafeteira 

Sr. Editor, 
Quero pedir que o chefe 

da secretaria de Obras 
venha dar uma olhadinha 
na rua Maranhão, no 
trecho localizado antes da 
Avenida Bernardo Sayào 
para o centro da cidade, 
principalmente nos 
cruzamentos com as ruas 
Santa Tereza e Treze de 
Maio, onde existem 
enormes poços de lama, 
que dificultam a passagem 
de veículos de qualquer 
porte. Nós moradores do 
local convivemos com o 
risco de contrairmos 
várias doenças, devido a 
água que fica empoçada 
ininterruptamente, seja 
inverno ou verão. 

Márcio Ferreira 
Bairro Juçara 

Sr. Editor, 
Escrevo para este 

matutino para parabenizar 
o redator Raimundo 
Primeiro, que vem fazendo 
um brilhante trabalho 
como um dos redatores 
chefes deste jornal. 
Aproveito a oportunidade 
para dizer que a Revista do 
Primeiro está fazendo 
muito sucesso, 
especialmente junto às 
mulheres, que recebem 
dicas de beleza e de 
tratamentos estéticos. 
Além é claro, das 
informações que são muito 
úteis aos homens de 
negócios e que precisam 
acompanhar o sobe e 
desce da economia, que 
mesmo com a estabilidade 
da moeda, ainda sofre 
muitas variações. 

Wagner Almeida 
Bairro União 

Cinema, cultura e banco 
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por Edmilson Sanches 
Jornalista 

ü cinema completou em 1995 
um século, a partir da primeira 
exibição pública dos filmes dos 
irmãos Lumière, em 28 de 
dezembro de 1895, no Grand 
Café, em Paris. Essa data marca 
oficialmente o início da história 
do cinema. Na época, foram 
exibidos filmes rudimentares, de 
títulos descritivos e simplórios, 
como "A Saída dos Operários 
das Usinas Lumière", "A 
Chegada do Trem", "O Almoço 
do Bebê". Os irmãos Lumière 
(Auguste e Louis, 33 e 31 anos, 
respectivamente, em 1895) 
construíram o cinematógrafo, 
um aparelho que não só gravava 
imagens como também as 
projetava. Anteriores ao 
cinematógrafo, tinham sido 
inventados o cin et os copio, a 
cronofotografia, o fuzil fotográfico 
e, com perdão dos nomes, o 
praxinoscópio e o 
fernacistoscópio. Antes, um 
alemão criara a lanterna mágica, 
dois italianos (Da Vinci na teoria 
e Delia Porta na prática) haviam 
desenvolvido a câmara escura. 
Cinco mil anos antes de todo 
mundo (e, dá a impressão, antes 
do mundo todo), os chineses já 
tinham o seu jogo de sombras, 
utilizado em teatro de 
marionetes e considerado um 
dos mais remotos precursores 
do cinema. 

Antecipando-se ao centenário 
do cinema, mas no espírito do 
evento, realizou-se em Fortaleza, 
em 27 de outubro de 1994, no 
tradicional Cine São Diís, a pré- 
estréia nacional do longa- 
metragem "O Calor da Pele", do 
cineasta cearense, formado na 
Itália, Pedro Jorge de Castro. 

A pré-estréia de um filme 
impõe ser uma noite de imagens. 
E se cada imagem, pela cotação 
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do provérbio oficial, vale mais 
que mil palavras, as boas 
imagens de um filme quantas mil 
palavras valerão? 

O filme "O Calor da Pele" é 
produto que tem em si as fortes 
marcas do trabalho e do talento 
nordestino. É o regional 
universal; a essência dos 
dramas que os atores vivenciam, 
que o diretor explora, que a 
câmara capta, que a edição 
interliga, que a máquina projeta, 
que a tela espelha, que os olhos 
captam, que o cérebro 
metaboliza, que nos emociona, 
é a mesma em qualquer lugar, a 
qualquer tempo, com qualquer 
pessoa que saiba sentir. 

O Banco do Nordeste do 
Brasil patrocinou a realização do 
filme, cuja ação se desenrola na 
década de 50 em meio à crise 
que se abate sobre a indústria 
nordestina, a escassez do 
algodão e as pretensões de 
Américo (B. de Paiva), um 
industrial sessentão a quem suas 
empregadas ("afilhadas") 
deviam servir sexualmente, com 
o assentimento e até estímulo 
sub-reptício da esposa, Mina 
(Ester Góes), que é frígida. Só 
que uma das afilhadas, Main 
(Patrícia França), não aceita, se 
rebela e provoca, entre outras 
coisas, o final do filme. 

Apoiar a realização de filmes 
imbricados com a realidade 
histórica regional é também uma 
forma de fortalecer o conceito 
de desenvolvimento que o Banco 
do Nordeste, como instituição 
financeira diferenciada, prega e 
pratica. Não há desenvolvimento 
sustentável sem arte e cultura. 

Assim, há mais de 40 anos 
que o BNB vem acendendo 
luzes e dirigindo ações para 
modificar o cenário do Nordeste 
e dar outro papel ao nordestino. 
Porque também cansa — cansa 
e dói — ser coadjuvante da 

miséria: temos de ser 
protagonista da cidadania, que é 
o estágio mais avançado da 
democracia. 

Para isso, todo agente 
produtivo desta Região deveria 
optar pelo desenvolvimento, um 
desenvolvimento que signifique 
justiça social e onde aos haveres 
econômicos se aliem os deveres 
profissionais e os valores 
culturais. Tudo tem de estar 
integrado. Onde a Engenharia 
erga prédios, a Estética espalhe 
sensibilidade. Onde a Geografia 
imponha limites, a Cultura 
interponha pontes. Onde a 
Economia fixe preços, a Arte 
destaque valores. Enfim, onde o 
Homem faz corpo, Deus sopre 
alma. Porque, à maneira de 
Vieira, prédios sem pessoas 
viram ruínas senão escombros. 
Países sem pontes viram 
isolamentos senão ditaduras. 
Economia sem cidadania vira 
exploração senão barbárie. E 
pessoas sem alma viram 
máquinas senão monstros. 

E para que uma coisa não se 
torne outra, para que a 
substância não fique sem 
sentido, a forma sem o conteúdo, 
é necessário consciência e 
vivência de todos, pessoas e 
empresas. Ao longo de sua 
existência, o Banco do Nordeste 
tem investido em inúmeros 
projetos e atividades em toda a 
Região, abrangendo o variado 
espectro artístico-cultural, em 
seus diversos gêneros e 
derivações. Literatura, Vídeo, 
Artesanato, Folclore, Cinema, 
Cultura Popular, entre outros, 
receberam apoios vários, desde 
a liberação de recursos 
financeiros à cessão de recursos 
humanos e disponibilização de 
recursos logísticos. O BNB fez 
o que pôde, faz o que pode, 
embora reconheça que o 
possível nem sempre é bastante. 

E preciso mais. É urgente dar 
mais vida à vida. É demagógico 
o discurso de que a pobreza da 
região exige prioridades. Claro, 
ninguém vai à exposição ou ao 
cinema com olhos de fome. 
Entretanto, a Terra e o homem 
foram dotados de recursos 
suficientes para que, explorados 
de forma integral e integrada, a 
vida se faça plena, dispensando, 
pois, prioridades isolacionistas e 
hierarquias mecanicistas. É 
perfeitamente possível 
transformar em complementar o 
que se diz concorrente. Tornar 
compatível o que se julga 
contraditório. Saber que o 
conciliável era antes o contrário, 

O roteiro há muito sabemos 
de cor. O cenário está pronto. 
Fiat lux. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Fila 
Por um desses caprichos 

da natureza, a única raça de 
cachorro brasileiro é o Fila. 
Daí o cidadão ser obrigado, 
em tudo que faz, a entrar em 
uma fila, seja para nascer, 
para morrer. Nada se 
consegue nesse País se não 
for entrando em uma fila, não 
importa o local ou tamanho. 
O importante é que seja uma 
fila. 

Serviços 
Há aqueles que discutem 

os serviços prestados por 
bancos. Os mais irônicos e 
céticos, chegam ao cúmulo 
de rotularem os pequenos 
bancos, principalmente os de 
Estados, de simples 
tamboretes, onde os políticos 
se assentam e os 
transformam em vasos 
sanitários. 

Privilégio 
No entanto, o que mais 

irrita em um desses 
pequenos bancos são os 
privilégios. Eles são mais 
chatos e indecentes do que a 
própria fila, principalmente 
se o caixa estiver ocupado 
em arrecadar tributos 
estaduais. 

Posto 
O próprio nome indica 

que os serviços são limitados 
a pequenos atendimentos e 
sem a função de um agência, 
mesmo porque isso é 
proibido pelo Banco Central. 
Menos em Imperatriz, onde 
as duas coisas se confundem 
em prejuízo dos usuários. 

Exemplo 
No escritório da Telma - 

Telecomunicações do 
Maranhão S.A. - existe ura 
posto de atendimento para os 
funcionários, que ao mesmo 
tempo recebe contas própria 
instituição. Tudo seria muito 
bom se não houvessem 
privilégios para os 
proprietários de escritórios 
despachantes. 

Tempo 
Na sexta feira, no período 

da tarde, o posto do BEM 
instalado na Telma, que 
conta com apenas dois 
caixas, deixou os usuários 
irritados, já que um desses 

escritórios despachantes 
"comeu" mais de uma hora 
e meia do expediente só no 
pagamento de IPVAs. O 
cliente da Telma, que 
deveria ser o preferencial, 
assim como os funcionários, 
ficaram com aquilo que resta 
a todos os brasileiros 
mortais: a fila. 

Providências 
E necessário que dos 

"quem de direito", direção 
da Telma ou do BEM, além 
de tomarem conhecimento 
desses fatos, que façam 
alguma coisa em benefício 
dos usuários, sejam eles 
funcionários ou não daquela 
instituição. 

Assessoria 
O vereador André Paulino 

convidou e o jornalista Wilton 
Alves (Coquinho) aceitou 
fazer parte de sua assessoria. 
A partir da próxima semana 
ele deverá estar em ação ao 
lado do vereador 
imperatrizense. 

Praça 
Por falar em André 

Paulino, na próxima seman , 
ele deve dar entrada de m" 
requerimento na Secretan 
da Câmara propondo mudar 
o nome da Praça Brasil para 
Praça das Mães, em uma 
justa e merecida homenagem 
às mães imperatrizenses. 

Brincanagem 
Segundo uma informação 

do vizinho município de 
Montes Altos, a suposta 
reserva Krikatis passa 
exatamente no centro do 
estádio de futebol da cidade. 
Isso significa que parte de 
Montes Altos, na verdade, 
não passa de um aldeia 
indígena, que se for devolvida 
aos índios, deixará para o . 
governo federal 
responsabilidade ^ 
desapropriar e indenizar os' 
moradores urbanos da 
cidade, e ainda construir um 
novo estádio de futebol. 
Brincadeira deveria ter hora. 

Para meditação 
"Por isso, deixando a 

mentira, fale cada um 
verdade com o seu próximo, 
porque somos membros uns 
dos outros." (EF 4-25). 

Utilidade Pública 14/02/07 
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Polida Müitar        
Delegada dc Píanrao     
Corpo de Bombeiros     
Hospital de Pldíitào {Geral) Hospital 8ta. Mônica 
Hospital de Plantão (Pediatria) llospital Sta. Jereza /72Í-2Í8 
Aeroporto       721 -9bfi2 

Hememar 
Tropígás 

: Paragás 

723-22fi0 
722-2737: 
721-4528 

3171795 
Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal : 
Câmara Municipal 

■pi 
722-1748 

Forura Henrique Dc La Roque 
Disque Boi na Moita : 
Defesa do Consíimidor   

723-1052 

Cemar m 
•Caema ,'  722-2505 
Correios    
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Secretaria Estadual, da Fazenda 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CDL ApUüdE PROJETO ck 

VaIorÍZAÇÃO do EMpRESARÍO. 

Indagado sobre o lançamento no próximo dia 28, do projeto 
que institui a escolha do "Empresário do Ano", sendo um do 
setor comercial e outro da área industrial, numa iniciativa 
idealizada pela Associação Comercial e Industrial de Imperatriz 
(ACII), o presidente da Câmara de Diretores Lojistas de 
Imperatriz (CDI), Roberto Cassimiro Dias, teceu elogios as 
considerações à idéia de valorizar o empresariado local com o 
troféu de melhor do no. 

PaIavras dE Cassímíro 

Eis o que disse, na íntegra, Roberto Cassimiro a respeito 
do projeto "Empresário do Ano", a ser lançado pela ACII: 

"Olha, nós acreditamos que é uma boa iniciativa, a diretoria 
da Associação Comercial está de parabéns, por essa iniciativa. 
Isso só vem, estimular os verdadeiros empresários Com 
certeza, pra que sejam escolhidos esses empresários, algumas 
medidas vão ser observadas, algumas características... Isso 
só vem estimular, e dar conhecimento daquelas pessoas que 
realmente têm se voltado para o comércio, para a indústria de 
Imperatriz". 

H 

Lil Lt. 
m 

Mercado 

Financeiro 

POUPANÇA 

Hoje   1,20% 

Amanhã   1.14% 

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

URr 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

FEVERE1RO/97  R$9 11 

UPC 

R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1.08 

* Turismo R$ 1.06 
* Comercial  R$ 1.04 

Cotações de Ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 14-02-97 

R$ 11,57. 

SaIárío Mínímo 

Feuereiro/97   R$ 112,00 

SaIárío FamíIía , 

Fevereiro/97     R$ 7.66 

OIerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 

Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 

1400. 

Caso não esteja viajando a serviço da Liliani, onde é diretor 
financeiro, o presidente da CDL, Roberto Cassimiro Dias, deverá 
marcar presença dia 28, no lançamento do projeto "Empresário 
do Ano", no auditório da ACII. 

IPVA começa amanRã. 

A Secretaria de Estado da Fazenda inicia amanhã, 17, o 
recebimento do IPVA/97. nas agências do Banco do Estado do 
Maranhão. O início estava previsto para o dia 15, mas, como 
caiu num sábado, foi automaticamente transferido para o primeiro 
dia útil desta segunda feira, 17, 

sem prejuízos ao devedores. Pelo calendário da SEFAZ, que 
se estenderá até o dia 15 de agosto (de acordo com a terminação 
da placa), começam a pagar o IPVA amanhã, os contribuintes 
com veículos com placas de terminação 1 e 2. 

ParceIamento 

O contribuinte poderá optar pelo parcelamento em três vezes 
(17/fevereiro, 17/março e I5/abril). ou em cota única até o dia 
17 de março. 

Isto para proprietários de veículos com placas de terminação 
1 e 2. 

ÀlÍQUOTAS do IPVA 

O IPVA para carros de passeio será de 2,5% sobre o valor do 
objeto tributado. 

Para ônibus, microônibus, caminhões e cavalos mecânicos, a 
alíquota é de 1%. 

Motos e similares, pagarão pela alíquota de 2%. 

Ou EM NÃO pACjA IPVA 

Estão isentos do pagamento do Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA): 

A União, os Estados e Municípios; fundações, partidos 
políticos, cultos religiosos, entidades sindicais e de trabalhadores; 
taxistas e instituições de educação ou de assistência social sem 
fins lucrativos. 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). 

Como paçar o IPVA. 

Antonielson, funcionário da Coletoria Estadual (na Manoel 
Bandeira), responsável pelo setor de IPVA, informa que os 
contribuintes em dia com o imposto (pago até 96), devem se 
dirigir a uma das agências do BEM, onde já se encontra o DUT 
de cada veículo. "O DUT já vem pronto se o veículo for cadastrado 
no "RENAVAM". disse, acentuando que, de posse do documento, 
o contribuinte terá apenas que fornecer dados complementares 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital St- Mônica (721- 
4502). Amanhã, 17: Hospital SP1 Maria (723-1955); 
Pediatria: Hospital St- TEreza (721-2187); Ama- 
nhã, 17: Hospital Nice Lobão (721-8174): Obste- 
trícia: (todos os dias): Hospital Regional Materno 
Infantil de Imperatriz (723-1843); Ortopedia: (to- 
dos os dias): Clínica de Acidentados de Imperatriz 
(721-6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé, na rua Ceará 
(723-2224), desejando aos clientes e amigos um do- 
mingo de muita paz e harmonia familiar. 

para que o IPVA seja finalmente pago. 

Aniversariantes (ACII) 

Aniversariantes (ACII) 
Hoje; Jaime Scandian Filho 

(Scandian Madeiras). 
.Amanhã: Maria Francisca 
Evangelista (Pão da Lídia); 
Samara Chaves Nepomuce- 
no (Escritório Opção Con- 

tabilidade). 
Recebem os parabéns e os 
votos de muitas felicidades 

da ACII e do FEITO À 

MÃO RESTAURANTE (self-service, chunasco 
no quilo e aquela saborosa feijozada aos sába- 
dos). Na av. Gétulio Vargas esquina com a rua 

Alagos-centro. Fone: 721-3565. 

IPVA ATRASAdo 

Quem estiver com o IPVA do veículo atrasado, s mrá 
quitar o deste ano, se pagar os débitos anteriores, junto receita 
estadual. 

A multa é de 10% sobre o valor do imposto, mais 1% de juros 
por cada mês de atraso. 

AonÓe se diRiqiR 

Voltamos ao Antonielson. Ele informa que, quem estiver com 
IPVA atrasado, deve se dirigir à coletoria Estadual, na rua 
Manoel Bandeira, no horário das 13h às 18h (informações pelo 
fone 723-2030). 

"Nós preparamos o documento com todos os valores 
atualizados e o contribuinte paga em uma das agências do 
BEM," disse. 

Assessoría do CONTAF 

Caso o contribuinte não disponha de muito tempo, poderá 
se dirigir ao escritório Contai- Contabilidade e Assessoría 
Fiscal, onde a Dra Graça Bezerra dará todas as informações e 
tomará providências para que o imposto seja quitado. 

Fica na rua João Lisboa, 746 (próximo ao Timbira) e o fone 
é; 722-1034. 

AtIeTAS VÍAJANdo 

Ricardo, do Infanto do Rio Branco, e Beto campeão paulista 
juvenil, também do Rio Branco, acabam de receber ordem de 
retorno à São Paulo para o reinicio dos treinamentos para 
temporada 97. 

As suas grandes revelações do Marwel, deverão viajar hoje 
ou amanhã. 

Passam as últimas horas se despediando dos amigos e dos 
alunos da Escolinha do Marwel. 

1 

Aqui em foto de arquivo, vendo-se ainda o Dr. 
Francisco Araújo (Farmácias Guimarães) e o 

secretário de Infra - Es tru tura, Jairo de Oliveira Pinto 
Júnior, o presidente da CDL, Roberto Cassimiro Dias, 

considerada positiva a idéia da ACII em valorizar 
personalidades do comércio e da indústria,como o 
título de "Empresário do .Ino". Ele que, na última 
sexta-feira, foi entrevistado por este repórter para a 
Secretaria de Comunicação e Cultura. Na entrevista, 

Roberto Cassimiro Diz o que espera de nova 
Secretaria do Desenvolvimento da Indústria, do 

Comércio e dos Serviços, propondo inclusive parceria 
com a Prefeitura. I ale conferir. 

 # 

Humor 

-Ora, minha filha, de que adianta 

você viver repetindo que tem uma 

cabeça aberta - pegunta o marido 

frustado - se todo o resto continua 

fechado? 

(Playboy/fev/97, nas bancas via 

Dimapi). 

/-> Materiais para 
/' > íhsi/lJSl escritório, escolar, 

■ '7' ^UU' bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

"-moção em .pel reportei (r .od 400) R$ 6,00 
: n a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

r 
Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

- 

> í 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

•- ^ —r ;    

Clínica Lab. e Pet Sht>p 

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

José Lopes da Clénia Maria dos Santos 
Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário Médica Veterinária 

. CRMV/MA - 0189 CRMV/MA - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRM V/TO - ü204 
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Associação apresenta calendário 

Projetos e metas também foram divulgados pela Associação dos Corredores de Rua de Imperatriz 

logo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Reencontro 
Em clima de matar ou 

morrer, foi marcada a 
revanche entre Evander 
Hollyfield e Mike Tyson. O 
primeiro é campeão da 
Associação Mundial de 
Boxe, o segundo, o primeiro 
do ranking. A derrota do ano 
passado, no dia 9 de 
novembro, que lhe custou o 
título da AMB, ficou entalada 
na garganta do feroz Tyson. 
Ele quer recuperar o tempo 
perdido. Mais do que 
depressa uma nova luta já foi 
marcada: dia 3 de maio, em 
Las Vègas. Muitos milhões 
de dólares vão rolar. 

Hollyfield 
O campeão Hollyfield 

deve receber uma bolsa 
entre 35 a 40 milhões de 
dólares, enquanto que o 
desafiante Tyson receberá 
uma bolsa em torno de 20 
milhões. Será o espetáculo 
mais caro da terra a ser 
veiculado pela rede de 
televisão norte-americana 
Shwtime. A emissora 
garante que nenhum evento 
esportivo ou do show 
business alcançou tais cifras. 

Movimentação 
Os clubes da capital do 

Estado estão se 
movimentando em torno de 
montar um grande elenco 
para a temporada de 97. O 
goleiro Ronald, 29 anos, que 
já passou pela equipe do 
Paissandü de Belém do Pará, 
é a mais nova aquisição do 
rubro-negro maranhense. 
Ronald foi indicado pelo ex- 
goleiro motense Samuel, que 
teve uma boa passagem pelo 
Moto-Clube 

No interior 
O Bacabal Esporte Clube 

não se conforma com a 
indicação do Estádio 
Castelão em São Luís para o 
jogo entre o BEC e o 
Fortaleza, pela Copa do 
Brasil. A crônica esportiva 
de Bacabal e os dirigentes 
não estão satisfeito com a 
mudança e ameaçam em 
deixar a competição. O 
diretor-técnico da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, Gilberto Coelho, 
confirmou que o jogo do 
Bacabal contra o 
representante cearense será 
realizado na próxima quinta- 
feira, dia 20, em São Luís. 

Imperatriz 
O diretor de futebol 

William Marinho deverá se 
reunir com o presidente do 
clube nesta segunda-feira 
para definir alguns assuntos 
pendentes. A partir desta 
segunda-feira o clube deverá 
efetuar várias contratações. 
No Tecão Maravilha a 
diretoria anunciou para a 
hoje a peneira com os 
jogadores de idade numa 
faixa etária entre 17 a 25 anos 
de idade. 

Indeciso 
A contratação do atacante 

Renato Gaúcho por parte da 
equipe do São Paulo ainda 
não foi definida. Um impasse 
criado entre a diretoria do 
Fluminense e o jogador está 
impedindo que Renato 
Gaúcho vista a camisa do 
tricolor do Morumbi. Renato 
Gaúcho já anunciou que não 
pretende mais vestir a 
camisa do tricolor das 
Laranjeiras. 

Loteria Esportiva 

Concurso 162 

Jogo 01 — Palmeiras/SP x P. Desportos/SP 

Jogo 02 — Corinthians/SP x Mogi-Mirim/SP 

Jogo 03 — Santos/SP x Juventus/SP 

Jogo 04 — União S. João/SP x S. Paulo/SP 

Jogo 05 — Guarani/SP x América/SP 

Jogo 06 — São José/SP x Botafogo/SP 

Jogo 07 — Rio Branco/SP x P. Santista/SP 

Jogo 08 — Inter/RS x Caxias/RS 

Jogo 09 — Juventude/RS x Grêmio/RS 

Jogo 1 0 — Guarani/MG x Cruzeiro/MG 

Jogo 1 1 — Uberlândia/MG x Atlético/MG 

Jogo 1 2 — Coritiba/PR x Fco. Beltrão/PR 

Jogo 1 3 — Atlético/PR x Paraná/PR 

O professor de Educação 
Física, Antonio Lisboa Moraes 
Saraiva, apresentou na última 
sexta-feira à Câmara de 
Vereadores, empresários, 
entidades civis e militares, 
imprensa e à Federação de 
Atletismo do Maranhão, o 
projeto composto de propostas 
e metas com o calendário de 
atividades esportivas previstas 
para o ano em curso. No seu 
conteúdo este projeto traz uma 
visão clara e objetiva das 
necessidades básicas da 
Associação num todo, e com os 
benefícios adquiridos irá 
proporcionar uma integração 
social na prática da modalidade 
esportiva, além de resgatar o 
desenvolvimento do desporto 
amador e incrementar a 
performance de nossos valores 
a nível estadual e nacional. 

A Associação de Corredores 
de Rua de Imperatriz espera 
que haja uma conscientização 
plena e necessária para o 
fortalecimento de uma 
integração sócio-esportiva de 
todos, no desejo de bem servir 
esta comunidade e juventude de 
Imperatriz e Região Tocantina. 

Propostas e metas 

~ 'í&Sí 
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Corredores de rua aguardam com expectativa o início das atividades de 1997 

1.1 —Aquisição de uma 

sede própria com água e 

luz de fácil acesso para a 

comunidade e atletas. 

* Reforma e ampliação 
do Complexo Esportivo 

Barjona Lobão — Pista de 

Atletismo. 

1.2 — Aquisição de 

materiais para escritório: 

01 Mesa, 01 Máquina de 

Datilografia, 01 Fichário, 
01 Estante de Ferro, 10 

Cadeiras de Madeira 04 
Bancos Grande, 01 Quadro 

Negro e 20 Pastas 

Escacelas; 

1.3 — Aquisição de 

material para treinamentos 
e competições: 

06 Cronômetros, 10 

Pranchetas, 20 

Bandeirolas, 10 Apitos, 10 

Pares de Tênis, 02 

Colchões, 02 Discos, 02 

Pesos, 01 Implemento para 
salto em altura, 10 

Barreiras, 10 Cones para 
Funil e Identificação de 

Provas de Rua, Camisetas. 

Bonés e Número de 

Inscrições; 

1.4 — Criação de um 

Ranking para as provas e 

corridas de rua com a 

classificação de 02 atletas 
para a Corrida de São 

Silvestre e premiação dos 

melhores atletas do ano. 

1.5 — Contribuição dos 

associados, colaboração 
nas mensalidades, 

aquisição de incentivos e 
ajuda de custos para os 

atletas e os seguintes itens: 

Troféus Personalizados, 

Medalhas Personalizadas, 
Premiação em Moeda 

Corrente, Passagens Vias 

Rodoviária ou Ferroviária. 

Convênios e Contratos de 
Patrocínio para atletas 
com melhor nível técnico, 

Convênios para Realização 
de Bingos, conforme a Lei 

Federal nQ 8.672 de 06 de 

junho de 1993. 

1.6 — Proposta na 

mudança do estatuto da 

Corrim em associação 

comunitária com o 
objetivo de atender ás 

necessidades básicas da 

comunidade em caráter 

social e esportivo para as 

crianças carentes. 

— Convênios e 

contatos com médicos, 

ambulatórios e hospitais 

para a assistência médica 

hospitalar para associados 
e atletas. 

1.7 — Proposta para 

ministrar palestras, cursos 
e outros eventos sociais 
ou esportivos para a 

comunidade local e outras 

cidades; 

Associação dos Corredores de Rua de Imperatriz 

Fundada em18 de Outubro de 1989 
Filiada â Federaçãode Atletismo do Maranhão 

C G C 35165067/0001-60 
Impeiatriz Maranhão - Brasil 

FAMA 

( AI-F.NDÁRIO Dl VnVIlMDKS KSrOKI IV\S l'KI \ IS IAS l'AI< \ l'>" 

DATA CORRIDAS V TORNl/IOS LOCAL PROMOÇÃO t 
OKG.AM/.At. ÃO 

23/02 li Corrida do Camelô Imperatriz SINDICATO. 
DOS CAMJil.OS 

23/03 VI Corrida da Escolu Rui Barbosa Impcrainz F. R B - CORRIM 

20/04 iX Corrida de Rua Baden Powel! Imperatriz GRUPO - CORRIM 

2U,2irw ! Copa Minni e Infanlil de Allelismo Imperatriz CAK - COKRIM 

OIAF Corrida do Trabalhador Impei ali i/ SFSI - CORRIM 

Junho IV Corrida da Fogueira Imperatriz VBPM Simis CORRIM 

Junho 1 Corrida do Aniversário da Mirante Imperatriz GRÊMIO - CORRIM 

06/07 Aniversário "Annazein Paraíba iinpcrairiz ARMA71 M PARAÍBA 
CORRIM 

16/07 Ainvcisáriode Imperatriz -16 de Julho Imperaln/ PRITLIT1 'RÃ 
- CORRIM- 

Agosto IV Corrida dos Garçons Imperai nz SINDICAI O DOS 
GARÇONS-CORRIM 

23/08 VI Ccoxh "largue o Cigarro Concndo" Impei atnz AABB - CORRIM 

31/08 Vil Volta do 50" BIS Imperatriz 50° BIS - COKKIM 
06/00 Corrida da Independência Imperatriz FRITO TURA 

-CORRIM • 
10/09 i Comda da Imprensa Imperatii/ SINDIC ATO DOS 

R ADIALISTAS - CORRIV 
13/09 I Caminhada da Beira-Rio Imperatriz CORRIM 
19/10 Comda de Aniversário da Cokrim 

(118 Amos) Imperatriz COKRIM 
19/10 111 Corrida do Bairro Santa Rita Imperairiz IÍMULÁR! 

- CORRIM 
28/10 Comda do f uncionário Público Impcialn/ PREFEITURA 

CORRIM 
15,16/11 IV Troféu liiiijcralri/eiisc de Atletismo Imperai ri/ 50° BIS - CORRIM 
11/12 IV Corrida "Dia do Marmbciro" Imperatriz MARINHA 

-CORRIM- 

\LL\ DÁR1U DE C ORRIDAS EM ERVAS LO( Al PROMOÇÃO E 
OKCAIM/.AÇÃO 

Abnl IP C omda Aniversário dc Açailãndia Açailândia - MA rcTEiruRA 
Maio Jugos oo Tocantins - 10 Vugustinopolis - K PREFEITURA 

COR Ri Vi 
Maio omda Aniversário dc Aiaguanu - Tü Araguanta - IO PREri.nuRA 

Comda "Sino dc Nazaié" - PA Melem - PA PRKH TTURA 

A-ÜIIIIH» Comda de São Silvestre - SP São Paulo - SP FRl i rilT iKA" 
CIJAI 

( OKKI.M, iLUI* AXKS PROMOVI IVI)(» SAI IU ! VSSOt D ST V PAU i ir.PH- 

1.8 Proposta para ser 1.9 — Proposta para 

realizada em Imperatriz, realizar o intercâmbio com 

uma clínica sobre a outras Federações de 

modalidade esportiva de atletisnío a nível nacional, 
atletismo com a presença principalmente na Região 
de um atleta de nome e Tocantina e Estado do 

nível nacional. Tocantins. 

BRIfflZtn 
Oide 

i 

Na Avenida Gefúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Agito 
no B/c 

E hoje o grande dia. O 
Balneário Iate Clube vai ser 

) bicho neste domingão com 
a realização do seu Carnaval 
do "Ixiva-Pratos", que será 
iniciado às 10 horas e toda a 
programação já foi 
preparada. Vai ter tudo. 
Muito som e, claro, a 
gostosíssima Draft Beer — a 
cerveja sensação do 
momento. As primeiras mil 
pessoas receberão camisetas 

e bonés. 
Apagando 
velinhas 

Quem está aniversariando 
no próximo dia 20 é a colega 
Liliani Monteiro, repórter da 
editoria de economia de "O 
Imparcial". Atualmente ela está 
de férias, viajando com seu 
marido, o também jornalista 
Emílio Azevedo. 
Antecipadamente, os votos de 
mil alegrias na passagem da 
data natalícia. E o que deseja os 
funcionários do Jornal Capital. 

De volta v 
ao rádio 

Quem estará voltando ao 
rádio nesta segunda-feira é a 
alto astral Elizângela Lemes, 
com quem tive o prazer de 
trabalhar no Sistema Nativa 
de Comunicações. Com seu 
jeito especial de ser, 
facilmente conquistará a 
simpatia dos radiouvintes que 
ainda não conhecem o seu 
trabalho. É pura adrenalina, 
galera! 

Um 
alô 

Para o jornalista Aquiles 
Emir, atualmente 
assessorando a Associação 
Comercial do Maranhão e o 
grupo Alvepar, lá em São 
Luís. Já esteve em Imperatriz 
quando trabalhava no Sebrae- 

MA. Trata-se de um 
profissional competente e que 
tem mostrado o seu talento 
através das páginas de "O 
Imparcial", jornal para o qual 
escreve uma coluna sobre 
assuntos econômicos. 

Filmando 
tudo 

O trabalho que o 
cinegrafista Henrique Lobato 
vem desenvolvendo na 
Secretaria da Comunicação e 
da Cultura vem conquistando 
a simpatia do titular da 
Comunic, Edmilson Sanches. 
Segue à risca todas as 
determinações da 
coordenação de jornalismo da 
pasta e não 

mede esforços no sentido 
de fazer as melhores imagens 
do governo Ildon Marques. 

Mudando 
de idade 

Quem aniversaria hoje é o 
agente da Polícia Civil 

Torquato. Com certeza, o 
dia vai ser de muita 

movimentação em sua 
residência, quando os 

familiares e amigos 
externarão votos de 

felicidades e muitos anos 
de vida. Torquato é uma 
pessoa que prima por 

uma filosofia de vida em 
seguir os caminhos da 

ética profissional e 
respeitabilidade para com 

as pessoas que estão a 
sua volta. Um ser 

humano realmente amigo 
de todos. 

i 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - ZEN 

r 

Aries 
n 

Gêmeos Leão .o. Libra Sagitário Aquário 

ü 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 agilos. 

Pela manhã você se sentirá meio 
indisposta e ê melhor evitar programas 
mais agitados. No amor, tente manter 
um clima harmonioso. 

Se possível, fique sozinha esta 
noite, pois você precisará analisar. 

A influência de Mercúrio vai 
chamar sua atenção para os 
relacionamentos em geral. Mal- 
entendidos terão fim com base na 
Justiça. 

Alua acentua seu lado mais prático. 

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. 

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

Concentre seus pensamentos em 
tudo o que de melhor você deseja. 

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. 

Touro Câncer 

ni) 

Virgem 
ÍTl 

Escorpião Capricórnio Peixes 

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

A sinceridade excessiva pode 
ferir alguém de sua estima, 

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

Procure se preservar de possíveis 
desgastes emocionais ou físicos. 

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

Curta a noite deste domingo com 
alguém que ama. 

Será muito importante você dedicar 
total atenção àqueles que procurarem 
sua ajuda. Uma atitude construtiva 
pode fazer milagres! 

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

Mercúrio passa a brilhar em seu 
signo, tornando muito produtivas as 
conversas e a troca de idéias, Aproveite 
para rever os amigos! 

O isolamento lhe permitirá analisar 
melhor seus problemas. 

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. 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 Difusora Cana,^Q 

TV 

Mirante Canal 
13 

TV 

Nativa Canal 
21 

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 Jornal 

Capital no 

Carnaval do 

Lava-Pratos. 

Bic é o ponto 

06:00 Educacional MEC 
06:30 C) 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 
11:00 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- 

i'livros. 

RlUNUIJl' COM 

SCOIJUANÇA. 

UCSPITIT O 

SCIJ 

SCMCLIIAMC. 

05:50 Educação em Revista 
06:15 Um Salto Pará 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 Faustáo 
19:00 Campeonato Brasileiro 
21:50 Fantástico 
22:50 Sai de Baixo 
00:00 Placar Eletrônico 
00:30 Domingo Maior 

Náo 

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 Fulsal 
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 Montecristo 
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 Npite - Stingray 

- Contrato de Risco - O Fim 
da Linha 
00:45 Encerrairténto 
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Linda veloso 

Amigos .;:L 

Entre os amigos que levaram o grande abraço ao prefeito lldon 

e Shirley Marques pela grande data de comemoração de 

aniversário de casamento, destacamos aqui mais alguns casais: 
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IJton (irmão de Shirley) c li ilm/i, prestigiaram a festa 
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Antonio e Violeta Rocha, amigos do casal 
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Rubens e El ema Jardim posaram para a a coluna 
Francisco Almeida (Armazém Paraíba) e Iranete, com uma amiga 

il 
1 Aí 

■A- A 

I 
iil ííAíí A 

llíiiil 

m 
^ ■ 

A - 

v * f: vM 
r- : 

S-í 

iiliii 
isSW; 

I 
i Ü I 

I 

: :• :: 
mm 

wm «i 

i 
* SS; 

Zacarias e Cirene Karan foram levar seu abraço a lldon e Shirley O simpático casal Cleonir e Alda, também prestigiaram a comemoração 

M. M jòiqs Óticas 

íi- 

S 'íack metlkoR joiciy com 

ft?0/ melKcm proço 

/o 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de 

pWWÇ?£:':': y-rÀiNi;-: 
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FRANCOS. 

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

PEIXES Ê FBIDS 

ÃTXCAOO E WBEaCi 



"" —^ ■ ■ 

l 

\ r 
r r\ 

1 1 

v W ^ J 

n 

N 
u 

amaL 

n " 

(onr 

n 

"y, 

Iòj 

Domingo, 1G de fevereiro de 1997 

Editor. Raimundo Primeiro - Telefones: (098} 721-5087/723-2411 
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Coleções de Paris 
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CERRUTI 

Comprimento no joelho, 

cintura marcada e 

modelos-tubo, muitas 

vezes com saia e vestidos 

retos até tornozelo foi o 

conforto apresentado por 

Cerruti. A moda noturna 

veio acompanhada por 

transparências (aliás, 

presente na grande 

maioria dos 89 desfiles 

em Paris) e a linha 

|masculina mostrou paletós 

e smokings enriquecidos 

por fios brilhantes. 

HERMÉS 

O charme e a beleza confirmaram 

■o estilo Hermes na passarela. Com 

materiais belos e finos, surgem os 

coloridos, principalmente os 

avermelhados, nos modelos 

clássicos e ainda as peles de 

carneiro e os pêlos de camelo. A 

noite a seda radzimir e o cetim 

couro 
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LACROIX 

L«cr©ix misturai 

de cdres, 

tecid®s, 

estaim(asis e 

textums 

destin«al«s « um® clientel» de lux©, Itelíssima. 

P«r« © di®, marram, verde vermelh© e © 

campriment© pel© jaelh®. A naite, « mulher cíntil® 

em tons de ©ur© e cafcre. 

LAíiORATOKIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 
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Crônica 

Entre quatro paredes 

por Mirella Giovanetti 
Especial para Revista do 

Primeiro 

Dizem que a mulher ideal 
é aquela que socialmente é 
comportada e uma puta 
entre quatro paredes. Não é 
realmente necessário que 
seja entre quatro paredes. 
Pode ser na praia, dentro do 
carro, no topo de um prédio 
ou em qualquer lugar que a 
imaginação quiser. 

Andressa, 23 anos, adora 
transar com o namorado nos 
lugares mais diversos. "Uma 
vez fomos numa festa e após 
várias cervejas comecei a 
ficar com tesão. Chamei o 
Guilherme e fomos 
discretamente ao banheiro 
feminino. Foi uma trepada 
incpível". 

"Fu amo a Andressa e a 
considero extremamente 
sexy. Neste-dia da festa foi 
muito gostoso. O único 
problema foi nos apoiarmos 
na pia e ela despencar. Fez 
um barulho enorme. Saímos 
do banheiro com caras de 
culpados e um sorriso no 
rosto", conta Guilherme 
rindo, relembrando a 
situação. 

Indiscutivelmente, os 
homens nà sua maioria não 
sentem mais tesão que as 
mulheres mas estas são 
responsáveis pela 
criatividade. Inventam os 
lugares, as diferenças, 
formas e até o momento 
apropriado. 

"Carla tem uma 
imaginação fértih Nosso 
namoro nunca fica monótono 
porque ela não deixa. Uma 
vez fomos num restaurante 
e ela começou a me passar a 
perna por debaixo da mesa. 
Fiquei super excitado e 
saímos do restaurante 
imediatamente. Nós carros 
as brincadeiras continuaram 
e não agüentei. Estacionei e 
fizemos amor no meio da 
rua, conta Mariano, 27 anos, 
namorado de Carla. 

"Adoro fazer essas 
loucuras com o Marianio. Às 
vezes ele até briga comigo 
dizendo que sou muito 
tarada mas sei que no fundo 
ele adora. Quem parou o 
carro foi ele. E não 
agüentaria chegar ao motel". 

0 risco... Como é gostosa 
a possibilidade de sermos 
pegos em flagrante! Quantos 
casais deixam a comodidade 
do lar para transarem 
propositadamente nos 
lugares mais arriscados? 
Todos nós sabemos que o 
proibido é melhor. 

Eliana, 19 anos, adora 
esse tipo de risco; "No 
inverno, fui na casa do 
Leonardo de sobretudo e 
espartilho por baixo. A mãe 
dele abriu a porta, me 
cumprimentou e foi para a 
cozinha. Quando o Léo 
apareceu na sala, abri o 
casado e fiquei olhando para 
a cara dele. Ficou assustado, 

mas depois veio, me deu um 
beijo e falou que iríamos 
sair. Transamos dentro do 
elevador!!!" 

"Quando a vi vestida 
daquele modo não acreditei. 
Precisava pensar em alguma 
coisa rápido. Resolvi unir o 
útil ao agradável. Puxei a 
Eliana para fora do 
apartamento, travei o botão 
do elevador e o resto (da já 
contou. O difícil foi explicar 
para minha mãe porque 
voltamos após 10 minutos. 
Ela não entendeu nada", 
lamenta Leonardo, 20 anos. 

Os homens também tem 
seus impulsos de 
criatividade e quando isso 
acontece, deixam as 
mulheres extremamente 
constrangidas. 

Fabíola, 21 anos, 
relembra o quanto foi 
divertido o aniversário de 
Daniel, 24 anos. 
"Resolvemos comemorar o 
aniversário do Dani num 
motel. Ele sabia disso, mas 
não sabia que eu já tinha 
reservado o quarto e 
enchido de bexigas e 
cartazes. Quando chegamos 
ao motel, ele não acreditou. 
Me beijou muito, e depois do 
"Parabéns", pediu que eu 
aguardasse, pois também 
tinha uma surpresa... Foi até 
o carro e trouxe um pacote 
de presente. Achei estranho, 
já que o aniversário era dele. 
No pacote tinha um short- 
doll magnífico. O Dani me 
olhou de um jeito safado e 
disse:'Dança pra mim'. 
Fiquei com vergonha, mas 
acho que dancei bem, pois 
ele nem me deixou terminar. 
Estava morrendo de lesão. 

"Eu amo a Andressa e a 
considero extremamente 
sexy" 

"Acho que foi uma das 
melhores transas que 
tivemos. A Fabíola ficou 
maravilhosa naquele 
lingerie. Mesmo sem música 
sua dança foi magnífica. 
Sempre tive vontade de ver 
minha namorada dançando 
para mim em 'Nove semanas 
e meia de amor' e a Fabíola 
não ficou devendo nada para 
o filme. Foi o melhor 
presente de aniversário que 
um homem poderia ganhar", 
conta Daniel. Dançar para o 
homem... Desde a 
antigüidade as mulheres 
usam esse artifício para 
seduzir. João Batista teve 
sua cabeça numa bandeja de 
prata devido à dança 
feminina. Seja com véus, 
lingeries ou com vestido 
curto, a dança enlouquece 
os homens. 

"Faz dois meses mais ou 
menos, cheguei em casa e 
estava tudo apagado. 
Chamei pela Helena, mas 
não obtive resposta. De 
repente, começou a música 
egípcia e ela saiu do quarto 
de odalisca. Não sabia 
quando e onde ela aprendeu 
a dançar assim mais fiquei 

desnorteado. Helena 
dançava com um cinto cheio 
de moedinhas penduradas e 
estas chacolhavam no meu 
rosto. Apesar do tesão, não 
quis interrompê-la devido à 
beleza da dança. Quando 
terminou levei-a nos braços 
para o quarto, deixando as 
roupas de odalisca pelo 
caminho. Fui até o Sultão 
mais feliz daquela noite". 
Relembra Andersom, 32 
anos. 

"Uma vez fomos num 
restaurante assistir 
bailarinas dançar a 'Dança 
do Ventre*. Vi que o 
Anderson ficou babando e 
quase não agüentei de 
ciúmes. Sem que ele 
soubesse, comecei a fazer 
aulas de dança. 

Depois de 5 meses, 
quando me senti preparada, 
fiz essa surpresa. Nunca vi 
o Anderson tão excitado 
como naquele dia. Até hoje, 
danço para ele antes de 
transarmos", conta Helena. 
20 anos. 

E claro que nem todas as 
mulheres nasceram para 
dançar, mas nem por isso 
deixam de seduzir o seu 
homem. Um beijo, um 
carinho, ou até um olhar 
podem instigar o sexo 
masculino. 

"O Beto tem a mania de 
me chamar de gata, e com o 
passar do tempo passei a me 
sentir como tal. Como toda 
gata que se preze, comecei 
a sentir vontade de transar 
no telhado. Esperei que 
fôssemos para o sítio e 
quando chegamos, subi no 
telhado. Atraí o Beto 
dizendo haver uma telha 
quebrada e ele precisava ver. 
Quando subiu, eu já estava 
completamente nua 
esperando. Disse para ele 
beijar a sua gata e ele não 
perdeu tempo. Depois de 
transarmos, demos muitas 
risadas de nossa loucura", 
conclui Marina, 30 anos. 

"Eu esperava ver tudo no 
telhado, menos minha 
mulher nua. Foi 
inacreditável!!! Apesar do 
desconforto a minha gata foi 
um arraso. Todo dia fico 
torcendo para quebrar 
alguma telha e o fato se 
repelir mais uma vez, quem 
vai esperá-la nu lá em cima, 
sou eu...", diz Belo com 
enorme satisfação. 

O que pode acontecer 
entre homens e mulheres é 
a coisa mais imprevisível do 
mundo, só depende da 
criatividade de todo casal. 
Ainda bem diferente do 
ditado popular, as paredes 
não tem ouvido e nossa 
imaginação pode ultrapassá- 
las desapercebida... 

Se você quiser contar sua 
experiência sexual escreva 
para: 

Revista do Primeiro — 
Jornal Capital — Super 
Quadra 602, Rua 4, Casa 
3, CEP 65900-000 

ipF - 

- mu 
^ : v." 

4- ' 

> 

an w- ■ 

ii 

& 
m 

W» *8 

a 

l 

ü 

I V- •í 
mm 

Ml 

/ 

panas 

por José G. Lima 

Contabilista 

O Brasil sempre foi 

considerado 

Como um grande 

campeão 

Em desigualdade social 

Com o seu povo 

condenado 

A conviver com ladrão 

E corrupção imoral 

Será que nosso 

capitalismo 

E o mais selvagem de 

todos? 

Os empresários os 

maiores pilanlras da 

história? 

Sim, porque sofrem de 
sadismo 

Possuem tentáculos 
como os polvos 

E consideram os mais 

fracos como escoria 

O que estão fazendo: os 

Sindicatos, 

Os partidos políticos. 

Igrejas e organizações 

comunitárias, 
Que justifiquem os seus 

atos? 

Pois os sem-terra e os 

sem-teto continuam aflitos 
E vivendo em condições 

precárias 

Mas não pretendo 

Falar nesta poesia 

Apenas de gente 

desagradável 

Porque entendo 

E afirmo isso sem 

hipocrisia 

Que também tem 
pessoas de moral 
irretocável 

Infelizmente são poucas 
Aqui no Brasil, funciona 

a lei de Gersom 

Que quer dizer, haver 

sempre vantagem. 

Pessoas honestas são 

pressionadas para ficarem 

loucas 

A voz dos famintos não 

tem som 
E se acomoda diante da 

desvantagem 

A fãmília de baixa renda 

Terá que percorrer 

0 caminho da dificuldade 

Sofrendo mais do que ri 

encomenda 

Porque não tem a quem 

recorrer 

Dificilmente verá um 
filho ingressar numa 

faculdade 

1 is a chave da caixa 
preta 

Da distribuição de renda 

nacional: 

A educação, 
Vai ser preciso um 

governante porreta 

Que a adote como sua 
meta opcional 

E de longa duração 

II 
ADM 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

G ALERTA 
'' ♦*      

Apresentação: Demerval Moreno 

Aeportasem: Nilson Santos 
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■ México 

Duas economias, duas moeda 

O sucesso do setor dolarizado da economia mexicana mascara a fragilidade doméstica 

Mal se passaram dois anos 
desde que o México caiu em 
redesastrosa desvalorização 
do peso em dezembro de 1994, 
e o país está sendo 
considerado como um 
"modelo"de recuperação por 
ninguém menos do que 
Robert Rubin, o secretário do 
Tesouro dos Estados Unidos. 

O oposto é verdadeiro - 
pelo menos do que se refere à 
economia baseada na moeda 
mexicana. A economia interna 
do México, em relação ao 
peso, não se recuperou nem 
um pouco do desastre e 1994 
e continua encolhendo em 
termos de empregos e poder 
aquisitivo. 

E apenas a economia 
baseada no dólar, estruturada 
em torno das "maquiladoras"- 
as montadoras isentas de 
impostos e que exportam sua 
produção -, que está 
apresentando um bom 
desempenho. 

As indústrias 
"maquiladoras" baseadas no 
dólar, v que se concentram ao 
longo da fronteira com os 
Estados Unidos, estão 
dominando a vida econômica. 

v .quanto as indústrias 
.acionais no México central e 

meridional declinam. Esse 
setor possui agora mais de «SOO 
mil trabalhadores e representa 
mais da metade das 
exportações não-petrolíferas 
do México. 

Até agosto do ano passado, 
o México tinha 3.233 fábricas 
"maquiladoras", e novas 
unidades entram cm operação 
ao ritmo de duas por dia, 
apesar da desvalorização de 
1994. 

Enquanto isso, pelo menos 
duas fábricas de capital 
mexicano operando na 
economia interna baseada no 

peso vêm encerrando suas 
atividades todos os dias. Elas 
estão sendo pressionadas por 
altas taxas de juro, tributação 
pesada (aplicada por 
imposição do Fundo 
Monetário Internacional), 
regulamentos obstrutivos e 
uma incapacidade de fazer 
cumprir contratos e cobrar 
dívidas. 

As taxas de juro reais estão 
claramente sobrelevadas, com 
rendimento dos títulos do 
Tesouro de aproximadamente 
30%, em comparação com uma 
taxa de inflação oficial de 15%. 
Este alto custo de 
financiamento resulta 
principalmente de uma grande 
dívida externa - US$ 180 
bilhões - e um crônico déficit 
no balanço de pagamentos. 

Se desconsideradas as 
transações da "maquiladores", 
o déficit no balanço de 
pagamentos mexicano ficaria 
ainda pior. Subtraindo o 
superávit líquido de IIS$ 4,6 
bilhões correpondentes às 
transações da "maquiladoras", 
o superávit comercial oficial 
do México - IJSÍ> 5,5 bilhões 
até 30 de setembro passado - 
diminuiria para apenas US$ 
900 milhões. 

Contudo, o sucesso das 
"maquiladoras"que operam 
em dólar pouco acrescenta à 
economia real do México. O 
valor agregado na forma de 
salários e outras rendas doi 
inferior a 5% dos US$ 26 
bilhões em produção 
equivalente das 
"maquiladoras" nos nove 
primeiros meses de 1996, 
segundo as estatísiticas 
oficiais. 

Apesar da contribuição do 
setor das "maquiladoras", a 
capacidade do México de 
honrar o serviço de sua dívida 

computada em dólares ainda é 
muito dependente do sucesso 
da economia baseada no peso, 
que está em contração. No ano 
passado, Washington foi 
reembolsada em 75% de seu 
empréstimo-socorro ao 
México, mas nenhum 
reembolso antecipado foi feito 
ao FMI e ao Banco Mundial. 

O FMI, o Banco Mundial e 
o Banco Inler-americano de 
Desenvolvimento (BID) 
estariam planejando novos 
empréstimos no valor de US$ 
19 bilhões para este ano, com 
US$ 7 bilhões de dinheiro 
novo e o restante para rolagem 
de empréstimos correntes que 
o México não consegue 
liquidar. A situação pode 
piorar. Mudanças nos 
regulamentos estão 

•incentivando uma migração 
ainda maior para o setor da 
economia baseada no dólar, à 
medida que reconhecem a 
existência de "sub- 
maquiladora", isto é, firmas 
locais que suprem as 
montadoras. 

Os empregos criados e o 
eapitcu iTiveSiiuo no seior das 
"maquilaodras"sào positivos 
para a economia. Mesmo 
assim, existem profundas 
ramificações de longo prazo 
como conseqüência do apoio 
governamental ao modelo de 
fábrica de montagem. 

Em um esforço 
desesperado para criar 
empregos, o presidente 
mexicano Ernesto Zedillo 
adotou uma política que 
poderá contribuir rapidamente 
apara a ruína do peso como 
uma moeda viável. Isso ixxlerá 
então impor o estabelecimento 
de vínculos monetários mais 
estreitos com os parceiros do 
México no Nafta. 

Como toda a receita 

petrolífera e toda a receita 
líquida de exportações são 
necessárias para cobrir o serviço 
da dívida externa do país, o 
problema fica evidente. O 
México depende inteiramente 
de contrair novas dívidas em 
moeda forte para sustentar a 
ficção de que esteja 
"pagando"sua dívida externa. 

O México pagou ao Tesouro 
americano antes do prazo 
acordado IJS$ 10 bilhões dos 
US$ 13,5 bilhões do empréstimo- 
socorro de 1995. Mas conseguiu 
isso tomando empréstimos de 
US$ 7 bilhões no mercado de 
eurobônus. 

O peso está condenado 
enquanto subsistir a política do 
governo mexicano, apoiada por 
Washington, de financiar o 
comércio exterior e os déficits 
no balanço de pagamentos do 
México com renovado 
endividamento em dólar. Se 
houver outra crise do peso, a 
única solução poderá ser a 
"doIarização"da economia. 

Antes que isso aconteça, 
entretanto, existem duas oijções 
de política econômica para 
Washington, lima e considerar 
uma união monetária que 
envolva Estados Unidos, Canadá 
e México - talvez em troca da 
concordância do México em 
abrir seus setores de petróleo, 
trans|X)rtes e telecomunicações. 
A segunda é iniciar 
conversações imediatas sobre o 
jjerdào de grandes parcelas da 
dívida externa mexicana. 

A política governamental de 
promover uma deflação interna 
enquanto contrai novas dívidas 
para honrar o serviço da dívida 
corrente está destruindo 
grandes setores da economia 
baseada no peso. Sem uma 
mudança de política, estará 
pronto o palco para mais uma 
crise da moeda. 

a toda prova 

O amor nasce nos olhos 
e mora no coração 

O amor é um negocio 
que não admite sócio 

Se amar é pecado, 
jamais serei perdoado 

O amor e uma delicia, 
começa na janela e 
termina na policia 

Amor e sarna ninguém 
c onsegue esconder 

Eu queria ser o espelho 
d«» leu quarto 

Nosso amor virou 
cin/a, porque eu mandei 
brasa 

Rara que contemplar 
teus olhos, 

se eles fecham quando 
os lábios se unem 

já que o amor é cego, o 
jeito é 5r apalpando 

O amor faz passar o 
tempo e o tempo faz 
passar o amor 

Em amor < proibido 
proibir 

Rara quem ama, catiuga 
de bode é cheiro 

Amor sem beijo é 
macarronada sem queijo 

Hoje se morre de amor 
quando o marido (em 
revólver 
L Foi tudo culpa do amor 

O amor não pede, 
sempre dá 

O amor sofre e não se 
ofende 

Ninguém tem direito de 
ser feliz sozinho 

Amore Fortuna mudam 
como a lua 

Querida, sem o seu 
' carinho, sou ave sem 

ninho 
Amor, humildade e 

educação, três chaves 
para qualquer coração 

A saudade é tamanha 
que me faz voltar 

De um olhar 
penetrante, nasce o amor 

Você c a flor do meu 
jardim, por isso vivo em 
paz 

Rara que sofrer tanto, 
meu coração, por duas 
mulheres? 

O amor é como o 
pírulito. começa no doce e 
acaba no palito 

O amor nào tem Idade, 
está sempre nascendo 

c oração sem amor é que 
nem caminhão sem motor 

Todos os caminhos me 
levam a você 

Guarde no coração o 
que sentes no meu olhar 

O meu amor é tamanho 
único, serve em todas as 
mulheres 

Você é meu sonho, seu 
pai meu pesadelo 

O amor é labirinto com 
entrada íáeil e saída difícil 

As curtas ausências 
aliçam o amor, as longas o 
matam 

Fui matar a Saudade e 
voltei morrendo 

Em matéria de amor. 
meu coração é como 
coração de mãe; 

sempre cabe mais uma. 

Delírios de um herege 

Tedro de Rates Henequim 
(1680-1744) foi um dos milhares 
de portugueses que imigraram 
para o Brasil nos primeiros anys 
do século XVm, atrás do outro 
das Minas Gerais. Sua vida teria 
caído no mais completo 
esquecimento não fosse <> 
tribunal do Santo Ofício, que 
acabou com Henequim mas 
conservou a sua memória. Em 
1741. ele foi denunciado e preso 
pela Inquisição portuguesa na 
cidade de Lisboa. Três anos 
depois, foi condenado como 
herege "convicto, falso e 
impenitente" e garroteado na 
frente da família real de Portugal, 
os Bragança. Seu cadáver foi 
queimado e as cinzas espalhadas 
ao vento. 

Entretanto, não foi apenas 
mais um processo entre os 40 mil 
da Inquisição ix)rtuguesa. O ex- 
colono, que viveu vinte anos no 
Brasil, estabeleceu uma própria 

"cosmologia" «• uma visão de 
mundo bem particulares. Através 
das idéias e sonhos de 
Henequim, pode-se saber um 
pouco mais sobre a cultura 
ix)])ular e os mitos do império 
ix)rtuguês, do qual o Brasil fazia 
parte. O pesquisador paulista 
Plínio Freire Gomes, da USP, 
encontrou nos arquivos da Torre 
do Tombo, em Lisboa, a estranha 
história de Henequim e conta 
essa vida em "l lm I lerege vai ao 
Paraíso". 

A história de Henequim 
resume uma série de traços 
culturais da civilização 
portuguesa de então, muitas 
vezes contraditórios. Filho 
bastardo do cônsul holandês em 
Lisboa com uma criada 
portuguesa, é educado por uma 
família holandesa i protestante, em 
Portugal, e deixas |X)r um frade 
jesuíta. Desiste de partir para a 
Holanda aos 20 anos e vai para o 

Brasil, instigado pelo frade e. 
mais provavelmente, pela 
descoberta do oulo no que hoje 
é 

Minas Gerais. Mas não 
enriquece e vinte anos depois 
volta à Portugal. No Brasil, 
Henequim entra em contato com 
cristãos-novos, quer dizer, judeus 
batizados à força, que lhe 
ensaiam a cabala. De novo em 
Lisboa, Henequim passa por 
novas peripécias, até que é 
acusado e preso |x'la Inquisição. 

"Seria Henequim mais um 
desníiolado naquela terra onde, 
no mote de embaixador inglês, 
metade da jxppulação aguardava 
a vinda de D. Sebastião?", 
pergunta-se o autor em um 
trecho. Não, o "herege" não foi 
considerado maluco, do contrário 
não teria sido julgado pela 
Inquisição. Além do mais era 
ixpbre, v hoje sabe-se que o Santo 
Ofício tinha esixrial predileção 

em condenar ricos, confiscados 
os bens dos acusados que 
confessarem. Quem não 
confessava enfrentava um ciclo 
terrível de torturas, mas, se não 
falava, seus bens pelo menos 
ficavam com os herdeiros e 
filhos, como foi estabelecido no 
concilio de Verona, no século XU. 
Henequim nào só confessa sem 
tortura, como tenta convencer os 
inquisidores da verdade de sua 
dolrina, em um caminho que o 
leva direto ao garrote. 

Mas o que ele defendia? A 
natureza andrógina de Maria, 
mãe de Cristo; a volta de D. 
Sebastião e o estabelecimento do 
"Quinto Império"da cristandade, 
no Brasil; e que o "Paraíso 
Terrestre" exisita e ficava 
(incrível) nas serras brasileiras, 
em algum lugar do sertão. Idéias 
absurdas vistas aos olhos de hoje, 
mas no início do século XVIII 
quem sabia ler andava sempre 

com a Bíblia debaixo do braço. 
Versando em teologia, latim e 
hebraico, o acusado é levado a 
sério. E morre. 

Gomes tenta estabelecer ao 
longo do livro alguns paralelos e 
semelhanças entre a história de 
Henequim e outras de 
"hereges"italianos do final do 
século XVI, descritas |x>r Cario 
Ginzburg em o "O Queijo e os 
Vermes" e "Os Andarilhos do 
Bem" (também publicados pela 
Companhia das Letras), que 
descrevem as crenças populares 
na região do Friuli, norte da Itália. 
O paralelo é correto, à medida 
que todas eram cosmologias 
jx limiares (mesmo diversas) que 
desapareceram e remontavam a 
períodos bem mais antigos, com 
a Idade Média e os cultos 
agrários da época romana. Foi 
todo um elo que a humanidade 
jxTdeu entre os séculos XVI e 
XVIII e que em algumas regiões 

do Brasil, como em Canudos (no 
caso do Scbastianismo) 
sobreviveu até o final do século 
passado, quando foi 
definitivamente varrido pela 
modernidade (no nosso caso, 
uma combianação de guerras, 
políticas desastradas e 
industrialização. 

ü autor também se aventura 
por outras hipóteses 
interessantes. Segundo 
Gomes, foi a imigração de 450 
mil portugueses (algumas 
fontes falam em 800 mil), 
durante a corrida do outo em 
Minas, que difundiu a língua 
portuguesa no interior do 
Brasil. Antes o uso do idioma 
estava circunscrito ao litoral, e 
no interior falavam-se dialetos 
tupis. Essa hipótese bota por 
terra a do Senador Darcy 
Ribeiro, para quem o 
português foi difundido no 
Brasil por escravos. 
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SEM 

A revista Destino deste mês mostra que os espíritos obsessores são 

entidades sem luz, que podem provocar sérios distúrbios emocionais e 

psíquicos. Conheça os sintomas da obsessão espiritual e os melhores 

caminhos para se ver livre dessa ameaça. 

NAS 

BANCAS 
EDITOR» 
QÍOBO 

ONDE O FUTURO ACONTErF. ANTES, 
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■ Patrimônio 

Um dia para a arte nacional 

Equipe prepara reedição do "Dicionário 

Brasileiro de Artes Plásticas" 
Pesquisar a vida de 

escultores e pintores e ter um 
panorama geral das artes 
plásticas no Brasil não é tarefa 
fácil. Faltam livros abrangentes 
e referências simples sobre 
milhares de artistas, como data 
e local de nascimento, tempo 
de produção e até fases da 
carreira. Um novo projeto, 
porém, pode facilitar a consulta 
destes dados: é a reedição do 
"Dicionário Brasileiro de Artes 
Plástica", empreitada que já 
começou mas ainda precisa de 
verbas para deslanchar. 

A última edição do 
"Dicionário Brasileiro de Artes 
Plásticas" foi feita em 1972 e 
tem Ki mil verbetes, 
distribuídos em quatros 
volumes. Evidentemente, essa 
edição está desatualizada e fora 
de catálogo. O produtor 
cultural Fábio Ferrari Porchat, 
dono de uma empresa de 
marketing cultural em São 
Paulo, está organizando uma 
segunda edição do dicionário, 
revista, amplicada e com 
qualidade gráfica compatível 
com os tempos atuais. Porchat 
já obteve do Ministério da 
Cultura a aprovação do seu 
projeto, e a Fundação 
Biblioteca Nacional licenciou 
sua empresa para fazer a 
segunda edição. O projeto é em 
convênio com a Biblioteca 
Nacional e com apoio do 
Ministério da Cultura. 

"Vamos inserir entre 16 mil 
e 20 mil verbetes no dicionário 
e excluiremos vários antigos", 
disse Porchat, que já conlactou 
intelectuais que reeditarão a 
obra - entre eles o curador 
Fábio Magalhães, ex- 
conservador - chefe do Masp, 
e o historiador José Roberto 

■ Programação 

Teixeira Leite. Segundo 
Porchat, o projeto está nessa 
primeira fase, com a triagem 
dos verbetes antigos. A nova 
edição do dicionário terá 10 mil 
exemplares, cada uma com 
quatro livros, totalizando 40 mil 
volumes, impressos em papel 
couché. Será apenas em 
português e terá várias 
ilustrações coloridas (ao 
contrário da de 1972), 
abordando temas como 
pintura, escultura, desenho, 
gravura. arquitetura, 
urbanismo, design, 
paisagismo, fotografia, 
cerâmica e folclore. A obra 
pretende fazer uma síntese 
das artes plásticas no Brasil 
do século XVI até hoje. 

A segunda fase 
compreenderá a inserção 

dos novos verbetes. O 
governo também aprovou a 
captação de recursos para 
a obra através da lei 
Rouanet, que dá abatimento 
de impostos de rendia para 
empresas que façam 
investimentos em cultura. 
"Os patrocinadores 
também terão as logo- 
marcas das suas empresas 
impressas na capa e uma 
referência ao patrocínio da 
obra no começo", disse 
Porchat, que estima o custo 
total da nova edição em R$ 
2,2 milhões. A captação de 
recursos está sendo 
administrada pela 
Assessoria, empresarial de 
Curitiba. Porchat procura e 
estuda parcerias para a 
nova edição do dicionário. 
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Rádio recupera meninos de rua 

Cacique AM já fez o mesmo com doentes mentais 

De uma maneira diferente, 
a rádio AM Cacique Jovem Pan 
Sat, em Santos, está 
trabalhando para a 
recuperação de menores que 
viveram nas ruas da cidade. 
Todas as segundas-feiras, das 
2()h às 21h, vai ao ar o 

programa Rádio Moleke, 
apresentado por cinco ex- 
menores de rua. A 
programação conta com 
entrevistas, rap, rock e pagode. 

Os donos dos microfones e 
das pautas são Vagner Alves, 
Carla Soares, Aparecido 
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Ex meninos de ruu na Cacique Jovem Pan de Santos 

Chlmar, Washington de Oliveira 
e Cristiano Soleri. Todos com 
idades entre 13 v 16 anos. O 
programa e coordenado pela 
psicóloga Claudia Alonso e o 
lerapeula Renato Di Renzo. A 
idéia surgiu ai)ós o sucesso do 
Rádio Tam Tam, programa 
produzido por usuários da 
Casa de Saúde Mental da 
Prefeitura, criado em 1990. 

"Nós começamos brincando 
de rádio na Escola 2001, que 
oferece oficinas semi- 
profissionalizantes e culturais 
para meninos de rua. Os cinco 
que se destacaram começaram 
a fazer o programa", explicou 
Di Renzo. O ingresso para 
entrar na equipe é o bom 
rendimento escolar. "Notamos 
um maior aproveitamento 
escolar em todos os garotos da 
2001. Eles começaram a se 
interessar em ler bem, pontuar 
e começaram a fazer a relação 
da importância da escola na 
fida. Em nenhum divà se 
conseguiria esse resultado", 
garante a psicóloga. 

■ Ginástica 

Exercícios para 

glúteos e pernas 

Quando o assunto é 
qualidade física, não se pode 
deixar de mencionar a 
importância do trabalho 
aeróbico (correr, pedalar, 
nadar...). Indispensável 
também é a ginástica 
localizada para fortalecimento 
da musculatura a fim de 
proteger as articulações, 
tendões e ligamentos 
(bastante utilizados durante 
os exercícios físicos). 

Na verdade, a maioria das 
pessoas procuram essas 
atividades com o objetivo de 
melhorar a aparência estética 
e atingir um determinado 
padrão de beleza. 

Vale ressaltar aqui, que 
alem da beleza, outro fator, 
talvez de maior importância a 
ser alcançado com o 
treinamento, é a melhoria da 
saudade. 

Dessa forma é 
indispensável a procura de 
um profissional competente 
na área, para que ele 
acompanhe o trabalho e o 
desempenho satisfatório do 
aluno sem que esse sofra 
qualquer prejuízo. Bom 
lembrar que nem sempre o 
que é bom para um é bom 
para outro. 

O assunto neste momento 
é a ginástica localizada 
enfatizando os membros 
inferiores (pernas) e 
principalmente a musculatura 
da região dos glúteos. 

Durante as aulas de 
ginástica localizada, são 
executados vários 
movimentos com o objetivo 
do fortalecimento e o 
aumento da resistência de 
pernas e glúteos, a fim de 
obter um melhor tônus 
muscular. 

O trabalho deve ser 
gradativo intensificando o 
treinamento e respeitando os 
limites de cada um. 

Glúteos e pernas 
Dm dos grupos 

musculares mais solicitados 
do corpo humano, dividido 
em três partes: médio, 
mínimo e máximo. Atuam em 
nosso dia-a-dia, sempre 
quando caminhamos, 
subimos uma escada, ou no 
simpjgs movimento de sentar 
e levantar. 

Importante lembrar a 
execução dos movimentos, 
mantenha o abdômen 
contraído e a pélvis 
encaixada, estabilizando a 
coluna. Deverão ser 
executados lentamente. Para 
você que está iniciando faça 
uma série de no máximo 20 
repetições para cada perna. 

Para alunos avançados, 
poderá ser utilizado peso 
externo como caneleiras. 

Para o trabalho da 
musculatura das pernas, os 
exercícios de agachamento 
são ideais. Poderão ser 
realizados com um bastão 

como ponto de apoio ou até 
mesmo uma cadeira. 

Na sala de musculação 
existem aparelhos específicos 
pra trabalho de pernas e 
glúteos como cadeira abdutora, 
leg-press, mesa romana, 
agachamento livre (para alunos 
mais avançados) etc. 

Com exclusividade da Cia 

Atlhetica a "Glute Master" é 
uma máquina recém- 
chegada dos EUA que é 
específica para exercitar 
glúteos. Com o auxílio desses 
aparelhos podemos fazer 
trabalhos visando mais 
resistência ou força, 
esjiecificamente dependendo 
do nível e do objetivo do aluno. 
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Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou 
em Entregamos a domieilio 
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Temos vigas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Montes Altos 

Rrikatis seqüestram 

negociadores do governo 

Quatro funcionários da Funai e um do Incra ainda estão em 

poder dos índios. Eles foram negociar o fim do conflito e 

tiveram voz de prisão decretada assim que chegaram na aldeia 

Reportagem: 
Raimundo Borges 

Os índios krikati estão em 
pé de guerra no protesto pela 
demarcação urgente de suas 
terras em Montes Altos. Agora, 
eles prenderam quatro 
funcionários da Funai e um do 
Incra, inclusive o sertanista 
Cláudio Homero, ex-presidente 
da Funai e representante ali do 
Governo do Maranhão. Ele foi 
autorizado pela governadora 
Roseana Sarney a fazer parte 
da comissão especial que tenta 
encontrar um acordo para 
resolver o impasse. 

Os índios prometeram não 
mais destruir o posteamento da 
rede de distribuição de energia 
elétrica que abastece as 
cidades de Montes Altos, Sítio 
Novo e l-ajeado Novo, todos 
naquela área. Mas, em 
compensação, querem uma 
solução em definitiva para a 
demarcação da reserva em que 
vivem. 

O clima da reserva e fora 
dela continua muito tenso, 
porque, segundo o advogado 
Agostinho Noleto, que está 
acompanhando o desenrolar 
dos acontecimentos em nome 

do Governo do Estadual, 
existem aproximadamente mil 
famílias de brancos dentro da 
área de 146 mil hectares que 
os índios querem que o 
Governo Federal desocupe e 
faça a demarcação. 

Os Krikati já começaram a 
receber o apoio de várias 
outras tribos do Maranhão e de 
Tocantins, como grupos dos 
Canela e Apinagé. Eles estão 
prestando solidariedade por 
pertencerem ao mesmo tronco 
lingüístico do tupi. A comissão 
negociadora tenta convencer 
os índios sobre a redução para 
50 mil hectares. Até sexta-feira 
os silvícolas estavam 
irredutíveis. 

Segundo Agostinho Noleto, 
já era prevista a retenção dos 
técnicos que foram negociar a 
solução para o conflito. Eles 
liberaram de imediato o 
procurador da República Luís 
Augusto Santos Lima; a 
delegada da Polícia Federal, 
Silvana, com mais alguns 
agentes e um funcionário do 
Incra, que não foi identificado. 

O governo já liberou a 
importância de R$ 2 milhões 
para iniciar os trabalhos de 
indenização das famílias de 

brancos e a demarcação da 
reserva. Os índios não deixam 
que a Eletronorte recupere as 
torres de alta tensão, 
derrubadas, segunda-feira. As 
duas linhas de energia da Usina 
de Tucuruí, que servem ao 
Maranhão e parte do 
Nordeste, continuam 
interrompidas e causando 
racionamento em vários 
pontos. 

A Alumar, maior 
consumidora de energia da 
região, reduziu sua carga para 
menos de 10 por cento nos 
setores de processamento de 
linguotes de alumínio. Está 
sofrendo pesados prejuízos e 
Leme por um blecaute geral, 
que iria trazer danos imensos 
ao seu parque industrial por 
mais de seis meses. 

Os fazendeiros da região 
garantem que tem direito 
adquirido sobre 15 mil 
hectares e que não aceitam a 
demarcação dessa área como 
reserva indígena. A 
Eletronorte, enquanto isso, 
está com 40 eletricistas em 
Montes Altos, prontos para 
entrarem na área, e fazerem a 
recuperação da rede 
danificada. 

Quem sâo os reféns 

Áureo Araújo Sandelo (diretor de Assuntos Fundiários da Funai) 

Cláudio Romero (representante do Governo do Maranhão e Tocantins) 

Cícero Carvalho (ex-administrador da Funai em Imperatriz) 

Roberto (funcionário do incra. membro da comissão de negociação) 

Governadora do Maranhão 

pede intervenção 

Em eomaiw mantido no final 
da tarde de sexta-feina passada 
com o presidente em exercício, 
Marco Maciel, a governadora 
Roseana Sarney pediu a 
intervenção de tropas federais 
para garantirem a ordem na 
região de Montes Altos. Ela 
demonstrou muito preocupada 
com o estado de tensão que 
tomou conta da região, depois 
que os índios decidiram tomar 
como reféns vários técnicos 
que foram negociar o fim do 

^ Tmpasse. 
*' Roseana afirmou que o 
Estado inteiro está sofrendo 
em conseqüência da atitude 
dos índios krikati e, como se 
trata de uma área pertencente 
a União, resolveu pedir a 
interferência direta das forças 
armadas. Foi o que informaram 
por telefone fontes do Palácio 
Henrique de La Rocque. 

Os índios exigem que a 
governadora e o presidente da 
Funai compareçam a Montes 
Altos, para negociarem 
diretamente com eles. Os 
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Roseana Sarney está preocupada e pede intervenção 

assessores de Roseana não 
informaram se ela está disposta 
a atender tal reivindicação. O 
Governo do Estado havia 
enviado para a reserva um 

caminhão com cestas de 
alimentos, mas na sexta-feira, 
diante da retenção como reféns 
da comissão negociadora, a 
operação foi suspensa. 
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MlÊÊÊÊÊfc """' COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR -r 
- UM PROJETO DE VIDA - ,   , 

~ 22s ANO DE FUNCIONAMENTO-- 

Direção: Vânia Lúcia da Cunha S, 
Luciana da Cunha Saddi 

  Farhat Saddi Filho \ 

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 

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

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
l2 A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRAO 

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: 

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

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

TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10   
Jardim 11/2-° Série 111,20 111,20   
3-e49 Série 121.40 121.40   
52 a 89 Série 131,50 131.50   
2e Grau 141,60 141,60 121.40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

s 
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Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Mat ERIAIS DE 

Construção e Ser> * 

Extração: Ru/ 

Novembro, 1310, E 

Fone: 721-4; 

/ICOS LTDA. 

< 15 DE 

3eira-Rio. 

300 

mm 

MA 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone: 723-2885 

A MELHOR OPÇÀO EM VIAGENS. COM FROTA DE 40 ÔNIDLJS NOVOS. EQUIPADOS COM: AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE. TV A CORES E FRIGOBAR. 

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

aberta hoje, na Diocese de Imperatriz 

O evento contará com uma caminhada e celebração de missa campal 

"A fraternidade e os 
encarcerados; Cristo liberta 
de todas as prisões". Esse é o 
tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano. 

A CF está em sintonia com 
o projeto de evangelização da 
Igreja no Brasil em preparação 
ao grande jubileu do ano 2000. 
O tema, além de discutir a 
situação dos encarcerados, 
quer abrir uma ampla reflexão 
sobre outras formas de prisão, 
como a miséria, a fome, a 
pobreza, a falta de esperança, 
a avareza, a mentira, a 
injustiça, a corrupção, o 
desrespeito à vida e os 
preconceitos éticos e raciais. 

A campanha tem como 
objetivo despertar a 
sensibilidade e solidariedade, 
acompanhar as vítimas do 
preso, reintegração na 
sociedade, conscientização do 
preso desta necessidade, 
reformulação das leis 
necessárias dos encarcerados, 
luta contra o preconceito do 
ex-presidiário, formas 
alternativas à pena de prisão, 
que educadores formem para 
a fraternidade, a reconciliação 
e responsabilidade para o bem 
de todos. 

No Brasil as prisões 
apresentam quadro de 
superlotação. Atualmente em 

todo o País se encontram 
presas um total de 129.169 
pessoas. Desse número, 
124.403 são homens e 4.766 
são mulheres. São 54.944 
vagas, o que corresponde a 
2,15 presos por vagas. Daí se 
explica a superlotação, como 
por exemplo em Barueri no 
Estado de São Paulo, onde 130 
presos se encontram 
encarcerados em três celas 
coletivas quando cada uma 
deveria abrigar apenas 8 
presos. 

O consumismo, a fabricação 
de empobrecidos, falta de 
formação à liberdade e 
honestidade, prostituição 
infanto-juvenil, drogas, jovens 
infratores, alcoolismo, gravidez 
de adolescentes, impunidade 
nos crimes contra os direitos 
humanos, falta de confiança na 
segurança pública, justiça com 
as próprias mãos, armas nas 
mãos do povo, e a cultura de 
violência e de vingança 
incentivada pelos meios de 
comunicação social 
(reportagens policiais, filmes e 
desenhos violentos), são 
consideradas pela Igreja como 
"as prisões que estão atrás das 
prisões". 

A abertura oficial da 
Campanha da Fraternidade na 
Diocese de Imperatriz 

• • • •• 
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Dom Afonso Felipe Gregory vai presidir a celebração 

acontecerá a partir das OShOO lançamento da CF em 
de hoje. na Praça Brasil, de 
onde os fiéis vão se dirigir em 
caminhada até a Praça de 
Fátima, onde uma missa 
campal a ser celebrada pelo 
bispo Dom Afonso Felipe 
Gregory vai marcar o 

lançamento da CF 
Imperatriz. 

Na oportunidade, Dom 
Afonso vai pedir empenho dos 
fiéis para que assim como nos 
anos anteriores a Campanha 
da Fraternidade alcance aqui 
o seu objetivo. 

Senador La Rocque 

Abertura da primeira Legislatura 

foi marcada por prestação de contas 

Ontem, durante a realização La Rocque (Mucuíba), os mostrar que, em sintonia com venha efetivamente a 
da solenidade que abriu vereadores fizeram uma o Executivo, o Legislativo está corresponder com as 
oficialmente a 1° Legislatura da prestação de contas à preocupado em desenvolver expectativas da comunidade da 
Câmara Municipal de Senador população. O objetivo foi um trabalho transparente e que cidade vizinha. 

r 
/li/Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 
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Colégio Evangélico Imperador 

Aviso aos pais de alunos 

de matemal ao 2a grau 

— desconto de 20% — 

A direção do Colégio Evangélico 
Imperador informa à comunidade que vai funcionar nos 
três turnos: do Maternal à 4° série no turno matutino e 
vespertino/ de 5° série ao 2o grau, apenas no turno 
matutino. No noturno funcionará também as turmas de 
2o grau. 

Informa que vai trabalhar com um 
número reduzido de alunos, oferecendo apenas 20 vagas 
por turma, objetivando dar maior acompanhamento aos 
alunos, atendê-los individualmente em suas dificuldades 
e garantir-lhes um excelente nível de aproveitamento. 

Esclarece ainda, que a Escola está 
reestruturada, tem uma proposta educacional de 
excelente nível e conta com um quadro de professores a 
altura da qualidade superior que se propõe realizar. 

Volta a assumir, pessoalmente, a 
coordenação pedagógica da Escola, a professora Vânia 
Saddi. que retoma sua filosofia de trabalho e dá ao 
Imperador espaço que ele sempre ocupou. 

Nesta última semana de matricula, a 

Escola está completando suas vagas, fazendo um 
desconto especial de 30%. Vale a pena conferir. 

Matricule seu filho no Imperador e usufrua deste 
desconto especial, só nesta semana. 

"Bcmclize ó minha alma ao 

Senhor e não te esqueças de 

nenhuOÍÉI© seus benefícios?.:; 

07'ui*tdfu>'itei*ufa l/txcc "M" 721-5687 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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ROTEIRO RARA LEGAI ,1/AC AG DJE ÜHKAÜE 
Í ()N( KSSÃO DE LICENÇAS NA^EGKEXARIAJDF: 

INERA-ESTRI FURA, D A 1'RFFFI IGRA MUNICIFAL JiE 
IMPERATRIZ 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

— () inti-rvss;i(I.Miii conslnnrmi rvforniar smi imnvcl ili-vi ra priJiminarnwnlv pn- 
curar um Utcnico halúlilado (l.n>.'<-nh< ii<« «iu Anjuiti-lol n qual d» si-nvolvi ra <>s prujrios 
nco ssarios. df acurdu min as normas . xtuidas, o dcsi-jo do i Ih-iilc, i lamlu m o orien- 
tara aci-rc.i da IrtfallZavão do C KI'.A. 

— \pos a Ii-Kalizai.ào dos projetos do i Kl.A. para construi,ao. o clii-nli di-Vora si 
dirijíirao INSS para matricula da dhra. Depondi-ndoda compli xidadc daúbrao* proji to 
di-vorão si-r aprovados Iambém polo mrpo de bonilu iros. () técnico contratado orionla- 
ra o clionto Apos ossasprovidências o clionlo sodininra aSocrotaria do Infra-I.strulura 
para o oncaminhamonlo dos projetos, anoxando lamhom a dix!umonlai,"ão do torrono, 
para analiso da divisão do cadastro Imobiliário da 1'rofoilura I stando os projolos ■ a 
documontaváo om ordem s.-ra o\|iodido o documento para pairamonto das taxas e im- 
postos o postoriornioiilo expodido .> Alvara do l msli uvã" 

— Durante o ponodo do oxi cuvao da obra. a mosma ostara siijeila a fiscalizava" 
ponoilica. sondo a primeira para a liboravão dos baldranu s. i- para definivao do nível da 
calvada publica. 

PRAZOS 
— Analiso da docunu ntav-ão do !t rn no n» cadaslro imobiliann — á'4 horas 
— .Análise dos projetos do i-xpodiváo do documento do arrocadavão dos impostos • 

taxas — 24 horas 
— Kxpodivã" do Alvará — 24 horas 
líXPKDIÇÃO IIAKITK SK 
i\|)os a conclusão das obras, e d. acordo com os iirojotos aprovados, o c.ln nlo s. 

dinjpra ao INSS para dai baixa na obra o, di posso da v NU, solicil.ua a libi-ravao d.. 
II.AH11 l.-SI a rpial sora loita após a vistoria pelos técnicos da Socrotana do lnlra-1 slru- 
tura. 

ncA/os 
— Vistoria— 24 horas 
— liboravão do habito-si 24 horas 
c orit; de ri a para iju \çA<» dk \<:i \ E em.oh» 
«> cliente interessado na obtenção deste s«-rviv<> se dirtjíira a V Al MA para solii ila- 

ção dits lijravões o de posse do termo de vistoria emitido pelai Al.M.V ■> dienti anexai a 
a rpniavão do IFIl' do imóvel a ser beneficiado t- solicitara junto a Secretaria de Inh a 
l.stnitura. 

PKAZDS 
— Vistoria e emissão de taxas —■ 24 horas 
— l-.missaodo timio de licença— 24 horas 
CERTIDÃO DE M MERO PARA IMOMÍIS 
(tcliinte inleix-ssado na obliiiváolh *Nl ÍMI.R< l' daraentrada na diRumniiavao do inv- 

vel naSeoi Iiuia de lnha-l ,siriiliii~i. ai|u.il ciinsulbu-a ocadastmimobiHànot vislorúu-aoimovi-l 
para a defini vã» '1" 'NI IMI Kt >" e iioslerior i ■missão da certidá. 

PR.VZOS 
— .VjMiivavão do cai lastro imobiliário— 24 hoi-as 
— Vistoria para d. tinivá" do nunuro— 24 horas 
— PaRanu-nlo das taxas e lilxi-ivão da certidá" — 24 horas 
VI VARÁ iAVRV CONSTRl ÇAO DK 11 Ml I.OS. t.AIMílAS K M.M SOI.KI S 
t) intiressado na conslnivão ih 11 IMIIIi)S. i Al'1.1 AS i: MAl 'St >1 I IIS, em ninitmos 

publiios, soücii.-uã a lieniva nx-dianle a a|)n^sentai, ap da l irlidão de ()hito <• do i-nden v" da 
cova a sti- biiK-liciada, f|tn- é íonMxádo pi-lo ai bninislnu fr do c<-mitério, 

ijtrilriuer cidadão ptaierá licnvimente laz«r a soHcit;«váo, e i-si-olher rpiem melhor lhe 
atenda p:u-.» i-xecuvàó dos snAivos. n.ão existindo, irirtanlo. credenoamnilo ou empresas e\- 
clusivas |rira tal finalidade. 

PRVZOS 
— Confirmavãi > do enckrevO da o iva — 24 lu mus 
— Kxpedivão de impostos e taxas — 24 horas 
— lixjK-divão de Alvará—24 horas 
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"Não quero assumir o lugar de ninguém" 

Rui Porão diz que quer apenas fazer parte do governo Ildon Marques 

Com a nomeação da professora Sofia Oliveira para a Sedesct, quem fica no seu lugar é o Ferreirinha 

Jovens aprendem 

com trabalho no 

campo 

Primeira turma das CFRs 

forma-se em maio 

No próximo mês de maio, 
a primeira turma de alunos 
do projetos Casas Familiares 
Rurais (CFRs) estará se 
formando. O projeto está 
sendo desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz e o 
Governo do Estado, em 
Coquelândia, a quarenta 
quilômetros do perímetro 
urbano. Tem ainda 
participação da comunidade 
local, da Igreja Católica, 
Cooperativas, Sindicatos e 
Associações. 

E uma experiência nova 
no Estado. O objetivo é 
proporcionar uma formação 
agrícola aos filhos e filhas de 
pequenos agricultores da 
região. 

Um dos coordenadores 
do projeto, o padre francês 
Jean Marie Fouquet, da 
Ordem dos Irmãos 
Missionários Rurais, esteve 
em reunião com o prefeito 
Ildon Marques, o secretário 
da Educação, Agostinho 
Noleto e o da Comunicação 
e da Cultura, Edmilson 
Sanches. Ele explicou que as 
CFRs tiveram origem na 
França, em 1935, por 
iniciativa de famílias do meio 
rural, que propuseram uma 
formação profissional aliada 
a uma educação humana para 
seus filhos. 

Hoje, as Casas Familiares 
Rurais expandiram-se para 
trinta países dos cinco 
continentes com a mesma 
concepção de 
"responsabilidade e 
entrosamento das famílias" 
com o objetivo de provocar o 
"desenvolvimento global do 
meio". 

No Brasil, as CFRs já vêm 
sendo desenvolvidas com' 
sucesso no Paraná, Rio 
Grande do Sul. Santa 
Catarina, São Paulo, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Goiás 
e Tocantins. O Maranhão, 
Pernambuco e o Pará são os 
mais novos estados a 
executarem o projeto. Já 
estão sendo feitos os 
primeiros contatos com os 
estados do Amazonas e 
Roraima. 

O que é o projeto 
O Projeto das Casas 

Familiares Rurais tem como 
base uma Associação das 
Famílias e personalidades do 
lugar preocupadas com o 
futuro da região. A 
Associação e o Conselho de 
Administração ajudam as 

pessoas e coordenam as 
ações das CFRs, 
responsáveis pela formação 
dos jovens. 

O presidente da 
Associação de Coquelândua, 
Luís dos Santos Silva, explica 
em relatório, que é utilizada 
a Pedagogia da Alternância 
na formação dos alunos, ou 
seja, há alternância de 
períodos no meio social e 
profissional e nas CRFs. A 
princípio, os jovens passam 
duas semanas junto a suas 
famílias ou outros lugares e 
uma semana nas CFRs. Isso 
pode ser mudado de acordo 
com as especialidades da 
formação. 

Os alunos não recebem 
uma educação formal, mas é 
respeitado o currículo básico 
instituído pelo Ministério da 
Educação (Mec). Eles 
recebem formação agrícola, 
mas aprendem também o 
português, a matemática, a 
geografia etc. O ensino é 
aplicado de forma que a 
realidade do aluno e sua 
experiência no campo sirva 
de parâmetro para o seu 
aprendizado. 

Os monitores, segundo os 
coordenadores do projeto, 
são qualificados e são 
responsáveis pelas 
atividades e sugestões 
internas das CFRs. Eles são 
contratados pelo Conselho 
de Administração. 

O aluno tem que ter no 
mínimo até a 4" série do 
primeiro grau e o número de 
jovens é limitado para que o 
clima seja mais favorável â 
educação. 

As CFRs em Imperatriz 
O primeiro contato para 

estabelecer o projeto em 
Coquelândia foi em 1992, 
mas não houve continuidade 
imediata. Somente em 1994, 
após contato estabelecido 
com irmãos da roça e 
trabalhadores, formou-se o 
primeiro grupo de trabalho. 

A Associação das Casas 
Familiares Rurais foi criada apos 
trinta reuniões com famílias de 
africultores, em maio de 95. 
Conta hoje com o apoio de 
Diocese de Imperatriz, que 
colocou àdisjxísiçào um prédio 
nó povoado. 

A Prefeitura de Imperatriz, 
através da Secretaria da 
Educação, contribui com a 
alimentação, o transporte dos 
alunos e a manutenção de dois 
técnicos agrícolas e uma 
cozinheira. 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Tendo conseguido 1.027 votos 
nas eleições do ano passado, o 
emi)resário Rui do Porão descarta 
qualquer possibilidade de vir, hoje, 
a assumir uma vaga na Câmara 
Municipal de Imperatriz. Ele diz 
que os rumores dando conta de 
sua possível ida para o Poder 
Legislativo não têm qualquer 
fundamento. Com a vaga deixada 
pela vereadora Sofia Oliveira Dias, 
secretária (indicada) do 
Desenvolvimento Comunitário e 
do Trabalho, que assumirá 
oficialmente o comando da 
Sedesct nas próximas horas, 
quem assumirá é o Ferreirinha, 
seu primeiro suplente. 

Rui Porão, que é membro do 
Diretório Municipal do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), afirma, no 
entanto, ter total conhecimento 
das dificuldades por que passa a 
cidade e mostra-se disposto a 
ajudar o prefeito Ddon Marques a 
administrá-la, durante os 
próximos quatro anos. 
"Realmente, vai ser um grande 
orgulho para mim fazer parte de 
tão importante governo". A 
stguir, a entrevista. 

Com a vaga da professora 
Sofia Oliveira, quem assume 
você ou o Ferreirinha? 

Quem é o primeiro suplente da 
professora Sofia Oliveira é o 
Ferreirinha. A vaga, então, é 
dele. Caso ele decida sair para 

contribuir com a administração 
municipal, a vaga passa a ser 
minha de fato e de direito. At 
estarei pronto para assumir o 
cargo e bem defender os interesses 
de nossa gente. 

Por qual motivo quer ser 
vereador? 

Não. Pelo contrário. O 
importante para mim é está 
presente na administração Ild/m 
Marques. Aliás, é bom aqui 
ressaltar que o Ildon não prometeu 
nada. Nem para mim, nem para 
ninguém. Qualquer coisa que ele 
oferecer-me. dentro, 
evidentemente, de minha 
competência, eu estou pronto para 
ajudá-lo. 

O importante é poder é poder 
dar continuidade ao trabalho 
político que inicie. Por sinal, 
comecei muito bem e tive a grata 
felicidade de contar com o apoio 
dos amigos e, naturalmente, da 
comunidade imperatrizense de um 
modo geral. Acredito que ainda 
tenho muita coisa a oferecer ao 
povo desta pujante cidade no 
campo político, principalmente se 
conseguir vencer um mandato. 

Você aceitaria o convite 
para ser o secretário de 
Desportos e Lazer do 
Município? 

Olha, foi uma boa pergunta 
sua. A Sedei, como todos sabem, 
é uma grande secretaria. Tem um 
envolvimento direto com a 
juventude local. Sendo assim, 
quem estiver no seu comando tem 
muito trabalho a fazer. Para mim, 
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Rui Porão r um bom nome para dirigira Sedei 

seria motivo de orgulho ser o 
dirigente da pasta, mas essa 
decisão cabe apenas ao prefeito. 
E, acredito, ele agirá com 
consciência e pensando no 
desenvolvimento do desporto da 
segunda maior cidade do Estado. 
E um homem preocupado em 
solucionar todos os problemas da 
comunidade que o escolheu para 
governá-la. 

E, em 98, você é candidato 
ao cargo de deputado 
estadual? 

Com certeza. Irei participar 

dessa importante eleição, 
ajudando e apoiando os 
candidatos que o nosso grupo 
escolher. Hoje, eu faço parte de um 
grupo e por isso não posso tomar 
decisões sozinho. Quem vai 
apontar de que forma eu vou 
participar do pleito é esse grupo. 
Por sinal, um grupo forte e coesa 
e que está efetivamente sintonizado 
com o atual pensamento 
administrativo do município. 
Quer dizer, então, que 
cresceremos. Ou seja, os obstáculos 
serão vencidos com facilidade. 

F undação Cultural 

apresenta calendário 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz já definiu alguns 
eventos que farão parte do 
calendário de atividades culturais 
da cidade para este ano. 

Na última sexta-feira (14), o 
presidente da instituição, 
Adalberto Franklin Pereira de 
Castro, e o vice-presidente, 
Gilberto Freire de SanC Ana, 
estiveram reunidos para tratar do 
assunto com o prefeito Ildon 
Marques e os secretários da 
Infraestrutura, Jairo de Oliveira 
Pinto Júnior e o da Comunicação 
e da Cultura, Edmilson Sanches. 

Durante o encontro, segundo 
Franklin, também ficaram 
acertadas as responsabilidades 
da instituição e da Prefeitura, 
quando da realização de eventos. 
Franklin disse que em cada uma 
das atividades a prefeitura terá 
uma participação específica. 
Entre estas especificações 
estaria o apoio logístico e 
financeiro. A Fundação caberia a 
parte de administração e 
realização, com a supervisão da 
Secretariada Comunicação e da 
Cultura. 

Ficou também acertado que 
uma parte das responsabilidades 

seria também compartilhadas 
entre os artistas. 

Outro ponto abordado na 
reunião pelo presidente e vice da 
Fundação, foi quanto a 
recujKTação de espaços físicos. 
Eles informaram ao prefeito e aos 
secretários a necessidade de 
reparos, inclusive, na própria 
sede da instituição. 

Eventos 
Entre as atividades previstas 

para 97. a Fundação pretende 
realizar os Festivais de Poesias e 
de Canto Aberto de Imi)eratriz, 
O Salão de Arte Contemiwânea 
e o projeto Canta Imperatriz. 

No próximo mês de março, 
devem ser divulgadas as normas 
para as inscrições dos trabalhos 
para o Festival de Poesias. 
Durante o decorrer do ano, até 
outubro, a Fundação deverá fazer 
a seleção e apresentar os 
trabalhos classificados. 

Em relação ao Festival de 
Canto Aberto, o presidente da 
Instituição disse que estão 
estudando a maneira de realizá- 
lo e que a intenção é abrir um 
espaç( > para os novos talentos de 
Imperatriz. 

O Canta Imperatriz consistirá 
na gravação e lançamento do 
segundo CD de cantores da terra. 

Há ainda uma série de 
projetos para serem 
desenvolvidos pela Fundação 
em parceria com a Prefeitura, 
através da Secretaria da 
Comunicação e da Cultura. 

Adalberto Franklin disse ainda 
que estão pensando em realizar, 
ainda este ano, o projeto "Leitura 
nas escolas". Segundo ele, 
consistiria em levar aos 
estudantes, a cada três dias na 
quinzena, pessoas 
especializadas em atividades de 
incentivo à leitura. 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool -, convoca os 
funcionários abaixo relacionados a comparecerem ao seu 
escritório e/ ou retornarem ao trabalho, no prazo de 72 
horas, sob pena de serem demitidos, conforme Art 482 
Letra I do Decreto lei Ne 5452 da CLT - Consolidações 
das Leis Trabalhistas. 

Mat.Nome 
5680 Antonio de Jesus dos Santos 
5686 Carlos Silva Santos 
5705 Edvaldo Sousa dos Anjos 
4968 Francincudo de Carvalho 
2239 Francisco Alves dos Santos 
4897 Francisco Antonio Sousa Silva 
5285 Inácio Francisco da Silva 
5123 José Veríssimo da Costa 
5126 Luiz Monteiro Pereira 
5482 Maria Dalva de Jesus 
5518 Raimundo Martins da Cunha 
5164 Raimundo Nonato Alves da Silva 
4969 Sérgio Sousa Morais 
5105 Severino de Souza 

CTPS 
003554/011-MA 
0I7941/009-MA 
044875/001-MA 
001935/009-MA 
017960/589-GO 
043706/009-PI 
077428/001-MA 
017776/009-MA 
043743/008-MA 
014793/011-MA 
012174/010-MA 
076617/008-MA 
000356/001-MA 
098869/010-MA 

TCI 
TC I 

VALE TRANSPORTE 

Pre Al.e,La?Sp0r,í fA'""V-" soml muito importante nas relações entre empreeados e empreeadores Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta á disposição dos senhores empSts one 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIQ - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Capoeirístas tiram crianças da marginalidade 

O presidente da Associação Cativos sugere parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Comunitário e do Trabalho 

Os diretores da Associação 
Cativos de Capoeira estão 
preocupados com a iminência 
da interrupção do trabalho 
que desenvolvem junto a 
crianças carentes. "A gente 
gosta das crianças e elas 
gostam da capoeira; nosso 
medo é o de que, com a 
suspensão das atividades, 
muitas delas voltem para a 
marginalidade", lamenta o 
presidente da entidade, José 
Macena da Silva Filho. 

Ele também demonstrou 
interesse em firmar parceria 
com a Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho e 
manifestou o desejo de 
convidar a titular da pasta, 
Sofia Dias Oliveira, a visitar a 
entidade. "Para que conheça 
o trabalho comunitário que 
desenvolvemos", explica. 

Utilização imprópria 
Depois de constatados os 

riscos que correm instrutores 
e alunos da Associação 
Cativos de Capoeira, em 
virtude do mal estado do 
prédio do Centro de Cultura 
Popular, a entidade espera 
contar com o apoio da 
Prefeitura para a continuidade 
do projeto educacional 
desenvolvido no Centro de 
Cultura Popular. 

Por solitação do secretário 
da Comunicação e da Cultura, 

■ Vila Lobão 

Edmilson Sanches, a 
Secretaria da Infra-estrutura 
inspecionou o local, no início 
do mês, e emitiu laudo 
técnico sobre a situação do 
Centro. Técnicos da 
Secretaria verificaram que as 
condições em que se 
encontra tornam o prédio 
impróprio para utilização e 
recomendaram a sua 
demolição. Segundo o 
presidente da Associação, não 
foi surpresa a conclusão dos 
técnicos, mas "foi com 
tristeza que recebemos o 
resultado". 

Segundo o parecer da 
Secretaria da Infra-estrutura, 
no Centro de Cultura faltam 
pilares nas paredes externas, 
a cinta de amarração superior 
corre o risco de 
desabamento, não há 
madeiramento nem telhas no 
teto, não existem instalações 
hidráulicas nem elétricas e as 
poucas lâmpadas estão 
ligadas por meio de ligações 
clandestinas. 

"Antes, o Centro de 
Cultura, além de abandonado, 
era local de marginais e 
também funcionavá como 
depósito de lixo. Nós 
limpamos o local e colocamos 
portões e grades", declarou o 
tesoureiro, José Miguel de 
Oliveira, lembrando que ele 
mesmo fabricou os portões 

em sua serralheria. O Centro 
de Cultura é utilizado pela 
Associação desde 1993. 
Cerca de cinqüenta alunos da 
entidade freqüentam o local. 

Os diretores da Associação 
tomaram conhecimento do 
resultado da apreciação da 
Secretaria da Infra-estrutura 
por meio de ofício enviado por 
Edmilson Sanches 
acompanhado do laudo. O 
secretário da Comunicação e 
da Cultura esclareceu que 
objetivava apenas alertá-los 
sobre os riscos de 
desabamento e não 
simplesmente retirá-los do 
local, tendo em vista que 
acredita no trabalho que 
desenvolvem e reconhece a 
importância do esporte para 
a formação de melhores 
cidadãos. 

Trabalho comunitário 
O trabalho dos capoeirístas 

da Associação é filantrópico e 
consiste em transmitir a arte 
da capoeira de maneira 
educativa. Os alunos treinam 
quatro vezes por semana e há 
participação da comunidade, 
que vai ao local para assistir 
às aulas, principalmente às 
sextas-feiras. 

"Não se dança capoeira, 
mas se joga", esclarece o 
presidente da entidade, ao 
afirmar que a caj toeira é uma arte 

marcial. Por isso, os alunos são 
orientados a não usar a arte que 
lhes é ensinada para machucar. 
"A capoeira nasceu com os 
negros no Brasil, que, 
escravizados, tiveram qu 
inventar uma maneira de se 
defender. Na África, eles eram 
livres e não tinham a 
necessidade de lutar", 
complementa. 

José Macena informa que a 
entidade segue uma linha 
disciplinar dura, ensinada por seu 
mestre, Roberto Sena Palhano. 
Algumas das crianças são 
levadas ao Centro de Cultura 
Popular e de volta para casa 
pelos próprios instrutores. "Os 
meninos são educados e há toda 
a confiança por parte dos 1 tais em 
nosso trabalho". Macena da SOva 
e Miguel de Oliveira praticam o 
esporte há treze e oito anos, 
respectivamente. 

A Associação tem matriz em 
São Luís e filiais em Goiânia, 
Resende (RJ) e duas em 
Imperatriz. Sobrevive de 
doações e dinheiro arrecadado 
em apresentações pelo País, 
além do empenho pessoal dos 
diretores. 

Na próxima semana, José 
Macena viaja a São Paulo, onde 
pretende abrir mais uma filial da 
Associação. Segundo ele, todos 
os instrutores dessas filiais, com 
exceção da do Rio de Janeiro, 
foram formados em Imperatriz. 

Bairro vive "mar" de problemas 

crescimento desordenado é a principal causa 

O bairro de Vila Lobão fica 
bem perto do centro da cidade. 
Sua localização está entre o 
bairro do Entroncamento e Vila 
Redenção 11. Do lado direito 
com o jardim São Luís, do 
esquerdo com o Jardim 
Tropical. A avenida 
Babaçulândia que liga a cidade 
de João Lisboa é a principal via 
de acesso. 

Constatamos um problema 
grave - a construção de casas - 
em cima das calçadas. A Lei de 
Postura do município não acata 
imprudência. Por outro lado, o 
pequeno bairro é um dos mais 
calmo da cidade. Povo 
trabalhador, ordeiro. A infra- 
estrutura deficiente porque 
desde seu nascimento - através 
de uma invasão não recebem 
saneamento básico à altura. 

As ruas - na maioria - 
interditadas pelos moradores, 
ou seja, constroe casas na via de 
acesso e o trânsito fica 
impossibilitado. Mesmo assim 
acolhe gente de todas as 
regiões. A pessoa que reside 
aqui não tem vontade de sair 
nunca mais. 

O progresso veio depressá, 
a Vila evoluiu em poucos anos. 
Quem visitou a dez anos, hoje 
não conhece mais. Porque o 
desenvolvimento através dos 
moradores foi enorme. 

Poucas ruas tem asfalto, sem 
rede de esgoto, quando tem, 
está entupida. A água corre por 
cima do meio fio, com isso 

estraga a camada asfáltica e a 
mesma desaparece. 

Má mais de cinco anos que 
não se vê trabalho por aqui. 
Espera-se compreensão das 
autoridades neste ponto. 

Área de lazer não possui e 
nem praça. Aonde o povo se 
divertir? Só se tomar ônibus e 
for para o centro. Ou então ir 
para o bairro de Vila Nova. 

No setor educacional existe 

duas escolas; Delahê Fiquene 
e Roque Gomes, ambas de 
ensino de Io grau niaior e 
menor, acolhe de certa forma a 
classe esl udantil. 

Os políticos anteriores a 
estes prometiam tudo. Isto na 
verdade foi cumprido. Nem a 
mínima parte do que se diz. Mas 
agora resta uma esperança no 
novo governo. Que se mostra 
preocupado com a saúde e a 

educação da população. 
Acreditamos que em breve 

teremos uma vila limpa, 
saudável, que toda pessoa que 
mora e vive aqui se sentirá 
orgulhosa de fazer parte desta 
comunidade. 

Cordialidade e simplicidade 
- característica básica dessa 
gente ordeira e trabalhadora, 
que necessita de investimento 
para o seu crescimento. 
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Esperteza 
lldon Marques está 

coberto de razão ao criticar a 
postura de muitos prefeitos 
que não querem assumir os 
servidores que trabalham nas 
regiões dos novos municípios. 
Se esses administradores 
querem receber patrimônio - 
o bônus, nada mais natural que 
isso tenha como contrapartida 
o ônus de continuar a pagar 
os servidores que há anos 
vêm trabalhando pelas áreas 
emancipadas do território 
imperatrizense. Como lembra 
o procurador do Município, 
advogado Jurivê Macedo, a 
própria Constituição Federal 
impõe essa obrigação às 
novas unidades políüco- 
administrativas. 

Insensibilidade 
Simplesmente devolver os 

servidores à Prefeitura de 
Imperatriz, o que eqüivale a 
um decreto de demissão, já 
que não st1 concebe que o 
velho Município mantenha em 
sua folha servidores que 
trabalhavam em 
Ribeirãozinho, São Pedro da 
Água Branca, Vila Nova dos 
Martírios, Brejão, Cidelândia 
e Davinópolis, e um ato 
desumano. Não é justo que 
trabalhadores carentes, 
muitos dos quais estáveis, 
sejam locados para a rua sem 
qualquer motivação. Que os 
novos prefeitos têm que 
realizar concursos, disso 
ninguém tem dúvidas - 
entretanto essa exigência 
constitucional não deve ser 
usada como j n etexto para que 
se provoque o desemprego 
em massa nos novos 
municípios tocantinos. 

Parceria 
Presidente da Câmara 

Municipal de Brejão, o 
vereador Chico Pernambuco 
vem usando a experiência 
adquirida durante o mandato 
parlamentar exercido era 
Imperatriz 1 )ara colaborar com 
a prefeita do Município. O 
dirigente do Legislativo tem 
conversado muito com Sônia 
Santos, tendo em vista a 
viabilização de uma 
administração que atenda às 
necessidades da população. 

Articulando 
Joel Costa carrega pedras 

enquanto os colegas 
desfrutam o descanso dos 
últimos dias de recesso 
parlamentar. O vereador 
pretende viabilizar sua 
candidatura à presidência da 
Associação dos Vereadores 
do Sul do Maranhão-Avesma. 
Costa vem recebendo 
manifestações de apoio em 
vários dos 41 municípios do 

sul-maranhense que, 
provavelmente em março, 
estarão elegendo a nova 
diretoria da entidade que 
congrega aproximadamente 
mil vereadores. João Macedo, 
atual presidente, desistiu de 
tentar a reeleição e, por 
enquanto, nenhum outro 
legislador manifestou 
interesse em postular o 
comando da Avesma. 

E Por Falar... 
Depois de amanhã, terça, 

18, a Câmara imperatrizense 
inicia oficialmente o ano 
Ixgislativo. Vereadores que 
pretendem firmar-se como 
elaboradores de projetos e 
fonnuladores de idéias tentam 
alinhavar matérias que 
pretendem submelrr à 
apreciação do Plenário nos 
próximos meses. A nova 
legislatura promete. 

Forte Concorrente 
Lula Almeida tem um 

motivo a mais para torcer pelo 
sucesso da cirurgia de 
transplante renal a que se 
submeterá em São Paulo, nos 
próximos dias. O advogado do 
PSB, que viaja a Sampa na 
semana entrante, vem 
trabalhando um projeto de 
candidatura a deputado 
estadual em praticamente toda 
a região tocantina e fora tia 
área de influência de 
Imperatriz. Analistas que 
conhecem o plano do 
causídico para 98 admitem 
que, no mínimo, Dila terá que 
ser levado muito a sério como 
um dos virtuais favoritos a 
Assembléia Legislativa. Pelo 
menos dois prefeitos 
tocantinos já admitem 
abertamente que pretendem 
aj x >iar o (!< 1 jutável s* kíalista na 
campanha de 98. 

Inflação de Sempre 
Só na Câmara Municipal de 

Imperatriz, são apontados 
como deputáveis, entre os 19 
vereadores, o presidente 
Walmir Izídio e mais Arnaldo 
Alencar, Carlos Amoriin, filho, 
Joel Costa, João Macedo, Otair 
Moreira, Valdinar Barros, 
André Paul:no Nmplício Zuza 
Neto e Sofia Oliveira. Mantida- 
a tendência, o contingente de 
candidatos a deputado 
estadual vai superar a casa dos 
30. Pãra produzir o resultado 
previsível dos pleitos 
anteriores: derrota geral dos 
IM)Stulantes, salvando-se talvez 
uma ou duas exceções. 
Concorrente que seja capaz 
de buscar votos fora do eixo 
'ocaiitino. 

Perguntinha 
A atual safra de prefeitos 

vai sui)erar em que a anterior? 

Som e Luz 

APOIO, Sistema Tucanu's de Comunicação 
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(DUPLEX] 

Refrigerador BRASTEMP 
Duplex, 401 Litros, Mod. BRD 41A 

R$ 998,00 à vista ou 
  0+30 de 

R$ 

. Ir 

Máq. de Costura SINGER 
- - v ^Facilita Plus, MOd. 9836/C028 

R$ 289,00 à vista ou 

*9 0 0+30 de 

MV %^'80 mensais 

.00 mensais 

*$ 

ou 5 cheques de RS 65.00 

NA COMPRA DE UMA SINGER FACILITA 

VOCÂ GANHA UM LINDO 
RELOGIO MONDAINE 

ou 5 cheques 
de R$224,00 

J r 

Q 
SBBai 

OFERTA 

ESPECIAL 

ELGIN 

Cond. de Ar ELGIN 
10.000 BTU/s, 

Mod. ELF 10.000 
R$ 568,00 à vista ou 

0+30 de 

^mensais 

ou 5 cheques de R$ 128,00 

W C&LOI 

MEDIDOR DE 
* Velocidade 
* Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 
i-- f 

* & 

\ 

RS 

Bicicleta ERGOMETRICA 
CALOICICLE 

R$ 298,00 à vista ou 
0+30 de 

mensais 

115 X70,U 

29 

ou 5 cheques 

de R$66,70 

* 1 

ARNQ 

Çg) BRITÂNIA 

Ventilador BRITANIA 
3 Velocidades, 30 cm, Mod. 630S 
R$ 43,00 à visto ou 
0+12 de 

O- 

%4 
\ 

mm 

RS mensais 

* Lavagem com Timer 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de garantia 

ou 5 cheques 

de R$ 9,80 

Lavadora ARNO 
Lavete, Mod. LAVL 

R$ 166,00 à vista ou 
0+30 de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

115 IOO,U 

16 RS m mensais 
ou 5 cheques de R$ 37,50 RS 

Líquificador WALITA 
Firenze, Mod. LQ 72 
R$ 53,00 à vista ou 
7r 0+12 de 

mensais 

ARNO 

Ferro Automático ARNO 
Mod. FD 

R$ 16,00 à vista ou 
2 0+12 de 

^ mensais 

ou 5 cheques de R$ 3,60 

ÍÍSK "" d"'°' " «'«í"'- PI""" Cheque SX <1*4, juro, de 6% a.m. Flana Carne ).] . de V/t a.m. Plano */ entrada anunciada nao inclui plana chegue. Planos parceladas C/ ou S! entrada, glo. de 30 em 30 

ío 
fV 

A. 
A 

3IIX 

W ou 5 cheques de R$ 12,00 

PHILIPS 

Fita de Vídeo PHILIPS 
Alta Resolução, 120 Minutos 

Mod. TI 20 S 

*$ 2 ■3* à vista 

3 
CINsF 

mensais 

D 

Á 

A A 

SINGER 

* Controle remoto 
•Cora relógio 
* 3 Tipos de desligamento 
auloraátko 
* Garantia de 3 anos 

TV CINERAL 
20", Controle Remoto, 

Mod. TC 2011 
R$ 379,00 à vista ou 
0+30 de ^ 

ou 5 cheques de R$ 85,00 

CINsRAL 
i 

Videocassete CINERAL 4 CABEÇAS 
R$ 339,00 à vista ou 

0+30 de 33 

Mod. YCR4600 

mensais RS 

ou 5 cheques de R$ 76,00 

PHILIPS 

\ 

* Controle Remoto 
* Duplo D«k ♦ 
* Entr. p/ CD 
*280 Watts 
•AM/FM 

Conj. de Som PHILIPS 
Mod. AS425 

R$ 325,00 à vista ou 
0+30 de 

37 JU» 

mensais 

ou 5 cheques de R$ 72,80 

OFERTA 

ESPECIAL 

zzmnnzj 
Bicicleta MONARK 

M. BIKE18 MARCHAS 
Mod. 26FM 

R$ 149,00 à vista ou 
M0+30 de 

mensais 

ou 5 cheques de R$ 33,50 

Estante em Aço PANDIN 
Lisa, 6 Prateleiras, Mod. EDPLISA 
R$ 39,00 à vista ou 
0+12 de jÇ 

9- R$ Jt9 mensais 

ou 5 cheques 

de R$ 8,80 
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PM age rápido e prende 

assaltantes na Vila Cafeteira 

Vítima detonou cinco tiros contra os elementos, 

que só foram capturados com a ajuda da Polícia Militar 

A Polícia Militar de 
Imperatriz conseguiu colocar 
as mãos em dois elementos 
considerados de alta 
periculosidade. Abdias Melo de 
Souza, maranhense, estudante, 
19 anos de idade, residente na 
Rua Goiás, 134, Maranhão 
Novo, e Edilson Vieira, 20 anos 
de idade, residente no mesmo 
bairro, foram denunciados à 
polícia por tentarem contra a 
vida de um jovem e ainda 
levarem sua bicicleta. 

A vítima, que não quis se 
identificar com medo de 
represália, disse à reportagem 
que estava trafegando em sua 
bicicleta pela periferia da Vila 
Cafeteira, quando foi 
surpreendido por dois 
elementos, mais tarde 
identificados por Abdias e 
Edilson. 

De acordo com as 
investigações da polícia, estes 
elementos vêm agindo há 
vários meses na área da Vila 
Cafeteira, Vila Lobão e Santa 
Rita. 

A vítima disse ainda à 

■ 

m 
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Dr. George Miranda: "elementos serão entregues na DRF" 

reportagem, que quando 
estava trafegando entrou em 
um matagal para fazer 
necessidades fisiológicas, 
quando foi interceptado pelos 
dois elementos, que lhe 
tomaram a bicicleta e 
detonaram mais dos tiros. 

A vítima se embrenhou no 
matagal e minutos depois foi 

até sua residência e pegou um 
revólver calibre 38, de sua 
propriedade, e foi tentar 
capturar os elementos. 
Segundo informou o queixoso, 
por volta das 19h30min se 
encontrou com Abdias, 
sacando a arma e lhe 
detonando vários tiros, sendo 
que nenhum atingiu o acusado. 

Polícia 

captura 

acusado 

A Polícia Militar, que 
tomou conhecimento dos 
disparos, esteve no local e 
capturou o acusado, que foi 
levado juntamente com a 
vítima do assalto para o 
Plantão Central do Segundo 
Distrito, para posteriores 

investigações. Na Depol, 
Abdias negou que tenha 
disparado os dois tiros contra 
o comunicante, mas afirmou 
que o autor dos disparos foi 
Edilson Vieira, e que 
segundo ele, Edilson levou 
para sua casa a bicicleta. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Nono invade residência e esfaqueia jovem 

Uma festa que estava sendo 
realizada na Rua Principal, na 
Vila Nova, entre vários amigos, 
acabou em derramamento de 
sangue. Por volta das 
23h00min da última sexta-feira, 
deu entrada no Hospital Santa 

Mônica, o jovem Elison Pereira 
da Silva, 18 anos de idade, que 
estava desde as primeiras 
horas daquela noite bebendo 
com amigos na casa de um 
parente. 

De acordo com as 

informações de amigos da 
vítima, o elemento conhecido 
no submundo do crime pela 
alcunha de Nonô, entrou na 
casa e o primeiro que viu pela 
frente foi aplicando os golpes 
de faca. Como o jovem Elison 

estava na frente recebeu vários 
goli)es, um deles quase fazia de 
Elison vítima fatal. Ele foi 
submetido a uma cirurgia e 
segundo a equipe médica que 
assistiu o paciente, ele ainda 
está em observação. 

Perda de 
documentos 

Claudimar Mendes de 
Carvalho, maranhense, 19 
anos de idade, residente na 
Rua Gonçalves Dias, 
comunicou que perdeu sua 
porta-cédula contendo todos 
seus documentos pessoais, 
tais como: Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. Na porta- 
cédula, segundo o queixoso, 
continha a importância de R$ 
36,00 (trinta e seis reais). 

Perda de 
documentos 

Hermenegildo Santana 
Garça, paranaense, em 
trânsito por Imperatriz, 
comunicou que perdeu todos 
os documentos do veículo 
Fiat Uno, cor azul. De acordo 
com as informações do 
queixoso, os documentos 
estavam no bolso de sua 
camisa, devendo ter caído no 
centro comercial de 
Imperatriz quando fazia visita 
a clientes. 

Vandalismo 
de motoqueiro 

Dois elementos ocupando 
uma moto dispararam dois 
tiros contra a porta da 
Escolinha de Futebol Redes 
Janduí. De acordo com as 
informações do vigia da 
Escolinha, os tiros foram 
disparados por volta das 
05h30min de ontem. O 
presidente da Escolinha de 
Futebol, Janduí Diniz, levou o 
fato ao conhecimento das 
autoridades. 

Furto 
de bicicleta 

Maria Doralice de Jesus 
Neves, maranhense, 21 anos 
de idade, também foi vítima de 
furto de sua bicicleta Monark, 
modelo feminino. Conforme o 
registro da queixosa, a bike 
estava estacionada em frente 
ao Lojão do Cabeleireiro. 
Maria tinha ido naquela loja 
efetuar algumas compras, 
quando retornou do interior da 
loja não encontrou mais a 
bicicleta. 

Plantão de Polícia ; 

Delegado: Israel Rocha 

Torquato 

Joacillo Frota 

Carlos Sérgio, Walmir, 

Urbano e Jocimar 

Comissário: Augusto Cabina 

Escrivão: 

Perito: 

Agentes: 
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Neste domingo a 

partir das lOhOO 

Os primeiros mil foliões ganharão 

bonés e camisetas da Cerpa 

Entrada e estacionamento 

gratuito, trio elétrico Cerpa e 

TucanLs, animação Boi Elétrico 

Participarão especial do Corpo de Bombeiros, Policia Militar e 50° BIS 

Apoio: 

Cerpa Draft Beer 

BIO: QiA&ifac jlt bon*- 


