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Presidente do Iate propõe parceria 

para iluminar acesso à Praia do Cacau 

O presidente do Iate 
Clube, Lei da Ferrama, está 
propondo unia parceria entre 
os três clubes náuticos de 
Imperatriz: late Clube, 
Náutico Clube e Balneário 
late Clube, e a Cemar, para 
que seja implantada, ainda 
antes do Carnaval, o sistema 
de iluminação pública na rua 
que dá acesso à Praia do 
Cacau, onde estão situados 
os três clubes. Lei da 
Ferrama já se propôs a tirar 
parle da rede do 
transformador do Iate, 
enquanto os diretores do 
BIC, concordam em tirar 
outra parte de seu 
transformador, já que a 
Cemar alega falta de 
transformadores para 
executar o serviço. Numa 
reunião que vai acontecer 
nessa segunda-feira, deverá 
ser decidida a parcela que 
caberá à Cemar dentro dessa 
parceria, que precisa ter a 
alta tensão rebaixada para 
que possa ser instalada a 
iluminação no trecho. 
Página 3A. 

O renomado exotérico 
Prof5 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1 C. 

Indkci deres 

Dólar Comercial 
Compra   R$ 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda       R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Comóra R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda 
Ouro (g) 
Venda  

R$ 1.0350 

R$ 12.57 
Poupança 
Rendimento 1.1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor   RS 0.8247 

! Salário Minimo- 
üutubro  RS 112,00 

j Salário Família 
í Valor 

i: 
m 

m 

mm 
X*cv 

.: - S ,v.. 
m m v^f 

■s::; 

t 

ü 

1 
.m* :-v-- 

m m 

m 
acesso Praia do Cacau deverá ganhar iluminação pública antes do período dc C ar na vai 

Municipalizarão 

é prioridade 

O secretário Municipal 
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■ Matadouro 

Secretaria 

programa reformas 

O prefeito municipal Ildon 
Marques de Souza já está 
viabilizando os recursos 
necessários para empreender 
nova reforma no Matadouro 
Público Municipal. Atualmente 
são abatidos cerca de noventa 
animais por dia, sendo 
cinqüenta de bovinos e trinta de 
suínos, entre outros. Duas 
equipes veterinárias já estão 
fiscalizando a qualidade da 
carne. Página 3B. 

PM vem fracassando no 

combate à criminalidade 

RS 7.66 i 
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As rádio -patrulhas que ficam estacionadas nas praças não atendem a chamados diretos 
da população e deixam os ladrões fugirem 

O sistema adotado pelo 
comando da Polícia Militar 
para o policiamento 
preventivo não vem 
atendendo a população e o 
policiamento ostensivo 
praticamente não existe. Os 
únicos pontos que mantêm 
patrulhas no período noturno 
são praças no centro da 

« Saneamento 

cidade e mesmo assim os 
policiais só atendem a 
chamados feitos pelo rádio, 
solicitados ao Quartel da PM. 
deixando a população 
desguarnecida, mesmo tendo 
a presença física dos policiais. 
A questão não vem sendo 
debatida pelos segmentos 
sociais que precisam voltar 

sua atenção para a situação 
caótica em que se encontra a 
segurança pública em 
Imperatriz, e assim como na 
saúde, promover debates em 
busca de soluções para o 
problema, convocando os 
responsáveis pelo setor a 
mostrar trabalho competente. 
Página 4A. 
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■ Virgindade 

Um tabu difícil de justificar 

em tempos modernos 

O que antigamente era uma grande virtude, agora está 
virando caso de psiquiatra. A virgindade vem sendo discutida 
de forma inversa e as adolescentes já não encaram o tema 
com tanto receio e assumem publicamente o assunto. 

A importância da 

presença dos pais 

Os pais estão ultrapassando uma fase distinta na educação 
dos filhos. Alvo de críticas, estão destronados da autoridade 
máxima da família e passam a dividir obrigações como 
mamadeira e fraldas na hora de criar os filhos. 

Um "pop star" católico 

no mundo da política 

Padre Zezinho crítica as campanhas 

do governo e defende o uso da 

camisinha para os fiéis que não 

conseguem se abster do sexo. 

■ Futebol 

A carreira de Maradona afunda 

sufocada pelo mundo das drogas. 
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Câmara quer votar 

Reforma amanha 
Página 3A 

Curso para fiscais do 

Sinfra 
Página 3B 

Perfil de Pollyana Samey x Cafeteira no 

Senado 
Página 3A 

Decisão no Cafeteirõo 
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Caso de amor vai 

parar no Delegacia 
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A Defesa Nacionai 

Há muito que as Forças Armadas pedem a 

profissionalização dos quartéis. 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

este jornal para comentar 
a respeito de um fato que 
vem me tirando o sono e 
acredito que também de 
muitos outros 
imperatrizenses. 

O problema é quando 
ligamos para o telefone de 
plantão da Polícia Militar, 
o 190, que é para as 
pessoas fazerem suas 
denúncias e chamar a 
polícia nas emergências 
que sempre acontecem, o 
telefone está sempre 
ocupado, e não acredito 
como também todas as 
pessoas com quem um 
falo sobre o assunto, que 
este telefone esteja 
ocupado com o 
recebimento de 
chamadas de emergência. 

Será que os policiais 
que estão de plantão estão 
realmente utilizando este 
telefone somente para o 
que ele está destinado, ou 
seja, chamadas de 
emergência? 

Manoel Dos Santos 
Jardim São Luis 

Sr: Editor: 
Sou morador da cidade 

de Imperatriz há mais de 
20 anos, acompanhei 
muitas transformações na 
cidade, umas para melhor 
e outras lamentavelmente 
para pior, como o fato da 
extinção da Fundação 
Cultural de Imperatriz, 
uma instituição que só 
veio beneficiar a toda a 
classe artística 
imperatrizense. 

A polêmica que esse 
artigo está gerando é 
totalmente justificada. 
Todos os artistas seriam 
beneficiados com esse 
projeto, acredito que se 
for usado o bom senso a 
Lei não será extinta, e sim 
apenas modificada, pelo 
menos esta é a minha 
opinião e de praticamente 
100% da população da 
Região Tocantina. 

Pesquisei toda a Lei e 
não encontrei um único 
item que pudesse ser 
considerad o 
inconstitucional, motivo 
alegado para a sua 
extinção. 

Marta Silva 
Parque da Lagoa 

Sr: Editor 
Quero parabenizar a 

todos os vereadores que 
compõem o Poder 
Legislativo de Imperatriz, 
pela autoconvocação, 
dispensando assim, a 
remuneração a que 
tinham direito 
assegurando inclusive, na 
Constituição. 

Com essa atitude, os 
vereadores 
demonstraram que desta 
vez o povo soube escolher 
os seus candidatos, 
votando em pessoas que 
estão interessadas no 
crescimento e 
desenvolvimento de 
Imperatriz. 

Até que enfim o povo 
aprendeu. Só espero que 
o acerto tenha se 
estendido também ao 
Poder Executivo. 

Jairo Matos 
Bairro Bacuri 

Ao conceder entrevista em 
16 de janeiro de 1985, já eleito 
presidente da República pelo 
Colégio Eleitoral, Tancredo 
Neves foi indagado sobre a 
possibilidade de criação do 
Ministério da Defesa, uma pasta 
que unificaria os quatro 
ministérios militares à época (e 
ainda hoje) existentes. Mineiro, 
Tancredo tangenciou na 
resposta, mas admitiu ver o 
Estado Maior das Forças 
Armadas (EMFA) como um 
embrião do Ministério da 
Defesa. 

Tancredo Neves fora eleito 
como o presidente da transição 
entre o regime militar e a 
democracia plena - papel que 
acabou desempenhado por José 
Sarney. Era compreensível que 
usasse de um muito flexível jogo 
de cintura para evitar reações 
nos quartéis, exatamente 
quando a farda começava a dar 
lugar aos ternos civis no 
assento principal do Palácio do 
Planalto. 

O cuidado de Tancredo - e 
de Sarney - não matou uma 
semente que aos poucos 
germinava em vários setores de 

■ A Paz 

Brasília e do Brasil como um 
todo. Por que não ter um 
ministério único reunindo as 
forças militares na tarefa de 
defesa nacional? Nos principais 
países do mundo é assim. Por 
que seríamos diferentes? 

Além disso, vale notar que o 
Brasil já funcionou dessa forma, 
como o Ministério da Guerra 
reunindo todas essas tarefas. 
Agora, o que se deseja é um 
"Ministério da Paz", uma pasta 
que tenha a presença do 
Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica com o propósito de 
garantir a defesa nacional, 
dentro de uma política de 
estratégias calcada na 
inteligência - no planejamento e 
na visão dç longo prazo. 

A política de Defesa 
Nacional, lançada 
recentemente, procura reforçar 
esse caminho. Problemas como 
o narcotráfico, a agressão às 
fronteiras, a falta de estratégias 
para a zona rural. Tudo cabe a 
uma pasta que cuida da 
inteligência. 

De algum modo, hoje os 
quatro ministérios militares 
desenvolvem essa atividade, 

que só não é mais eficiente por 
problemas infra-estruturais e 
pela própria burocracia inerente 
à superposição de atribuições 
que era algum momento 
acontece. Desejar a unificação 
das pastas militares não é 
querer desmerecer nenhum 
segmento das Forças Armadas. 
Ao contrário, é um passo para 
sua valorização e, sobretudo, 
profissionalização. 

Há muito que as Forças 
Armadas pedem a 
profissionalização dos quartéis, 
dando às três armas as 
condições efetivas para o 
exercício pleno de suas 
atribuições. Essa 
profissionalização passa 
inclusive pela questão salarial, 
talvez hoje o ponto mais 
delicado entre as tropas. 

Unificar o comando das 
ações militares será, com 
certeza, um grande passo no 
a] kt feiçoamento administrativo 
do setor. O que está em jogo não 
é a política localizada, mas o 
interesse macro, no 
estabelecimento de uma ação 
realmente fundamental para 
todo o País. 

"A minha Paz vos deixo, a 
minha Paz vos dou!" 

Quão belas as palavras de 
Jesus aos seus . amados 
discípulos! Como a vida precisa 
de Paz e de quanta Paz o nosso 
mundo necessita! 

Vinde a mim todos vós que 
encontráis aflitos e 
sobrecarregados e eu vos 
aliviarei!" E assim que Jesus se 
apresenta aos que não têm Paz 
em suas vidas, por estarem na 
aflição de uma enfermidade ou na 
angústia de um sofrimento moral. 
Em Jesus, todos encontraremos 
a duradoura Paz. Em seus 
ensinamentos, praticados em 
nossa vida, haveremos de achar 
plena e valiosa Paz:—Como a que 
Jesus proporcionou aos cegos de 
Betsaida e de Jerico que passaram 
a enxergar, — Como ao leproso 
que ficou curado de sua dolorosa 
enfermidade; — Como aos coxos 
que passaram a andai" livremente; 
— Como aos obsidiados que 
voltaram à normalidade de seus 
pensamentos; — Como aos 
desesperados, que passaram a 
compreender as razões de sues 
problemas, de par com a 
esplendosa solução que lhes era 

sugerida: "Vai e não jieques mais" 
"A tua fé te curou!" 

O mundo não tem Paz jxn-que 
só ama as soluções guerreiras. 
Desde os romanos, dizia-se: "Se 
queres a Paz, prepara a guerra". 
Dias virão em que esta máxima 
marcial haverá de serperrautada 
por: concordância de 
pensamentos e de atitudes, 
haverá no mundo e haveremos 
todos nós de usufruir uma bem 
valiosa e duradoura Paz. "Quem 
está com o Cristo, nova criatura 
é" afirmava Paulo, o apóstolo dos 
gentios. Ponha, meu prezado 
irmão, em seu coração a Paz dos 
ensinamentos de Jesus e não 
haverá tumulto algum do mundo 
que jxissa abalar você. A Paz iiela 
compreensão, a Paz pela 
convicção jiassa a constituir um 
bem patrimonial e inalienável da 
criatura e mal algum poderá 
intranquilizá-la. 

Na Doutrina dos Espíritos, a 
Terceira Revelação, poderemos 
encontrar a fórmula de se obter a 
duradoura Paz, ixirque é toda ela 
um re) xisitório de orientações e 
aconselhamentos, de ensinos e 
explicações, que nos fazem 
compreender os percalços da 
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vida e as provações da existência. 
Com o passado se revelando nas 
cobranças do presente e com as 
persi)ectivas de um futuro feliz, 
se utilizar-mos bem o momento 
atual que vivemos, a alma se 
robustece e se acha mais 
encorajada para enfrentar os 
embates de tranqüilidade do 
espírito, adquirida nas lutas do 
dia-a-dia, em prol da realização do 
Determinismo Divino, de Amor 
e Fraternidade. 

Conquistar a sua Paz, meu 
bom amigo, conquistando novas 
diretrizes para sua vida Adquira 
a Paz, entendendo a vida que o 
envolve e aprendendo com evitar 
novos e dolorosos envolvimentos 
para o futuro. Faça ix)r obter a 
sua Paz permanente e, então, 
poderá também oferecer aos 
outros a sua Paz, colaborando 
com o verdadeiro Príncijx1 da 
Paz, quando dizia aos que o 
procuravam e ao mundo em 
geral: "A minha Paz vos deixo, a 
minha Paz vos dou!" 

Colabore para levar um jkhico 
da sua Paz aos necessitados, 
auxiliando o "I^ir de José"e a 
"Escola de Cegos", através dos 
telefones; 243-1289 e 234-4016. 

Analfabetismo 
Um jornal de Pinheiro- 

MA., publicou dados 
estatísticos sobre a 
população analfabeta do 
Estado. Como sempre, 
Imperatriz não ficou de fora 
e apareceu com 62,55% de 
sua população no rol 
daqueles que não sabem ler 
e nem escrever. E uma 
lástima para a maior e mais 
importante comunidade do 
interior do Estado. 

Reforma 
A Câmara Municipal se 

reúne na tarde de amanhã 
para debater e aprovar a 
reforma administrativa 
proposta pelo prefeito Ildon 
Marques. Praticamente não 
foram apresentadas emendas 
ao projeto original. 

FECI 
Se não der qualquer 

"zebra" na nessa sessão de 
amanhã, os vereadores 
Arimatéia e Mary de Pinho 
devem apresentar emenda 
propondo a criação da FECI 
- Fundação Educacional e 
Cultural de Imperatriz, 
englobando as secretarias da 
educação, desportos e lazer 
e cultura. 

E uma boa oportunidade 
para modernizar a 
administração pública de 
Imperatriz. 

Equivoco 
Diretores dos clubes de 

futebol de Imperatriz, e 
sobretudo os técnicos que 
"sabem de tudo" sobre esse 
esporte, continuam se 
equivocando a respeito da 
chamada prata da casa. 
Desta vez é o jovem Rommel 
Júnior, com apenas 13 anos, 
que já brilha no futebol 
paulista, atuando no Bota 
Fogo de Ribeirão Preto. 

Lembrança 
A esse respeito, basta lem- 

brar que a Sociedade Atléti- 
ca Imperatriz, o Cavalo de 
Aço, chegou a dispensar o 
jogador Geovanni, hoje no 
Barcelona ao lado de 
Ronaldinho, por absoluta de- 
ficiência técnica. Imaginem 
agora se o Geovanni fosse 
bom aos olhos dos cartolas 
imperatrizenses. 

Pergunta 

governadora Roseana Sarney 
vai mesmo ajudar 
financeiramente o município 
de Imperatriz, e antes que 
seja iniciada a campanha 
política de 98 ela termine as 
obras inacabadas, como 
Primeiro Distrito Policial e a 
Avenida Beira Rio? 

Solução 
O novo município de São 

Pedro da Água Branca vai 
ficar na dependência do 
asfaltamento da Estrada do 
Arroz, única via de acesso 
racional para o próprio 
Maranhão. Se isso não 
acontecer os produtores 
daquele município vão 
continuar comercializando 
com cidades do Estado do 
Pará, inclusive sem recolher 
impostos ao próprio 
Maranhão. 

Candidatura 
Nos meios petistas de 

Imperatriz e região já é 
praticamente certa a 
candidatura de J ornar 
Fernandes a deputado 
estadual. Correligionários 
acreditam que ele tem "tudo 
para se eleger, sobretudo en- 

razão do grande trabalho 
desenvolvido ao longo de sua 
militância no PT, 
principalmente como 
candidato a prefeito nas 
últimas eleições. 

Resistência 
Políticos de Imperatriz 

ligados ao sarneysmo 
maranhense se mostram 
resistentes à candidatura do 
deputado federal Sarney 
Filho a uma vagãno Senado 
da República. Partidários do 
governo alegam que o nome 
dele é inexpressivo e pode 
resultar cm uma derrota para 
as oposições, sobretudo se o 
candidato adversário for o ex- 
governador João Castelo. 

Munlclpallzação 
O secretário de saúde do 

município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, quer 
mesmo a municipalização da 
saúde. A sociedade espera 
que os do "contra" como das 
vezes anteriores não 
prejudiquem esse trabalho 
que vai beneficiar médicos, 
hospitais, e principalmente a 
comunidade carente do 

Será verdade que a município. 

Utilidade Pública 18/01/97 

Polícia Militar ; 

Delegacia de Plantão 
Corpo de Bombeiros 
Hospital de Plantão (Geral) 
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hemomar m 
Tropigás  
Paragás ______ 
Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal 
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita —- 
Defesa do Consumidor 
Cemar 
Caema   — 
Correios 

1 Receita Federal . 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Polícia Federal   
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
São Rafael 

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

198 
196 

; 722-2505 
721-0136 

; 721-2486 
, 721-0944 

( 722-1071 
! 722-3048 
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Presidente do Iate Clube de Imperatriz garan 

iluminação para acesso a Praia do Cacau 

Uma reunião nessa segumda-feira deve selar uma parceria para iluminar a rua de acesso à Praia do Cacau, antes do Carnaval ü ú niip» a A medida é imnortaiite DO 

Côncavo & 

Convexo 

7755 
Aíi:í 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
745 dias. Preciso dizer 

mais alguma coisa 
excelência? Tenha um bom 
final de semana. 

Cessna cai em São 
Paulo e mata os 6 

ocupantes 
Seis pessoas morreram 

em conseqüência da queda do 
Cessna 310, no meio da mala 
fechada a três quilômetros da 
sede da Fazenda Itaié, em 
Colinas da Anhaguera, em 
Santana de Parnaíba, na 
(irande São Paulo. O piloto 
Marcos Hazini. o empresário 
Vanderlei Silveira, sua filha 
Camille Cristina, Janete 
Batista Cintra, José Carlos 
Garcia e Euclides de Sousa 
morreram carbonizados. 

A estudante Camille 
Cristina Pinto Silveira, filhado 
empresário Vanderlei 
Silveira, comemorou seu 
aniversário na segunda-feira 
(13), quando completou 16 
anos. 

Crianças são 
prejudicadas pelo 

inverno 
A variação de tempo em 

Imperatriz está causando uma 
série de problemas de saúde 
para as crianças e idosos. Nos 
hospitais da cidade os 
pediatras estão atendendo 
vários casos de crianças com 
problemas respiratórios. Para 
que todos se previnam contra 
uma gripe, bronquite e até 
pneumonia, os especialistas, 
aconselham o maior cuidado 
com as crianças de zero a seis 
meses de idade. Na alteração 
do clima, as crianças estão 
sujeitas ainda a 
gastroenterite. que se 
manifesta com vômito 
seguido de diarréia. 

Quem não tem cão 
caça com gato 

A governadora Roseana 
Sarney está aos poucos 
deixando a população 
imperatrizense no escuro. 
Bairros e periferia estão em 
total abandono no que diz 
respeito a iluminação pública. 

Como diz o velho adágio 
popular, quem não tem cão 
caça com gato. De acordo com 
o provérbio, o empresário Lei 
da Ferrama resolveu partir na 
frente para encontrar uma 
solução viável para iluminar a 
avenida que se inicia no Cerec 
e vai até a Praia do Caqui, com 
parceria do lati de 
Imperatriz, Náutico, 
Balneário Iate Clube e Cemar. 

A reunião está marcada 
para as 16h00 de segunda- 
feira, onde o presidente do 
Iate Clube vai propor a Cemar 
a parceria para solucionar o 
problema de iluminação 
pública na área. 

A decisão é importante e 
de interesse coletivo, pois a 
falta de iluminação torna a 
avenida muito perigosa e já é 
centro da cidade. 

Procurador desmente 
bloqueio do PPM para 

pagar servidores 
O procurador do 

município. Wagner Lago, 
negou que o Fundo de 
Participação de São Luís 
tenha sido bloqueado para 
pagar as três folhas de 
salários deixadas pela ex- 
prefeita Conceição Andrade. 
O Secretário da Fazenda, 
Julião Amim, desmentiu 
também a informação e 
voltou a dizer que o município 
pretende pagar primeiro 
janeiro e só depois, de acordo 
com os recursos que 
sobrarem, definir como 
liquidar os salários atrasados. 

Governo topa briga e 
mantém votação para a 

próxima semana 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso decidiu, 
em reunião no Palácio da 
Alvorada com os líderes do 
PFL e PSDB, manter a 
votação da emenda da 
reeleição no plenário da 
Câmara para a próxima 
semana, apesar da proibição 
do PMDB de votar a emenda 
antes de fevereiro. "O 
presidente deixou claro que 
não vai mudar de posição 
caso o PMDB não se 
sensibilize", disse o líder do 
PFL na Câmara, deputado 
Inocêncio Oliveira (PE), ao 
final do encontro. 

O presidente do Iate Clube, 
Lei da Ferrama, cansado de 
esperar pela iniciativa da 
Cemar no sentido de iluminar 
o a rua que dá acesso à Praia 
do Cacau, onde estão situados 
os três clubes náuticos da 
cidade, o late Clube, o Clube 
Náutico e o Balneário Iate 
Clube, reuniu os diretores dos 
outros dois co-irmãos, para 
estudarem uma proposta de 
parceria com a Cemar para 
garantir a iluminação pública 
na área ainda antes do período 
carnavalesco. 

Na rua existe a rede de alta 
tensão que precisa ser 
rebaixada, criando a baixa 
tensão para sustentar a 
iluminação. A Cemar vem 
alegando que não dispões de 
equipamentos e acessórios 
como transformadores, por 

Missão dos aliados é 
conseguir votos 

O governo vai colocar a 
emenda da reeleição em 
votação no plenário sem ter 
garantidos os 308 votos 
necessários. Encorajado pela 
cúpula do PFL, por 
governadores e pelo 
comando do PSDB a fixar 
uma data-limite para facilitar 
a mobilização de votos, o 
Palácio do Planalto topou o 
risco; aceita votar a emenda 
sem a margem de segurança 
de 20 a 30 votos com os quais 
contava antes da crise com o 
PMDB. A contabilidade foi 
fechada com 298 votos. 

exemplo, para fazer o serviço, 
por isso o presidente do Iate 
Clube, Lei da Ferrama 
pretende utilizar o 
transformador do seu clube 
para puxar uma rede de baixa 
tensão, propiciando condições 
para que o trecho 
compreendido entre a Cerec e 
o Iate Clube seja Iluminado. 
Convocado por Lei, a direção 
do Balneário Iate Clube 
também já se prontificou a 
tomar o mesmo procedimento, 
dando Continuidade à rede, que 
seria puxada do transformador 
do BIC, estendendo a 
iluminação pública até o 
Balneário, com lâmpadas em 
postes alternados. 

A Cemar, nessa parceria, 
entraria com a mão de obra e 
material como fios para a rede 
de baixa tensão, por exemplo. 

É fundamental observar que a 
iluminação pública é dever do 
Estado e seria também de bom 
senso que a Cemar tirasse o 
medidor antes do relógio dos 
clubes, já que eles estão se 
cotizando para concretizar o 
que é função e dever do 
Governo, ainda imputar a conta 
do consumo nos clubes seria 
demasiado. Mas tudo isso será 
discutido e decidido numa 
reunião que vai acontecer 
nessa segunda-feira, 20, no 
escritório da Cemar, onde 
deverão estar presentes todos 
os diretores dos clubes 
náuticos de Imperatriz, 
capitaneados por Lei da 
Ferrama, que vão selar a 
parceria, garantindo a 
iluminação pública na rua que 
dá acesso à Praia do Cacau, 
antes do Carnaval. 

A medida é importante para 
que se combata a 
marginalidade e se dê 
condições adequadas de 
colaboração com a 
municipalidade, onde está se 
tornando importante toda e 
qualquer medida que possa 
dificultar a ação de meliantes, 
como no caso, acabando com 
a escuridão que facilitaria o 
trabalho da marginalidade. A 
rua que dá acesso à Praia do 
Cacau é uma das mais 
movimentadas no carnaval, 
principalmente agora com o 
Carnaval da Vida, no BIC, e o 
tráfego constante dos 
associados dos clubes náuticos 
e da população, 
principalmente, até a Praia do 
Cacau, o maior e mais 
freqüentado balneário da 
região. 

■ Sarnev x Cafeteira 

Forças maranhenses na questão da reeleição 

Enquanto Samey vende até a alma. 

Cafeteira é contra o casuísmo flagrante da reeleição 

É uma ambigüidade as duas 
forças maranhense que estão 
atuando na liderança do 
Senado Federal, na análise da 
reeleição e votação da matéria 
na convocação extraordinária 
do Congresso Nacional para 
tratar do assunto. 

Por enquanto ainda não 
está definido se Governadores 
e Prefeitos vão poder se 
reeleger. São bases eleitorais, 
são fontes de votos, e podem 
também influir nessa questão 
a partir do momento em que 
entenderem a força que têm. 
Os governadores 
principalmente. 

O Senador Epitácio 
Cafeteira é líder do PPB no 
Senado, e atendendo 
orientação do partido, que 
quer evitar o choque eleitoral 
com o Plano Real de Fernando 
Henrique Cardoso, que pode 
não estar resolvendo nada na 
economia mas ainda é um 
considerável cabo eleitoral. A 
intenção do PPB é abrir 
caminho para Paulo Maluf, 

uma liderança renitente da 
política brasileira, e 
seguramente o político com 
maior experiência eleitoral, 
tanto nas vitórias paulistas 
quanto nas derrotas nacionais. 

Já José Sarney, que se 
elegeu pelo Amapá, mas 
continua cuidando com 
carinho do seu "querido" 
Maranhão, está vendendo a 
alma para garantir os dois 
lados da questão. Primeiro foi 
a denúncia de Aderson Lago, 
dando contas de 2,5 milhões 
para garantir voto para 
Antonio Carlos Magalhães. 
Depois vem a questão do 
PMDB, onde Sarney quer a 
votação em fevereiro, depois 
da escolha dos novos 
presidentes do Congresso, 
liara garantir um dos cargos 
para o seu partido, que no caso 
tem íris Resende como 
candidato e não Antonio 
Carlos Magalhães, que é do 
PFL. 

Enquanto Cafeteira luta 
pela coerência dentro do 
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PPB no Epitácio Cafeteira, líder Senado 

Congresso Nacional, o velho 
José Sarney continua 
mostrando a que veio. E dessa 
vez sem usar qualquer manto 

de camuflagem legal, mas 
simplesmente vendendo até a 
alma para se perpetuar no 
poder. 

Câmara se prepara para aprovar 

Reforma Administrativa 

Mesmo com a protelação da votação da matéria, a aprovação já está garantida 

Pode ser que a Lei da 
Reforma Administrativa do 
Município seja votada nessa 
segunda-feira; no entanto, o que 
os governistas menos estão se 
importante é com o tempo para 
que a matéria seja aprovada, 
mas sim a aprovação do texto 
de conformidade com o 
cronograma da Administração 
Pública. 

Num ponto esse Legislativo 

já sai com vantagem, esiá 
existindo um diálogo franco e 
aberto com o Executivo, o que 
sem sombra de dúvidas vai 
facilitar os trabalhos de ambos 
os poderes. 

Existe também uma questão 
que vem sendo abordada nos 
bastidores da Câmara, 
apontando para uma 
importância suplementar o fato 
da aprovação ou não da Lei da 

Reforma Administrativa, mas 
sim a fiscalização da aplicação 
da Lei e do bom andamento das 
funções administrativas da 
municipalidade. Esse seria o 
ponto primordial, onde a não 
aprovação estaria depondo 
contra o próprio Legislativo que 
estaria, nesse caso, legislando 
em causa própria, evitando para 
si as funções inerentes do 
cargo, a fiscalização. 

Essa discussão de bastidor, 
mesmo que camuflada pelos 
corredores da Câmara, vem 
atestar a excelência do atual 
Legislativo que vem, mesmo 
com teor de oposição, 
discutindo as matérias 
deliberativas dentro de suas 
próprias especificações e 
entendendo que não cabe 
apenas discurso contraditório, 
mas coerência no parlatório. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Segurança Pública em decadência total 

Enquanto a saúde já está debatendo seus problemas, a segurança pública está abandonada e sem comando 

JORNAL CAPITAL 

Não são poucos os cidadãos 
que estão sendo assaltados 
pelas ruas de Imperatriz sem 
que sejam registrados nos livros 
de ocorrência da Polícia o 
delito. Isso faz com que os 
números da estatística oficial 
sobre assaltos não corresponda 
à verdade dos fatos. 

Não está em xeque a 
importância da instituição, do 
aparato policial, da idoneidade, 
mas do sistema e do comando 
da Polícia Militar, nas mãos do 
Coronel Linhares, que está 
sendo empregado para 
patrulhamento da cidade, que é 
obrigação constitucional e 
moral da Polícia, que além de 
tudo recebe da sociedade para 
exercer tal função, e não vem 
surtindo qualquer resultado 
deixando a população no 
sacrifício. 

Que existem problemas 
dentro dessa situação é 
flagrante. Que a polícia não vem 
recebendo o devido apoio do 
governo maranhense também é 
correto. A governadora, no afa 
de "sanear o Estado" está 
cortando até o bandeco dos 
soldados que ficam nos postos 
de guarda na saída das cidades, 

dificultando o trabalho e tirando 
a disposição dos soldados, que 
precisam da força do comando 
para lutar por eles, e não tem. 
A remuneração também é 
sacrificante e facilita a 
corrupção, como se 
interessasse ao Estado montar 
uma fábrica de suspeição 
dentro da Polícia para 
contradizer qualquer 
reivindicação do comando. 

Aliás, por falar em comando, 
é bom alertar que a população 
estará, certamente, ao lado da 
Polícia contra essa situação 
caótica que está sendo causada 
pela Governadora Roseana 
Sarney, a partir do momento em 
que a Polícia Militar, 
responsável pelo 
patrulhamento preventivo e 
ostensivo da cidade, também 
esteja ao lado da população, se 
esmerando no cumprimento da 
missão sagrada de propiciar 
segurança aos cidadãos, 
principalmente os moradores 
da periferia que têm enfrentado 
situações catastróficas cora um 
quadro exorbitante de violência 
urbana. Mas é preciso que o 
comando da Polícia, 
principalmente da PM, entenda 

que não adianta sacrificar a 
própria população recusando 
atendimento imediato através 
das patrulhas que fazem plantão 
nas praças da cidade, aliás 
únicos locais onde existe este 
policiamento, às pessoas 

assaltadas, exigindo burocracia 
de gabinete para que tais 
patrulhas sejam acionadas, e 
ainda se recuse a dar satisfações 
à população. Chega a ser um 
absurdo tal procedimento. 

Fiauene x Fiquene 

Zenira e Fiquene decidem 

quem vai ser candidato em 98 

Saúde em debate 

e segurança no 

esquecimento 

Enquanto a sathJe se 
encontra deb&téndo, pelo 
menos, seus problemas, 
buscando tr o s>ara 
as questões relacionadas ao 
descredcneiam^nto 
aneslesistas e da deficiente 
no atendimento médico- 
hospitalar a segurança 
pública não debate a situação 
caótica em que se encontra, 
até mesmo para forçar uma 
melhoria de condições pára 
os policiais e o contingente 
que atua cm Imperaíriz. 

inclusive sálatíai Forque nao 
disc tios 
poli- tem 
família para sustentar e 
precisa ser respeitado, mas è 
preciso "trabalhar", eom 
resultados concretos de 
produtividade para a 
sociedade, atendendo às Suas 
necessidades, coibindo a 
violência urbana para fazer Jus 
a um salário condigno. Soldo 
|uSto, para um trabalho digno, 
O que ainda não acontece; 
nem um, nem outro. 

Existe uma determinação 
férrea da própria Zenira 
Fiquene em levantar bandeira 
eleitoral para 98. Inicialmente 
a idéia era alcançar o 
Congresso Nacional através 
de uma vaga na Câmara dos 
Deputados Federais. Depois, 
notícias da capital são conta 
que os planos haviam 
mudados, Zenira deveria 
mesmo vir como candidata à 
Câmara Legislativa Estadual, 
por Imperatriz. 

Ainda não está decidido 
totalmente, faltando alguns 
detalhes em família a ser 
decidido, porém Zenira 
Fiquene está com as malas 
prontas para voltar para 
Imperatriz, onde pretende 
reconstruir sua vida pública e 
também social e profissional. 
Essa notícia confirma a 
decisão de Zenira se 
candidatar realmente nas 

próximas eleições, mesmo 
que ainda não saiba cora 
certeza sobre qual instância 
será candidata, mas deverá 
mesmo ser para deputada 
estadual. 

Numa análise rápida sobre 
o nome de José de Ribamar 
Fiquene, é fácil uma 
conclusão sobre uma possível 
candidatura já que ele vem 
mantendo um índice 
considerável de votos, mesmo 
nas eleições minoritárias, 
como para prefeito onde os 
votos são diluídos . Com 11 
mil votos numa eleição 
municipal, as expectativas são 
primissoras para cargos 
majoritários em relação à 
Fiquene. 

Se for concretizada o 
retorno da família Fiquene a 
Imperatriz, com toda certeza 
será um reforço considerável 
para a política de Imperatriz. 

[RESPONDA PRESENTE! 
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A Seduc, Secretaria de Educação de, 
imperatriz está inovando o sen 

conceito de lecionar. 
A partir deste ano 

as matrículas serão 
feitas de maneira 

mais eficiente para 
oferecer mais confor- 

to e segurança para os 
alunos da rede municipal 

de ensino básico. 
Para isso, compareça a 

um dos PÓLOS DE PRÉ- 
MATRÍCUÍA mais perto de 

sua casa levando apenas a 
certidão de nascimento para 

cpie a SEDUC possa matricular 
seu(s) filho(s) de 6 a 14 anos. 

NÃO FALTE. 
Diga PRESENTE c assegure o 

FUTURO de nossas crianças. 
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OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRE-MATRICULA 
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06 I VILINHA/P.ALVORADA 

ESCOLAS 

ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
SANTA LAURA/DOM BOSCO , 

SARAH LAMARCK 
SÀO JORGE I 

DATA 

13/JAN 
14/JAN 
15/JAN 
ló/JAN 
17/JAN 
18/JAN 

- v-M 
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Prefeitura de 

7 r 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Depósito: Av. Babaçulândí a. 176. Fone: 72 

MA 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone: 723-2885 

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

Fazemos unha para: Balsas, Goianesia. São Luís. Teresina, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 



\ 

Secretaria de Obras 

tem atuação 

reconhecida 

Página ÈB 

Sociedade 

■ Linda Veloso dá as dicas do 

| que acontece no mundo j 
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Hospital Regional entra] 

em reforma no 

próximo mês 

Domingo, 19 de janeiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Revisões 
ATVTocantins, repetidora 

do sinal da CNT em 
Imperatriz, esteve fora do ar 
por vários dias. O motivo, 
segundo informou a 
coordenação da mais nova 
emissora da cidade, é a 
revisão completa que está 
sendo efetuada antes que seja 
colocada no ar a programação 
local do canal. O sinal da CTN 
está mais uma vez no ar, mas 
ainda não voltou em 
definitivo, pois os reparos 

ainda não foram concluídos. Por 
isso os telespectadores não 
devem estranhar caso 
sintonizem o canal e ele esteja 
mais uma vez fora do ar. 

Show no ar 
0 apresentador mais caipira 

da televisão imperatrizense 
continua dando um show de 
humorismo no ar. Badinho está 
com a corda toda, faz piadas, 
conta causos e diverte o seu 
público telespectador, que já 
está acostumado com o seu jeito 
brincalhão de conduzir o 

programa. 
Na Cidade do Ferro 

O repórter policial Osvaldo 
Filho está sempre em busca de 
matérias que possam, de 
algun* forma, enriquecer o seu 
programa, agora veiculado pela 
TV Tropical das 13h00 às 
14h00. Osvaldo sabe de tudo 
que acontece nos bastidores da 
polícia e conseqüentemente no 
mundo do crime na Cidade do 
Ferro. Bandido que for esperto 
sai do caminho do rapaz ou 
acaba denunciado na telinha. 

Assessorando 
A jornalista Marilene 

Almeida está assessorando a 
Secretaria de Saúde do 
Município. A mudança faz parte 
das novas modificações que 
estão sendo feitas pela Secom. 
Sem nenhuma dúvida a 

Secretaria de Saúde está bem 
servida de redator, ou melhor 
de redatora. 

Um alô 
Para a colunista Soraya 

Luiza, -que mantém informados 
os leitores deste diário sobre 
todos os eventos sociais 
realizados na cidade de 
Açailândia e também no novo 
Município de Itinga do 
Maranhão. 

Arrebentando 
O cinegrafista Reinaldo 

Alves (foto), é o que se pode 
chamar de um profissional de 
mil uma facetas. Atualmente o 
rapaz é o locutor oficial do 
Bingão Conor Farias. Começou 
devagar, devagarinho e 
mostrou que tem jeito prá coisa. 
É isso aí garoto, vá fundo que 
assino embaixo. 
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Aquário 

Está é uma semana com aspectos 
tensos, por isso o ideal é concentrar 
suas energias e só investir no que vale 
a pena! A partir de terça-feira, a energia 
de Mercúrio volta a atuar em I-eão, 
favorecendo sua vida amorosa. 

Um feixe de aspectos envolvendo 
Mercúrio aponta uma semana agitada, 
cheia de informações e notícias 
desencontradas. Procure eliminar todas 
as dúvidas que tiver com objetividade. O 
ideal, agora, é evitar situações confusas. 

A energia do Sol em oposição a 
Netuno anuncia uma semana de muitas 
indefinições e fantasias. Cuidado para 
não extrapolar ou perder a noção dos 
limites. Um dos riscos nesse caso é 
perder tempo à loa. 

Sensibilidade à flor da pela. A energia 
de Netuno tende a aguçar ainda mais sua 
sensibilidade e você deve procurar uma 
forma sadia de se proteger, sem 
sofrimentos desnecessários. Procure 
organizar sua vida financeira. 

A entrada de Mercúrio em seu signo 
favorece sua capacidade de expressar-se 
e compreender o que está acontecendo. 
Cuidado para não carregar demais nas 
cores ao contar algo pessoal ou omitir 
opiniões. 

A energia concentrada em Aquário 
indica uma semana bastante 
movimentada no que se refere aos 
rumos que sua carreira profissional 
pode assumir. Situações interessantes 
pcxlem acontecer. 

Touro Câncer Virgem Escorpião Capricórnio Peixes 

Os aspectos dissonantes de 
Mercúrio apontam possibilidades de 
dificuldades na comunicação. Você 
corre o risco de ser mal compreendida 
em suas palavras. Tente não exagerar 
na confiança. 

A energia de Netuno tende a aguçar 
sua sensibilidade e seu romantismo. 
Situações confusas e indefinidas, no 
entanto, podem perturbar você de 
alguma forma. Por isso, não alimente 
expectativas exageradas no amor. 

A energia de Mercúrio em Virgem 
aponta um momento de muito 
aprendizado e de compreensão mais 
ampla de seus problemas. Vai ser mais 
fácil entender o que está acontecendo, 
olhar com certo distanciamento. 

A energia do Sol em Escorpião 
aponta um momento especialmente 
intenso na convivência a dois, apesar das 
dúvidas e indefinições. Procure acertar 
o passo nessa área. Ter a cumplicidade^ 
de alguém pode tornar-se decisivo. 

Não lente explicar suas opiniões ou 
defender suas idéias neste momento. 
Não é hora de fazer apologia de nada. Sua 
produtividade no trabalho tende a 
crescer bastante e o ideal é concentrar- 
se interiormente, evitando desgastes. 

Procure preservar sua intimidade, 
evitando falar demais ou abrir seu 
coração a pessoas de quem você não 
tenha a mais absoluta confiança ou que 
não conhece bem. Aproveite suas 
energias para liberar a criatividade. 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRÀPÀ! 

Você fambêm vai c\c\v\çc\A 

Carnaval da Vida no BIC 

f)\í)áucn e Jganda e o ^létrico dc 

£rasmo ^ibeF ^«rlos e 

^hiquinho 
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Social 
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Se a felicidade passar por ti como o vento 

não tente correr atrás dela, no entanto 

o vento sempre passa por nós... 

Pense nisso! 

Nome: Heryca Pollyanna M. de Oliveira 

Data do Nascimento: 14.08. 
Local de Nascimento: Imperatriz-MA 
PrOfiSSãO: Cantora, apresentadora infantil, professora de dança 

i: Não 
i: Leão 

i: Católica Apostólica Romana 
Esporte: Vôlley 

Hobby: Cantar, dançar e curtir a vida 
PratO Preferido: Macarronada e lasanha 

Praia ou Campo: Campo 

Dia OU Noite: Noite 
Livro de Cabeceira: Romances 

Um Rime: Uma Linda Mulher 
Ator: Lima Duarte J 

AtríZ: Glória Pires 

Mulher Bonita: Sharon Stone 
Homem Bonito: Hamilton Miranda 

IdOlO: Deus, acima de tudo e de todos 
0 QUO OdOÍa: Falsidade, inveja, ingratidão, maldade, mentiras e egoísmo 

0 QUO GOSta*. Liberdade, do amor, natureza, sinceridade e de viver em paz com 
todos que amo. 

0 QUO Acha do Plano Real: Sem dúvida um plano que vem dando certo e 
crescendo mais a cada dia. 

Um PolítiCO: Fernando Henrique Cardoso 
Projeto Para 0 Futuro: Vencer profissionalmente, conquistar vários sonhos. 

Imperatriz: Uma cidade que precisa de grandes transformações. Assim mesmo 

eu amo Imperatriz. 
Aproveitando a oportunidade vale perguntar se você concorda que Imperatriz 

passe por uma fase difícil: 

R — Claro que sim, pois os obstáculos e os momentos difíceis servem para 
aperfeiçoamento e realizações melhores para o futuro. 

0 Que Acha da Juventude Atual: Rebelde, determinada e apesar de tudo mais 

corajosa do que a de antes, com mais objetivos claros pelo que deseja lutar. 

Retadinho 

Domingo, dia 26, estaremos voltando de férias para o 

Fly Back, com o show "Estação Alegria". Eu e minhas 

Baby Cats, Levaremos para a criançada várias atrações, 

brincadeiras, e a participação especial do palhaço 

Alegria e sua boneca maluca e também de Tiririca 

Cower. Vá e confira! 

Beijos carinhosos de Pollyanna. 

1 

Mudando 

de idade 

Quem está 

completando 

mais uma 

primavera no dia 

de hoje é a 

gatinha Mariana 

Moreira Almeida. 

Ela que com sua 

simpatia e 

graciosidade 

sabe conquistar 

as pessoas. 

Mariana festejará 

a data em 

companhia dos 

pais e parentes, e 

dos amiguinhos 

mais próximos. 

Parabéns! 

M. M. Jóias Óticas 

Sua melhor jóioy com melKcm proç.o 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

d© desconto Fcrça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721-0560 

Imperatriz Maranhão 

18â3Barra CraiMle 

fticilerlciis de Censlrufôo 

"A melhor opçio para sua construção 
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Desligue-se dos outros 

(Soe} é bcvm+o 

hmm MÚ sinKOffiw 

Primeiro Piso 
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Tabu do passado 

A virgindade torna-se uma opção 

difícil de justificar nos centros urbanos 

■ : ' : 

■ 

I ■ 

I i 

xm 

i 
m 

m Im 
mSM ii 

■ 

kE ■ 

511 

m 

l m m 
m 

S 

Al m mê 
m 

- 

m 

m 

■nu 

1:  
i 

s 

Meninos e 
mais 

meninas estão 
maturidade 

vivendo precoccmente a vida sexual e quem decide esperar para iniciar a vida sexual com 
vê-se cobrado a explicar essa opção difícil 

Tais Araújo responde com 
uma pergunta — "E por que 
não?"— quando o assunto é 
virgindade. A atriz de 17 anos 
mostra toda sua segurança e 
determinação quando alguém 
demonstra surpresa com o fato de 
ela ser virgem. Depois de ter 
tocado recentemente no assunto, 
em uma entrevista, ela diz estar 
arrependida, já não jxxle fugir 
mais do tema. 

"Vou ter que falar disso? " 
pergunta com ar de desânimo, 
dizendo não querer que se 
intrometam em sua vida. Mas a 
reação dura pouco e, logo, ela 
discorre com uma maturidade 
surpreendente: 

— A primeira vez tem que ser 
com a pessoa exata, alguém que 
se conheça muito bem, com o cara 
que eu tenha escolhido i)arã casar. 
1 loje, as pessoas já não valorizam 
a virgindade e ainda tentam botar 
veneno em quem pensa diferente 
—reclama a atriz, que vive na TV 
a personagem Xixa da Silva, 
escrava que com sua beleza seduz 
o contrataílor João Fernandes de 
Oliveira, representante do rei de 
Portugal, no Brasil do século 
XVIII. 

Em tempos de liberação de 
costumes e vivendo no meio 
artístico onde (quase) tudo é 
permitido,Tais causa espanto por 
suas idéias i)ouco modernas. Mas 
ela conta que tem um amigo de 
25 anos que a compreende e lhe 
"dá a maior força". 

Tanto Tais quanto a maioria 
das adolescentes pensam que, 
] Kira a mulher, a virgindade é mais 
importante que i)ara o homem. 

Mas não foi sempre assim. 
Hoje, é mais raro encontrar casos 
como o do líder comunista Inís 
Carlos Prestes, que chegou 
virgem ao casamento com Olga 
Benário. Ele tinha então 37 anos. 
Eram, sem dúvida, outros tempos. 
Hoje, casar virgem é um sonho de 
poucas pessoas, homens e 
mulheres. Aprimeira vez iHxle até 
demorar, ser com a pessoa 
escolhida para ser o par de toda a 
vida, mas não é mais 
necessariamente na noite de 
núpeias, que já perdeu o mistério 
do passado. 

— Essa história de casar 
virgem não tem sentido. Não se 
jxxle casar sem saber como será 
o relacionamento sexual com a 
outrapessoa—opina uma menina 
que não quis se identificar e para 
quem a virgindade deixou de ser 
um tabu. 

Informática 

Software 

agiliza 

manutenção 

de máquinas 

industriais 

A RW Computadores 
está lançando o sistema 
GERMAN, que agiliza o 
gerenciamento total da 
manutenção de máquinas 
industriais. Sua utilização 
vem minimizar as terríveis 
quebras de produção e seus 
inevitáveis prejuízos por 
lora parada, geralmente 
ocasionadas por panes 
inesperadas. 

O sistema foi 
desenvolvido e 
aperfeiçoado na ZF do 
Brasil, empresa de auto- 
peças e uma das grandes 
fornecedoras da indústria 
automobilística, pela equipe 
de sistemas de informática 
da RW Computadores. 

Sua aplicação é indicada 
para médias e grandes 
empresas, sendo que sua 
instalação, num 

período de 30 dias, torna 
o software específico para 
cada empresa, integrando 
todos os núcleos de 
produção, fornecendo ao 
gerente de manutenção 
total controle sobre o 
estado de cada máquina, 
cada engrenagem, cada 
parafuso. 

O sistema tem como 
características a agilização 
no tempo de espera entre a 
quebra da máquina até o 
atendimento efetivo da 
manutenção; monitoração 
on-line de todas as 
atividades de manutenção 
na fábrica; manutenção 2^ 
horas; manutenção 
preventiva; visualização dos 
custos de manutenção; 
relatórios com a função de 
atender as necessidades da 
manutenção, com histórico 
de manutenções das 
máquinas, dados 
fundamentais para análise e 
tomada de decisões. 

O sistema GERMAN 
roda em rede novell ou 
plataforma sco-unix. 

4 4 

ECÂ LABORATOWO CLESIO FON a 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 
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Medicina 

Pai presente, filhos saudáveis 

Desde que foram destronados do posto de autoridade máxima para se ocuparem, junto com as mães, de 

fraldas e mamadeiras, os pais têm sido alvos freqüentes de críticas 

Para muitos pais, educar 
pode ser dar longos 
sermões. Hoje, a figura 
autoritária, que impõe medo, 
e não respeito, esquecida da 
vida emocional da família, 
preocupada apenas com o 
sustento da casa está ficando 
cada vez mais distante. Em 
seu lugar, o pai mais 
participam te, afetivo, 
integrado na educação dos 
filhos, que divide com a 
mulher as novas tarefas 
domésticas. Menos cobrado 
e angustiado, ele fica mais à 
vontade para demonstrar 
afetividade. 

Para o psiquiatra infantil, 
Alfredo Castro Neto, a 
função do pai na formação 
dos filhos é da maior 
importância. Ela começa a 
existir no momento da 
fecundação e, desde que o 
filho é gerado, o homem vive 
uma situação emocional 
eonflitiva, já que também ele 
vivência a gestação com 
sonhos, fantasias e 
ansiedades, daí podermos 
falar de uma gravidez a dois. 
Por isso, muitos partos são 
feitos com a presença do pai. 

O modelo de pai perfeito 
mudou nas últimas décadas 
de herói para bandido, ou 
seja, aquele que erra e 
acerta. Tirou de cena o 
homem infalível. Na prática, 
poucos sabem como o 
modelo de pai ideal 
funciona e o que fazer para 
que ele se torne realidade. 
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Companheiro 

Mesmo após o nascimento, 
a criança permanece em total 
simbiose com a mãe. Através 
dela, o recém-nascido 
experimenta as primeiras 
sensações de prazer e 
desprazer, sobretudo pela 
satisfação de suas 
necessidades, ela faz com que 
ele perceba o mundo através do 
cheiro do seu corpo e do som 
da sua voz. 

Os bebês não se apegam à 
mãe apenas pelo leite, mas 
também ixdo aconchego. Nem 
por isso o pai se torna menos 
importante. O homem quebra 
a unidade entre os dois e faz 
uma espécie de desmanche 
psicoafetivo. O pai se torna uma 
ponte entre a criança e o 
mundo. 

E através da brincadeira, a 
linguagem que a criança 
conhece, que se inicia a 
comunicação entre pai e filho. 

Brincar não quer dizer só 

diversão, mas uma maneira de 
demonstrar afeto e estabelecer 
a função de pai: não só o do pai 
guardião da lei, da moral e dos 
bons costumes, mas aquele 
carinhoso. Isso cria uma 
intimidade e uma proximidade 
com os filhos, que não acontece 
de uma hora para outra. Já 
aquele que é omisso, 
preocupado só com o lado 
material da família, que só fala 
na hora de proibir, não vai 
conhecer os filhos tão bem 
quanto o pai que dá atenção. 
Através de simples 
entretenimento, ele jxxle passar 
conceitos importantes, mostrar 
seus pontos de vista e opiniões, 
fazer emergir as 
potencialidades do garoto ou da 
garota, e o melhor, mostrar-se 
disposto a um diálogo franco. A 
medida que os filhos forem 
crescendo, haverá menos 
dificuldade para falar de temas 
como sexo e drogas. 

O importante é que o pai sej 
de tudo um pouco: firme, doa 
amigo, liberal, exigente 
companheiro, cada um na su 
hora. Assim, o filho tem um 
visão mais real do mundo, cor 
todas as suas potencialidades 
limitações, o que é fundament 
para o desenvolvimento sadi 
da personalidade. 

Do ponto de vist 
psicológico, o novo homen 
mais seguro, lida melhor coi 
seu lado feminino e pode dí 
aos filhos mais carinho, sei 
medo do contato mai 
profundo. Do ponto de visl 
concreto, ao dividir as tarefe 
domésticas, ele não se senl 
menos viril. 

Aquela que teve atenção c 
pai quando bebê, chega 
escola com maior coeficienl 
intelectual e mais chances c 
sucesso. Além dissi 
demonstra maior capacidad 
de se relacionar com os outro 

■ Amoroso 
Com a presença do pai, a criança cresce sadia e inteligente 

Sc ser mãe é padecer no 
paraíso, ser pai é padecer 
do lado de fora desse 
paraíso. "Mãe e filho 
constumam criar um 
ambiente só deles e, muitas 
vezes, os pais se acomodam 
com essa situação. Outros, 
sofrem um sentimento de 
exclusão ao observar que 

existe um profundo 
envolvimento, uma paixão 
intensa entre a mulher e a 
criança que acaba de 
nascer. Mas ele não só 
pode, como deve entrar em 
cena, incluindo-se o quando 
antes nessa relação, brigar 
pelo filho e não ter medo da 
responsabilidade de amar". 

Já os efeitos da ausência paterna sobre as meninas parece ser um pouco menor, já que elas 
têm um modelo feminino adulto disponível. Mas, mesmo um pai presente e amoroso não significa 
que, na vida adulta, a mulher tenha uma escolha equilibrada do parceiro. 

O excesso de amor também pode ser prejudicial, na medida em que o pai pode deixar a filha 
crescer, ou, devido aos mimos, ela pode não estar preparada para receber um não como resposta. 

O pai geralmente dá mais impulsão a matérias que exijam mais astúcia e raciocínio. De 
qualquer maneira, a criança busca preencher esse espaço na figura masculina mais próxima, 
seja um irmão mais velho, tio ou avó. Já que não há fórmula certa para ser um bom pai, cabe a 
cada um fazer uma análise de sua dedicação à família. E essa a questão da paternalidade: arrumar 
tempo e disponibilidade para os filhos, não banalizar os problemas deles. Basta isso. O resto flir 
naturalmente. 

Política ■ Contas 

PMDB reabre diálogo 

com o governo 

Senadores já admitem abrir mão da Presidência do Senado para resolver impasse 

O PMDB reabriu os canais 
de comunicação com o governo, 
ao votar a favor da emenda da 
reeleição na comissão especial 
da Câmara. Os senadores que 
endureciam contra a votação já 
deram ajxiio tácito à posição e 
agora até admitem a renúncia do 
senador íris Resende (GO) à sua 
candidatura à Presidência do 
Senado fiara o fim do impasse. 
O momento seguinte à comissão 
foi de boa vontade de lado a lado. 
Duas coisas, porém, estão 
decididas: a emenda só irá a 
plenário depois do dia 29, e se 
houver acordo com o PMDB nas 
duas Casas. 

"Uma eventual retirada da 
candidatura do senador íris teria 
que ser examinada pela bancada 
peemedebista, tendo caráter 
partidário. Teria ainda que 
passar fxir uma decisão pessoal 

de íris Rezende. O PMDB em 
nenhum momento deseja 
interromper o diálogo com o 
governo", afirmou o líder da 
bancada, Jáder Barbalho (PA), 
que na noite de terça-feira teve 
um encontro de três horas com 
o presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Antes, ele falava que a 
renúncia de íris era uma 
hipótese "nula, nenhuma, zero". 

Ao vincular uma eventual 
retirada a uma decisão pessoal 
do senador goiano, contudo, o 
acordo pode estar ainda 
distante. íris Rezende 
radicalizou ainda mais a sua 
posição, afirmando que "sem a 
presidência da Câmara e do 
Senado, fica difícil o partido 
votar a reeleição. O 
comportamento do PMDB será 
imprevisível. Nós usaremos de 
todos os instrumentos que 

temos para ganhar nas duas 
casas". 

Sem os peemedebistas, o 
governo não tem os 208 votos 
necessários para aprovar a 
proposta no plenário da 
Câmara. O líder do partido na 
Câmara, Michel Temer (SP) — 
candidato à presidência daquela 
Casa — divulgou, semana 
passada, nota oficial deixando 
claro "que o êxito da emenda no 
plenário da Câmara pressupõe 
um amplo entendimento 
político com o PMDB, no 
âmbito da Câmara e do 
Senado". Convenção nacional 
do partido, realizada domingo 
passado, recomendou voto 
contrário e determinou que 
qualquer decisão sobre o tema 
só poderá ser tomada depois de 
15 de fevereiro. 

Alguns senadores do PMDB 

ressalvam, no entanto, que uma 
possível retirada de candidatura 
de íris não significará 
necessariamente um apoio ao* 
seu rival pefelista, Antônio 
Carlos Magalhães (BA). "Pode 
surgir um nome novo na 
véspera", confidenciou um 
deles, dando a entender que o 
acordo poderia envolver 
também a retirada do nome do 
senador baiano. 

Jáder quarta-feira fez questão 
de frisar que os senadores 
f>eemedebista estão abertos ao 
diálogo, e definiu seu encontro 
com Fernando Henrique como 
"a reconstrução de uma ponte" 
entre o Executivo e o partido, 
alterando substancialmente a 
sua posição da semana 
retrasada, quando afirmava que 
"a chance de um acordo no 
Senado era nenhuma". 

Na avaliação dos 
governistas. nonhurn 
acordo será possível sem 
passar pelas quatro 
lideranças mais 
significativas do PMDB no 

Senado: o presidente do 
Congresso, José Sarney 
(AP), jáder. íris e Ronaldo i 
Cunha lima (PB), juntos: 
eles tém uma bancada de | 
35 deputados, mais do que; 
suficiente para derrubar; 
qualquer emenda. 

O PSDB e o PFL, que I 
ensaiaram colocar os 
peemedebistas contra a 
perede, até com ameaças 
de excluí-los da base aliada, 
agora falam em; 
"recomposição". "Nós hoje; 
tivemos maioria e vamos 
recompô-la no plenário para 
votar a emenda", disse o; 
líder t ucano, deputado José i 
Aníbal (SP). "O cenárioi 
ideal para o governo é uma: 
recomposição profundai 
com o PMDB", emendou o 
líder do PFL, Inocéncio; 
Oliveira (PE). Ambos 

garantem que o apoio à 
candidatura de Temer esta 
sólido, mas há quem 
duvide. "Tem uns 40 no PFL 
que votam no Wilson 
Campos (PSDB-PE), 
reclamou um 
peemedebista. 

O governo tenta uma 
saída alternativa, votando c 
primeiro turno até c 
próximo turno o próxime 
dia 29, ainda durante a 
gestão do deputado Luís- 

Eduardo Magalhães (PFL 
BA). 0 segundo ficaria para 
depois de 15 de fevereiro, 
atendendo à convençác 
nacional do PMDB, 
Proposta cronologicamente 
possível. mas que 
dificilmente será aceita 
pelos peemedebistas. "O 
PMDB já resolveu que Vota 
só depois da convocação 
extraordinária. Se náo 
quiserem, tudo bem. que 
coloquem em votação", 
disse o deputado João Natal 
(GO), fiel correligionário de 
íris. 
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De segunda a sábado. 

das 07:00 às 08:00 horas 

ftprescnlcrçõo: Luiz Duarte 

Aeportageim Nilson Santos 
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A mulher que sabe andar bem vesto 

por Raimundo Primeiro 
* Editor da RP 

Não há nada melhor do que 
sair com uma mulher que sabe 
se vestir bem. Deixa o clima alto 
astral e o homem a mil por hora. 
Prazeroso? Sim. E sobra prazer 
em ficar do lado de uma mulher 
fina, que sabe escolher bem a 
roupa certa para o momento 
certo, claro. 

Sempre que tenho 
oportunidade, faça questão de 
dizer, enfatizar, até que a 
mulher brasileira sabe ser 
elegante. Sabe escolher, nos 

mínimos detalhes, a roupa que 
deve vestir para o 
acontecimento noturno. 

Seja festa, danceteria e/ou 
algum evento de pompa, tipo; 
inauguração de loja ou coquetel 
de apresentação de algum 
projeto, lá a estará a mulher 
imperatrizense fazendo ser 
notada. A roupa combina com 
tudo. Seu jeito de andar, o corpo, 
enfim, tudo entram na mais pura 
harmonia. 

O smoking continua em alta. 
É o que você vai conferir ao lado, 
observando as modelos fazendo 
uso dele em diversas ocasiões. 

m 

ws - 

Smoking now! 

No século passado, só 

homens usavam smoking. E 

apenas para fumar; o paletó 

protegia a roupa dos odores 

do fumo. Nos anos 60, com 

Yves Saint-Laurent, a peça 

estreou gloriosa no guarda- 

roupa, como roupa de noite. 

Nos anos 90, o smoking, que 

nunca saiu de moda, volta 

irreverente para ser usado de 

dia. Experimente! 
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Urbana 

Paletó de smoking Lita Mortari 

com calça de moletom Artmanha, 

camisa de algodão pijama e cinto 

de Verniz Marcos & Rudy. Relógio 

Zoomp. 

■ Beleza 

Básico 

Calça preta e blusa branca! A calça é de 

smoking e a camiseta é de stretch, ambas 

da Zoomp. Tênis Ali Star, pulseira Elisa 

Stecca e cinto Marco & Rudy. Coordenação 

e produção, Daniela Bueno. Cabelo e 

maquiagem: Renato Campos. 

Depilando a virilha sem dor 

Se você está insatisfeita 
com os métodos tradicionais 
de depilaçào descruze os 
braços e aprenda a usar 
BIKIN1 LINE. 

A novidade é uma luvinha 
depilatória importada do 
Canadá, desenvolvida 
especialmente para depilar a 
sensível região da virilha, no 
contorno do maiô, biquini, 
calcinha... 

BIKINl LINE é ótima para 
desencravar os pêlos, ao 
mesmo tempo que deixa a 
pele macia e aveludada. Ideal 
também para manutenção da 
depilaçào que você faz com 

outros métodos. 
Seu formato anatômico 

permite fácil depilaçào da 
virilha, absolutamente sem 
dor, sem cortes e sem contato 
com qualquer componente 
químico nocivo à saúde, além 
de proporcionar uma 
depilaçào uniforme. 

O produtor é 
comercializado em 
embalagens com 2 unidades e 
começa a ser distribuído em 
nível nacional pelo Instituto 
Carmem Benndorf através 
dos telefones (011) 873-1407 
(atacado/varejo) e (011) 873- 
7373 fronsnmidor). 
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BikiniUne, luva depilatória para a região da virilha é uma 
oroducão do Instituto Carmem Benndorf 
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Carteia 

RS 4,00 Edição Especial de Ano Novo 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

l3 Batida: 1 Mobilete - 2S Batida: 1 Moto C-100 Dream 

3g Batida: 1 Automóvel Mil 
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■ Padre Zezinho 

"Pop Star" católico 

concilia fé e política 

Defesa do uso de camisinha para os fiéis que não 

conseguem ser abstêmios e crítica às campanhas do 

governo. "Tem gente que diz que eu sou alienígena, 

mas não é verdade" (Padre Zezinho) 

O vôo atrasou quarenta 
minutos, os jornalistas se 
dispersaram, mas o grupo de 
fãs permaneceu fiel. Com 
flores e algumas canções na 
ponta da língua, as fãs não 
escondiam a euforia diante da 
possibilidade de conhecer o 
padre Zezinho, famoso por 
canções como "Maria de 
Nazaré e "Um Certo Galileu". 
Escutou os discos do padre 
Zezinho desde os dezesseis 
anos e sempre gostei muito. 
Gosto da forma como ele fala 
de fé em Deus, principalmente 
as canções mais antigas, que 
são as mais bonitas", diz a 
aspirante Vânia Mendes, sem 
disfarças a emoção. 

Com uma média de trinta e 
éinco shows por ano, padre 
Zezinho consegue atrair um 
número considerável de 
católicos e até de pessoas que 
nunca entraram numa igreja 
para cantar e rezar com ele. O 
segredo talvez esteja nas letras 
simples que falam de doçura, 
esperança e de fraternidade. 

As letras aparentemente 
ingênuas valeram ao religioso 
uma pecha pouco simpática. 
'Tem gente que diz que eu sou 
alienado, porque não falo de 
temas políticos de forma mais 
incisiva, mas não é verdade, 
porque eu considero a 
educação para a convivência 
um ato político. Eu prego mais 
o diálogo e a solidariedade", 
diz. 

Padre Zezinho não levanta 
a voz e nem demonstra 
aborrecimento quando 

1 % 

ü 

« 

■ li 

m 
mmm 

: 

i Iv 

1 
m 

A: A:-:. 
Canções que falam de amor e solidariedade são responsáveis 
pelo sucesso do religioso que vende milhões de discos 

menciona os comentários que 
alguns católicos da ala 
progressista fazem sobre seus 
livros e discos, mas faz questão 
de demonstrar que tudo não 
passa de mal entendido. "Eu 
tenho quatro trabalhos que são 
profundamente políticos. Um 
deles se chama ' Por um 
Pedaço de Pão ', que até me 
valeu uma ordem de prisão. Eu 

reconheço que há pessoas na 
igreja que falam mais de 
política do que eu, como Frei 
Beto e Leonardo Boff. Eu optei 
por uma linha espiritual e 
social, sem nenhuma incisão. 
Mas o pregador Zezinho é 
político até a raiz dos cabelos. 
Sou uma pessoa 
profundamente política", 
acredita. 

Elogiando o povo brasileiro 

Quando fala do povo 
brasileiro, padre Zezinho não 
poupa elogios. "É admirável 
ver um ixjvo que, apesar dos 
problemas sociais, políticos e 
econômicos ainda consegue 
manter a paciência. As pessoas 
teriam razões para ficarem 
desesiieradas e mesmo assim 
elas não estão", analisa o 
religioso. Enfatizando sempre 
a conciliação entre os 
diferentes, padre Zezinho 
gosta de falar sobre a 
ixissibilidade de diálogo entre 
as várias igrejas cristãs. "A 
canção que eu fiz em 
homenagem à família nasceu 
em um retiro ecumênico, em 
que estavam presbiterianos, 
metodistas e católicos. Eu 
relaciono com pessoas de 
todas as igrejas cristãs e não 
tenho problema com isso". 

Para o religioso, não é 

possível pensar em vida 
sacerdolal sem renúncia. 
"Acho que o número de 
vocações para o sacerdócio 
tem diminuído porque nós não 
temos sabido ensinar aos 
jovens a idéia de renúncia. Nós 
temos que educar os jovens 
para a renúncia e eu tenho 
muita esperança que surja 
uma geração com 
consciência". 0 avanço das 
religiões orientais e de 
algumas igrejas evangélicas 
também é apontado como 
responsável pelo pequeno 
número de jovens 
vocacionados para o 
sacerdócio. 

Com a mesma 
desenvoltura com que fala de 
amor e esperança, padre 
Zezinho aborda problemas 
bem mais polêmicos, como a 
posição da igreja diante do uso 

da camisinha. "A igreja vai ser 
obrigada a ter uma resposta 
concreta para esse problema. 
Esse assunto é muito 
exigente, principalmente 
porque tem gente morrendo 
e nós temos que optar pela 
vida e não pela morte. Não 
adianta ficar dizendo às 
pessoas que elas têm força 
para isso", analisa o 
religioso, que critica o 
governo pelas campanhas 
que ele considera 
enganosas. "Essa história de 
liberar geral não dá. 0 
governo faz campanhas 
dizendo que no carnaval 
você pode pular à vontade e 
depois usar a camisinha, 
mas a gente sabe que não é 
assim, porque a camisinha 
não protege de tudo. A única 
coisa que protege as pessoas 
é a fé", enfatiza. 

Futebol 

Maradona afunda sua 

carreira nas drogas 

Ele já foi considerado o melhor jogador do mundo 

e ainda é ídolo na Argentina. Hoje, o jogador vive 

afundado no mundo das drogas e escândalos e 

enfrenta o drama de não voltar aos campos 

Nos 20 anos desde que 
um faminto garoto de 15 
anos, com uma cabeleira de 
caracóis negros, fez sua 
estréia no futebol da primeira 
divisão, Diego Maradona 
provavelmente 
experimentou mais glória e 
mais desgraça do que 
qualquer outro esportista 
moderno. 

Aquele primeiro jogo, em 
197(), Argentinos Juniors 
contra Talleres de Córdoba 
terminou em empate, apesar 
da impressionante 
performance do jovem 
Maradona; agora, sua 
carreira parece estar se 
desvanecendo do mesmo 
jeito, em uma confusão de 
drogas, submundo e 
amargura. 

"Esses garotos jamais 
conseguem sair realmente 
dos cortiços", escarnece 
uma loira tingida de meia 
idade, da classe alta. que 
pediu para que seu nome não 
fosse citado. Ela estava 
falando sobre o escândalo 
que monopolizou as 
conversas na Argentina por 
quase um mês: a prisão do 
empresário de Maradona e 
do amigo próximo do craque, 
Guillermo Coppola, em 
acusações de tráfico de 
cocaína. 

E fácil ironizar Maradona. 
Ele chora em público por 
Coppola, admite que é 
viciado em cocaína e toma 
parte em festanças 
envolvendo drogas e 
mulheres com metade de sua 
idade. Ele está gordo e já não 
joga há três meses pelo seu 
time, o Boca Juniors. 

O astro da vitória 
Argentina da Copa do 
Mundo de 86 disse 
recentemente que sua nova 
ambição era abandonar o 
futebol e entrevistar o líder 
cubano Fidel Castro, que ele 
admira muito. "Eu tenho um 
desejo enorme de voar a 
cuba e conduzir a primeira 
entrevista com , o 
comandante", ele disse. 

Maradona muda de 
opinião sobre se apresentar 
mais freqüentemente do que 
muda seus penteados 
esquisitos, passando-o de 
uma simples faixa amarela 
no meio da cabeça para rabo- 
de-cavalo. Mas ele arfou 
"estou despreparado" depois 
de uma rara sessão de 
treinamento em 30 de 
outubro, o dia em que fez 36 
anos, "o aniversário mais 
triste da minha vida", 
declarou. 

E tocante a lealdade de 
Maradona a seu empresário 

playboy de 49 anos, para 
muitos argentinos o culpado 
pelo seu vício em drogas. A 
polícia encontrou 400 gramas 
de cocaína em um vaso de 
flores na casa de Coppola, no 
final do ano passado. Mas 
Maradona ingenuamente 
argumenta: "Guillermo não 
tem tempo para ser traficante 
de drogas porque ale está 
comigo o tempo todo, das oito 
da manhã até meia-noite". 

Ele alega que "interesses 
políticos obscuros" estão por 
trás da prisão. O jogador 
também se disse abandonado 
por amigos de posições 
poderosas. Entre eles, podia-se 
citar o presidente Carlos 
Menen, seu filho mais novo, 
Carlitos, e seu secretário 
particular, Ramon Hernandez. 
"Meu telefone tocava'a cada 15 
segundos, mas ultimamente 
não toca mais", lamenta 
Dieguito, que ainda no último 
verão foi escalado por Menen 
para liderar a campanha "Sol 
Sem Drogas". 

Maradona está tão 
amargurado com Menen e o 
Partido Peronista que ele agora 
se confessa "arrependido de 
ter dado o que quer que seja à 
Argentina, ainda que não para 
o argentino comum". 

Apesar de tudo, o povo 
argentino ainda idolatra 
Maradona, assim como 
idolatram o último campeão de 
box Carlos Monzon mesmo 
depois que ele foi preso por 
matar a própria mulher. Eles 
retratam ao jogador como 
vítima do próprio sucesso. 

A lealdade popular a ele 
ficou demonstrada na corte de 
Buenos Aires, onde ele prestou 
depoimento no julgamento de 
Coppola. O corpo jurídico foi 
advertido por saudar 
entusiasticamente Maradona e 
posar com ele para fotos. E a 
manchete do maior jornal 
argentino, o Clarin, dizia; "A 
testemunha que nós mais 
amamos". 

Um jornalista do Clarin, 
Miguel Angel Bertolotto, 
assinalou o vigésimo 
aniversário da estréia de 
Maradona com uma nevoenta 
crônica lembrando o jogo. "Ele 
parecia um pinto molhado, 
sentado em rude banco de 
madeira, no canto mais escuro 
do velho vestiário. Ele tinha 
cara de menino, seus olhos 
brilhavam maravilhados, sua 
cabeça coberta pelos caracóis 
negros e a voz quase inaudível. 
Eu podia dizer mesma nessa 
época que estávamos na 
presença de um dos maiores 
jogadores do futebol 
argentino", relembra o técnico 
César Luís Menotti, que dois 

anos mais tarde deixou o 
astro ascendente de fora do 
time argentino campeão da 
Copa do Mundo de 78. 

Maradona jogou quatro 
Copas do Mundo, e foi o 
capitão do time que venceu a 
final de 86 contra a 
Alemanha. Ele chorou 
quando perdeu para esse 
mesmo país nas finais da 
Copa de 90, na Itália. 

O escândalo surgiu no ano 
seguinte, com o banimento 
por 15 meses, depois que seu 
teste anti-dopping deu 
positivo. Então, Coppola foi 
acusado de tráfico de drogas 
e logo depois Maradona foi 
preso (Mil Buenos Aires por 
posse de cocaína. 

Dois bons jogos na Copa 
de 94 deram brilhos de uma 
recuperação, mas ele não 
passou novamente no teste 
anti-drogas, depois da partida 
contra a Nigéria e foi banido 
das competições por mais 15 
meses. 

Ele tentou sem sucesso 
ser técnico e atirou em 
repórteres com uma 
espingarda de chumbinho. 
Também deu desculpas 
surreais para seu banimento 
dos jogos, dizendo até 
mesmo que a CIA colocou 
drogas na hóstia que ele 
comungou antes de um jogo 
porque "eu estive envolvido 
com drogas e defendi Fidel 
Castro". 

Nesse mesmo ano, o rei 
Pelé ofereceu-lhe US$ 6 
milhões para vir jogar no 
Santos, mas Coppola sabotou 
a negociação e assinou a 
contratação dele com o Boca 
Juniors. 

"Infelizmente, é comum 
liara grandes jogadores ler 
más companhias e isso foi o 
que eu pensei quando esse 
homem (Copiiola) apareceu", 
declarou Pelé, recentemente. 
"O tempo provou que eu 
estava certo, agora ele está 
na cadeia e não sei se Diego 
vai jogar de novo", lamentou. 

Enquanto isso, Maradona 
se aventurou nos filmes, 
fazendo o papel de si mesmo 
em "O Dia em que Maradona 
encontrou Gardei", bizarra 
fantasia que traz ele salvando 
o ídolo do tango de cantar 
para sempre. 

Chamando Maradona de 
uma dessas pessoas que 
fazem do mundo um lugar 
melhor, o escritor Alejandro 
Dolina, co-estrela no filme, 
disse: "mas nós todos 
sentimos que ele pode 
desaparecer a qualquer 
momento. O tempo sempre 
acaba para um jogador 
profissional". 

Dutregamos a domicílio 
Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 

MDEIBEIRA LEÃO DE OUBO 

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

FONE: 
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■ Desenvolvimento Rural 

Matadouro será reformado 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

O Secretário de 
Desenvolvimento Rural do 
Município, Marcos Rodrigues 
de Sousa, mantém-se firme no 
propósito de dinamizar as 
ações da pasta, visando 
atender, em curto espaço de 
tempo, às reivindicações da 
comunidade imperatrizense, 
por meio de vários projetos. 

O destaque fica por conta da 
reforma a ser executada no 
Matadouro Público Municipal 
(MPM). Segundo o secretário, 
o prefeito lldon Marques de 
Souza já está viabilizando os 
recursos necessários junto ao 
governo estadual. 

Rodrigues de Sousa 
acompanha de perto os 
trabalhos no Matadouro, 
inclusive a inspeção dos 
serviços. Atualmente, são 
abatidas noventa cabeças por 
dia no MPM, dentre bovinos 
(cinqüenta) e suínos (trinta). 
Duas equipes de médicos- 
veterinários, uma para bovinos 
e outra para bovinos e outra 
para suínos, inspecionam os 
animais. O trabalho vem 
conseguindo superar as 
expectativas dos técnicos da 
secretaria. 

Trabalham no MPM ÍU 
funcionários, já sintonizados 
com a filosofia administrativa 
de Marcos Rodrigues. "Quero 
harmonia em todos os 
departamentos da Secretaria", 

721-7090 Foto 

^5 

& 
W 

m m mmm* 
m i i 

i 

m mm?. m 

% 
m 

% M 

■ 

m 

i 
T: 

Boxino sendo tratado no Matadouro Público de Imperatriz 

passarão a usar fardamento 
com bolas, capacete e luvas. As 
cores serão definidas nos 
próximos dias. 

declara o titular da pasta. 
Ele confirma que vai 

promover a uniformização dos 
funcionários do MPM, que 

Agenda de trabalho 

O secretário esteve 
reunido anteontem, às ()9h00, 
com os fiscais das feiras livres 
da cidade. Queria saber como 
eles estão trabalhando e quais 
as suas principais carências. 

As lOhOO, Marcos 
Rodrigues recebeu (em seu 
gabinete) a relação dos 
participantes do Projeto 
Cinturão Verde. Vão trabalhar 
em hortas comunitárias com 

o apoio da Prefeitura 
Municipal. 

As 14h00, esteve no 
Matadouro Público 
Municipal, onde acompanhou 
o abate de bovinos e suínos. 

Curso habilita fiscais da Sinfra 

Iniciativa objetiva o cumprimento do Código de Postura 

Depois de participarem de 
uma palestra e de um curso 
sobre Vistoria de 
Estabelecimentos, à luz do 
Código de Postura, fiscais do 
Departamento de Urbanismo 
vinculados à Secretaria de 
In fra- Estrutura elaboraram 
um questionário para aferição 
dos resultados do curso da 

■ Trânsito 

aptidão do fiscal. 
O secretário Jairo Oliveira 

ressaltou que o trabalho dos 
fiscais é de uma importância 
para o município, sobretudo 
quanto ao cumprimento das 
normas que regulamentam os 
procedimentos adotados nos 
logradouros públicos e 
edificações, entre outros. 

Após o treinamento 
teórico, sob a constante 
orientação de Jairo Oliveira, 
houve uma experiência 
prática em estabelecimento 
particular. A mesma tarefa 
também foi desenvolvida na 
Praça Brasil, no 
Camelódromo e no setor 
Rodoviário. 

DMT recupera sinalização 

O Departamento 
Municipal dc Trânsito 
(DMT), órgão também 
ligado à Secretaria de Infra- 
Estrutura, executou vários 
serviços, ontem (17), em 
vários pontos da cidade. 

Sob a direção do advogado 

José Cie to Vasconcelos, o 
DMT realizou a troca de 
fiação e a religação de 
semáforo na Rodovia BR-010. 
Também na Belém-Brasília, 
na esquina com a Avenida 
Dorgival Pinheiro de Souza, 
foi pintada a faixa de 

Sinfra 

Centro recebe saneamento bát 

Calçamento é organizado pela 

Secretaria e vai ter rampa para deficientes 
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Foto Pinheiro - 721-7090 

Homens da Sinfra desobstruem esgoto na Avenida Getúlio Vargas 

Melhorar o aspecto 
urbano da cidade e oferecer 
melhores condições de vida à 
comunidade — é o objetivo 
básico dos serviços que a 
Secretaria de Infra-Estrutura 
do Município vem executando 
desde os primeiros dias do 
governo lldon Marques de 
Sousa. 

"Nossa missão é trabalhar 
no sentido de fazer Imperatriz 
crescer em todos os 
aspectos" — afirma o 
secretário de Iníra-Estrutura, 
Jairo de Oliveira, ao comentar 
os primeiros projetos em 
andamento. 

O Departamento de 

Saneamento Básico (DBS) é 
um dos setores que mais têm 
trabalhado nos últimos dias. E 
os primeiros resultados já 
podem ser vistos nas principais 
vias da cidade, como a Avenida 
Getúlio Vargas e as ruas 
Benedito Leite e Luís 
Domingues. 

O titular do DSB, 
engenheiro civil Ribamar 
Milhomem, informou foram 
iniciados anteontem (17), às 
08h00, os serviços de 
recuperação de bocas-de-lobos 
e da caixa de captação da rede 
de drenagem da Avenida 
Getúlio Vargas entre as-ruas 
Cel. Manoel Bandeira e 

Godofredo Viana, no Centro. 
No local, também estão 
sendo executados serviços 
de raspagem, retirada do lixo 
e pintura do meio-fio. 

A retirada do entulho que 
está impedindo o escoamento 
do esgoto vem para acabar 
com o mal cheiro, que tem 
sido motivo de constantes 
reclamações por parte de 
comerciantes e moradores 
daquele setor da cidade. 

Ribamar Milhomem 
destaca que o trabalho será 
estendido a outras partes de 
Imperatriz, com a finalidade 
de melhorar o seu visual 
paisagístico. 

.v* 
COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

- UM PROJETO DE VIDA - 
 jl;1'*-- 2 2" A NO D E F U N CIO N AM E NT 

DireçAo: Vânia Lúcia da Cunha SÁ;iSííf> 
Luciana da Cunha Saodi 
Farhat Saocu Filho 

pedestre. 
Outros serviços foram 

executados, como a 
manutenção de semáforos, a 
instalação de placas na Rua 
Benedito Leite e a limpeza da 
parada de ônibus e do ponto 
de táxi na Feira do Bacuri. 

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR o 1^ GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATE RN AL I (criança do 2 anos) à 8- SÉRIE 

II - UNIDADE II - 2- GRAÚ 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

I a A SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 
o TERCE IRÃO 

A DireçAo informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
MFTODCLÓG.CO E UMA NOVA LS1RU1URA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o seu slogan'"QUALIDADE DE ENSINO", apresentando; 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
c) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n5 de filhos 

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPEKTINO NOTURNO 
MoterriOl/Ja.-dirri I 101,10 101,10   
Jcrdlm ll/2'Séíle 11L20 111,20   
3*6 4* Série 121 ,<ü 121 á0   
5* a 8a Sèrle 131,50 131.50   
2-Grau 141.óO 141,é0 121,40 
lerceirão 184.10   

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua JcjrYtancJaré ns 130 - Fone 723- 1Ó92 - tmpeuafríz - MA 

INfODNCL rniTA DO CANAVIAL 97 

DjaOlfletewereliiinDflcaiClülie 

Animacao: Banda G L 
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■ Saúde 

Secretário tem propostas para 

melhorar a saúde pública 

O secretário de Saúde do 
Município, Carlos Amorim, 
aponta a municipalização como 
a principal meta da pasta que 
ocupa. Segundo ele, com a 
autonomia pretendem "propor 
e realizar medidas necessárias, 
numa tentativa de melhorar os 
níveis de saúde da população 
de Imperatriz". 

A preocupação do 
secretário se justifica pela 
precária situação da assistência 
à saúde, assim como do atual 
modo de organização dos 
serviços da pasta. A baixa 
eficácia conseqüente do 
montante de recursos ante a 
crescente demanda e a 
concentração dos serviços nos 
centros urbanos, distante da 
periferia. 

A problemática se agravou 
nos últimos dias com a redução 
drástica das Autorizações de 
Internação Hospitalar (AIHs), 
o descredenciamento de 
anestesistas, neurocirurgiões e 
outros especialistas. O fato 
deixou a Secretaria Municipal 
de Saúde sobrecarregada com 
as solicitações de auxílio da 
comunidade carente para a 
realização de cirurgias de 
emergência. 

i 

m 

Carlos Amorim quer municipalização da saúde 

■ Prioridades 

1-Melhorar a assistência à 
Saúde através de reformas, 
adaptações e reequipamento da 
rede básica dos serviços (]X)Stos 
e centros de saúde, ambulatório 
e outros); 

2-Reduzir a mortalidade 
infantil por doenças como 
diarréia, respiratória aguda e 
enfermidades imunopreviníveis; 

3-Implantar a assistência 
integral à saúde da mulher e da 
criança; 

4-Participar e apoiar 
programas c campanhas 
referentes às grandes 
endemias; 

5-Executar e ampliar em 
nível local as atividades: 

. Vigilância dos serviços 
privados de saúde; 

. Capacitação, formação e ou 
reciclagem dos recursos 
humanos, comprometidos com 
a estrutura dos serviços de 
saúde. 

6-Investimento na medida 
preventiva, curativa e 
emergencial (instalação do 
Pronto Socorro Municipal); 

7-Reativação da farmácia 
(sede da Semus) 

Atenção redobrada em prol da saúde 

por Raimundo Primeiro 

O trabalho que o médico 
Carlos Gomes de Amorim 
vem empreendendo, na 
Secretaria de Saúde do 
Município, deve contar com 

total apoio por parte da 
Prefeitura Municipal. E o 
prefeito Ildon Marques tem 
consciência da importância 
da Semus para a melhoria 
da qualidade de vida da 
comunidade local. 

Tem demonstrado 
interesse em dotar a Semus 
de toda a estrutura 
necessária para bem 
desenvolver suas 
atividades. O agente de 
saúde é motivo de constante 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, Sala 

2, munidos dos seguintes documentos: 

Recibo de quitação dos títulos, carteira de 

sócios e os títulos de proprietários, para 

regularizarem sua situação junto ao BIC, 

como também anistia todos os débitos das 

taxas de manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 30 

dias, a contar da data de hoje, terão seus 

títulos cancelados, de acordo com as leis 

estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N0 001, dc 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

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

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

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

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

i mperatriz-M A.. AÍ<&|aaMC de 199?" 

CONORf^PS DÊ FARIAS 
Ftesiàjrsfe dó Balizaria late Ciube 

Tribuna 

Capital 

Juceiino Pereira 

Aos navegantes 
Domingo é dia de família, 

de igreja, de recreação, 
recriação, fraternidade. 
Domingo não é dia de 
inconseqüência, stress, 
violência. 

Segunda vitória 
Até terça, 21, a Câmara 

deve votar o projeto de 
reforma administrativa. A 
oposição até que tentou, mas 
a previsão é de que a matéria 
seja aprovada na íntegra, como 
deseja o prefeito Ildon 
Marques. Majoritária, a 
bancada situacionista não 
excluirá do texto original nem 
o artigo 39, que prevê a 
extinção da Fundação Cultural 
de Imperatriz. 

Continuidade 
Em Estreito, o médico João 

Duarte passou o cargo ao 
sucessor, o ex-vereador Claro 
Dentista, porém continua na 
Prefeitura. Ele foi nomeado 
secretário de Saúde. Sua 
mulher é vista como uma 
virtual candidata natural à 
sucessão municipal, no ano 
2.000. Se a reeleição para 
prefeito não passar, é evidente. 

Jogo pesado 

preocupação por parte de 
Carlos Amorim. Assim que 
voltou ao cargo, conversou 
com a categoria para saber 
quais seriam as suas 
principais reivindicações ao 
novo governo municipal. 

Os tucanos encaram a 
reeleição como a coisa mais 
importante do mundo. Nos 
últimos dias a máquina vem 
sendo acintosamente usada em 
favor da proposta de reeleição 
em tramitação no Congresso. 
Como os oposicionistas não 
têm tanto cacife, na hipótese de 
se recorrer a um plebiscito a 
tese ganhará de goleada. A 
mídia faz milagres num país 
onde um reduzido contingente 
da população tem um caldo de 
cultura mais consistente. 

Pequeno detalhe 
Reeleição é democrática, 

boa. Desde que as autoridades 
que a aprovem não se 
beneficiem da mesma. 
Reeleição é coisa para o futuro. 
Reeleição para beneficiar quem 
está no poder é casuísmo. 

Perguntinha 
A Câmara, a partir desta 

legislatura, se firmará como 
uma casa de idéias e idealistas? 

Essa alma... 
Paulo Marinho deixa a 

Prefeitura de Caxias fazendo 
propaganda no Maranhão 
inteiro. Percebe-se claramente 
que o ex-deputado pretende 
projetar a imagem de bom 
administrador, de alternativa 
para a renovação política 
estadual. Certamente 
pensando em 98. De olho na 
cadeira da doutora Roseana, 
que é sua correligionária. 

Gigante adormecido 
Faz sentido a proposta do 

prefeito de Imperatriz, Ildon 
Marques. Se os prefeitos do 
sul-maranhense formassem 
uma forte corrente a região 
teria um peso enorme na 
mesa de decisões do Estado. 
Falando a mesma língua, 
prefeitos, deputados, 
vereadores e lideranças 
classistas conseguiriam 
quase tudo o que desejassem 
em termos de obras. O 
problema será unir essa 
gente em torno de uma 
bandeira comum. 

Vidraça 
Edmilson Sanches cria 

uma* enorme expectativa 
entre jornalistas, artistas e 
intelectuais ao assumir duas 
secretarias importantes na 
administração 
imperatrizense. Durante 
anos o jornalista foi um 
disseminador de boas idéias, 
defensor intransigente da 
ética na vida pública e 
diligente advogado da 
cidadania. Como titular das 
pastas de Desenvolvimento 
Integral e de Comunicação e 
Cultura, o fundador da 
Academia de Letras troca o 
conforto da teoria pelo 
desafiante mundo da prática. 
Onde, se espera, continue 
colecionando vitórias. 

São Luís 
Imperatriz pode ficar sem 

vice-prefeito a partir de 99. O 
médico Luis Carlos Noleto já 
admite em conversas de 
bastidores que poderá 
candidatar-se a deputado 
estadual. Com o trânsito que 
tem na Prefeitura o "reserva" 
de Ildon Marques seria, sem 
dúvidas, um dos favoritos 
entre os postulantes locais ao 
mandato estadual. Caso isso 
aconteça, com a posse de 
Noleto o sucessor imediato 
do prefeito seria o presidente 
da Câmara de Vereadores, 
como prevê a Lei Orgânica. 

Pra não esquecer 
Embora seja a segunda 

cidade maranhense, 
Imperatriz não tem teatro, 
centro de convenções e 
nenhuma praça digna de seu 
tamanho. 

Imprevisível 
A diferença de Roseana 

sobre Cafeteira no pleito de 
94-17 mil votos - sugere que 
a sucessão do próximo ano 
tende a ser bastante 
equilibrada. O senador da fé. 
tudo indica, voltará a 
enfrentar a governadora com 
a aprovação da reeleição. 

Vende-se 

Fiesta 94/95, 4 portas, direção hidráulica, 

gasolina, excelente estado de conservação, cor 

branca, com toca-fitas. 

Tratar com Luiz Carlos, pelo 

fone; 721-4894/4192. 

Hospital Santa Maria 

f)\. CU^,. 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Quem primeiro vai 

pagar o 1PVA em 97 

A Secretaria de Estado da Fazenda alterou datas e prazos 
para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), exercício de 1997. Pelas novas regras, o 
contribuinte tem agora sete meses, de fevereiro a agosto, para 
a quitação do imposto, de acordo com a terminação da placa 
de seu carro. Um selo, ainda sem qualquer especificação, 
também faz parte das mudanças promovidas pela SEFAZ em 
relação ao IPVA deste ano. O selo é expedido pelo 
Departamento Nacional de Trânsito. 

Quem paga primeiro 

No exercício de 1997, vão pagar primeiro, os contribuintes 
com a terminação de placa l e 2. A primeira parcela será para 
dia 15 de fevereiro; a segunda dia 15 de março e a terceira dia 
15 de abril. 

No caso do contribuinte optar pela cota única, a data de 
quitação é de 15 de março. 

Na segunda-feira, forneceremos o calendário de pagamento 
do IPVA para carros com placa 3 e 4. 

Alíquotas do IPVA 
A alíquota do IPVA incide sobre o valor do veículo, 

originando a taxa a ser paga. * 
Para os carros de passeio, a alíquota é de 2,5%, para ônibus, 

microônibus, caminhões e cavalos mecânicos; 1% sobre o valor 

Merocuio' T iA^ar^ceÁ^o- 

Poupança 

Hoje   1,22% 

Amanhã.. 1,22% 

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

Ufir 

Janeiro/97: 

pR$ R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo R$ 1,09 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial R$ 1,04 

Cotações de ontem-(meio dia). 

Ouro 

O yrama na abertura ontem 18/0Ida BM&F: 

R$. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$. 112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R-S 7,66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

Simplício Moreira, 1478, Centro, com o fone 722- 

1478 e o fax 722-1400. 

A mA/erxwicwte&ACII 

Se você está aniversariando hoje 

receba os parabéns e os votos de 

muito sucesso da ACII e do FEITO 

À MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na 

Av. Getúlio Vargas, esquina c/ a Rua Alagoas - 

Centro. Fone: 721-3565. 

do veículo; motos e similares, 2%. 

Quem está isento 

Nem todos pagam o IPVA à Secretaria de Estado da Fazenda. 
Estão isentos do pagamento do IPVA: 

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

Efemérides 
Comemora-se amanhã, 20, entre outras efemérides: 
* Dia da Fundação da cidade do Rio de Janeiro; 
* Dia cio Farmacêutico; 
* Dia do Oxalá 
Vale o registro com os nossos parabéns. 

Verão Playboy: 
Em janeiro, muito sol, calor e sensualidade 
* Playboy chega com grandes surpresas para esse verãq. Para 

começar, uma novidade sensacional: A Musa do Verão 97. Paula 
Melissa é a capa da edição do mês e promete derreter corações. 
Apaixonada pelo sol e pelo jhar, essa modelo paulista foi 
fotografada por J.R. Duran na Praia do Forte, Bahia. 

* Exclusivo! Entrevista Comandante Rolim, o dono (laTAM. 
O aventureiro que começou lavando aviões e acabou de enfrentar 
a maior tragédia de sua vida, com o desastre do Fokker 100. 

* Nas páginas de Playboy, fotos inéditas de grandes sucessos 
nacionais: Carla Perez, Paula Bulamarqul, Isabel Filliardis, 
Paloma Duarte, Ida, Anelize Lopes, Solange Gomes, Andréa 
Greco e Nana Gouvêa. 

* Vinte Perguntas Para Leila Lopes. A nova sensação do Brasil 
fala sobre sua vida, carreira e — é claro — as expectativas para 
o ensaio para Playboy de março. 

* Um perfil de Zico revela que, ao contrário do que aconteceu 
com muitos craques do passado, é possível ser brilhante dentro 
e fora dos campos. 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE; Hospital 

São Rafael (721-1713); AMANHÃ: 

Hospital das Clínicas (721-2640); PEDIATRIA/HOJE: 
Mater Clínica (723-2403); AMANHÃ: Hospital Santa 
Tereza (721-2187); OBSTETRÍCIA; (todos os dias) 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 
1843); ORTOPEDIA: (todos os dias) Clínica de 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 
* Oferecimento; FARMÃCIA DO ZEZÉ. na Rua Ceará 

(723-2224), desejando aos clientes e amigos, muito sucesso. 

Humc 

* A elefanta encontra a amiga na Savana: 
■ávirifl? ( Ué, querida,*éstá grávida? Quer dizer que fez as pazes 

com o marido, hein? 
— Um pouco, meu bem... Mas continuamos dando 

nossas trombadas! 
(Palyboy/Sef/96) 

* Mamilos? 
Mamá-los! 

(Playboy/Set/9 6). 

* Moda: o que vestir na praia ou na piscina, nesse verão? 

* De volta à Playboy, como colaborador fixo, o cartunista 
mineiro Ziraldo, com seu personagem Sêo Pinto, primo do 
Bráulio. (Distribuição em Imperatriz: DIMAPI)- 

* Playboy reuniu um grupo de experfs em cervejas para 
apontar as melhores do mercado. Conheça as campeãs! 

* O jornalista e escritor Marcelo Duarte mata algumas 
curiosidades surpreendentes sobre sexo. 

ü 
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Destaque também hoje, para o aniversário do Sr. Manoel 
Rodrigues de Sousa. Seus filhos (entre eles Cícero Joaquim 
de Sousa Neto, funcionário da Servet) e a esposa, senhora 
Filomena dos Santos, felizes pela sua existência, esperam 
em Deus repetir essa alegria por muitos anos. "A você 
pai-herói, felicidades e parabéns pelos 72 anos bem 
vividos." Vale o registro, também com um alô para o Neto, 
que está "dengoso" mas em fase de recuperação, devendo 
retornar ao batente na servet nas próximas horas. 

* Ano passado, os cinemas de todo mundo ferveram com 
cenas quentes e bem provocantes. Playboy orgulhosamente 
apresenta... Sexo no Cinema —1996. 

* Playboy de janeiro mostra os bastidores exclusivos, 
surpreendentes e engraçados da Academia Brasileira de letras, 
às vésperas de completar 100 anos. 

* Filha de Otis Williams, dos Temptations — grupo famoso 
nos anos 60 com o Hit My Girl — Elan Carter mostra todo o seu 
potencial num ensaio para Playboy de janeiro. 

m 
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Quem também aniversaria hoje no aconchego da família e doa 
amigos, é a bonita Luzia Lima Cavalcante (foto). Funcionária 
da Pneu Zero do Maranhão (alô Messias), a cativante 
aniversariante é irmã do boa praça Francisco Lima Cavalcante, 
da DrogaSoI. Vale o registro com os nossos parabéns. 

yy ■ Materiais para 
'/.• hSIhJSI escritório, escolar, 

bobinas oara Fax. bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (n,od. 400) R$ 6,00 
a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. $5.901- 490 - 

Imperatríz-MA 

W: 

| j SERVIÇO MEOKO VETÍRINÁRIO UOA 

Clínica Lab. e Pet Sh 

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

J 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
. Soares e Silva 
Médico Veterinário 

CRMV/TO - u204 

Pna i níe nominnues. 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Peneira 

JORNAL CAPITAL 

Marwel e J anduí: finalmente a prova dos nove 

Comissão do Rio Branco chega a Imperatriz hoje, para realizar peneira nas escolinhas 

logo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Rio Branco I 
Os" professores das 

divisões de base do Rio 
Branco, de Americana, 
interior paulista, estarao 
nesta segunda-feira 
realizando mais uma peneira 
na cidade de Imperatriz. 
Conforme o professor 
Jackson Silveira, os contatos 
já foram mantidos e eles 
estarão em Imperatriz tão 
logo termine a peneira que 
está sendo realizada na 
vizinha cidade de Estreito, 
cujo o término está previsto 
para hoje. 

Rio Branco II 
O Rio Branco Futebol 

Clube é um dos times que 
mais investe nas divisões de 
base. A Escolinha do Rio 
Branco é uma das mais 
organizadas do futebol 
paulista. A diretoria do clube 
entende as divisões de base 
como sendo a menina dos 
olhos. O maranhense 
(imperatrizense) Beto, foi 
um dos grandes destaques 
no Campeonato Juvenil, 
realizado na última 
temporada com os grandes 
clubes do Brasil, tendo a 
equipe do Rio Branco como 
campeão. 

Inacreditável 
Em Imperatriz, pelas 

informações obtidas, os 
professores irão ficar apenas 
um dia. Isso mostra a falta de 
um secretário de Esportes 
na região. Este único dia foi 
por intermédio do ex- 
aspirante à Pifa, professor 
Jackson Silveira, que pelo 
seu respaldo conseguiu fazer 
com que os dirigentes do Rio 
Branco abrissem esse 
espaço para Imperatriz. Em 
Estreito foram três dias de 
testes com a garotada e a 
cidade nem se compara com 
Imperatriz. Imperatriz já 
revelou inúmeros jogadores 
e por isso deve ser 
respeitada. 

J anduí 
A Sociedade Esportiva 

Janduí tem hoje os melhores 
jogadores das divisões de 
base. Para se ter uma idéia, 
o time Dente de Leite 
conseguiu ser campeão 
invicto. O time Dente de 
Leite foi todo mantido e na 
competição seguinte (Copa 
Infantil Café Viana) o time, 
que praticamente era o 
mesmo elenco, repetiu a 
dose e não perdeu para 
ninguém. O diretor 
presidente da Escolinha, 
Janduí Diniz, já recebeu 
vários contatos do Sul do 
País no sentido de fazer um 

intercâmbio com as 
escolinhas do Paraná Clube, 
Vitória da Bahia e outros. O 
bom relacionamento que 
teve anteriormente com os 
professores do Rio Branco 
fizeram com que Janduí 
Diniz preparasse bastante 
seus alunos para não fazer 
feio diante dos professores 
do clube paulista. 

Luciano 
O atacante Luciano 

Fortaleza, mais uma vez 
estará em campo para 
encarar a famosa peneira. 
Em uma rápida conversa 
com Luciano, ele garantiu 
que irá competir somente 
para não ficar de fora, mas 
que não existe nenhuma 
possibilidade da liberação 
por parte dos seus pais. De 
acordo com Luciano, na 
última peneira realizada 
pelo Rio Branco em 
Imperatriz ele. teve a 
aprovação dos professores, 
mas não teve a aprovação da 
família. 

Mazinho Paraense 
Ao contrário de Luciano, 

o meio-campo Mazinho 
Paraense irá participar da 
peneira de olho no futuro. 
Mazinho Paraense acredita 
que não será fácil, uma vez 
que está parado há mais de 
60 dias. "Estou confiante no 
meu talento e por isso irei 
brigar por uma vaga", 
garantiu Mazinho, que 
também pertence à 
Sociedade Esportiva Janduí. 
Além de Mazinho, campeão 
pelo Dente de Leite e 
Infantil, os jogadores 
Alessandro, Rubens e 
Rogério Santos, entre 
outros, estarão em campo 
lutando por uma 
oportunidade no Rio Branco. 
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Indefinição 
Não está definida a 

realização na peneira no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. O 
estádio, como foi 
determinado pelo secretário 
de Educação, Agostinho 
Noleto, para que fosse 
fechado sua portas, está 
sofrendo algumas reformas. 
O diretor de campo Pedro 
Faustino já autorizou a 
reposição das telhas que 
estavam faltando nas 
cabines de rádio e a 
plantação de grama 
embaixo das traves. O local 
não tinha mais grama e, 
aproveitando o recesso, 
Pedro Faustino concluiu a 
plantação. A peneira poderá 
acontecer no D.N.E.R ou no 
Brasileirinho. 

O Janduí tem o melhor time Infantil de Imperatriz 
A peneira que será realizada rivalidade entre a escola 

amanhã entre jogadores de 12 pioneira, Marwel Futebol 
a 19 anos poderá aumentar a Clube, patrocinada pelo 50° BIS 

■ Férias 

e a Sociedade Esportiva Janduí, 
patrocinada pelo Café Viana. 

Janduí Diniz e Moreira 
Silva, sem dúvida são dois 
grandes desportistas que 
trabalham para o 
desenvolvimento do desporto 
local. Patrocinado pelo Café 
Viana, a Sociedade Esportiva 
Janduí tem hoje o melhor time 
Infantil, Dente de Leite e 
Infanto de Imperatriz. 

O trabalho que será 
desenvolvido pelo professor 
Diorley Cândido e comissão, 
na escolha dos futuros craques 
de Imperatriz, é dos melhores 
realizados nas grandes praças 
esportivas de todo o Brasil, por 
clubes considerados grandes, 
como é o caso de Santos, 
Flamengo e Grêmio. 

■ Descoberta 

01 ' H - '.T' ÀS<ÍO 
professor Diorley Cândido, 

descoberu (k vários 
jogadoras da Região 
Tocanlina, rui espví/úil de 
Imperai si Heio íoí a 
última ch eobíTla iíapor 
Diorle:, - ' >niaT com 
ApíúDon - Sandro (hoje 
Seleção Brasileira). O 
grau th do 
Mar ciraè 
ovohnih o que 
no j o ura 
bom futebol de Alessandro, 
Ma/ > e 
Gik i de \ndré, 
todos do Iníantít 

Júnior curte férias em Imperatriz 

Artilheiro pela equipe da Sociedade 

Esportiva Janduí, o centroavante corre atrás da 

Revelado pela Sociedade 
Esportiva Janduí e com 
passagem pela Portuguesa, 
time de Várzea, Rommel 
Júnior, natural de Imperatriz, 
13 anos de idade, vem 
conquistando a cada dia a 
diretoria do Botafogo, de 
Ribeirão Preto. 

Júnior deixou Imperatriz 

em março de 1996. Desde 
quando chegou à cidade de 
Ribeirão Preto, Júnior se 
dedicou aos estudos e ao bom 
futebol praticado nas divisões 
de base daquele clube. Feliz da 
vida, ele desembarcou em 
Imperatriz na última semana, 
só devendo retornar a Ribeirão 
Preto no início do mês de 

fevereiro. 
O jogador esteve na última 

quinta-feira visitando, as 
(lependências da Escolinha de 
Futebol Janduí, onde gostou do 
trabalho desenvolvido em 
1996. "Os empresários 
precisam incentivar mais o 
esporte. O caminho é este. 
Com a bola rolando os 

fama 

menores se afastam das 
drogas", frisou o atacante. 

Com relação a peneira que 
será realizada pelo Rio Branco, 
Júnior parabenizou a iniciativa 
dos desportistas de Imperatriz 
e a oportunidade dada pelos 
diretores do Rio Branco, que 
deram carta branca para 
Diorley Cândido e companhia. 

Cafeteirão está pronto para decisão 

O Campeonato de João Lisboa será decidido hoje, no Estádio 
Cafeteirão, em João Lisboa. Botafogo e Baresi entram em campo a 
partir das 16:00, com transmissão da Rádio Capital AM. Conforme a 
informação de Renilson Souza, um dos organizadores da decisão cio 
Campeonato de João Lisboa, versão 1996, os ])ortões do Estádio 
Municipal serão abertos ao público. 

Ajtesar das duas equipes jáestarem definidas desde a última quinta- 
feira, na ocasião do apronto os dois treinadores esconderam o jogo e 
não liberaram a escalação dos jogadores. O meiocampo Edvaldo 
ainda é dúvida, tendo em vista que na última semana recebeu uma 
pancada na cabeça e corre o risco de ficar de fora da decisão. Já o 
técnico do Baresi faz mistério e não informou nada sobre sua equipe. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/ip/nÊCDd24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 19:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21:00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

Pioneiro ©m serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 

passageiros e 
fTK.i .Junção 
constante. 

Viajar com a 

ãPMmmâ 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILÂNDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

• A ■ 
:: 

M 721-5687 

KWH 

I 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 

* 



JORNAL CAPITAL 
Domingo, 19 de janeiro de 1997 □ marketing □ 

SP 

i» i 

lavogem comTknW 
4 Kg de roupa 
2 Anos de gàrantiQ 

. 

Mod LAVL 

ARNO 
lavadora 
do Roupa 

ARNO LAVfTE 
10.000 BTUs 

R$ 168/00 
4X 

por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de RS 37,60 

mm 

mw 

Cônsul^ 
Fogão CÔNSUL 

4 Bocas Essencial Naxt 
• Mesa Inox 
• Botões embatidos 
• prateleiras do lama com traao de 
seguraiHO 
• Garantia de 1 ano 

RS 179,eo 
àyistaou24X 

R$ ir.: 

por mes 
__ SE/M ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 39,90 

Cond.de ar ELGIN 
10.000 BTUs 

/rS 58S,oo à vista ou 24X 

UM SHOW 

ey 

qj qR) ,50 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 131,00 

Comprando um Condicionado^ 

ê Ar 

ELGIN 

Você 

Ganha um { lü 

Prático e 

Resistente Guarda-Sol 

# BLACK &DECKE 

•Termostato para regular 
o temperatura 
•Frito, loitfl,grellta 
e aquece 
•Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 

Grlll BLACK DECK _ ,, 
R$ 78,00 à vista ou 12X 

R$ 10, 30 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques cie R$ 17,50 

USX14 

m tt 

9a m: 

Colchão DALBAN 
D-23 Magiflex bordado 

/rs 9 S,oo 

à vista ou 12X 

RS 12 ,60 por mêsSEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 21,30 

Na compra de qualquer 
colchão Dalban 

você ganha 

UM TRAVESSEIRO 

Esteira Ergo 
LUDMS Et A 

MEDIDOR DE 

* Pulsação 
* Calorias 

* Tempo 

r$ 739roo 
à vista ou 

24XR$ 

avista ou 

69,o 

por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 

de R$ 165,50 

C&LOI 
i 

MEDIDOR DE J 

* Velocidade^ 

* Pulsação m 

* Calorias 
* Tempo# / 

À À 

Bicicleta P/ 
Ginástico 

CALOICICLE 
ELETRONIC 

RS 298,00 
à vista ou 12X 

SINCER 

Maq. de Cost SINOER 
Port. pret aporter 
r$219,oo à vista ou 24X Ok M Wjy 

20 gf ^m,BO por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 49,00 

pf rqR JT ,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 66,70 

MIBAj EIVIF» 

i 

»flfi 

W 

r 

mm 

Vídeo Cassete TOSHIBA 
4 Cabeças 

/rf398,oo à vista ou 24X 

pf Tf ,00 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 89,00 

WAUTA 
Faz Com Carinho 
Liqüidificador 
WAUTA 
Roma 

rs 43,oo 
à»vistwu 12 X 

R$ &,70por mês 

SEM ENTRADA 

SilW 

Perro Automático ARNO 

RS 16,00 
à vista ou 3X 

RS *4,00 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 3,60 

Ventilador MALLORY. 
30 Cm Luxo Plus > 
r$ 33,00 à vista ou 

A 
12XR$ ^M,30 por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 7,40 

mar 

.o durar o e^ur. Plano CHe.ueSX (1*4). Juro,* 6% a.n,. Plano Carne. 24(0*24) e ,2X 10*12), jures* 0% a.n... Plano 

Internet: 

http: //www.intermar.com.br.liliani y0ãá'O< 

PHILIPS 

Fita de vídeo 
PHILIPS 

RS 2,90 à vista 
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Assaltantes estão presos em Açailândia 

Delegado Reginaldo Nunes, da DRF, ficará dez dias em Açailândia para acompanhar o caso 

Delegado afastado de 
Açailândia confirmou que três 
elementos de uma só família 
estão presos no Primeiro 
distrito Policial daquela cidade, 
sob suspeita de praticarem 
vários assaltos a ônibus na 
Região Tocantina e baixada 
maranhense. 

O assaltante José Raimundo 
de Souza Silva, maranhense, 43 
anos, foi preso juntamente com 
seu irmão Francisco Souza 
Silva e seu filho Alfredo de 
Souza Silva. O três assaltantes 
foram presos após o assalto ao 
ônibus da empresa Aparecida, 
que faz a linha Imperatriz/ 
Teresina, no último dia 30 de 
dezembro. 

Segundo o delegado 
William Barbosa, que está 
afastado do cargo para que o 
delegado regional apure várias 
denúncias contra sua pessoa, 
os três elementos foram presos 

no dia seguinte através de uma 
denúncia anônima. Com os 
assaltantes o delegado 
encontrou vários objetos, 
sendo: três bolsas para viagem, 
seis relógios, dois revólveres 
calibre 38 e muita munição. 

William Barbosa afirmou à 
reportagem que apenas José 
Raimundo reside em 
Açailândia. O filho de "Zé 
Raimundo", como é conhecido 
Alfredo Souza Silva, reside em 
Codó, enquanto que o irmão de 
Zé Raimundo, Francisco Souza 
Silva, reside na cidade de 
Buriticupu. 

Conforme levantamentos do 
delegado, o trio está acusado 
de assaltado, acontecido em 
junho de 1996, a um ônibus da 
T ransbrasileiro, linha T ucuruí- 
PA a Parnaíba-Pl. O assalto 
aconteceu na saída de Rondou 
do Pará. Neste assalto, 
conforme informações de 

William Barbosa, existem duas 
testemunhas que 
reconheceram os três 
assaltantes. 

No início de dezembro o trio 
voltou a assaltar. Desta feita 
eles assaltaram o ônibus da 

empresa Progresso, que faz 
linha Roa Vista/São Luís. 
Neste assalto, de acordo com 
o delegado, os assaltantes 
foram reconhecidos por um 
cabo da PM lotado 5' 
Companhia. 

Diminuiu 

Após a prisão dos três assaltantes, o 

número de assalto a ônibus nesta região 

diminuiu. O delegado Reginaldo Nunes, 

que foi deslocado para a vizinha cidade 

de Açailândia por determinação do 

subsecretário de Segurança, Dr. Luciano 

Abreu, deverá continuar as investigações 

no sentido de descobrir se a quadrilha se 

reduz somente aos três assaltantes. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Caso amoroso acaba na Depol 

Filho revoltado com a atitude do pai 

vai até a casa da amante e se complica com a PM 

O delegado Edilson 

Santos, responsável pelo 

plantão de polícia da última 

sexta-feira, irá tentar resolver 

o caso amoroso envolvendo 

um pai de família e uma 

mulher, conhecida apenas 

por Maria. O caso deixou 

revoltado o filho da legítima 

esposa, que foi até a casa da 

amante de seu pai e fez o 

maior quebra-quebra. O pai, 

funcionário da Caema, que 

se encontrava na residência 

da amante, tentou resolver o 

problema com conversa, o 

que não conseguiu. 

O filho, que tentava 

defender a honra de sua 

mãe, estava revoltado e só 

foi contido com a chegada 

da PM. A. amante, 

identificada apenas por 

Maria, diz que o caso já dura 

cerca de um ano, e que 

sempre foi perseguida pelo 

filho do seu amante. 

Por não chegarem a um 

acordo, a Polícia Militar 

levou todos os envolvidos 

para a Delegacia de Polícia, 

onde foram ouvidos pelo 

delegado Edilson Santos, 

que irá tentar resolver o caso 

amoroso da melhor forma 

possível. 

Perda de documentos 
Francisco Vieira Dias, 

maranhense, 22 anos, 
residente na Rua Bela, 
comunicou na Depol que 
perdeu todos seus documentos 
pessoais, tais como; Carteira 
de Identidade Civil, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
entre outros. De acordo com 
o comunicante, o fato ocorreu 
quando o queixoso trafegava 
em via pública. 

Arrombamento 
Joaquim Souza Melo, 

maranhense, casado, 
comerciante, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua casa e 
retiraram vários objetos, tais 
como: um botijão de gás de 13 
quilos, um televisor em cores 
14 polegadas e um ventilador 
Faet. De acordo com o 
queixoso, o fato ocorreu na 
tarde da última quinta-feira, 
quando Joaquim e sua esposa 
tinham deixado a residência 

para efetuar compras. 
Perda de documentos 

Elson Santana Trindade, 
maranhense, solteiro, 
promotor de vendas, também 
comunicou que perdeu uma 
porta-cédula contendo vários 
documentos pessoais e um 
carnê da Ebel quitado. O 
comunicante disse á 
reportagem que tinha colocado 
a porta-cédula no bolso de sua 
camisa e provavelmente tenha 
caído na Vila Fiquene, local 
onde trabalhou na manhã da 
última sexta-feira. 

Perda de documentos 
Paulo Sérgio Santos de 

Camon, pernambucano, 22 
anos de idade, residente na Rua 
Amazonas, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
O comunicante informou que 
o documento estava em oiF-^ 
bolsa, que estava junto A 
sua Carteira de Identidade, 
Título Eleitoral e outros. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Francisco Alves 
Escrivão: Pinheiro 
Perito: Joacillo Magalhães 
Agentes: Carlos Sérgio, Valmir, Urbano e Jocimar 
Comissário; Augusto Gabina 
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