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Bom dia 

Como os períquitos, que 
só aparecem na época de 
manga, os políticos de fora 
já começam a percorrer o 
caminho de Imperatriz. K o 
caminho que eles se esque- 
cem durante três anos e só 
se lembram quando está 
chegando a "safra" do voto, 
a única coisa que interessa 
para essa gente. 

E até ridículo comparar 
os períquitos, aves boniti- 
nhas e inocentes, com esses 
espertalhões da política. Afi- 
nal, o p cri quito não tem a 
obrigação, após o Sm da sa- 
fra, de dar assistência ao pé 
de manga que a natureza lhe 
deu. 

Já o político tem, sim, a 
obrigação de olhar para 
quem lhe deu o voto. Ele não 
foi eleito apenas para dor- 
mir ^ "acordar para o elei- 
i :<i , mente quando chegar 
a hora da colheita dos votos. 
Precisam estar olhando 
para o povo todo santo dia. 

Daqui a onze meses tere- 
mos novamente eleição. E 
como a "safra' do voto tá 
chegando, os 
aproveitadores já começam 
a bater asas em direção a 
Imperatriz. São os pára- 
quedistas da política che- 
gando para levar o que po- 
deria ser dado para as pes- 
soas daqui, aquelas que co- 
nhecem o nosso dia-a-dia e 
com quem temos a oportu- 
nidade de conversar, reivin- 
dicar, cobrar. 

Os pára -quedistas, de- 
is j que o voto está na urna, 
a^ Japárecem e não voltam 
mais nem para agradecer. A 
população é consciente dis- 
so, mas nunca deixou de co- 
meter o pecado de dar ouvi- 
do para esses aventureiros. 

O imperatrizense precisa 
acordar para esta realida- 
de. Vamos ser bairristas. Os 
da Ilha não são? Temos que 
fechar as fronteiras para os 
sanguessugas. A nossa ci- 
dade não agüenta mais ser 
enganada, explorada, mal- 
tratada. 

No momento corre na ci- 
dade a notícia de que influ- 
entes políticos da região iri- 
am apoiar candidato de 
fora. Como em política tudo 
é possível, não podemos du- 
vidar. Mas vamos torcer 
para que isso não aconteça. 

Por que eleger um can- 
didato que não tem compro- 
misso com a cidade? Por 
que? Apenas por questão de 
jogo de interesses próprios? 
Não, vamos asfaltar as men- 
tes " e mudar esse compor- 
tamento. 

Uma campanha em favor 
dos nossos candidatos está 
lançada. E preciso que todo 
mundo abrace a causa, 
principalmente os políticos, 
os maiores responsáveis 
pelo erro que vem sendo 
cometido. 

Temos grandes nomes se 
despontando como 
pretensos candidatos. São 
muitas as opções. Então por 
que deixar de votarem nos- 
sa gente? Afinal, lmperatríz 
não somos nos? 

Pólo coureiro-calçadista 

Assinado protocolo de intenções 
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Foi assinado ontem 
o Protocolo de Inten- 
ções para a'instalação 
do Pólo de Artigos de 
Couro e Calçados em 
Imperatriz. Assina- 

ram o protocolo o 
prefeito Ildon Mar- 
ques e o presidente da 

f. Associação Comercial 
de Imperatriz, Vilson 
Maia. 

Além da Prefeitura 
e da ACII estão envol- 
vidos o Governo do 
Estado, o Banco do 

Nordeste, a Federa- 
ção das Indústrias do 
Estado e empresários 
do Rio Grande do Sul. 
A misslao empresaria 
gaúcha visitou Impe- 

ratriz em setembro e 
analisou as perspecti- 
vas de instalar suas 
atividades na cidade. 

O pólo coureiro- 
calçadista vai agregar 
valor à matéria-maté- 
ria e geração de em- 
prego. 
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DMT tenta melhorar o bagunçado trânsito de Imperatriz 

Ruas ganham mão única 

Câmara entrega títulos de 

Cidadão Imperatrizense 

A Câmara Municipal de renço Galletti. 
Imperatriz entrega hoje títu- A solenidade será reali- 
los de Cidadão Imperatrizen- zada na sessão de encerra- 

se a nove personalidades e mento do primeiro ano da 
um título "im memorian" à atual legislatura. 
família do empresário Lou- Páginas 3 e 6 

A partir do dia 20 de dezembro o trânsi- 
to no bairro Nova Imperatriz será melhor. 
Medida do DMT- Departamento Municipal 
de Trânsito transforma as ruas Pernambu- 
co e Rio Grande do Norte em mão única. 
Além disso, o curzamento da rua Piauí com 

Bernardo Sayão ganhará semáforos. 
Para o secretário Jairo Oliveira, as mudan- 

ças darão tranqüilidade a motoristas, pedes- 
tres e ciclistas, já que o trânsito ficará 
descongestionado. 
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Ladrões agem rápido 

e levam moto 

Um roubo em tempo re- 
corde. A comerciante Maria 
Aparecida de Oliveira comu- 
nicou na DRF- Delegacia de 

Roubos e Furtos, que em A vitima perdeu o veículo 
questão "de minuto" os la- quando visitava os enfennos 
drões levaram sua moto em um hospital da cidade. 
Honda Titan. Página 8 

V — 

V 

MF / 

Câmara homenageia personalidades com titulo 

Imposto 

de Renda 

Pagamento do 

último lote 

começa dia 15 

A Receita Federal 
começará a pagar no 
próximo dia 15 o sétimo e 
último lote de restituições 

do Imposto de Renda 
Pessoa Física de 1997, 
ano'base 96. A partir de 
ontem o contribuinte já está 
podendo saber se sua 

f . . 1A . ir i rj restituição está no lote 
Maranhao reduz incidência de febre aftosa. consultando a oadua da 
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Receita na Internet. 

Informes 

Especiais 
Página 6 
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Lançamento de Livros 

Quatro livros serão lançados hoje na Academia Im 
Também haverá a posse do mais novo membro 
Waldemar Gomes Pereira. 

Os livros que 
Pé de Tarumã 
Benedito Batista; e Rua do Porto, de Lourival Serejo. 

ratrizense de Letras, 
ador, o advogado 

Saúde 

Secretaria de Saúde divulga número 

de atendimentos 

Página 3 
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Seminário do Leite começa hoje 

O evento vai discutir e apresentar alternativas viáveis para a otimização do setor agro-industrial maranhense 
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I)artir das 8h. no Auditório 
da Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, o 
I Seminário do Leite e Seus 
Derivados, promovido pe4o 
Serviço Nacional da Indús- 
tria (Senai) e Federação 
das Industrias do Estado do 
Maranhão (Fiema). 
0 evento, que conta com o 
apoio Prefeitura Municipal 
de Imperatriz, através das 
Secretarias da Indústria, do 
Comércio e dos Serviços 
(Sedics) e do Desenvolvi- 

mento Rural (Serur), tem 
como objetivo sensibilizar 
os participantes quanto à 
importância do Setor Agro- 
industrial de Laticínios no 
desenvolvimento sustentá- 
vel do Estado do Maranhão. 
Outras instituições como: 
Sagrima. Cooperleite. Se- 
brae - MA. Ufa ma, Senar. 
Sectec. Sinrural e Agrosal. 
também colaboram com a 
realização do Seminário, o. 
qual encerrará somente 
amanhã (12). 
Empresários, lideranças 

empresariais e de trabalha 
dores, acadêmicos, agro-in- 
dustriais e produtores ru- 
rais, estarão juntos para 
discutirem e apresentarem 
alternativas viáveis para 
otimização do Setor Agro- 
industrial Maranhense. 
PROGRAMAÇÃO 
As 8h haverá a Abertura 
Oficial, seguida da primei- 
ra palestra, sobre Situação 
Atual da Produção de Leite 
na Economia Municipal, 
proferida pelo veterinário, 
Mauroni Alves Cangussu. 

Logo após haverá um Co- 
ffee-Break. 
0 engenheiro agrônomo e 
PHD em Produção e Mane- 
jo de Pastagens, Moacyr 
Corzi, dará continuidade ao 
seminário, falando sobre 
Formação e Recuperação de 
Pastagem para Gado de Lei- 
te. . 
No período vespertino, 
será exposto um painel 
com informações sobre Li- 
nhas de Créditos pelo ge- 
rente geral do Banco do 
Nordeste em Imperatriz. 

José Expedito Neiva Sousa, 
encerrando assim a progra- 
mção no primeiro clia. 
Na sexta-feira (12). haverá 
a palestra Tecnologia de 
Produção de Laticínios, mi- 
nistrada por Eduardo Reis 
Peres Dutra, consultor gra- 
duado em Farmácia e Bio- 
química e supervisor in- 
dústrial do Instituto de La- 
ticínios "Cândido Tostes" 
de Juiz de Fora - MG. A 
palestra terá início às 8h30 
e terá continuidade às 
10h30. após o coffee-hreak, 

servido às 10hl5. O encer- 
ramento será às 12h, com 
almoço. 
MINCURSO 
A tarde, das 14 às 17h. ha- 
verá um mini-curso sobre 
a fabricação de queijos, que 
terá como orientadora, a 
engenheira química, lana 
Alves dos Santos, professo- 
ra do Centro de Tecnologia 
de Alimentos do Senai, de 
Petrolina - Pe. Às 18h. um 
coquetel servido a todos os 
participantes do Seminário 
enerrará o evento. 

Comércio terá horário de funcionamento alterado 

O objetivo c facilitar o acesso do consumidor as compras 
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Natal não será diferente 
dos outros. 

Os lojistas estão prepa- 
rados e o cliente também. 
Os lojistas estão otimistas 
quanto as vendas neste final 
de ano, mesmo com esse 
período de pacote, juro alto 
não deve influenciar muito. 

É considerado que pelo 
menos, no mínimo 15% a 
20% de vendas vão ser rea- 
lizadas nos pontos mais 
movimentados da cidade de 
Imperatriz nesse final de 
ano. 

A CDL (Câmara de Di- 
retores Lojistas) pediu ao 

comandante da Policia Mi- 
litar que coloque uma poli- 
cia preventiva , pelo menos 
nos horários de funciona- 
mento das lojas, que irão 
ficar abertas até às 23h para 
que o comércio possa ficar 
mais tranqüilo e a popr' fp T 4 
ter mais segurança. 

Consumidor terá facilidades na hora de fazer 
O comércio de Impera- 

triz vai alterar o seu horá- 
rio de funcionamento a par- 
tir da próxima segunda-fei- 
ra .15. jiara facilitar o aces- 
so do consumidor as com- 
pras. A informação foi pres- 
tada pelo presidente da Câ- 

mara de Diretores Lojistas 
de Imperatriz ( CDL). Os- 
valdo Marinho. 

Segundo o que nos infor- 
mou Osvaldo Marinho, essa 
programação ira até o dia 
19 sexta- feira. Dia 20. sá- 
bado. abrira as 20h e fecha- 
ra dia 21. que será domin- 
go. 

O comércio abrirá suas 

portas no horário normal. 
A partir dos dias 22. 23 e 
24 abrira as 08h e fechara 

compras de fim de ano 

as 23h. A expectativa 
no comércio para esse pe- 
ríodo do ano são as melho- 
res possíveis, pois é perío- 
do de Natal e o consumidor 
realmente deixa para fazer 
suas compras no época. 

O Natal é uma data fes- 

tiva em que as pessoas 
compram pela emoção e 
não há duvida de que esse 

Sindicato dos Bancários 

realiza reunião 

Foi realizado em São Luis 
mais uma reunião geral do 
Sindicato dos Bancários do 
Maranhão. Diversos assun- 
tos foram tratados conside- 
rados primordiais para o fu- 
turo da entidade. 
De acordo com o diretor re- 
gional do órgão. José Nilson, 
varias estratégias serão 
adotadas pelo Sindicato dos 
Bancários a partir do próxi- 
mo ano. Lm plano de traba- 
lho ficou definido ate o ano 
2000. quando findará a atual 
gestão da diretoria do sindi- 
cato. 

Jose Nilson relata que 
uma das maiores preocupa- 

ções do sindicato da catego- tante critica, mas foi inverti- 
ria. diz respeito aos corriquei- 
ros assaltos praticados as ins- 
tituições da região tocantina. 
"Na Capital a situação era bas- 

da. ficando o interior do Esta- 
do em lamentável condição 
por falta de segurança públi- 
ca". acrescentou. 
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José Nilson diz que reunião trouxe resultados sastisfatórios 

Out-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido, 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDK SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayâo 
Imperatriz Mranbão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (Ia Ciretran), 

Habilitação, Aulas 
Práticas e Teóricas, 
renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Rua Ceará, 1133 - 

Mercadinho 
( ei. Manoel liandeira - 

Centro 
lni[)eraíri/ - M. I 

Foik-S: (098) 721-2 11 5/2500 
Cd. (098) 977r 2215/2551 

  

Coninas. carpetes, tapetes, paviflex. almofadas. 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos Exércitos 

está Conosco". SI. 4ó,7 

Fone; (098) 721-0631 

Av. Getúlio Vargas, 1459 - Imperatriz-MA 

olocamos cortinas e 
carpetes 

e fazemos reformas 

J 
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Protocolo aproxima empresas gaúchas 

O prefeito Ildon Marques 
e o presidente da Associa- 
ção Comercial e Industrial 
de Imperatriz (ACII). Vilson 
Maia, assinaram terça-feira. 
9. o Protocolo de Intenções 
para instalação do Polo de 
Artigos de Couro e Calça- 
dos do Maranhão cm Impe- 
ratriz. A solenidade foi aber- 
ta pelo secretário de Gover- 
no. Sérgio Macèdo. que 
apresentou o Protocolo de 
Intenções aos empresários 
presentes. Além da Prefei- 
tura e da ACII. estão envol- 
vidos o Governo do Estado, 
o Banco do Nordeste. A 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão 
(Fiema). o Centro de Indus- 
trias do do Maranhão 
(Cimar) e empresários do 
Rio Grande do Sul. 

A missão empresarial 
gaúcha visitou Imperatriz 
em setembro passado, a 
convite do empresário 
Ademar Ghiggi. diretor da 
Industrial e Comercial To- 
cantins. e do prefeito Ildon 
Marques. Viram as 
ijtóenciálidades da região e 
íí. niisaram as perspectivas 
de instalar suas atividades 
na maior cidade do interior 
maranhense. Na época, li- 

■ Orçamento 

mm 

m 

Prefeito nssinn protocolo de intenções 

derados por Walter Protocolo. 
Graebin, que há seis anos 
possui um curtume na cida- 
de. eles foram recebidos 
pelo prefeito Ildon Mar- 
ques. em seu gabinete, oca- 
sião em que foi discutida a 
possibilidade da indústria de 
couro, negócio inicial pre- 
visto. ser instalada em Im- 
peratriz. Ildon manifestou- 
se favorável a instalação do 
polo coureiro-calçadista e 
agora, com o presidente da 
ACII. na presença de em- 
presários locais, assinou o 

Segundo o prefeito Ildon 
Marques, o pólo coureiro- 
calçadista vai agregar valor 
a matéria-prima e geração 
de emprego e salário. "Eu 
acho esse o ponto mais 
imporante, porque é um 
tipo de inústria que requer 
muita mão-de-obra. Não é 
como certas industrias que 
podem usar a tecnologia, 
pode ser automatizada, 
robotizada. Essa. não — ela 
não tem como ser 
automatizada na sua totali- 

Câmara adia recesso 

De acordo com o regi- 
mento interno da Câmara 

Municipal de Imperatriz, 
os parlamentares deverão 

estar de recesso no próxi- 

mo dia 15 de dezembro. 

. 'mtundo, enquanto não 
for votado o orçamento 

para o próximo ano. os ve- 

readores não entrarão de 

ferias. 

Segundo o presidente 

da Casa, Valmir Izidio Cos- 

ta, na sessão de hoje, dia 

11, acontecera a entrega 

de títulos de cidadania. 

Ele informou que 11 per- 

sonalidades serão agraci- 
adas com o diploma de 

cidadão imperatrizense. 

Na lista de agraciados 

consta o nome da medica 

Luiza Rocha Queiroga, di- 

retora do Hemomar de Im- 

peratriz; Ulisses de Azeve- 
do Braga, advogado: Fran- 

cisco da Silva Almeida. 

Edimilson Sanches. 1). 

Afonso Felipe Gregori. 

irmã Juliana e o Tenente 

Coronel Daladier. 

V.-rtVW. 

.c- 

dade. Você pode até usar 
um computador no 
gerenciamento. Mas a par- 
te operacional do couro não 
tem como", disse o prefei- 
to. "Foi uma compreensão 
da governadora, foi uma 
colaboração das nossas en- 
tidades patronais. E eu que- 
ro aqui até registro que isso 
é resultado de uma idéia tra- 
balhada muito antes que eu 
fosse interventor, muito 
antes que eu fosse prefeito. 
Eu conversava na beira do 
rio com o Ademar Ghiggi e 
ele trocava essa idéia comi- 
go. Ele me ajudou muito e 
está ai esse protocolo assi- 
nado". 

Para as empresas que 
quiserem se instalar em 
Imperatriz, a Prefeitura e o 
Governo do Estado ofere- 
cem incentivos na área fis- 
cal e tributária. "Vale à pena. 
para quem pretende montar 
uma indústria de calçados e 
qualquer empresa na área 
do couro, aproveitar esses 

incentivos que nós estamos 
dando", acrescentou Ildon. 
0 empresário Ademar 
Ghiggi informa que na pri- 
meira etapa, a partir de fe- 
vereiro, será desenvolvido 
o couro propriamente dito 
até o setor de acabamento. 
"Depois de fevereiro essas 
fábricas deverão se instalar 
na região. Eu acredito que 
deverá levar em torno de 
três a quatro meses para se 
concretizar alguma coisa 
em termos de fábricas de 
calçados", explicou o em- 
presário Ghiggi. 

Para o presidente da 
ACII. Vilson Maia. a insta- 
lação das indústrias será a 
médio prazo. "Eu acho que 
já há um novo desenvolvi- 
mento na área de couro e 
artefatos". Maia espera 
que seja aumentada a ofer- 
ta de emprego na cidade, 
pois outras indústrias de- 
verão se instalar posterior- 
mente em Imperatriz. 
"Aqui. além dos incentivos 

dos governos estadual e 
municipal, temos a 
infraestrutura de transpor- 
tes e comunicação. Impe- 
ratriz está preparada para 
receber pequenos, médi- 
os e grandes investimen- 
tos. A cidade está bem 
dirigida, está organizada e 
oferece credibilidade a 
qualquer empresário do 
Pais a vir aqui se instalar". 

Além do presidente da 
ACII. estavam presentes o 
presidente do Sindicato da 
Indústria de Madeira e 
Móveis de Imperatriz e 
Região (Sindimir), lido 
Eugênio Costenaro. o pre- 
sidente do Sindicato da In- 
dústria da Construção Ci- 
vil da Região Tocantina 
(Sinditeto), Ronailton Ne- 
ves Nolasco, os secretári- 
os da Indústria, do Comér- 
cio e dos Serviços, Alair 
Chaves, do Desenvolvi- 
mento Rural. Marcos 
Rodrigues, e demais em- 
presários da cidade. 

Semus divulga número 

de atendimentos 

l nltnir Izidio, presidente d:i Cntnnrn Municipal 

No ultimo dia 0(i. duran- 
te a realização do Sábado 
Cidadão, programa da Pre- 
feitura de Imperatriz, nas 
Vilas Redenção I e II. a Se- 
cretaria Municipal de Saúde 
(Semus) deu sua colabora- 
ção no resgate da cidadania. 
A equipe da Semus esteve 
presente com uma equipe 
de médicos, assistentes so- 
ciais. laboratoristas. além de 

outros profissionais da área. 
Os serviços prestados 

pela Semus incluiu distribui- 
ção de medicamentos, con- 
sultas clínicas e psiquiátri- 
cas. extrações de dentes. 

Associaç 

promove 

Prossegue no auditório 
do Fórum Henrique de bi 
Roque, o 2" Fórum de De- 
bates Jurídicos de Impera- 
triz, promovido pelo nú- 
cleo local da Associação 
tios Magistrados. 

O presidente do núcleo 
. Juiz Jose Américo, rela- 
tou sobre a programação 
desenvolvida, acrescen- 
tando que o evento con- 
tou com a presença do pro- 
lessor Neemias Cabral, 
juiz de Direito na capital 
maranhense que falou so- 
bre a nova lei das 
toncubinas e convivenles. 
Na ocasião foi realizado o 
lançamento do livro do 

aplicação de flúor, exames 
de prevenção de câncer, cu- 
rativos. exames 
laboratoriais, vacinas huma- 
nas e palestras de prevenção 
da carie. 

Ao todo foram distribuí- 
dos 17.895 medicamentos, 
incluindo itens como A.A.S 
Infantil. ampicilina. 
benzetacil. clorafenicol, 
dipirona, eritromicina. 

mebendazol. poli vitaminas, 
além de xaropes, espéculo 
descartável ginecológioco, 
álcool, água oxigenada, mer- 
cúrio cromo. algodão, espa- 
radrapo e outros. 

A Divisão de Doenças Se- 
xualmente .Transmissíveis 
(DST) e Aids também este- 
ve presente ao colégio 
Tancredo Neves, local de 
instalação do stand da Semus 
durante o evento. A equipe 
responsável por este setor 
orientou a comunidade da 
Vila Redenção sobre os pe- 
rigos que este tipo de doen- 
ça pode causar às pessoas e, 

para isto. exibiu fotografias 
de pessoas infectadas, mos- 
trou estatísticas de casos de 
Aids na região e. também, 
fez a distribuição de 2.900 
preservativos (camisinhas). 

ão dos Magistrados 

Fórum de Debates 

expositor de pratica pro- 
cessual civil. 

O termo foi escolhido 
pelos magistrados, devido 
ser um tema atual. A reali- 
zação desse Fórum se deve 
a um projeto de interesse 
da classe jurídica e de temas 
de interesse da comunida- 
de. O objetivo do debate 
consiste sobre tudo numa 
discussão de temas polê- 
micos. 

O juiz Jose Américo, re- 
latou que o primeiro dia do 
debate loi satisfatório e o ní- 
vel de questionamento foi 
bastante considerável. 

Ioda a população esta 
convidada a comparecer rio 

debate por se tratar de um 
evento de interesse dela pró- 
pria.. Estarão presentes os 
juizes Carlos Nina e Fernan- 
do Mendonça. Quando fin- 
dará a atual gestão da dire- 
toria do sindicato. 

Jose Nilson relata que 
uma das maiores preocupa- 
ções do sindicato da catego- 
ria. diz respeito aos corri- 
queiros assaltos praticados 
as instituições da região 
tocantina. "Na Capital a situ- 
ação era bastante critica, 
mas foi invertida, ficando o 
interior do Estado em lamen- 
tável condição por falta de 
segurança publica". Acres- 
centou. ' 

i 

TCT 

f ^ 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte fo, 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 nue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-344^ 
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Rota 2000 

Thompson Motta 

Cafifa vem aí 

O Senador Epitacio Cafe- 
teira chega amanhã cm nossa 
região para realizar o lança- 
mento de sua campanha rumo 
ao Governo do Estado. O Se- 
nador, apesar da idade, vai 
percorrer todo o estado. Neste 
final de semana pretende visi- 
tar aproximadamente 10 
municípios, tendo como base 
para dormir a cidade de Im- 
peratriz, onde reconh ece ter u m 
potencial muito elevado a ní- 
vel de votos, o advogado Lula 

Almeida viajou para São Luis 
para integrar a comitiva do 
Senador que chega nesta sexta 
feira, nenhum compromisso 
com prefeitos foi agendado, o 
que realmente pretende o velho 
Cafifa e se manifestar através 
de ato público em cima de um 
trio elétrico. 

Vendas 

O comercio Imperatnzcnse 
vive momentos dramáticos que 
antecedem o final de ano. Os 
comerciantes não estão apos- 
tando muito nas grandes ven- 
das de final de ano. Muitos de- 
les estão preocupados com o 
grande estoque que adquiriram 
e se vcem na eminência de não 
conseguir repassar tudo para 

o público consumidor. A saida 
talvez ainda seja as vendas a 
prazo, naqu ele plano de 4 sem 
entrada ou 1X5. Me dizia 
um grande empresário, o con- 
sumidor está ficando cada vez 
mais esperto, já está por den- 
tro dos juros, que geralmente 
estão imbutidos já nos preços. 
O negocio é comprara prazo, 
mais com o preço de avista. 

Zenaldo 

Vereador em 1982, 
Zenaldo Coutinho vem a 

cada dia se destacando na 
Política Paraense, eleito De- 
putado Estadual com uma 
boa margem de votos, este jo- 
vem parlamentar vem 
dem ostrando ao longo desses 
anos que realmente nasceu 
para sempre defender com 
denodo os interesses do povo. 
Zenaldo em 82 foi o mais jo- 
vem parlamentar do Brasil, 
chegando a dar entrevista 
para o SBT, ex presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Pará, Zenaldo 
Coutinho se prepara para 
mais um desafio, será candi- 
dato a Deputado Federal, 
não temos dúvidas que tere- 
mos em 89 Zenaldo nos de- 
fendendo na Gamara Fede- 
ral. 

Entre linhas 

■ Vem aí o primeiro torneio Bic de Futcvoley denomi- 
nado Jomar Fernandes. As inscrições estão abertas com 

Francisco Do Valle aqui mesmo na Redação do nosso Jor- 
nal Capital, por falar cm Jomar Fernandes ele está se pre- 
parando para a sua grande campanha rumo a Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Jomar será o único 
candidato do PT em nossa região. 

■ Acontece hoje na Gamara Municipal a entrega das 
comendas a mais de 10personalidades que vivem em nos- 
sa cidade, destre os homenageados destacamos o nosso 
Bispo Dom Felipe Gregori, Jornalista Edmilson Sanches. 
Empresário Francisco Almeida, entre outros. 

Crime sem castigo 

O é uma publicação dc 
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por João Bosco 
Professor universitário e 
membro da Academia 

Maranhense de Medicina 
Manietada, indefesa, 

carente, impotente e à 
mercê dos desprovidos da 
dignidade, do bom senso 
e de um resquício sequer 
de solidariedade humana, 
a população rural morre 
ou invalida-se num pro- 
cesso criminoso de des- 
truição consciente. Sim. 
consciente. De um lado, 
os donos da plantações 
que. visando sempre o lu- 
cro maior, deixam de cum- 

prir com os mínimos 
preceeitos de segurança 
que a aplicação dos 
agro tóxicos requer. Dou 
outro, o trabalhador rural 
que, para não morrer de 
fome de imediato, sacrifi- 
ca-se numa vida penosa, 
com o destino certo de 
uma precoce morte. Que 
encruzilhada difícil: mor- 
rer agora ou deixar para 
um pouco mais tarde. 

Ele toma o segundo ca- 
minho e vegeta 
acorrentado o sofrimento. 
Sofrimento de nà ter mais 
a saúde, que lhe foi ceifa- 
da pelos defensivos agrí- 
colas. 

O que nos foi mostrado 
na TV é desumano, é 
monstruoso: crinaças e 
adultos jogados no torve- 
linho da intoxicação, sa- 
bendo que não matar, os 
produtores; sabendo que 
vão morrer, os trabalhado- 
res. Vimos donos de plan- 

tações declarando cinica- 
mente que não compram 
os equipamentos de segu- 
rança, que a lei manda, 
alegando diminuiçãon do 
lucro. Será que essas pes- 
soas têm filhos, irmãos e 

pais? É triste. 
Desobrigamos-nos da 

compreensão de atitudes 
tão grosseiras, tão desti- 
tuídas de qualquer senti- 
mento cristão. O lucro 
(não o referido pelos es- 
cravos do dinheiro) é o 
resultado natural do re- 
curso aplicado. Mas não 
deve ser encarado como 
um objeto a ser alcançado 
em troca da vida. Tê-lo, é 
natural, repete-se. Elevá- 
lo aos pincaros 
gananciais, deixando, para 
isso, no seu rastro, vidas 
humanas, ê o máximo da 

cegueira que pode atingir 
uma consciência. 

Sera que uma pessoa 
dessas é feliz? Será que 
elas não percebem que 
estão lidando com vidas 
humanas? Nem com um 
animal irracional deve-se 
proceder assim. E de uma 
crueldade inacreditável o 
que foi mostrado. Desco- 
nheço adjetivo capaz de 
traduzir os fatos ali expos- 
tos. E de se perguntar: o 
que lhes permite tais ex- 
cessos? A certeza da im- 
punidade? A certeza de 
que os fiscais do governo 
continuarão aboletando 
seus bonais no lamaçal da 
propina? Enquanto isso. o 
campo, antes saudável, 
torna-se um inferno para 
os que lá vivem. 

E as autoridades? - Que- 
res rir de mim. parceiro? 
- Perguntar-me-ão os lei- 
tores. Não. não quero. 
Quero poder entender. 

Entender, por exemplo, 
como é concebível tanto 
dinheiro, jogado fora na 
Eebem e outros órgãos 
públicos e as autoridades 
não serem competentes o 
suficiente para coibirem 

males como o da intoxica- 
ção criminosa dos traba- 
lhadores rurais. Há de ha- 
ver algo de estranho ou in- 
compreensível. Algo não 
está correto. 0 que, não 
sei. Ou sabemos? 

Uma sugestão; um pro- 
cesso ciminal, dentro das 
linhas da lei; uma prisão 
em flagrante (com alge- 
mas e tudo); e o cumpri- 
mento da pena. talvez ini- 
bisse a sanha desses ir- 
responsáveis que, monta- 
dos no lombo macio do li- 
vre arbítrio, fazem o que 
fazem. 

Vivenciamos cenas de 
um crime sem castigo. 
Um vitupério às nossas 
tradições. Vamos lutar 
para que as páginas tão es- 
curas do nosso cotidiano 
sejam deletadas para sem- 
pre. 

Que assim proceda. E o 
mínimo que podemos fa- 
zer. 

seu conteúdo 
educativo, surgiu pela pri- 
meira vez no país em 
1929, na Escola Supeiror 
de Agricultura e Veteriná- 
ria de Minas Gerais - 
ESAV - Viçova/MG, atra- 
vés do fundador da Esco- 
la. o professor norte-ame- 
ricano Peter H. Rolfs. Con- 
tudo. a primeira experiên- 
cia extesionista de campo, 
embora de âmbito limita- 
do. teve lugar no municí- 
pio paulista de Santa Rita 
do Passo Quatro, em 
1948, por intermédio da 
assistência técnica da AIA 

- Associação Internacional 
Americana - e recursos 
dos próprios agricultores, 
firmas locais e prefeituras. 

A mesma organização 
americana - AIA, 
enconrajada pelo sucesso 

dos trabalhos cooperativos 
em Santa Rita. propôs-se a 
cooperar na criação de um 
Serviço de Extensão Rural 
em bases permanentes, 
cuja exeperiéncia trazida 
dos EUA. copiada no mo- 
delo Farm Security 
Administration, centrado 
nos planos de administra- 
ção da propriedade e do lar. 
financiado pelo crédito ru- 
ral supervisionado, e atu- 
ava com pequenos e 
médiso proprietários pro- 
curando mudar a mentali- 
dade dos mesmos a fim de 
que adquirissem novos 

hábitos, favoráveis à ado- 
ção de técnicas "avança- 
das" que lhes possibilitas- 
sem elevar a produção, a 
produtividade e a melhoria 
do nível da qualidade de 
vida da família rural. Esco- 
lheu o Estado de Minas 
Gerais para o lançamento 
da idéia, já conhecida pela 
Universidade Rural do Es- 
tado de Minas Gerais - 
Uremg. em Viçosa t ..e 
substituía a ESAV. 

Assim sendo, os enten- 
dimentos com o governo 
do Estado e a AIA, pelo 
qual foi criada a ACAR - 
Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Esta- 
do de Minas Gerais, com 
o fim de estabelecer um 
programa de assistência 
técnica e financeira que 
possibilitasse a intensifica- 
ção da produção 
agropecüária e a melhoria 
das condições econômicas 
r sociais da vida rural. 

Portanto, este é o tf ' - - -    
co histórico e o dia 06.±2 
é o Dia Nacional da Exten- 
são Rural. Que este ano 
completa 49 anos a servi- 
ços da agricultura brasilei- 
ra. 

É a hora do grito 

por Tadeu Negreiros 
Advogado 

Dizem os grandes mes- 
tres, que quando o ser hu- 
mano se encontra em es- 
tado desesperador. quando 
olha em sua volta e não en- 
xerga nenhuma possibili- 
dade de saida. é naquela 
hora que todos os recursos 
e alternativas possíveis 
não são mais sequer 
enxergadas SURGE O 
GRITO. 

Ninguém melhor do 
que os sociólogos, estudi- 
osos do comportamento 

humano - e o nosso presi- 
dente FHC o é - para sa- 
ber que o último recurso 
em as instâncias E O GRI- 
TO. entendemos que a nos- 
sa economia lamentavel- 

mente se encontra nesse 
estágio. 

Desde a época em que 
trocamos a nossa moeda, 
e que fomos obrigados a 
permutar 2.750 unidades 
por uma só unidade, ou 
seja 2.750,00 - equivalen- 
te a 01 URV = igual à R$ 
1,00 (hum real) em troca 
de uma suposta estabilida- 
de monetária, ficou muito 
difícil a classe empresari- 
al se adaptar à nova con- 
juntura econômica. 

Em conseqüência, vie- 
ram posteriormente, a 
globalização, a livre con- 
corrência. e por conse- 
guinte desapareceram os 

financiamentos, recursos 
estes que a classe empre- 
sarial há longos anos vinha 

acostumada à ali se socor- 
rer. 

Entendemos ser A 
HORA DO GRITO o recen- 
te pacote econômico que 
chegou a apertar o último 
botão do cinto de arroxo. 
já traz bem antes: 

- Recessão 
- Desemprego 
- Concordatas 
- Falências 

, - Desestimulo. 
O pior de tudo é o 

DESESTIMULO os peque- 
nos e médios empresários 
não têm mais o que cortar, 
as gorduras sumiram, a 
carne está indo. falta ape- 
nas a ossada, com lodo 
esse povo quebrando e fa- 
lindo. cabem as perguntas: 
como irá ficar a arrecada- 

ção se a força produtiva 
está destruída? Quem irá 
absorver essa mão de obra 
que está desativando? 
Quando o desestimulo nos 
orienta que o emprego 
hoje é a única saída, cabe 
uma pergunta final; MAS 
QUEM VAI EMPREGAR 
QUEM? 

Na edição da VEJA da- 
tada de 24.09.97. o emi- 
nente ANTONIO 
ERMÍNIO DE MORAES já 
alertava em manchete de 
capa "ALGUÉM TEM 

QUE GRITAR": senhores 
quando, o poderoso Grupo 
Votorantim já em recessão 
confessa que ja extingui 
20.000 VAGAS; e preocu- 
pante. nos parece que E A 
HORA DO GRITO. 
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GRULI realiza amanhã Festival de Poesia, Crônica e Conto 

Acontecerá amanhã e 
sábado o XI Festival de Po- 
esia. Crônica e Conto, pro- 
movido pelo Grupo Literá- 
rio de Imperatriz 
(GRULI). com apio da Fun- 
dação Cultural de Impera- 
triz e Associação Artística 
de Imperatriz. 

Inscreveram-se no tra- 
dicional festival 220 pesso- 
as de todo o Brasil, sendo 
que 73 do Maranhão. 
Cinqüenta são de Impera- 
triz. Foram inscritos 810 
trabalhos. - 588 poesias. 
97 crônicas e 125 contos. 

Devido a quantidade de 
obras inscritas, a Comis- 
são Organizadora resolveu 
fazer pré-seleçào dos tra- 
balhos, formando para tan- 
to uma equipe de três pes- 
soas. 

'f' As 230 poesias, 55 crô- 
nicas e 54 contos selecio- 
nados serão julgados por 
quatro jurados em cada 
categoria. 

Amanhã e Sabado, no 
Teatro Ferreira Gullar. 
acontecerá a partir das 
20h uma mostra competi- 
tiva de atores que interpre- 
tarão algumas obras inscri- 
tas no Festival de Poesia. 
Crônica e Conto, a serem 
julgados por uma comis- 
são. Também haverá a di- 
vulgação dos vencedores 
do festival e entrega dos 
troféus Macunaima e 
GRULI. Este último é para 
os artistas e entidades que 
se destacaram na promo- 
ção e no incentivo à cultu- 

ra. membro da Academia 
Imperatrizense de Letras; 
Paulo Ivan, comeciante; 
Fernando Fernandes, pro- 
fessor; Henrique Barros, 
Acadêmico de Letras; 
Ariston di França, Acadê- 
mico de Letras; e Luciney 
Moraes. 

Em setembro do mes- 
mo ano aconteceu o I Fes- 
tival de Poesia Falada, con- 
tando com a participação 
de sete pessoas inscritas 
e 13 trabalhos interpreta- 
dos. 

Em 1995, foi mudado o 
nome do evento e sua pro- 
posta. O festival passou a 
se chamar Festival de Po- 

esia, Crônica e Conto.Em 
89 passou a ser de âmbito 
nacional, nos mesmos mol- 
des que o norteiam hoje. 

Nos anos de 1994 e 1996 
o Festival deixou de ser 
relizado por falta de recur- 
sos finaceiros. 

A partir do GRULI. fo- 
ram publicados os livros 
do V e VI Festivais de Po- 
esia, Crônica e Conto com 
os três melhores em cada 
categoria, bem como o li- 
vro Inconfesso, de Luciney 
Moraes, todos em regime 
de cooperativas. 

Participantes - A par- 
tir do ano de 1991 foi cria- 
do um banco de dados dos 

participantes do Festival, 
objetivando a remessa de 
material de divulgação - 
cartazes, regulamento, re- 
sultado e premiaçào. 

O total de participantes 
nos últimos anos é este:VII 
Festival - 1991: 180 inscri- 
tos; VIII Festival - 1992: 
281; IX Festival - 1993: 336 
; X Festival - 1995: 362 ins- 
critos. 

No passar dos cinco 
anos. o festival conseguiu 
cadastrar 1.148 pessoas, 
que anualmente são 
contactadas para partici- 
par do evento. Dentre elas, 
347 recebem cartazes, au- 
xiliando na divulgação. 

Vestibular 98 

Provas em Imperatriz 

ra no ano de 1997. 
GRLILI - O Grupo 

Leterário de Imperatriz 
surgiu em julho de 1984, 
a partir da realização de 
um encontro de artistas - 
CONGREART Participa- 
ram da sua fundação 

Gilmar Pereira, membro 
da Academia Imperatri- 
zense de Letras; Gilberto 
Freire Santana, mestrado 
em Literatura Brasileira; 
Ribamar Silva, presidente 
do Conselho Municipal de 
Educação: Jucelino Perei- 

| Aberto na ultima terça- 
j feira, o Campus II da Uni- 
jversidade Federal do Ma- 
Iranhào- Ufma, encerra 
| hoje o período de entrega 
dos cartões de identifica- 
ção dos candidatos para o 
vestibular 98. 

Segundo o administra- 
dor do Campus, Vicente 

| Marques, este ano foi ins- 
jcrito um numero superior 
ia 550 candidatos, o que 
j permitiu a entrega dentro 
j do tempo pré-determina- 
! do, embora corre-se o ris- 
jco de que haja tumulto, 
| principalmente na parte da 
| tarde, já que muitos estão 

deixando para buscar seus 
cartões nas ultimas horas. 
Vicente Marques alerta, 
sobre a necessidade de to- 
dos se preocupem em fazê- 
lo o quantos antes, afim de 
que não seja preciso pror- 
rogação do período. 

A administração do 
Campus II, deu ontem um 
boa noticia para os candida- 
tos inscritos para o vestibu- 
lar de 98 em Imperatriz; 
Segundo Vicente Marques, 
todos os candidatos podem 
fazer suas provas na cida- 
de, sem que seja preciso se 
deslocar ate a capital do 
Estado como havia sido 

anunciado pela reitoria da 
Universidade Federal do 
Maranhão, "Com isso", 
garante Vicente Marques, 
" está facilitada a vida dos 
inscritos e do próprio 
Campus local. 

A decisão de que as 
provas para os candidatos 
de Imperatriz fossem apli- 
cadas na cidade, partiu da 
própria reitoria, que sen- 
sibilizou-se com os inúme- 
ros pedidos que recebeu 
em São Luiz. Justificou o 
ato. na intenção de colabo- 
rar com os candidatos a 
uma vaga nos mais varia- 
dos cursos. 

Deixou 
saudades 

A Repórter Silvanete 
Gomes , que durante mui- 
to tempo esteve na TV Mi- 
rante, deixou saudades 
apôs sua saída. 

Repórter boa como esta 
moça foram poucas aqui 
em Imperatriz, até onde 
sei. Apesar de todo o seu 
incontestável talento, a 
Silvanete tem qualidades 
como simpatia, simplicida- 
de e humildade raras em 
nosso meio. Atualmente 
ela não mais atua na cida- 
de. mas é certo que seja o 
que for e onde esteja fa- 
zendo. o sucesso é garan- 
tido. por ser assim uma 
ótima profissional, e um 
ser humano excelente. 
Sorte sempre! 

Cansados 
de esperar 

Todos que desejam se 
aperfeiçoar no exercício 

de sua função dentro da 
Comunicação em Impera- 
triz, já estão mais que can- 
sados'de esperar que algu- 
ma providência seja toma- 
da por parte das autorida- 
des responsáveis para que 
seja instalado um Curso de 
Comunicação Social em 
uma das Universidades de 
nossa cidade. 

As promessas até que 
são muitas, mas na hora do 
vamos ver, aí a coisa pega 
e a gente fica na mão es- 
perando e se desesperan- 
do. E. pois não é fácil rea- 
lizar um sonho e uma ne- 
cessidade como esta. Sair 
de Imperatriz para procu- 
rar solução em outro lugar 
é no mínimo, uma tarefa 
árdua e para a maioria im- 
possível. já que a realida- 
de ê dura. Permanecer 
aguardando e vendo o tem- 
po passar sem uma defini- 
ção concreta é cansativo 
demais. 

Por Dentro do Imprensa 
Josélia Melo 

Ainda assim, a esperan- 
ça não morre... 

Cara 
de tacho 

Tem gente que pensa 
que nós não merecemos 
respeito ou não temos o 
que fazer. Quem trabalha 
como repórter sabe bem 
disso. Algumas vezes, ao 
procurarmos uma deter- 
minada pessoa para fazer 
entrevista, além de tomar- 
mos um chá de cadeira da- 
nado. ainda somos obriga- 
dos a ouvir um não bem 
grande da parte de quem 
deveria conceder a mes- 
ma. Uns metidos a gosto- 
sos que pensam termos a 
obrigação de entrevistá- 
los. quando na verdade 
eles é que precisam da 
gente para fazer chegar ao 
publico noticias do seu in- 
teresse, tentam nos fazer 
de palhaços. 
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Airt 
Aconteceu durante todo 

o dia de ontem a eleição que 
definiu a nova diretoria da 
Airt-Associação de Impren- 
sa da Região Tocantina. 0 
novo presidente Josué 
Moura, candidato único, to- 
mou posse ontem mesmo. 
A eleição, e a posse aconte- 
ceu no salão nobre do Ju- 
çara Clube. No periódo no- 
turno aconteceu a confra- 
ternização entre os associ- 
ados e convidados da enti- 
dade. 

Clássico 
Palmeiras/SP e Vasco/ 

RJ iniciam neste final de se- 
mana a decisão do Campe- 
onato Brasileiro Divisão Es- 
pecial. Em campo os me- 
lhores jogadores da atuali- 
dade. Pelo lado do Vasco da 
Gama, a dupla Evair e 
Edmundo (agora de lado 
oposto) são as grandes es- 
peranças do time carioca. O 
Palmeiras do técnico Luis 
Felipe terá em campo. Vio- 
la e Amaral. Os dois joga- 
dores amargaram o banco 
de reservas no primeiro 
turno 

Comércio 
Os empresários aguar- 

dam com muita expectativa 
o aquecimento nas vendas 
para este natal. As constan- 
tes reclamações de 
prejuízos deverão ser refor- 
çadas com a esperança de 
boas vendas neste natal e 
ano novo. 

Frei 
Epifànio 

0 Estádio Municipal 
Frei Epifànio D' Abadia, 
deverá receber uma com- 
pleta reforma no início do 
próximo ano. A reforma 
deve acontecer nos vestiá- 
rios, cabines de rádio, ins- 
talação elétrica, água e es- 
goto, além do gramado de- 
verão receber a atenção do 
secretário da Sedei - Secre- 
taria de Desporto e Lazer, 

Valdecir Ferreira. 

Edmilson 
Sanches 

Contar de 1 até 10, em 
Inglês, é bem mais difícil do 
que falar de Edmilson 
Sanches. Tive 
pouquíssimas oportunida- 
des de dialogar com o pro- 
fessor, mas das vezes que 
conversamos sentir, o que 
dificilmente vejo nas pesso- 
as de seu nível. Sanches, 
tem procurado desde que 
fixou residência em Impe- 
ratriz', por ocasião do seu 
compromisso com o gover- 
no municipal, passar tudo 
que sabe aos companheiros 
de imprensa e a comunida- 
de Imperatrizense. O com- 
portamento da Polícia Mi- 
litar. por exemplo, vem sen- 
do eleogiado a cada dia. A 
Polícia Cidadã, cujo a pales- 
tra foi ministrada pelo pro- 
fessor Sanches, vem sendo 
elogiada até na capital do 
estado. Dalhe Sanches. 

Rio 
Tocantins 

A praia do cacau aos pou- 
cos vem sendo tomada pe- 
las águas do Rio Tocantins. 
As fortes chuvas que vem 
caindo no sul do Pará vem 
aumentando rapidamente o 
volume d' água. A previsão 
é de que até o mês de abril 
as margens do Rio Tocan- 
tins estejam tomadas. 

Penta 
campeão 

O Brasil, pais do futebol, 
tetra campeão do mundo, é 
candidatissimo ao titulo de 
Penta campeão do mundo. 
Na última partida contra o 
selecionado da África do 
Sul, o técnico Zagalo deu 
mais uma chance a dupla 
Bebeto e Romário. O ata- 
que tetra campeão deixou o 
torcedor e o técnico brasi- 
leiro satisfeito com a vitó- 
ria. Os 2 x 1 diante da África 
do Sul, foi uma prévia do 
que vai acontecer na próxi- 

Francisco do Vale 

ma Copa. 

Assaltantes 
da moto 

Os homens da moto. O 
imperatrizense se mostra 
bastante preocupado com a 
ação dos assaltantes que 
vem agindo de forma auda- 
ciosa na região. Os assaltos 
são praticados por elemen- 
tos desconhecidos que 
após a prática do delito de- 
saparecem sem deixar pis- 
tas para a Policia. Somente 
nestes últimso cinco dias 
foram registrados mais de 
quatro assaltos praticados 
por estes elementos. A 
quantidade de motos exis- 
tentes em Imperatriz, faci- 
lita a ação dos marginais 
que a mais de um ano vem 
desafiando a polícia local. 

Ruas 
alagadas 

O prefeito de Imperatriz 
Ildon Marques de Souza, 
deverá ter vários proble- 
mas com a chegada do in- 
verno. Mesmo mostrando 
muito trabalho, o gestor 
municipal deverá encontrar 
problemas na periferia, e 
no centro da grande Impe- 
ratriz. Boa parte da Getúlio 
Vargas e Dorgival Pinheiro 
de Souza fica interdidata 
por causa do alagamento. O 
sistema de rede de esgoto 
continua abalrroado de lixo 
(entupido), o que impede a 
passagem da água. 

L/F 
Arthur Moura o "Coura- 

ça", desmentiu informa- 
ções que davam conta no 
sentido da desistência de 
sua permanência a frente 
da entidade. Liga Imperatri- 
zense de Futebol, passou 
por sérios problemas no 
comando do empresário 
Antonio Alves dos Santos 
'Toinho Bareta". O proble- 
ma se agravou com uma 
briga entre um diretor da 
entidade e o governo muni- 
cipal. 

Ondas curtas 

Confraternização da AIRT movimentou a moçada da imprensa 

Josué Moura é o novo presidente da associação... 

Se os companheiros de chapa não o abandonar... 

Com certeza irá mostrar trabalho. 

Um abraço a Vinícius e companhia. 

Vem ai um documentário alá Sanches. Nosso incentivo. 

Couraça será proclamado presidente da LIE 

Apa. Apa. Apa... 

Fechando as portas para os para-quedistas. 

Feliz Natal...Feliz Natal. E boas festas. Faltam 14 dias para o Natal 

Progromo^õo de TV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de 
Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela- 
Maria Celeste 

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - 1Q 

Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 

Edição 

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21:30 Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audi 
ência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 'e 

Canal 13 TV Nativa 

06:()0 Trlomanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Iniagom 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 PadràcçTécnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 

HORÓSCOPO 

ITOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da MancheU 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball. 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

r 
Aries 

Exercite o corpo e a mente 
para diminuir a ansiendade, ela 
pode ser prejudicial. 

PROr ZEN 

SI Leào 

Cm pouco de aventura este 
mês pode ser fundamental para 
sua vida. Tome a iniciativa. 

Touro 
íH) 

Virgem 

Se você continuar em dar to- 
dos os passos ao mesmo tempo, 
não tenha dúvidas, você se atra- 
palhará. 

A agressividade vai está no seu 
sangue este período. Tome 
cuidade para não atrapalhar os 
momentos a dois. 

yt Sagitário 

Se você tomar a atitude certa, 
você vai se aproximar da pessoa 
que você ama. Tome a iniciativa. 

^ Capricórnio 

Atitudes positivas trarão me- 
lhores resultados em seus pro- 
jetos, Dê o melhor de si. 

n 
Gêmeos n Libra XW\ Aquário 

Tudo poderá dar certo, se 
você se harmonizar com os cole- 
gas de trabalho e de outras rela- 
ções. 

Os resultados dos seus esfor- 
ços profissionais vão surgir. Não 
se precipite. 

I m amigo na hora certa, será 
de grande auxilio. Acredite. 

Câncer 
ni 

Escorpião Peixes 

Se você agir sem se precipitar, 
o sucesso profissional vai chegar. 
Aguarde. 

Procure ao ser agressiva com 
sua família no dia de hoje, 
escorpiniana. I se e abuse do azul 
e o branco. 

Confie em seu tino profissio- 
nal e realize seus investimentos. 
As chances de vitórias são gran- 
des. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

L-Mail: drclesio @ aeronet.coin.br 
' > 4 1,. < wr i -i' ) < ; — Xil. L* t l - k 

.VliaiiSrr- Cilllicae. AilcTUDl 
Exames especializados em: 
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Paternidade -1 )NS, Análise de Agna, Analise de Alimentos. Analises Toxicologicat 
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Capital Social 

   Linda Veioso 

MudanJc de idade 

/// 

(om( 

ou 

ir o 

C i/r/n Iroccii t/e idade nesta última terça-feira fri c 

a/ /vilhoso médico / / l dson /\lvares Pacheco. Para 

morar a /ata. / esposa Pi' ^Sandra reunia seu circulo de 

ami/adi pyara um licj jantar na C af ana dc d)< l 1 noite (ont* 

com a presença de pessoas efecjantes que foram afraçc 

c ( m < itu / fo uni jo. 

Feijoada e Pagode 

Pio próximo dia 30, só fado, as prometer Linda \idoso e 

Jus sara Cerqueira estarão organizando uma U. aos a tarde com 

feijoada e paqode. Será na piscina do Imperatriz Par i f lotei. 

C om certeza uma das mais movimentadas feijoadas, que dará 

éi meio a a feitura das ferras. São penam esta qrande j rrrnocão. 

m 

"■■v. 

l rn rdose de Pada ao lado de sua paixão, PafricL Pimon 

i, ic dc t iipresa no ao ano 

Já circulam os tom i/es para a qrande noite / mp r esario do 

\no. ( ma promoção da dir etor ia da /Associação Ponu rcial # 

Industrial de Imperatriz. 1 solenidade aeontecerái no próximo dia 

d( . no saião nofre fo ,Juçara Cdufe, com entreqa dos troféus de 

! mpt esánc do ' \nc . f oqo rpés acontecer á coquetel e laile 

dançante. 

w/ÊÊÊB épios 

A nossa grande amiga Janete se encontra na citg desde 

o inicio do mês gozando férias. Pomo já é rotina, a querida 

Janete escolhe a terrinha maravilhosa para curtir e rever 

amigos. Pese/amos loas vindas a toda a sua gurizada. 

Saudc 

Puem anda íastante saudosa do seu amado é Pi da, que 

lá poucos dias teve que se separar do seu grande /ove Paíricl 

Pimon. Mas com certeza será por poucas dias a anúqona 

estará viajando pyara Maceió, onde passara o ano novo ao lado 

dc sua mais nova paixão. P amor é lindo. 
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Turma íastante animada que levam seu afraçc ao maravilhoso 

méi lico Pr' Pacheco. ( 'Onfira o charme. 

r. .A 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

Excelência em educação infantil. 

^ Em 98 Laboratório de informática para crianças, 

d' Av. Bernardo Sapão, 1180 Três Pode res. 

' Tele fax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

f mpresa ri os super cotados para a grande noite trnpresários do 

\nc: \lair ( haves, Afonso Panda, ladeados pelos amigos tarnfém 

empresários Luís Panda e Jurandir. 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129-Centro 

sai: 

é barato Fone: (098) 738-4194; 
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Está 

pegando 

Nas pesquisas eleitorais 
que este colunista está fa- 
zendo entre os formadores 
de opinião, e agora entre a 
própria população, estou 
sentindo que a campanha 
feita pelo médico e verea- 
dor André Paulino está at- 
ingindo seus objetivos. 
Pelo menos em Imperatriz 
os eleitores só querem vo- 
tar nele mesmo CAPA) , em 
Jomar Fernandes do PT. 
em Conceição Formiga do 
PSDB. Lula Almeida do 
PSB, Luis Carlos Noleto. do 
PSP. e em Miltom Lopes do 
PMDB. O restante dos can- 
didatáveis está recebendo 
os chamados votos pinga- 
pinga. Só ainda não esta- 
mos vendo os votos de fora. 
exceção feita a Raimundo 
Cabeludo, de João Lisboa, 
e Dr. Antonio, de Acailãn- 
dia. 

Apetite de 

La-Stone 
As portas dos 40 anos. e 

já com sinais de celulites. a 
atriz Sharon Stone. o maior 

sex symbol de Hollywood, 
não parece nada preocupa- 
da com a forma física. Sem 
muito tempo para uma re- 
laxada, a dona das pernas 
mais cubiçadas do mundo 
devora prados e mais pra- 
tos de macarrão durante as 
refeições. Atualmente mui- 
to atarefada com as fil- 
magens em ritimo acelera- 
do do filme Gloria, de Jhon 
Cassavete. onde interpreta 
a amante de um gangster. 
Stone virou a atração da ci- 
dade de Bronx e Harlem. 
onde estão sendo feitas as 
gravações, e a população, e 
claro, não se cansa de elo- 
giar a beleza de La-Stone. 

Roberto Oliveira 

tas organizadas pelo mil- 
ionário, eram regadas por 
até dois quilos de cocaína, 
e amigos de Dodi confir- 
mam a informação da revis- 
ta. como foi o caso do colu- 
nista social Jock Martin, 
que confirmou que Dodi 
comprava grandes quanti- 
dades d ^cocaína, mas eram 
para seus amigos. O coluni- 
sta ainda classificou Dodi de 
um homem bom e que gos- 
tava de ajudar as pessoas. 
Resta saber se doar drogas 
aos amigos ainda é boa 
ação. Os ingleses acham 
que sim. 

O último 

Dodi sob dos aristocratas 

suspeita 

Mesmo depois de morto, 
o milionário egípcio. Didi 
Al Fayed. que ficou famoso 
por ter sido o ultimo grande 
amor da princesa Diana, 
está sendo acusado de faz- 
er grandes festas particu- 
lares regadas a altas doses 
de cocaína. O estopim da 
bomba foi aceso pela revis- 
ta americana, Vanity Fair, 
De acordo com as infor- 
mações da revista, nas fes- 

E na rua fresca, num dos 
senhoriais casarios da 
histórica cidade de Paraty. 
na costa verde do Rio de Ja- 
neiro. que mora o último 
dos aristocratas, o príncipe 
dom João de Orleans e Bra- 
gança. Aos 81 anos. o seg- 
undo na linha sucessória do 
trono imperial e real bra- 
sileiro. ainda cultiva hábitos 
pouco cultivados pela famíl- 
ia real. como cuidar pessoal- 
mente da casa, fazer com- 
pras. e pintar, seu passatem- 
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Príncipe João e dona Ter e/a, descendentes 

da princesa Isabel. 

O ultimo 
po favorito. Casado com 
dona Tereza de Orleans e 
Bragança, uma colunável 
respeitadíssima na alta roda 
social carioca, ha 17 anos. a 
família afirma que vive bem, 
e com uma diferença dos 
demais nobres, não vivem 
as custas do governo. Nas- 
cido em Paris, Don João 
veio para o Brasil aos 19 
anos. e aqui se apaixonou 
ela casa onde viveu toda a 
sua decendência, e é de la 
que ele controla todos os 
negócios da familia. que es- 
tão sentrados na fabricação 
de vinho e queijo. 

solo 

O CD que completa a 
obra do poeta Renato Rus- 
so. integrante da ex-banda 
Legião Urbana, morto este 
ano vitima da Aids. ja esta nas 
lojas. A obra traz musicas in- 
éditas em italiano, inglês e 
faixa de bônus interativa para 
equipamentos multimídia, 
com depoimento de Renato 
Russo, e videoclip "Strani 
Amori" , A obra era uma das 
mais esperadas pelos milhar- 
os de fãs da banda e principal- 

mente do rebelde Renato Rus- 
so. Logo de cara vendeu oito 
milhões de cópias e já teve sua 
primeira tiragen esgotada. O 
último Solo, Equilíbrio, e 
Stonewall. são todas as obras 
solos do artistas, que fala de 
amor, odio, injustiça social e 
medo. muito medo. Vale a 
pena ir as lojas conferir. 

Embaixatriz 

na Inglaterra 

Para compor a comitiva do 
presidente Fernando Hen- 
rique Cardoso, em viajens 
pela Inglaterra. A embaixatriz 
Lenir Lampréia, esposa do 
embaixador Luis Fellipe Lam- 
préia. recorreu á criatividade 
da estilista Wanda 
Borges.Nos compromissos 
oficiais. Lenir usou e abusou 
dos Tailleurs, em cores neu- 
tras. já no chá com a rainha, 
no palácio de Buckingham. a 
embaixatriz brasileira usou 
os tão famosos vestidos lon- 
gos. De acordo com o bom 

senso, aconselha-se a nunca 
quebra o protocolo de cada 
pais. como na Malasia. onde 
a mesma não usou roupas 
pretas ou amarelas, cores 
proibidas aos habitantes do 
país. No Vaticano, ela não 
chegou a usar decotes ouza- 
dos ou jóias. Para não errar 
nestes compromissos, e bom 
não deixar de carregar na 
mala modelos mais clássicos 
nas cores claras e neutra^, 
aconselha um das mulher J 
mais tinas da sociedade bra- 
sileira. 

Aniversário 

do ano 

Foi uma recepção 
fechada, mais muito anima- 
da. onde familiares e amigos 
mais íntimos se reuniram na 
residência do empresário 
Hassan Yusuf, para comem- 
orar mais um aniverario do 
senador Edson Lobão. No- 
mes de peso da política e da 
imprensa se fizeram pre- 
sentes ao jantar que leve um 
cardápio requintado e varia- 
do, tudo regado a boas doses 
de uísque e cerveja. ■ 
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CD de Renato Russo chega às lojas. 

Agwa em 

Ia ise experíorinieinita ( 

inat Iinteinnit 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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1+4 
Plane especial em 

1 Refrigerador 
| R$455,00ò vista ou 
| J+4 Cheques de 

I 

H Electrolux 
Líder Mudial em Eletrodoméstico 

* Porta laticínios 
* Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados\ 
* Gavetão p/ legumes 
* 281 LTs 

R$ wi 70 

L.* - 

30 UND 

V/deo cassete 
R$ 285,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

" 4 Cabeças • Controle remoto 
* Informações em Português/Inglês 
* VHF / UHF e CATV 
" Tracking automático 
* Limpeza automática • Timer 
' 100a250V (aut.) 
* Efeitos especiais 

TOSHIBA 

R$ 

a. 

40 UND 

Conheça também nossos planos em até 

17 PAGAMENTOS 

Violão Rei 
' R$ 69,00o wsfo ou 
1 1+4 Cheques de 
I 
I 

15. 40 20 UND 

Nova lavadora lavete 
R$ 169,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

' Sistema de turbilhonamento 
que lava melhor e não estraga os tecidos 

• Lava e enxágua até 4,3kg de roupa seca 
* Tampa removivel 
' Desligamento automático 

p/ roupas leves e pesadas 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

R$ 37. 70 
20 UND 

Ferro automático 
RS 15,80ó vista ou I _ ^  

I 1+4 Cheques de 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

R$ 3. 

* Design moderno e arrojado 
* Leve: não cansa para passar 
' Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

50 
50 UND 

y 
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INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timhira Shonninp - Mercadinho 

Ofertas válidas até 13/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano cheque 5X (1+4 
)juros de 5,9% a.m, Consulte a gerência 
sobre nossas taxas de juros para outros 

planos. Plano com ou sem entrada, pgtos. 
de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito 

de não vender no atacado. Vendas a 
prazo é reservado ao gerente a 

aprovação, do cadastro 
Internet: http:// www.liliani.com.br 

TV 14" 
{$ 269,00o Wsfo ou 
1+4 Cheques de 

* Sintonia automática 
* VHF/UHF 
* Controle remoto 
*110 V/220V 

automático 
* Informações 
na tela em português 

* Em cores 

PHILCO 
IEM COISAS QUE SÕ A PHIIC0 FA2 PRA V0CE. 

/// 

PHILCO 

R$ 20 UND 

Conj. de som 4X1 
í$ 359,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

' AM -FM 
* Memórias p/ 32 emisoras 
* Controle remoto 
" Relógio digital 
' Duplo deck 
' Timer ON/OFF 

fi/S CU&cm, 

R$ 80. 00 

TOSHIBA 

50 UND 

  

Bicicleta Tropical 
R$ 143,000 WS/fl OU 
1+4 Cheques de 

Freio Inglês 

mnsMJ 

R$ 

% 

50 UND 
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O major Edilson Moraes em visita ao presidente da Cdmara 

Municipal de Açailândia, Sidney Fiqneiredo. 

A elegância e a beleza da nndger açailandense em evidência no 

desfile da Capricho 
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O pastor Pedro Alves e Inalda Slmanda {Igreja Assembléia de 

Deus - Ministério Seta) 

Toda a felicidade de Railda Ramos e Joanita Sampaio 
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/I sociedade da Cidade do Ferro reunida em um festivo encontro 

de lideranças. 

O empresário Lourmço Galletti e esposa (im ntemorian), será 

homenageado hoje pela Cantara Municipal de Imperatriz com o 

título de Cidadão Imperatrizense. 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN, 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

RUA BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1 086 - AÇAILÂNDIA 

INDUSTRIA: Rua Paraguai, s/n-Pq. das Xnções-Fone (098) 738-185 -Açadândia-MA 
DEPÔS! IX): Qd. 23 Ix^íe 69/A, 72-ViUi IldtTnar-Fonc (098) 738- 1890 Av^âFmdiaMA 
IXX1A: Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Acailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Ruas Pernambuco e Rio Grande do Norte ganham mão única 

Três mudanças estão pre- 
vistas para a partir de 20 de 
dezembro, no trânsito do 
bairro Nova Imperatriz: as 
ruas Pernambuco (sentido 
avenida Bernaro Sayão-con- 
junto Cristo Rei) e Rio Gran- 
de do Norte (sentido aveni- 
da Padre Cicero-avenida 
Bernardo Sayão) passarão à 
mão única; e a rua Piuaí. no 

■ Drenagem 

cruzamento com a avenida 
Bernardo Sayão, ganha se- 
máforo. 

O secretário da Infraçs- 
trutura, Jairo de Oliveira, 
explica que o objetivo é me- 
lhorar o fluxo de pessoas e 
de veículos. "O trânsito é a 
harmonia entre veículos — 
de qualquer tipo de tração - 
- e pessoas", diz. Ele lem- 

bra que. a partir de 23 de 
janeiro de 1997, devido a 
implantação e a vigência do 
novo Código Nacional de 
Trânsito, o setor será muni- 
cipalizado. 

Essas mudanças são pro- 
cedidas pelo Departemento 
Municipal de Trânsito 
(DMT), órgão vinculado a 
Secretaria da Infraestrutura 

CONJUTO 
CRISTO REI 

Continuam obras na periferia 

A Prefeitura Municipal 
prossegue, em ritmo acele- 
rado. as obras de drenagem 
urbana nos bairros da peri- 
feria de Imperatriz. Atual- 

mente. os serviços são exe- 
cutados na rua Rui Barbosa 
e avenida Caiçara, nas vilas 
Redenção I e II, na rua do 
Arame, na Vilinha. e na ave- 
nida Liberdade, na "Grande 
Cafeteira". 

As ruas citadas acima 
são algumas das escolhidas, 
pela Secretaria da Infraes- 
trutura. para receber pavi- 
mentação asfáltica. Mas é do 
p^ Tito Ildon Marques a 
dele-Vminação para que só 
se faça. antes, a drenagem 

urbana - o que. segundo os 
técnicos, garante a qualida- 
de e a durabilidade do asfal- 
to. 

Tanto a drenagem urba- 

na quanto o asfaltamento 
são realizados por meio de 
parceira que envolve a pre- 
feitura e o Governo do Es- 
tado. "Estamos enterrando 
dinheiro, mas também es- 
tamos enterrando doença e 
fazendo reflorescer a saú- 
de". explicou o prefeito, na 
Redenção, ao abrir o "Sába- 
do Cidadão". 

Segundo Wagner 
Ramalho, subsecretário de 
Infraestrutura. na Vilinha. 
os serviços já estão bastan- 

te avançados, "atingimos 
mais de 60%", afirmou, re- 
ferindo-se a drenagem da- 
quela que ê a principal do 
bairro. O ritmo dos traba- 

lhos levará a Sinfra a 
concluri em breve os traba- 
lhos na Redenção. 

Ao contrário, na avenida 
Liberdade, os trabalhos ain- 
da estão na altura da vila 
Ipiranga. "Ali. trabalhamos 
em um ritmo mais lento", 
conta Ramalho. explicando: 
"Isso ocorre porque a Li- 
berdade ê a única via de 
acesso. Nós não podemos 
interditar a avenida, ja que 
ela e o corredor do trans- 
porte coletivo". 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00' Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoiancsia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 • Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta c sexta 

Tcrçá 

9-098-723-1663 
í-,- 
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NOVA IMPERATRIZ 

RUA PERNAMBUCO 

RUA PARAÍBA 
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RUA PIAUÍ 

(Sinfra). Há um mês, a cons- 
trução de uma ilha 
regularizadora na avenida 
Bernardo Sayão deu melhor 
fluência do Nova Imperatriz 
ao Centro e vice-versa. "Mo- 
dificamos devagar para que 
as pessoas se habituem", 
explica Jairo. 

"É inerente ao ser huma- 
no não se habituar, facilmen- 
te. a qualquer que seja a 
mudança. Mas, a ilha 
regularizadora foi muito bem 
recebida", disse. Segundo 
ele. desde a sua implanta- 
ção. o numero de acidentes 
reduziu bastante. 
Posteriromente. a rua Piaui 
(sentido Padre Cicero- 
Bernardo Sayão) e a Ceará 
(a partir da B. Sayão) tam- 
bém serão tornadas em via 
única. 

MINISTÉRIO DO EXERCITO 

CMA - 23- BDA INF SI 

50-' BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

(24s BC/1919) 

-NOTA- 

No período de 09 a 16 de Dezembro será desenvolvido no 50- BIS o 
Exercício de Apresentação da Reserva - EXAR/97, onde serão convoca- 
dos os reservistas licenciados nos anos de 1993, 1994, 1993 e 1996 a 

participarem da Semana do Reservista. Este exercício visa a manter a 
capacidade da Força Terrestre de ser empregada eventualmente nas mis- 
sões que a Constituição Federal impõe às Forças Armadas e, particular- 
mente, ao Exército Brasileiro. Visa, também, a estimular o vínculo dos 

reservistas com a Instituição e manter acesa a chama do espírito de 
defesa do nosso território pela opinião pública. 

Os reservistas convocados para o exercício terão assegurado a justifi- 
cativa da falta em seus empregos e os faltosos além da multa não estarão 
em dia com sua situação militar, e o que poderá ocasionar transtornos 
com sua documentação militar. 

EXÉRCITO BRAÇO FORTE - MÃO AMIGA 

Diógenes Dantas Filho - Ten Cel 
Comandante Go IMPERATRIZ/50e BIS 

e assine 

o Jornal Capital 

O seu "iS 

líder 

mm jt m 

diano 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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FHC SANCÍONA 

pRORROqAÇÃO d A CPMF 

POR MAÍS 1 1 MESES 

informes 

Caso não o tenha feito ontem, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso deverá sancionar nas próximas horas, o 

projeto aprovado anteontem no Senado, que prorroga por 

mais 11 meses, a vigência da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), o popular "imposto do 

cheque". A prorrogação começa no dia 23 de fevereiro do 

próximo ano e vai até janeiro de 1999, caso não haja nova 

reedição. 

A CPMF incide em 0,2% sobre praticamente todas as 

operações financeiras bancárias realizadas no País, com 

exceção entre outras, das retiradas em caderneta de 

£spedftis 

Machado Neto 

conveniadas com o SUS. por conta do atraso pelos serviços 

prestados à população. 

► Festa na Câmara 

poupança. 

Socorro? À salòe 

A CPMF foi criada com o objetivo de arrecadar fundos 

para socorrer a saúde pública do Pais. mas as expectativas 

até agora não foram atendidas 

De acordo com a Receita Federal, o governo já arrecadou 
R$ 5,6 milhões com a cobrança da CPMD. mas os efeitos 

da aplicação (?) desse dinheiro ainda não se fizeram sentir. 

A saúde publica permenece no estaleiro, o atendimento 

é péssimo e continua a grita das casas de saúde e 

A Câmara Municipal realiza hoje a esperada solenidade 

de entrega de títulos de "Cidadão Imperatrizense" a nove 

personalidades e um titulo "in memorian" à família do 

empresário Lourenço Galletti. de Açailàndia. 

A solenidade será realizada na sessão de encerramento 

do primeiro ano da atual legislatura e sera aberta a toda a 

sociedade, devendo se transformar numa festa de 

v. 

.......... 
wP 

mm 

confraternização, dentro do espirito do Natal e Ano Novo 

Os AqRACÍAcloS 

m 

Eis a relação dos agraciado com o titulo de "Cidadão 

Imperatrizense"; 

* Hassan Yusuf, empresário, vice-presidente da AC11; 

* Livaldo Fregona, escritor e acad-emico (A1L); 

* Luiza Rocha Queiroga (Hemomar); 

* Ulisses de .Azevedo Braga (Fórum da Sociedade Civil); 

* Francisco da Silva Almeida (Empresário e dirigente 

lojista); 

* Edimilson Sanches (jornalista, acadêmico, pesquisador, 

bancario. secretario do Desenvolvimento Integrado do 

Município); 

* Dom Afonso Felipe Gregory (Bispo da Diocese de 

Imperatriz); 

* Irmã Juliana Villa (Leprosário Vila João XXI11); 

* Ten. Cel Miguel Daladiér Barros (subcomandante do 

50° BIS e Bacharel em Direito); 

* Lourenço Galletti ("In Memorian"). 

Aos novos "cidadãos imperatrizenses" agora 

reconhecidos oficialmente, fica o registro com os nossos 

CIDADÃO IMPEK XITVZENSE - Uni forte nhrnço hoje, 
ao companheiro Edmilson Sanches, que, ao lado de 
outras personalidades de valor, estará recenbendo 
logo mais na Câmara Municipal, o título de "cidadão 
ImjyeratrízenseJornalista, acadêmico, pesquisador, 
bancário e secretário do Desenvolvimento Integrado 
do Município, Edmilson Sanches é sem dúvida 
merecedor do título desta terra que ele, sendo de 
Caxias, tem sabido representar e gostar com tanta 
intensidade, até mais do que muitos cidadãos aqui 
nascidos e que nunca deram a mínima para o seu 
engrandesimento. Meu abraço ao Sanches e também 
aos demais cidadãos e cidadãs que hoje eSjhrão 
recebendo com orgulho o reconhecimeni da 
sociedade através da Câmara de Vereadores, por tudo 
que têm feito de bom em prol do crescimento da 
cidade e do bem-estar da população. Parabéns. 

parabéns. 

EFemérícIes 

Embora tardiamente, registro a passagem ontem, 10, 
do aniversário da senhora Aldacy Coelho, mulher do 

empresário Francisco Coelho (leia-se Comercial 
Norte). Vale o registro com os cumprimentos do 
colunista e também do Marwel, do qual o boa praça 
Francisco Coelho é sócio especial e grande 
incentívador. Tim-tiin. 

Comemora-se hoje. entre outros, o Dia do Agrimensor; 

Dia do Arquiteto e o Dia do Engenheiro 

Vale o registro com os cumprimentos do colunista e da 
Otorrinocenter, sob a direção do Dr Carlos Tadeu (721- 

8921). 

Hercudo- 

fOncvnceiro- 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Voec chcg-a mais rápido em l ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo m&m 
2 meses de duraçao 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

A níversa ría ntes ACII 

*Benedito Carvalho Neto. Ontem, 10, quem 
também aniversariou foi Pedro Leocàdio de S. Filho 
(Orfec) 

Recebe os parabéns da ACII e do FEITO A MÃO 
RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, marmitex 
e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 
Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas-Centro. 
Fone: 721-3565. 

Huivior 

Recém-operado dos olhos, ainda sem 

enxergar, o homem chega ao bordel e pede: 

- Quero a moça mais bonita da casa! 

Depois, no quarto, pergunta à acompanhante: 

- Você faz 69? 

- Faço, sim. No mês que vem. 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via Dimapi) 

PotpANÇA 

Hoje 2.31".) 
Amanhã. .... • 2.3.vb. 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). ■' | 

Ufin (FeíIeraI) 
Dczcmbro/97 RS 0.91 OS. 

Unfi (MunícípaI) 
Dezembro/97 RS 09.11 

UIr (EstacIijaI) 
Dezembro/97 RS 20.21 

UPC (FecIeraI) 
Dezembro/97 RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.16 
* Turismo RS 1.14 
* Comercial RS LI I 
Cotações de 12.12.97 

Ouro 

0 grama no fechamento da B.M&F do dia 12.12.97 
RS 10.28 
SaLárío Mínímo 
Dezembro/97 RS. 120.00 

SaLárío FamíIía 
Dezembro/97 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Indo cm 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX; rS 2.12: 
bobinas para calculadora (57x60); RS 0.29. Rua Simplicio 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

avia/ua 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

T* 

m SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shop 

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

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 - 0204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Protocolo aproxima empresas gaúchas 

O prefeito Ildon Marques 
e o presidente da Associa- 
ção Comercial e Industrial 
de Imperatriz (ACII). Vílson 
Maia. assinaram terça-feira. 
9. o Protocolo de Intenções 
para instalação do Polo de 
Artigos de Couro e Calça- 
dos do Maranhão em Impe- 
ratriz. A solenidade foi aber- 
ta pelo secretário de Gover- 
no. Sérgio Macedo, que 
apresentou o Protocolo de 
Intenções aos empresários 
presentes. Além da Prefei- 
tura e da ACII, estão envol- 
vidos o Governo do Estado, 
o Banco do Nordeste. A 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão 
(Fiema). o Centro de Indús- 
trias do do Maranhão 
(Cimar) e empresários do 
Rio Grande do Sul. 

A missão empresarial 
gaúcha visitou Imperatriz 
em setembro passado, a 
convite do empresário 
Ademar Ghiggi. diretor da 
Industrial e Comercial To- 
cantins. e do prefeito Ildon 
Marques. Viram as 
potencialidades da região e 

av hisaram as perspectivas 
de instalar suas atividades 
na maior cidade do interior 
maranhense. Na época, li- 

■ Orçamento 

: VVO 

ÍÍ.W1 

mm 

■- 
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Prefeito os sino protocolo cie intenções 

derados por Walter Protocolo. 
Graebin, que há seis anos 
possui um curtume na cida- 
de. eles foram recebidos 
pelo prefeito Ildon Mar- 
ques, em seu gabinete, oca- 
sião em que foi discutida a 
possibilidade da indústria de 
couro, negócio inicial pre- 
visto. ser instalada em Im- 
peratriz. Ildon manifestou- 
se favorável a instalação do 
pólo coureiro-calçadista e 
agora, com o presidente da 
ACII. na presença de em- 
presários locais, assinou o 

Segundo o prefeito Ildon 
Marques, o pólo coureiro- 
calçadista vai agregar valor 
à matéria-prima e geração 
de emprego e salário. "Eu 
acho esse o ponto mais 
imporante, porque é um 
tipo de inústria que requer 
muita mão-de-obra. Não é 
como certas indústrias que 
podem usar a tecnologia, 
pode ser automatizada, 
robotizada. Essa. não — ela 
não tem como ser 
automatizada na sua totali- 

Câmara adia recesso 

De acordo com o regi- 

mento interno da Càtnara 

Municipal de Imperatriz, 

os parlamentares deverão 

estar de recesso no próxi- 

mo dia 15 de dezembro, 

.^ontundo, enquanto não 

for votado o orçamento 

para o próximo ano. os ve- 

readores não entrarão de 

ferias. 

Segundo o presidente 

da Casa, Valmir Izidio Cos- 

ta, na sessão de hoje, dia 

11, acontecera a entrega 

de títulos de cidadania. 

Ele informou que 11 per- 

sonalidades serão agraci- 

adas com o diploma de 

cidadão i m peratri sen se. 
Na lista de agraciados 

consta o nome da medica 

Luiza Rocha Queiroga. di- 

retora do Hemomar de Im- 

peratriz: Ulisses de Azeve- 
do Braga, advogado: Fran- 

cisco da Silva Almeida. 

Edimilson Sanches. D. 

Afonso Felipe Gregori. 

irmã Juliana e o Tenente 

Coronel Daladier. 

' - ■ ■■ 
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dade. Você pode até usar 
um computador no 
gerenciamento. Mas a par- 
te operacional do couro não 
tem como", disse o prefei- 
to. "Foi uma compreensão 
da governadora, foi uma 
colaboração das nossas en- 
tidades patronais. E eu que- 
ro aqui até registro que isso 
é resultado de uma idéia tra- 
balhada muito antes que eu 
fosse interventor, muito 
antes que eu fosse prefeito. 
Eu conversava na beira do 
rio com o Ademar Ghiggi e 
ele trocava essa idéia comi- 
go. Ele me ajudou muito e 
está ai esse protocolo assi- 
nado". 

Para as empresas que 
quiserem se instalar em 
Imperatriz, a Prefeitura e o 
Governo do Estado ofere- 
cem incentivos na área fis- 
cal e tributária. "Vale à pena. 
para quem pretende montar 
uma indústria de calçados e 
qualquer empresa na área 
do couro, aproveitar esses 

incentivos que nós estamos 
dando", acrescentou Ildon. 
O empresário Ademar 
Ghiggi informa que na pri- 
meira etapa, a partir de fe- 
vereiro, será desenvolvido 
o couro propriamente dito 
até o setor de acabamento. 
"Depois de fevereiro essas 
fábricas deverão se instalar 
na região. Eu acredito que 
deverá levar em torno de 
três a quatro meses para se 
concretizar alguma coisa 
em termos de fábricas de 
calçados", explicou o em- 
presário Ghiggi. 

Para o presidente da 
ACII. Vílson Maia. a insta- 
lação das indústrias será a 
médio prazo. "Eu acho que 
já há um novo desenvolvi- 
mento na área de couro e 
artefatos". Maia espera 
que seja aumentada a ofer- 
ta de emprego na cidade, 
pois outras indústrias de- 
verão se instalar posterior- 
mente em Imperatriz. 
"Aqui, além dos incentivos 

dos governos estadual e 
municipal, temos a 
infraestruíura de transpor- 
tes e comunicação. Impe- 
ratriz está preparada para 
receber pequenos, médi- 
os e grandes investimen- 
tos. A cidade está bem 
dirigida, está organizada e 
oferece credibilidade a 
qualquer empresário do 
Pais a vir aqui se instalar". 

Além do presidente da 
ACII. estavam presentes o 
presidente do Sindicato da 
Indústria de Madeira e 
Móveis de Imperatriz e 
Região (Sindimir), lido 
Eugênio Costenaro, o pre- 
sidente do Sindicato da In- 
dustria da Construção Ci- 
vil da Região Tocantina 
(Sinditeto), Ronailton Ne- 
ves Nolasco, os secretári- 
os da Indústria, do Comér- 
cio e dos Serviços, Alair 
Chaves, do Desenvolvi- 
mento Rural. Marcos 
Rodrigues, e demais em- 
presários da cidade. 

Semus divulga número 

de atendimentos 

l olmir Izidio, presidente do Còmoro Municipal 

No ultimo dia 06. duran- 
te a realização do Sábado 
Cidadão, programa da Pre- 
feitura de Imperatriz, nas 
Vilas Redenção I e II. a Se- 
cretaria Municipal de Saúde 
(Semus) deu sua colabora- 
ção no resgate da cidadania. 
A equipe da Semus esteve 
presente com uma equipe 
de médicos, assistentes so- 
ciais. laboratofistas. além de 

outros profissionais da área. 
Os serviços prestados 

pela Semus incluiu distribui- 
ção de medicamentos, con- 
sultas clínicas e psiquiátri- 
cas, extrações de dentes. 

Associaç 

promove 

Prossegue no auditório 
do Fórum Henrique de Di 
Roque, o 2" Fórum de De- 
bates Jurídicos de Impera- 
triz, promovido pelo nú- 
cleo local da Associação 
dos Magistrados. 

O presidente do núcleo 
. juiz Jose Américo, rela- 
tou sobre a programação 
desenvolvida, acrescen- 
tando que o evento con- 
tou com a presença do pro- 
lessor Neemias Cabral, 
juiz de Direito na capital 
maranhense que falou so- 
bre a nova lei das 
concubinas e convivenles. 
Na ocasião foi realizado o 
ançamenlo do livro do 

aplicação de flúor, exames 
de prevenção de câncer, cu- 
rativos, exames 
laboratoriais, vacinas huma- 
nas e palestras de prevenção 
da cárie. 

Ao todo foram distribuí- 
dos 17.895 medicamentos, 
incluindo itens como A.A.S 
Infantil, ampicilina. 
benzetacil, clorafenicol. 
dipirona. eritromicina, 

mebendazol. poli vitaminas, 
além de xaropes, espéculo 
descartável ginecológioco. 
álcool, água oxigenada, mer- 
cúrio cromo. algodão, espa- 
radrapo e outros. 

A Divisão de Doenças Se- 
xualmente .Transmissíveis 
(DST) e Aids também este- 
ve presente ao colégio 
Tancredo Neves, local de 
instalação do stand da Semus 
durante o evento. A equipe 
responsável por este setor 
orientou a comunidade da 
Vila Redenção sobre os pe- 
rigos que este tipo de doen- 
ça pode causar às pessoas e, 

para isto, exibiu fotografias 
de pessoas infectadas, mos- 
trou estatísticas de casos de 
Aids na região e, também, 
fez a distribuição de 2.900 
preservativos (camisinhas). 

ão dos Magistrados 

Fórum de Debates 

expositor de pratica pro- 
cessual civil. 

O termo foi escolhido 
pelos magistrados, devido 
ser um lema atual. A reali- 
zação desse Fórum se deve 
a um projeto de interesse 
da classe jurídica e de temas 
de interesse da comunida- 
de. O objetivo do debate 
consiste sobre tudo numa 
discussão de lemas polê- 
micos. 

O juiz Jose Américo, re- 
latou que o primeiro dia do 
debate foi satisfatório e o ní- 
vel de questionamento foi 
bastante considerável. 

Toda a população esta 
convidada a comparecer no 

debate por se tratar de um 
evento de interesse dela pró- 
pria.. Estarão presentes os 
juizes Carlos Nina e Reman- 
do Mendonça. Quando fin- 
dará a atual gestão da dire- 
toria do sindicato. 

jose Nilson relata que 
uma das maiores preocupa- 
ções do sindicato da catego- 
ria. diz respeito aos corri- 
queiros assaltos praticados 
as instituições da região 
tocantina. "Na Capital a situ- 
ação tma bastante critica, 
mas foi invertida, ficando o 
interior do Estado em lamen- 
tável condição por falta de 
segurança publica". Acres- 
centou. < 

1 TCl 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre'empregados e empreeadores 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Rota 2000 

Thompson Motta 

Cafifa vem aí 

O Senador Epitacio Cafe- 
teira chega amanhã cm nossa 
região para realizar o lança- 
mento de sua campanha rumo 
ao Governo do Estado. O Se- 
nador, apesar da idade, vai 
percorrer todo o estado. Neste 
final de semana pretende visi- 
tar aproximadamente 10 
municípios, tendo como base 
para dormir a cidade de Im- 
peratriz, onde reconh ece ter um 
potencial muito elevado a ní- 
vel de votos, o advogado Lula 
Almeida viajou para São Luis 
para integrar a comitiva do 
Senador que chega nesta sexta 
feira, nenhum compromisso 
com prefeitos foi agendado, o 
que realm ente pretende o velho 
Cafifa e se manifestar através 
de ato público em cima de um 
trio eletrico. 

Vendas 

O comercio Imperatrizense 
vive momentos dramáticos que 

' antecedem o final de ano. Os 
comerciantes não estão apos- 
tando muito nas grandes ven- 
das de final de ano. Mu itos de- 
les estão preocupados com o 
grande estoque que adquiriram 
e se vcem na eminência de não 
conseguir repassar tudo para 

Crime sem castigo 

o público consum idor. A saída 
talvez ainda seja as vendas a 
prazo, naquele plano de 4 sem 
entrada ou 1X5. Me dizia 
um grande empresário, o con- 
sumidor está ficando cada vez 
mais esperto, já está por den- 
tro dos juros, que geralmente 
estão imbu tidos já nos preços. 
O negocio é comprara prazo, 
mais com o preço de avista. 

Zenaldo 

Vereador cm 1982, 
Zenaldo Coutinho vem a 

cada dia se destacando na 
Política Paraense, eleito De- 
putado Estadual com uma 
boa margem de votos, este jo- 
v e m parla m entar ve m 
demostrando ao longo desses 
anos que realmente nasceu 
para sempre defender com 
denodo os interesses do povo. 
Zenaldo em 82 foi o mais jo- 
vem parlamentar do Brasil, 
chegando a dar entrevista 
para o SBT, ex presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Pará, Zenaldo 
Coutinho se prepara para 
mais um desafio, será candi- 
dato a Deputado Federal, 
não temos dúvidas que tere- 
mos em 89 Zenaldo nos de- 
fendendo na Gamara Fede- 
ral. 

Entre linhas 

■ Vem aí o primeiro torneio Bic de Futcvoley denomi- 
nado Jomar Fernandes. As inscrições estão abertas com 

Francisco Do Valle aqui mesmo na Redação do nosso Jor- 
nal Capital, por falar em Jomar Fernandes ele está se pre- 
parando para a sua grande campanha rumo a Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Jomar será o único 
candidato do PT em nossa região. 

■ Acontece hoje na Gamara Municipal a entrega das 
comendas a mais de 10personalidades que vivem em nos- 
sa cidade, destre os homenageados destacamos o nosso 
Bispo Dom Felipe Gregori, Jornalista EdmUson Sanches. 
Empresário Francisco Almeida, entre outros. 
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Professor universitário e 
membro da Academia 

Maranhense de Medicina 
Manietada, indefesa, 

carente, impotente e à 
mercê dos desprovidos da 
dignidade, do bom senso 
e de um resquício sequer 
de solidariedade humana, 
a população rural morre 
ou invalida-se num pro- 
cesso criminoso de des- 
truição consciente. Sim. 
consciente. De um lado. 
os donos da plantações 
que. visando sempre o lu- 
cro maior, deixam de cum- 

prir com os mínimos 
preceeitos de segurança 
que a aplicação dos 
agrotóxicos requer. Dou 
outro, o trabalhador rural 
que, para não morrer de 
fome de imediato, sacrifi- 
ca-se numa vida penosa, 
com o destino certo de 
uma precoce morte. Que 
encruzilhada difícil: mor- 
rer agora ou deixar para 
um pouco mais tarde. 

Ele toma o segundo ca- 
minho e vegeta 
acorrentado o sofrimento. 
Sofrimento de nã ter mais 
a saúde, que lhe foi ceifa- 
da pelos defensivos agrí- 
colas. 

0 que nos foi mostrado 
na TV é desumano, é 
monstruoso; crinaças e 
adultos jogados no torve- 
linho da intoxicação, sa- 
bendo que não matar, os 
produtores; sabendo que 
vão morrer, os trabalhado- 
res. Vimos donos de plan- 

tações declarando cinica- 
mente que não compram 
os equipamentos de segu- 
rança. que a lei manda, 
alegando diminuiçãon do 
lucro. Será que essas pes- 
soas têm filhos, irmãos e 

pais? É triste. 
Desobrigamos-nos da 

compreensão de atitudes 
tão grosseiras, tão desti- 
tuídas de qualquer senti- 
mento cristão. O lucro 
(não o referido pelos es- 
cravos do dinheiro) é o 
resultado natural do re- 
curso aplicado. Mas não 
deve ser encarado como 
um objeto a ser alcançado 
em troca da vida. Tê-lo, é 
natural, repete-se. Elevá- 
lo aos pincaros 
gananciais, deixando, para 
isso. no seu rastro, vidas 
humanas, ê o máximo da 

cegueira que pode atingir 
uma consciência. 

Será que uma pessoa 
dessas é feliz? Será que 
elas não percebem que 
estão lidando com vidas 
humanas? Nem com um 
animal irracional deve-se 
proceder assim. E de uma 
crueldade inacreditável o 
que foi mostrado. Desco- 
nheço adjetivo capaz de 
traduzir os fatos ali expos- 
tos. E de se perguntar: o 
que lhes permite tais ex- 
cessos? A certeza da im- 
punidade? A certeza de 
que os fiscais do governo 
continuarão aboletando 
seus bonais no lamaçal da 
propina? Enquanto isso, o 
campo, antes saudável, 
torna-se um inferno para 
os que lá vivem. 

E as autoridades? - Que- 
res rir de mim. parceiro? 
- Perguntar-me-ão os lei- 
tores. Não, não quero. 
Quero poder entender. 

Entender, por exemplo, 
como é concehível tanto 
dinheiro, jogado fora na 
Febem e outros órgãos 
públicos e as autoridades 
não serem competentes o 
suficiente para coibirem 

males como o da intoxica- 
ção criminosa dos traba- 
lhadores rurais. Há de ha- 
ver algo de estranho ou in- 
compreensível. Algo não 
está correto. O que, não 
sei. Ou sabemos? 

Uma sugestão: um pro- 
cesso ciminal, dentro das 
linhas da lei; uma prisão 
em flagrante (com alge- 
mas e tudo); e o cumpri- 
mento da pena. talvez ini- 
bisse a sanha desses ir- 
responsáveis que, monta- 
dos no lombo macio do li- 
vre arbítrio, fazem o que 
fazem. 

Vivenciamos cenas de 
um crime sem castigo. 
Um vitupério às nossas 
tradições. Vamos lutar 
para que as páginas tão es- 
curas do nosso cotidiano 
sejam deletadas para sem- 
pre. 

Que assim proceda. E o 
mínimo que podemos fa- 
zer. 

seu conteúdo 
educativo, surgiu pela pri- 
meira vez no pais em 
1929, na Escola Supeiror 
de Agricultura e Veteriná- 
ria de Minas Gerais - 
ESAV - Viçova/MG, atra- 
vés do fundador da Esco- 
la. o professor norte-ame- 
ricano Peter H. Rolfs. Con- 
tudo. a primeira experiên- 
cia extesionista de campo, 
embora de âmbito limita- 
do. teve lugar no municí- 
pio paulista de Santa Rita 
do Passo Quatro, em 
1948, por intermédio da 
assistência técnica da AIA 

- Associação Internacional 
Americana - e recursos 
dos próprios agricultores, 
firmas locais e prefeituras. 

A mesma organização 
americana - AIA, 
enconrajada pelo sucesso 

dos trabalhos cooperativos 
em Santa Rita, propôs-se a 
cooperar na criação de um 
Serviço de Extensão Rural 
em bases permanentes, 
cuja exeperiéncia trazida 
dos EUA, copiada no mo- 
delo Farm Security 
Administration. centrado 
nos planos de administra- 
ção da propriedade e do lar. 
financiado pelo crédito ru- 
ral supervisionado, e atu- 
ava com pequenos e 
médiso proprietários pro- 
curando mudar a mentali- 
dade dos mesmos a fim de 
que adquirissem novos 

hábitos, favoráveis à ado- 
ção de técnicas "avança- 
das" que lhes possibilitas- 
sem elevar a produção, a 
produtividade e a melhoria 
do nível da qualidade de 
vida da família rural. Esco- 
lheu o Estado de Minas 
Gerais para o lançamento 
da idéia, já conhecida pela 
Universidade Rural do Es- 
tado de Minas Gerais - 

r < 
Uremg, em Viçosa ^Te 
substituía a ESAV. 

Assim sendo, os enten- 
dimentos com o governo 
do Estado e a AIA. pelo 
qual foi criada a ACAR - 
Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Esta- 
do de Minas Gerais, com 
o fim de estabelecer um 
programa de assistência 
técnica e financeira que 
possibilitasse a intensifica- 
ção da produção 
agropecuária e a melhoria 
das condições econômicas 
e sociais da vida rural. 

Rorlanto, este é o r cí* 
co histórico e o dia 06. ^2 
é o Dia Nacional da Exten- 
são Rural. Que este ano 
completa 49 anos a servi- 
ços da agricultura brasilei- 
ra. 

É a hora do grito 

por Tadeu Negreiros 
Advogado 

Dizem os grandes mes- 
tres, que quando o ser hu- 
mano se encontra em es- 
tado desesperador. quando 
olha em sua volta e não en- 
xerga nenhuma possibili- 
dade de saída, é naquela 
hora que todos os recursos 
e alternativas possíveis 
não são mais sequer 
enxergadas SURGE O 
GRITO. 

Ninguém melhor do 
que os sociólogos, estudi- 
osos do comportamento 
humano - e o nosso presi- 
dente FHC o é - para sa- 
ber que o ultimo recurso 
em as instâncias E O GRI- 
TO, entendemos que a nos- 
sa economia lamentavel- 

mente se encontra nesse 
estágio. 

Desde a época em que 
trocamos a nossa moeda, 
e que fomos obrigados a 
permutar 2.750 unidades 
por uma só unidade, ou 
seja 2.750,00 - equivalen- 
te a 01 URV = igual à R$ 
1,00 (húm real) em troca 
de uma suposta estabilida- 
de monetária, ficou muito 
difícil a classe empresari- 
al se adaptar á nova con- 

juntura econômica. 
Em conseqüência, vie- 

ram posteriormente, a 
globalização, a livre con- 
corrência. e por conse- 
guinte desapareceram os 
financiamentos. recursos 
estes que a classe empre- 
sarial há longos anos vinha 

acostumada à ali se socor- 
rer. 

Entendemos ser A 
HORA DO GRITO o recen- 
te pacote econômico que 
chegou a apertar o último 
botão do cinto de arroxo, 
já traz bem antes; 

- Recessão 
- Desemprego 
- Concordatas 
- Falências 

. - Desestimulo. 
O pior de tudo é o 

DESESTIMULO os peque- 
nos e médios empresários 
não têm mais o que cortar, 
as gorduras sumiram, a 
carne está indo. falta ape- 
nas a ossada, com todo 
esse povo quebrando e fa- 
lindo. cabem as perguntas: 
como irá ficar a arrecada- 

ção se a força produtiva 
está destruída? Quem irá 
absorver essa mão de obra 
que está desativando? 
Quando o desestimulo nos 
orienta que o emprego 
hoje é a única saída, cabe 
uma pergunta final: MAS 
QUEM VAI EMPREGAR 
QUEM? 

Na edição da VEJA da- 
tada de 24.09.97, o emi- 
nente ANTONIO 
ERMÍNIO DE MORAES ja 
alertava em manchete de 
capa "ALGUÉM TEM 
QUE GRITAR": senhores 
quando, o poderoso Grupo 
Votorantim já em recessão 
confessa que ja extingui 
20.000 VAGAS: e preocu- 
pante. nos parece que E A 
HORA DO GRITO. 
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GRULI realiza amanhã Festivai de Poesia, Crônica e Conto 

Acontecerá amanhã e 
sábado o XI Festival de Po- 
esia, Crônica e Conto, pro- 
movido pelo Grupo Literá- 
rio de Imperatriz 
(GRULI). com apio da Fun- 
dação Cultural de Impera- 
triz e Associação Artistica 
de Imperatriz. 

Inscreveram-se no tra- 
dicional festival 220 pesso- 
as de todo o Brasil, sendo 
que 73 do Maranhão. 
Cinqüenta são de Impera- 
triz. Foram inscritos 810 
trabalhos. - 588 poesias, 
97 crônicas e 125 contos. 

Devido a quantidade de 
obras inscritas, a Comis- 
são Organizadora resolveu 
fazer pré-seleção dos tra- 
balhos, formando para tan- 
to uma equipe de três pes- 
soas. 

)*- As 230 poesias, 55 crô- 
v^nicas e 54 contos selecio- 

nados serão julgados por 
quatro jurados em cada 
categoria. 

Amanhã e Sabado, no 
Teatro Ferreira Gullar. 
acontecerá a partir das 
20h uma mostra competi- 
tiva de atores que interpre- 
tarão algumas obras inscri- 
tas no Festival de Poesia. 
Crônica e Conto, a serem 
julgados por uma comis- 
são. Também haverá a di- 
vulgação dos vencedores 
do festival e entrega dos 
troféus Macunaima e 
GRULI. Este último é para 
os artistas e entidades que 
se destacaram na promo- 
çào e no incentivo à cultu- 

ílí 
i 

ra. membro da Academia 
Imperatrizense de Letras; 
Paulo Ivan, comeciante; 
Fernando Fernandes, pro- 
fessor; Henrique Barros, 
Acadêmico de Letras; 
Ariston di França, Acadê- 
mico de Letras; e Luciney 
Moraes. 

Em setembro do mes- 
mo ano aconteceu o I Fes- 
tival de Poesia Falada, con- 
tando com a participação 
de sete pessoas inscritas 
e 13 trabalhos interpreta- 
dos. 

Em 1995, foi mudado o 
nome do evento e sua pro- 
posta. O festival passou a 
se chamar Festival de Po- 

esia, Crônica e Conto. Em 
89 passou a ser de âmbito 
nacional, nos mesmos mol- 
des que o norteiam hoje. 

Nos anos de 1994 e 1996 
o Festival deixou de ser 
relizado por falta de recur- 
sos finaceiros. 

A partir do GRULI, fo- 
ram publicados os livros 
do V e VI Festivais de Po- 
esia. Crônica e Conto com 
os três melhores em cada 
categoria, bem como o li- 
vro Inconfesso, de Luciney 
Moraes, todos em regime 
de cooperativas. 

Participantes - A par- 
tir do ano de 1991 foi cria- 
do um banco de dados dos 

participantes do Festival, 
objetivando a remessa de 
material de divulgação - 
cartazes, regulamento, re- 
sultado e premiaçào. 

O total de participantes 
nos últimos anos ê este:VII 
Festival - 1991: 180 inscri- 
tos; VIII Festival - 1992; 
281; IX Festival - 1993; 336 
; X Festival - 1995: 362 ins- 
critos. 

No passar dos cinco 
anos. o festival conseguiu 
cadastrar 1.148 pessoas, 
que anualmente são 
contactadas para partici- 
par do evento. Dentre elas, 
347 recebem cartazes, au- 
xiliando na divulgação. 

Vestibular 98 

Provas em Imperatriz 

ra no ano de 1997. 
GRULI - O Grupo 

Leterário de Imperatriz 
surgiu em julho de 1984, 
a partir da realização de 
um encontro de artistas - 
CONGREART Participa- 
ram da sua fundação 

Gilmar Pereira, membro 
da Academia Imperatri- 
zense de Letras: Gilberto 
Freire Santana, mestrado 
em Literatura Brasileira; 
Ribamar Silva, presidente 
do Conselho Municipal de 
Educação; Jucelino Perei- 

Aberto na ultima terça- 
feira, o Campus II da Uni- 
versidade Federal do Ma- 
ranhão- Ufma, encerra 
hoje o período de entrega 
dos cartões de identifica- 
ção dos candidatos para o 

í vestibular 98. 
1 Segundo o administra- 
1 dor do Campus, Vicente 
Marques, este ano foi ins- 
crito um numero superior 
a 550 candidatos, o que 
permitiu a entrega dentro 
do tempo pré-determina- 
do. embora corre-se o ris- 
co de que haja tumulto, 

1 principalmente na parte da 
| tarde, já que muitos estão 

deixando para buscar seus 
cartões nas ultimas horas. 
Vicente Marques alerta, 
sobre a necessidade de to- 
dos se preocupem em fazê- 
lo o quantos antes, afim de 
que não seja preciso pror- 
rogação do período. 

A administração do 
Campus II, deu ontem um 
boa noticia para os candida- 
tos inscritos para o vestibu- 
lar de 98 em Imperatriz; 
Segundo Vicente Marques, 
todos os candidatos podem 
fazer suas provas na cida- 
de, sem que seja preciso se 
deslocar ate a capital do 
Estado como havia sido 

anunciado pela reitoria da 
Universidade Federal do 
Maranhão, "Com isso", 
garante Vicente Marques, 
" está facilitada a vida dos 
inscritos e do próprio 
Campus local. 

A decisão de que as 
provas para os candidatos 
de Imperatriz fossem apli- 
cadas na cidade, partiu da 
própria reitoria, que sen- 
sibilizou-se com os inúme- 
ros pedidos que recebeu 
em São Luiz. Justificou o 
ato. na intenção de colabo- 
rar com os candidatos a 
uma vaga nos mais varia- 
dos cursos. 

Deixou 
saudades 

A Repórter Silvanete 
Gomes . que durante mui- 
to tempo esteve na TV Mi- 
rante, deixou saudades 
apôs sua saída. 

Repórter boa como esta 
moça foram poucas aqui 
em Imperatriz, até onde 
sei. Apesar de todo o seu 
incontestável talento, a 
Silvanete tem qualidades 
como simpatia, simplicida- 
de e humildade raras em 
nosso meio. Atualmente 
ela não mais atua na cida- 
de. mas ê certo que seja o 
que for e onde esteja fa- 
zendo. o sucesso ê garan- 
tido. por ser assim uma 
ótima profissional, e um 
ser humano excelente. 
Sorte sempre! 

Cansados 
de esperar 

Todos que desejam se 
aperfeiçoar no exercício 

de sua função dentro da 
Comunicação em Impera- 
triz, já estão mais que can- 
sados de esperar que algu- 
ma providência seja toma- 
da por parte das autorida- 
des responsáveis para que 
seja instalado um Curso de 
Comunicação Social em 
uma das Universidades de 
nossa cidade. 

As promessas até que 
são muitas, mas na hora do 
vamos ver, ai a coisa pega 
e a gente fica na mão es- 
perando e se desesperan- 
do. E. pois não ê fácil rea- 
lizar um sonho e uma ne- 
cessidade como esta. Sair 
de Imperatriz para procu- 
rar solução em outro lugar 
é no mínimo, uma tarefa 
árdua e para a maioria im- 
possível. ja que a realida- 
de ê dura. Permanecer 
aguardando e vendo o tem- 
po passar sem uma defini- 
ção concreta ê cansativo 
demais. 

Por Dentro da Imprensa Josélia Melo 

Ainda assim, a esperan- 
ça não morre... 

Cara 
de tacho 

Tem gente que pensa 
que nós não merecemos 
respeito ou não temos o 
que fazer. Quem trabalha 
como repórter sabe bem 
disso. Algumas vezes, ao 
procurarmos uma deter- 
minada pessoa para fazer 
entrevista, além de tomar- 
mos um chá de cadeira da- 
nado. ainda somos obriga- 
dos a ouvir um não bem 
grande da parte de quem 
deveria conceder a mes- 
ma. Uns metidos a gosto- 
sos que pensam termos a 
obrigação de entrevistá- 
los. quando na verdade 
eles ê que precisam da 
gente para fazer chegar ao 
publico notícias do seu in- 
teresse. tentam nos fazer 
de palhaços. 
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áudio & vídeo 

Produção òe filmes em VHS, S-VHS, U-MATIC e BETA-CAM 

Produção de ãudio editudo por computadores gráficos 

Super Quadra - 602, fone: 721-4878 - Imperatriz - MA 
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Imperatriz Urgente 

Airt 
Aconteceu durante todo 

o dia de ontem a eleição que 
definiu a nova diretoria da 
Airt-Associação de Impren- 
sa da Região Tocantina. O 
novo presidente Josué 
Moura, candidato único, to- 
mou posse ontem mesmo. 
A eleição, e a posse aconte- 
ceu no salão nobre do Ju- 
çara Clube. No periódo no- 
turno aconteceu a confra- 
ternização entre os associ- 
ados e convidados da enti- 
dade. 

Clássico 
Palmeiras/SP e Vasco/ 

RJ iniciam neste final de se- 
mana a decisão do Campe- 
onato Brasileiro Divisão Es- 
pecial. Em campo os me- 
lhores jogadores da atuali- 
dade. Pelo lado do Vasco da 
Gama. a dupla Evair e 
Edmundo (agora de lado 
oposto) são as grandes es- 
peranças do time carioca. O 
Palmeiras do técnico Luis 
Felipe terá em campo, Vio- 
la e Amaral. Os dois joga- 
dores amargaram o banco 
de reservas no primeiro 
turno 

Comércio 
Os empresários aguar- 

dam com muita expectativa 
o aquecimento nas vendas 
para este natal. As constan- 
tes reclamações de 
prejuízos deverão ser refor- 
adas com a esperança de 
•oas vendas neste natal e 

ano novo. 

Frei 
Epifànio 

O Estádio Municipal 
Frei Epifànio D' Abadia, 
deverá receber uma com- 
pleta reforma no início do 
próximo ano. A reforma 
deve acontecer nos vestiá- 
rios, cabines de rádio, ins- 
talação elétrica, água e es- 
goto, além do gramado de- 
verão receber a atenção do 
secretário da Sedei - Secre- 
taria de Desporto e Lazer, 

Valdecir Ferreira. 

Edmilson 
Sanches 

Contar de 1 até 10. em 
Inglês, é bem mais difícil do 
que falar de Edmilson 
Sanches. Tive 
pouquíssimas oportunida- 
des de dialogar com o pro- 
fessor, mas das vezes que 
conversamos sentir, o que 
dificilmente vejo nas pesso- 
as de seu nível. Sanches, 
tem procurado desde que 
fixou residência em Impe- 
ratriz', por ocasião do seu 
compromisso com o gover- 
no municipal, passar tudo 
que sabe aos companheiros 
de imprensa e a comunida- 
de Imperatrizense. O com- 
portamento da Polícia Mi- 
litar. por exemplo, vem sen- 
do eleogiado a cada dia. A 
Polícia Cidadã, cujo a pales- 
tra foi ministrada pelo pro- 
fessor Sanches, vem sendo 
elogiada até na capital do 
estado. Dalhe Sanches. 

Rio 
Tocantins 

A praia do cacau aos pou- 
cos vem sendo tomada pe- 
las águas do Rio Tocantins. 
As fortes chuvas que vem 
caindo no sul do Pará vem 
aumentando rapidamente o 
volume d' água. A previsão 
é de que até o mês de abril 
as margens do Rio Tocan- 
tins estejam tomadas. 

Penta 
campeão 

O Brasil, pais do futebol, 
tetra campeão do mundo, é 
candidatissimo ao titulo de 
Penta campeão do mundo. 
Na última partida contra o 
selecionado da África do 
Sul, o técnico Zagalo deu 
mais uma chance a dupla 
Bebeto e Romário. O ata- 
que tetra campeão deixou o 
torcedor e o técnico brasi- 
leiro satisfeito com a vitó- 
ria. Os 2 x 1 diante da África 
do Sul, foi uma prévia do 
que vai acontecer na próxi- 

Francisco do Vale 

ma Copa. 

Assaltantes 
da moto 

Os homens da moto. O 
imperatrizense se mostra 
bastante preocupado com a 
ação dos assaltantes que 
vem agindo de forma auda- 
ciosa na região. Os assaltos 
são praticados por elemen- 
tos desconhecidos que 
após a prática do delito de- 
saparecem sem deixar pis- 
tas para a Policia. Somente 
nestes últimso cinco dias 
foram registrados mais de 
quatro assaltos praticados 
por estes elementos. A 
quantidade de motos exis- 
tentes em Imperatriz, faci- 
lita a ação dos marginais 
que a mais de um ano vem 
desafiando a polícia local. 

Ruas 
alagadas 

O prefeito de Imperatriz 
Ildon Marques de Souza, 
deverá ter vários proble- 
mas com a chegada do in- 
verno. Mesmo mostrando 
muito trabalho, o gestor 
municipal deverá encontrar 
problemas na periferia, e 
no centro da grande Impe- 
ratriz. Boa parte da Getúlio 
Vargas e Dorgival Pinheiro 
de Souza fica interdidata 
por causa do alagamento. O 
sistema de rede de esgoto 
continua abalrroado de lixo 
(entupido), o que impede a 
passagem da água. 

L/F 
Arthur Moura o "Coura- 

ça", desmentiu informa- 
ções que davam conta no 
sentido da desistência de 
sua permanência a frente 
da entidade. Liga Imperatri- 
zense de Futebol, passou 
por sérios problemas no 
comando do empresário 
Antonio Alves dos Santos 
'Toinho Bareta". O proble- 
ma se agravou com uma 
briga entre um diretor da 
entidade e o governo muni- 
cipal. 

Ondas curtas 

Confraternização da AIRT movimentou a moçada da imprensa 

Josué Moura é o novo presidente da associação... 

Se os companheiros de chapa não o abandonar... 

Com certeza irá mostrar trabalho. 

Um abraço a Vinícius e companhia. 

Vem ai um documentário ala Sanches. Nosso incentivo. 

Couraça será proclamado presidente da LIF 

Apa. Apa. Apa... 

Fechando as portas para os para-quedistas. 

Feliz Natal...Feliz Natal. E boas festas. Faltam 14 dias para o Natal 

Prooromoçoo de TV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de 
Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P 
Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 

Edição 

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21:30 Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audi 
ência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

06:00 Toknnanhã 
()6::>0 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:li) Sailor Moon 
08:46 Sanuirai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:66 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:1.6 TV Alternativa 
13:46 Eutsal - Ao Vivo 
16:46 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:66 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão.Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
Au d rey Barbosa 

ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

17:16 Sailor Moon 
17:46 Samurai Warriors 
18:1.6 Shurato 
18:46 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:36 Na Rota do Crime 
20:06 Jornal da MancheU 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) -- 
20:15 Série Hardball. < 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

r 
Aries 

Exercite o corpo e a mente 
para diminuir a ansientladc, cia 
pode ser prejudicial. 

PROF* ZEN 

SI Leào 

Cm pouco de aventura este 
mês pode ser fundamental para 
sua vida. Tome a iniciativa. 

Touro Virgem 

Se você continuar em dar to- 
dos os passos ao mesmo tempo, 
não lenha dúvidas, você se atra- 
palhará. 

A agressividade vai está no seu 
sangue este período. Tome 
cuidade para não atrapalhar os 
momentos a dois. 

Sagitário 

Se você tomar a atitude certa, 
você vai se aproximar da pessoa 
que você ama. Tome a iniciativa 

^ Capricórnio 

Atitudes positivas trarão me- 
lhores resultados em seus pro- 
jetos, Dê o melhor de si. 

n 
Gêmeos n Libra XWA 

✓WA Aquário 

Tudo poderá dar certo, 
você st1 harmonizar com os co 
gas de trabalho e de outras i 
çôes. 

rela- 
Os resultados dos seus esfor- 

ços profissionais vão surgir. Não 
se precipite. 

I m amigo na hora certa, 
de grande auxilio. Acredite. 

Câncer Escorpião Peixes 

Se você agir sem se precipitar, 
o sucesso profissional vai chegar. 
Aguarde. 

Procure ao ser agressiva com 
sua família no dia de hoje, 
escorpiniana. 1 se e abuse do azul 
e o branco. 

Confie em seu tino profissio- 
nal e realize seus investimentos. 
As chances de vitórias são gran- 
des. 

E-Mail: drclosio @ aeronet.com.hr 
') /I 1,, 0-7-7 1 A — 111. iZ / í - 1 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésío Fonseca 

Kxnmcs especializados em: 
. vnaiiscs ciiiiica>, AÍtcruDiotogici. Rolinú c ompieia. ciuipaioiugta. 1 '•n>iigcn> Honriuiiai 

/aleniidade -DNS. Analise de Água. Analise de Alimentos. Analises Toxic(dugica> 
1 e 
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Capital Social 

 —  Linda Veioso 

Mudando de idade e 

C l/&ni !roçou Jo idade nesta última terça-feira foi o 

rnaravillioso medn o I r / dscn /Alvares l arfer o. I ara 

comem cr ar a data, / esposa ir Sandra reuniu seu r ire u Io de 

amizade para um lij jantar na C afana do Sol A noite contou 

com a presença de pessoas e/ecfan tes cjue lotam a fraca r o 

cr m < itu i Io un i jc. 

Feijoada e Pagode 

Ido próximo dia 2O, safado, as prometer Linda Veioso e 

Jussara Cargueira estarão organizando uma deliciosa tarde com 

feijoada e pagode. Será na piscina do Imperatriz l\itl f lotei 

Cscm certeza uma das mais movimentadas feijoadas, gue dará 

cao a af er tura das frias. /São percam esta grande promoção. 
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Empresário do ano 

Já cir culam cs convites para a grande noite f mj rosário do 

\no. I ma promoção da diretoria da /\sso< ia cão Comercial e 

Industrial de Imperatriz. / 1 solenidade acontecerá no phóximo dia 

K • nc s dão nofre do Juçara Cdule, com entrega dos troféus de 

/ rnpresár io do Ano. logo após acontecerá coguelcl e fade 

dançante. 

mmm- 
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Urn dose de Ci /o ao fado de sua paixão, Patrid Pimon 

érias 

t nossa grande amiga Janete se encontra na cifu desde 

o inicio do mês gozando tcrias. C omo já é rotina, a querida 

Janete escolhe a ti r l inha rn u avilhosa para curtir e re ver 

amigos. Desejamos Loas vindas a toda a sua gurizada. 

, Saudosa 

Quem anda fastante saudosa do seu amado é Cidaç gue 

há poucos dias teve gue se sepxarar i seu grande leve Patrid 

tjnnon. Mas com certeza será por poucas dias a amigona 

estará viajando paira Maceió, onde passará o ano nove ao lado 

do sua mais nova paixão. Cã amor é lindo. 
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turma fastante animada gue levam seu afraçc ao maravilhoso 

éc hco DO PacLco. C 'onfra o charme. 

o 

me 
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CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

£* q pm Excelência em educação infantil. 

âjK*» » Em 98 Laboratório de informática para crianças, 
(jífíítidinuiní Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

' Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

«r- 

Empresários super cotados para a grande noite Empresários d< 

\no: Ala ir Chaves, Afonso Panda, ladeados pelos amigos famhém 

empresários fuís Panda e Jurandir. 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

m •••• 

Oy.- 'O 

é barato Fone: (098) 738-4194 j 
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VTTRINNE 

  Roberto Oliveira 

Está 

pegando 

Nas pesquisas eleitorais 
que este colunista esta fa- 
zendo entre os formadores 
de opinião, e agora entre a 
própria população, estou 
sentindo que a campanha 
feita pelo médico e verea- 
dor André Paulino esta at- 
ingindo seus objetivos. 
Pelo menos em Imperatriz 
os eleitores só querem vo- 
tar nele mesmo (APA), em 
Jomar Fernandes do PT. 
em Conceição Formiga do 
PSDB. Lula Almeida do 
PSB, Luis Carlos Noleto. do 
PSP. e em Miltom Lopes do 
PMDB. O restante dos can- 
didatáveis está recebendo 
os chamados votos pinga- 
pinga. Só ainda não esta- 
mos vendo os votos de fora. 
exceção feita a Raimundo 
Cabeludo, de João Lisboa, 
e Dr. Antonio, de Açailãn- 
dia. 

sex symbol de Hollywood, 
não parece nada preocupa- 
da com a forma física. Sem 
muito tempo para uma re- 
laxada. a dona das pernas 
mais cubiçadas do mundo 
devora prados e mais pra- 
tos de macarrão durante as 
refeições. Atualmente mui- 
to atarefada com as fil- 
magens em ritimo acelera- 
do do filme Gloria, de Jhon 
Cassavete. onde inlerpreta 
a amante de um gangster. 
Stone virou a atração da ci- 
dade de Bronx e Harlem. 
onde estão sendo feitas as 
gravações, e a população, e 
cíaro. não se cansa de elo- 

tas organizadas pelo mil- 
ionário. eram regadas por 
até dois quilos de cocaína, 
e amigos de Docli confir- 
mam a informação da revis- 
ta. como foi o caso do colu- 
nista social Jock Martin, 
que confirmou que Dodi 
comprava grandes quanti- 
dades ddTocaina. mas eram 
para seus amigos. 0 coluni- 
sta ainda classificou Dodi de 
um homem bom e que gos- 
tava de ajudar as pessoas. 
Resta saber se doar drogas 
aos amigos ainda é boa 
ação. Os ingleses acham 
que sim. 

giar a beleza de I-á-Slone O último 

Dodi sob dos aristocratas 

suspeita 

Apetite de 

La-Stone 

As portas dos 40 anos. e 
já com sinais de celulites. a 
atriz Sharon Stone. o maior 

Mesmo depois de morto, 
o milionário egípcio. Didi 
Al Fayed. que ficou famoso 
por ter sido o ultimo grande 
amor da princesa Diana, 
esta sendo acusado de faz- 
er grandes festas particu- 
lares regadas a altas doses 
de cocaína. O estopim da 
bomba foi aceso pela revis- 
ta americana. Vanity Fair. 
De acordo com as infor- 
mações da revista, nas fes- 

É na rua fresca, num dos 
senhoriais casarios da 
histórica cidade de Paraty. 
na costa verde do Rio de Ja- 
neiro. que mora o ultimo 
dos aristocratas, o príncipe 
dom João de Orleans e Bra- 
gança. Aos 81 anos. o seg- 
undo na linha sucessória do 
trono imperial e real bra- 
sileiro. ainda cultiva hábitos 
pouco cultivados pela famíl- 
ia real. como cuidar pessoal- 
mente da casa. fazer com- 
pras, e pintar, seu passatem- 
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Príncipe João c dona Tereza, descendentes 

da princesa Isabel 

O ultimo 
po favorito. Casado com 
dona Tereza de Orleans e 
Bragança, uma colunável 
respeitadíssima na alta roda 
social carioca, ha 17 anos. a 
família afirma que vive bem. 
e com uma diferença dos 
demais nobres, não vivem 
as custas do governo. Nas- 
cido em Paris. Don João 
veio para o Brasil aos 19 
anos. e aqui se apaixonou 
ela casa onde viveu toda a 
sua decendencia. e e de la 
que ele controla todos os 
negócios da família, que es- 
tão sentrados na fabricação 
de vinho e queijo. 

solo 

mente do rebelde Renato Rus- 
so. Logo de cara vendeu oito 
milhões de cópias e já teve sua 
primeira tiragen esgotada. O 
último Solo, Equilíbrio, e 
Stonewall. são todas as obras 
solos do artistas, que fala de 
amor. ódio, injustiça social e 
medo. muito medo. Vale a 
pena ir as lojas conferir. 

Embaixatriz 

na Inglaterra 

Para compor a comitiva do 
presidente Fernando Hen- 
rique Cardoso, em viajens 
pela Inglaterra. A embaixatriz 
Lenir Lampreia, esposa do 
embaixador Luis Fellipe Lam- 
preia. recorreu á criatividade 
da estilista Wanda 
Borges.Nos compromissos 
oficiais. Lenir usou e abusou 
dos Tailleurs, em cores neu- 
tras. já no chá com a rainha, 
no palácio de Buckingham. a 
embaixatriz brasileira usou 
os tão famosos vestidos lon- 
gos. De acordo com o bom 

senso, aconselha-se a nunca 
quebra o protocolo de cada 
pais. como na Malasia. onde 
a mesma não usou roupas 
pretas ou amarelas, cores 
proibidas aos habitantes do 
pais. No Vaticano, ela não 
chegou a usar decotes ouza- 
dos ou jóias. Para não errar 
nestes compromissos, e bom 
não deixar de carregar na 
mala modelos mais clássicos 
nas cores claras e neutra^ 
aconselha um das mulhefe j 
mais finas da sociedade bra- 
sileira. 

Aniversário 

do ano 
O CD que completa a 

obra do poeta Renato Rus- 
so. integrante da ex-banda 
Legião Lrbana. morto este 
ano vitima da Aicls, ja esta nas 
lojas. A obra traz musicas in- 
éditas em italiano, inglês e 
faixa de bônus interativa para 
equipamentos multimídia, 
com depoimento de Renato 
Russo, e videoclip "Strani 
Amori" . A obra era uma das 
maisesiXTadas pelos milhar- 
es de fãs da banda e principal- 

Foi uma recepção 
fechada, mais muito anima- 
da. onde familiares e amigos 
mais íntimos se reuniram na 
residência do empresário 
Hassan Yusuf. para comem- 
orar mais um aniverário do 
senador Edson Lobão. No- 
mes de peso da política e da 
imprensa se fizeram pre- 
sentes ao jantar que teve um 
cardápio requintado e varia- 
do. tudo regado a boas doses 
de uísque e cerveja. z 
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CD dc Renato Russo chega às lojas. 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Plano ^pecial em 
1+4 

Refrigerador 
R$455,00ò Wsfo ou 
1+4 Cheques de 

0] Electrolux 
Líder Mudlal em Eletrodoméstico 

' Porta laticínios 
* Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados\ 
* Gavetão p/ legumes 
* 281 LTs 

B$ 101 70 

■mz. 

30UND 

Vídeo cassete 
R$ 285,000 wsfo ou 
1+4 Cheques de 

* 4 Cabeças • Controle remoto 
* Informações em Português/Inglês 
' VHF / UHF e CATV 
* Traoking automático 
* Limpeza automática • Timer 
* 100 a 250V (aut.) 
* Efeitos especiais 

6S. 

TOSHIBA 

R$ 70 40UND 

Conheta também nossos planos em até 

12 PAGAMENTOS 

Violão Rei 
RS 69,000 wsfo ou 
1+ 4 Cheques de 

15. 40 

-x 

20ÜND 

Nova lavadora lavete 
RS 169,000 wsfo ou 
1+4 Cheques de 

' Sistema de turbilhonamento 
que lava melhor e não estraga os tecidos 

* Lava e enxágua até 4,3kg de roupa seca 
" Tampa removível 
" Desligamento automático 

p/ roupas leves e pesadas 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

v,.- 

R$ 
37 70 

20UND 

Ferro automático 
RS 15,80ò vista ou 
1+4 Cheques de 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

R$ 3. 

■ Design moderno e arrojado 
' Levo; não cansa para passar 
* Cabo fechado para melhor empunhadura 
" Regulagem para jeans i 
' Mais estável na posição de descanso / 

50 
50UND 

m 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timhira Shonninp - Mercadinho 

Ofertas válidas até 13/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz, Plano cheque 5X (1+4 
)juros de 5,9% a.m. Consulte a gerência 
sobre nossas taxas de juros para outros 

planos, Plano com ou sem entrada, pgtos. 
de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito 

de não vender no atacado. Vendas a 
prazo é reservado ao gerente a 

aprovação, do cadastro 
Internet: http:/l www.liliani.com.br 

TV 14" 
RS 269,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

' Sintonia automática 
* VHF/UHF 
* Controle remoto 
*110 V/220V 

automático 
* Informações 
na tela em português 
' Em cores 

R9 

II 

PH/LCO 

PH/LCO 
TEM COISAS QUE SÓ A PHIICO FAZ PRA V0CÉ. 

20UND 
J 

■ H 

Conj. de som 4X1 
RS 359,000 vista ou 
1+4 Cheques de 

* AM -FM 
* Memórias p/ 32 emisoras 
* Controle remoto 
' Relógio digital 
" Duplo deck 
' Timer ON/OFF 

(^€ifccicCcí<zcC&i' 

fe/S dõâ-c&b 

R$ 80. 00 

TOSHIBA 

50UND 

Bicicleta Tropical 
RS 143,000 wsfo ou 
1+4 Cheques de 

Freio Inglês 

R$ 

unnnu 

50UND 
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Sociedade em Evidência 
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O major Edilson Moraes em visita ao presidente da Câmara 

Municipal de Açailandia, Sidney Figueiredo. 

A elegância e a beleza da mulger açailandense em evidência no 

desfile da Capricho 
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O pastor Pedro Alves e Inalda Sim and a {Igreja Assembléia de 

Deus - Ministério Seta) 

Poda a felicidade de Railda Ramos e Joanita Sampaio 
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A sociedade da Cidade do Ferro reunida em um festivo encontro 

de lideranças. 

O empresário Lourenço Galletti e esposa (im memorian), será 

homenageado hoje pela Câmara Municipal de Imperatriz com o 

título de Cidadão Imperatrizense. 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN, 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha, 

RUA BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1 086 - AÇA1LÂNDIA 

INDUSTRIA: Rua Paraguai, s/n-Pq. das Naçôus-Fone (098) 738-185 -AçaÜâmHa-MA 
DEPOSITO: Qd. 23 tofc 69/A, 72-Vila lídemur Fone (098) 738-1890-Açailandia VIA 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-199Ô-Açailândia-MA 

CEP 65926-000 
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Governo investe na Josué Moura é eleito 

erradicação da aftosa presidente da Airt 

O Maranhão entra no circuito nacional de 

combate a doença 

O Maranhão está em 
guerra, contra a febre af- 
tosa. Desde o ano de 1995 
a governadora Roseana 
Sarney determinou um 
calendário anual para as 
duas etapas de vacinação 
contra a doença que ataca 
principalmente o rebanho 
bovino, causando perda 
de peso e de qualidade 

i i m mm 

prejuízos causados ao re- 
banho. Maio e junho, no- 
vembro e dezembro são. 

Isso significa recursos do 
Governo Federal para as 
campanhas de 

por lei, os períodos para erradicação e uma coope- 
vacinação e todos os pecu- ração entre os estados vi- 
aristas tem que cumprir 
este calendário. 

Segundo a Sagrima, a 
existência de um período 
fixo anual para a vacinação 
facilita o controle e evita 

zinhos para o controle do 
gado transportado. 

Para a primeira etapa 
do convênio estão garan- 
tido recursos na ordem de 
R$ 1 milhão, que serão 

m 
V: 
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S'     . . . . - " c <im/)<uuia vai concientizarprodutores para a importância da vacinação 

genética. Além disso, fo- 
ram intensificadas as fis- 
calizações sanitárias nas 
instalações e nos trans- 
portes, sob a coordenação 
da secretaria de Estado da 
Agricultura com apoio das 
secretarias de Fazenda e 
Justiça. 

Mesmo não sendo 
transmissível ao homem, 
a aftosa preocupa pelos 

o descompasso entre cri- 
adores da mesma região. 
Ele explica que se uma fa- 
zenda vacinar seu reba- 
nho e as outras da região 
não fizerem o mesmo, a 
aftosa não estará sobre 
controle em nenhuma de- 
las. 

Em 97. õ Maranhão en- 
trou no circuito nacional 
de combate a febre aftosa. 

utilizados para estender a 
área de campanha até a 
região do Mearim. Tam- 
bém. será possível a aqui- 
sição de novos veículos e 
treinamento de pessoal 
para intensificar a fiscali- 
zação, pois a vacinação só 
tem valor legal se for 
acompanhada por um téc- 
nico da Sagrima ou por ela 
autorizada. 

Rduzida incidência de febre 

Desde a implantação 
do calendário de vacina- 
ção o Maranhão tem re- 
duzido a incidência da 
febre aftosa e este ano a 
meta é imunizar todo o 
rebanho. Para atingir 
este objetivo a Sagrima 
conta com o apoio técni- 
co da Em ater e da 
Codea, alem de prefeitu- 
ras. sindicatos e associ- 
ações, através de campa- 
nhas de esclarecimento. 

Para Luiz Carlos 
Moscoso as campanhas 
de conscientização têm 

dado resultados signifi- 
cativos. pois o criador 
tem buscado cumprir o 
calendário e exigido que 
seu vizinho faça o mes- 
mo. 

As campanhas 
objetivam mostrar para 
o criador que a vacina- 
ção tem um custo baixo 
e evita prejuízos, como 
perda de peso, de quali- 
dade genética e morte 
de bezerros. 

O v e t e r i n á r i o d a 
Sagrima salienta que 
mesmo tendo cura. ge- 

ralmente o pecuarista 
opta pelo sacrifício do 
animal contaminado, já 
que ficarão seqüelas 
irreversíveis. 

A Sagrima não se preo- 
cupa só com a vacinação 
em sí. Educação sanitária 
para pecuaristas, treina- 
mentos de funcionários, 
campanhas de 
concientização. vigilância 
sanitária e barreiras de fis- 
calização, são outras ma- 
neiras de evitar o 
surgimento e a propaga- 
ção da doença. 

C^i) 

-í 

w 
5 

ii 
m 
mm. ir 

4 m 

■ 

m 

mm 

.■V 

m 

Josué Moura, novo presidente da Airt 

Aconteceu ontem. 10. 
das 8h às 17h, no terraço 
da Danceteria do Juçara Clu- 
be. a eleição para escolher 
a nova diretoria da Associa- 
ção de Imprensa da Região 
Tocantina (Airt). O pleito 
transcorreu durante todo o 
dia. mas só tiveram direito 
ao voto os sócios 
recadastrados. Uma única 
chapa concorreu ao pleito, 
a "Começar de Novo", en- 
cabeçada pelos jornalistas 
Josué Moura (presidente) e 
Elson Araújo (vice-presi- 
dente). concorreu ao plei- 
to. 

A posse da nova direto- 
ria da Airt aconteceu ontem 
à noite, oportunidade em 
que o apresentador Clélio 
Silveira transferiu o cargo 
para Josué Moura, que pre- 
cisou apenas de 50% mais 
um dos votos válidos na 
eleição para sagrar-se ven- 
cedor. 

Diretoria Executiva 
1 - Presidente: 
Josué Almeida Moura 
(jornal "Pequeno") 
2 - Vice-presidente: 
Elson Mesquita de Ara- 

újo ("O Estado do 
Marannhão" Sistema Nati- 
va) 

3 - Secretário: 
Josué Silva Aquino 

(TV Difusora) 
4 - 2o Secretário; 
Demerval Moreno Ri- 

beiro 
(Sistema Mirante) 
5 - Tesoureiro: 
Luzia Souza 

(TV Difusora) 
6 - 2o Tesoureiro: 
Claudir Porcínio 
(TV CRC) 

Suplentes da Executiva 
1 - Arildo Dias Carvalho 

Bezerra 
(Terra FM) 
2 - João Batista dos San- 

tos Silva 
(TV Difusora) 
3 - Ariosvakío Teixeira 

Torres 
(TV Difusora) 

Conselho Fiscal 
1 - Raimundo Primeiro 

dos Santos Pires 
(jornal "Capital") 
2 - Ernando Farias Timó- 

teo 
(TV CRC) 
3 - Edmundo Hosano de 

Sousa 
(Nativa FM) 

Suplentes Coms. Fiscal 
1 - Jeremis Alves 
(Mirante FM) 
2 - Aldeman Araújo Cos- 

ta 
(Rádio Nativa FM) 

(Nativa FM) 
3 - Francisco Dantas de 

Queiroz "Badinho" 
(TV Capital) 

Conselho de Ética 
1 - Adalberto Franklin 

Pereira de Castro (Ética 
Editora) 

2 - Francisco Lima 
(Rádio Comunitária Vila 

Nova) 
3 - Roberta Lanes 

Godinho 
(TV Difusora) 

Conselho Deliberativo 
1 - Josué Almeida Moura 
2 - Luzia Souza 
3 - Josué Silva Aquino 
4 Raimundo Primeiro dos 

Santos Pires 
5 - Roberta Lanes 

Godinho 

Departamentos 
1 - Social: Maria Leónia 
2 - Cultural: Luís Brasí- 

lia 
3 - Patrimonial: Ildomar 

Lopes 
4 - Esportes: Roberto 

Guerrero 
5 - Assuntos 

Ambientais: José Geraldo 
da Costa 

6 - Saúde: Pedro Mário 
7 - Jurídico: Oziel Vieira 
'8 - Educacional: 

Neneca Motta Mello 

Imperatriz 24 Horas - De segunda a 

sexta-feira, de meio-dia ãs 1 ShOO. 

® 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

AUDIO & VÍDEO 

A sua melhor 

qualidade em SOM e 

IMAGEM 
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Marwel reúne craques dia 20 

Batoré e Paulo Robson serão os destaques dos jogos tradicionais 

O diretor presidente do 
Marwel Futebol Clube, 
Moreira Silva esteve na re- 
dação do JC para anunciar 
as novidades da 75 edição 
dos jogos de fim de ano 
que reúne os craques do 
Marwel Futebol Clube. 

Os jogos tradicionais 
estão sendo aguardados 
com muita expectativa por 
parte dos torcedores que 
garantem prestigiar o 
evento. Moreira Silva, dis- 
se a reportagem que defi- 
ne esta semana a Seleção 
que irar enfrentar os cra- 
ques do Marwel. 

No ano passado tivemos 
dois jogos. No Frei 
Epifánio D' Abadia, a Sele- 
ção de Senador La Rocque 
foi impeiédosamente gole- 
ada pela seleção dos cra- 
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Marwel de Craques deverá voltar a João 

Lisboa 

ques. A segunda partida 
dos craque do ano aconte- 
ceu diante da Seleção de 

João Lisboa, onde o time 
de Moreira Silva conse- 
guiu vencer com facilida- 

Para esta partida o dire- 
tor da primeira escolinha 
de futebol da região conta- 
rá com dois importantes 
jogadores. O meio-campo 
Paulo Robson, hoje, jogan- 
do no interior paulista 
deverar ser uma das atra- 
ções. Outro jogador que 
esta confirmado é o ata- 
cante Batoré, que atual- 
mente atua no Moons (Bél- 
gica) que já se econtra em 
Imperatriz. 

Moreira Silva, disse a 
reportagem que não terá 
dificuldades para forma 
sua equipe uma vez que a 
maioria dos jogadores já 
se encontram em Impera- 
triz. A renda dos jogos vi- 
nha sendo destinadas ao 
Lar São Francisco. 

Decisão do brasileirão começa dia 13 

Vasco e Palmeiras trabalham visando os jogos da final do 

Campeonato Brasileiro 
O tetra campeão Zinho, 

se considera um pé-quente 
na decisão do Campeonato 
Brasileiro, e já pensa, até, 
em ser campeão mundial 
interclubes pelo Palmeiras, 
mesmo sabendo que sua 
equipe joga correndo atrás 
de resultado 

O time do Parque 
Antarctica anunciou que co- 
locará cerca de 60 mil in- 
gressos à venda para a pri- 
meira partida da final, no 
próximo domingo. no 

Mourumbi. A lotação máxi- 
ma do estádio não preocupa 
o elenco do Vasco da Gama 
(RJ). . 

A diretoria, jogadores e 
comissão técnica do Palmei- 
ras não se assustam com a 
vantagem do time carioca. O 
treinador Luis Felipe acre- 
dita que os dois empates que 
o Vasco da Gama tem a seu 
favor, só vai ajudar no em- 
penho de seus jogadores. 

O treinador esta 
conscinte de que será uma 

verdadeira prova de fogo, 
uma vez que o time vascaino 
tem uma artilharia pesada, 
já que marcou 69 gols no 
campeonato sendo o me- 
lhor ataque da competição. 

Pou outro lado a defesa 
do time comandado por 
Luis Felipe sofreu apenas 
28 gols em todos os jogos 
disputados. Pelo lado do 
Vasco da Gama o zagueiro 
Mauro Galvão pode conse- 
guir um recorde, se con- 
quistar com o Vasco da 

Gama o título desta tempo- 
rada. 

Mauro Galvão passaria a 
ser ao lado do meia-arma- 
dor Flávio, hoje no Juventu- 
de, campeão brasileiro por 
três clubes diferentes. Flá- 
vio, foi campeão pelo Fla- 
mengo, em 87 (Copa 
União), Brasileiro pelo 
Vasco em 89. e o tricolor do 
Mourumbi em 91. A Rádio 
Capital transmite a partida 
entre Palmeiras e Vasco di- 
reto de São Paulo. — — ■ via ICLU uc Octu r dUlU. 

r ederação Maranhense faz cobranças 

O presidente da FMF. 
Alberto Ferreira, foi recebi- 
do na última quinta-feira, no 
Rio de Janeiro, pelo presi- 
dente da Comfederaçào Bra- 
sileira de Futebol, Ricardo 
Texeira, 

No começo da semana, o 
presidente da federacionista 
esteve no Rio, mas não foi 
possível o encontro com o 
presidente da CBF, porque 
este se escontrava em Bra- 
sília. 

A audiência de quinta-fei- 

ra foi rápida, mas demorou 
o tempo suficiente para o 
presidente da FMF cobrar 
do presidente da CBF todas 
as promessas feitas, no que 
diz respeito à Copa do Bra- 
sil de 98. 

"Cobrei do presidente da 
CBF a segunda vaga na Copa 
do Brasil de 98. de acordo 
com a promessa feita no co- 
meço do ano. quando de um 
dos amistosos da seleção 
brasileira, em Terezina. Ele 
voltou a dizer que deixasse 

o assunto com ele, garantin- 
do qoe não faltaria com a 
palavra", contou Ferreira. 

Além disso, o presidente 
federacionista disse a 
Texeira que dará seu apoio 
à idéia de aumentar para 30 
clubes o número de partici- 
pantes nas duas principais 
divisões do campeonato Bra- 
sileiro. 

Com 30 times na segun- 
da divisão, o fetebol do Ma- 
ranhão, a exemplo da Copa 
do Brasil de 98, também, 

teria dois representantes, 
que seriam Sampaio e Moto. 
Ricardo Texeira sobre o 
Campeonato Brasileiro dis- 
se ao presidente da federa- 
ção que o assunto será 
debetido com todos os pre- 
sidentes de Federação, no 
começo de janeiro, quando 
da Assembléia Geral par^i 
aprovar as contas da CBF. E 
bem provável que a idéia 
prevaleça para que o 
Fluminense cotinue na pri- 
meira divisão. 

Campeonato Brasileiro 

Palmeiras x Vasco - ao vivo na Rádio Capital 
A melhor cobertura com a equipe da galera, direto de São Paulo e Rio de Janeiro 

Narração: Renilson Sousa 

Reportagens: Edvaldo Cardoso 

Oferecimento 

Solecit: lolete Bino - Dinamismo, Trabalho e competência 
APA/98 - com o povo de Imperatriz em todos os momentos 

Secretário Valdecy Ferreira - moralizando o esporte Imperatrizense 
Dr. Luis Carlos Noleto - vem com força total. O nome certo para a solução 

Casa do Estudante - Fabricação de uniformes para todas as escolas 

Sinrural - Administração sériae competente- Coronel Ventura 

Bom de Bola 

Paulo 
Robson 

O meio-campista Paulo 
Robson é a atração nos jo- 
gos de fim de ano do 
Marwel Futebol Clube. O 
diretor presidente da equi- 
pe esteve na redação do JC 
informando que o ex-joga- 
dor do Cavalo de Aço irar 
desembarcar em Impera- 
triz um dia antes da parti- 
da. 

Paulo Robson, além de 
ter um carinho muito gran- 
de por Imperatriz ainda 
casou-se com uma impera- 
trizense. 

Batoré 

O atacante Batoré 
(Moons-Bélgica), também 
é outro confirmado para 
participar dos jogos tradi- 
cionais do Marwel. Ex-jo- 
gador do clube, Batoré já se 
encontra em Imperatriz 
para o pcriôdo de férias. 

Hoje defendendo as cores 
Moons (time da segunda 
divisão na Bélgica), Batoré 
garante que está em plena 
forma para ajudar seu pri- 
meiro treinador o conquis- 
tar mais uma vitória. 

Haja 
tradição 

Não 
desistiu 

Arthur Moura dos San- 
tos, "Couraça", negou que 
tenha desistido de coman- 
dar a LIF-Lia Imperatri- 
zense de Futebol para o 
biênio 98/99. O vice-presi- 
dente Mangueira, garantiu 
a reportagem que irão con- 
tinuar desenvolvendo o mes- 
mo trabalho, com serieda- 
de c imparcialidade. 

Couraça, adiantou a re- 
portagem que as notícias 
são infundadas e que sua 
chapa foi registrada em 
tempo hábil. 

Apoio 

• A Junta Governativa da 
Liga Imperatrizense de 
Futebol, vem recebendo o 

Renilson Sousa 

apoio inrrestrito dos clubes 
filiados a entidade. Basea- 
do nestas condições, disse 
Couraça, é que resolvemos 
continuar desenvolvendo 
nosso trabalho frente a Liga. 
Para os clubes, a Liga Im- 
peratrizense de Futebol, terá 
mais apoio por parte do 
governo municipal o que 
facilitará no melhoramento 
das atividades esportivas 
programadas. 

Patrocinador 

De acordo com informa 
ções chegadas a reportagem, 
a Liga Imperatrizense de 
Futebol, não terá o atual pa- 
trocinador na próxima tem- 
porada. 

Os dirigentes de clubes, já 
começaram a se preocupar, 
pois sem patrocinador será 
difícil a realização de todas 
as categorias que vem sendo 
realizadas pela entidade. 

Ouro 
Verde 

Ainda falando dos jogos 
tradicionais do Marwel, 
fuiu informado que a Sele- 
ção de João Lisboa poderá 
ser o adversário. No ano 
passado o time de Sálvio 
Dino, também foi a campo 
para enfrentar os ex-cra- 
ques do Marwel. 

A 7a edição esta sendo 
aguardada com muita ex- 
pectativa por parte dos tor- 
cedores de Imperatriz, que 
terão mais uma vez a opor- 
tunidade de visitar seus 
idolos. 

O Ouro Verde É - forte 
Clube, trabalha firme visan- 
do a próxima temporada. 
Campeão da segunda divi- 
são, o time do bairro Ouro 
Verde esta credenciado para 
as disputas da d visão de eli- 
te em 98. 

Comenta-se nos bastidores 
que o veterano treinado) 
Mariano Neto será o coman- 
dante da equipe na tempora- 
da vido u ra. 

Moleza 

A Seleção de Açailândi 
deixou escapar um título in 
portante para a cidade. 1 

Copão Maranhão d' Su 
vem sendo uma das emipe 
tições mais organizadas d> 
estado. 

O prefeito de João Lisboa 
Sálvio Dino tem procurada 
dar o máximo de atenção ( 
desporto da região 
Ideal izador do Copão 
Sálvio Dino pretend 
regionalizar o campeonato 

Ajuventus 

Os dirigentes da 
Ajuventus Futebol Clube con- 
tinuam não acreditando na 
perda do título para o 
Marília Futebol Clube. 

Os dirigentes estão atribu- 
indo a desclassificação do 
clube ao desportista Justino 
Oliveira Filho, que teria ga- 
rantido aos diretores que os 
jogadores estão cm condições 
de jogo. 

E isso, quem não comuni- 
ca se estmmbica. Mesmo ba- 
gunçada, a Federação Mara- 
nhense de Futebol é para ti- 
rar estas dúvidas. Erroi fei< 
a diretoria da Ajuventus. 

APA 

Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Ruas Pernambuco e Rio Grande do Norte ganham mão única 

Três mudanças estão pre- 
vistas para a partir de 20 de 
dezembro, no trânsito do 
bairro Nova Imperatriz: as 
ruas Pernambuco (sentido 
avenida Bernaro Sayãocon- 
junto Cristo Rei) e Rio Gran- 
de do Norte (sentido aveni- 
da Padre Cicero-avenida 
Bernardo Sayão) passarão à 
mão única; e a rua Piuaí. no 

■ Drenagem 

cruzamento com a avenida 
Bernardo Sayão, ganha se- 
máforo. 

O secretário da Infraçs- 
trutura, Jairo de Oliveira, 
explica que o objetivo é me- 
lhorar o fluxo de pessoas e 
de veículos. "O trânsito é a 
harmonia entre veículos — 
de qualquer tipo de tração - 
- e pessoas", diz. Ele lem- 

bra que, a partir de 23 de 
janeiro de 1997, devido a 
implantação e a vigência do 
novo Código Nacional de 
Trânsito, o setor será muni- 
cipalizado. 

Essas mudanças são pro- 
cedidas pelo Departemento 
Municipal de Trânsito 
(DMT). órgão vinculado a 
Secretaria da Infraestrutura 

CONJUTO 
CRISTO REI 

Continuam obras na periferia 

A Prefeitura Municipal 
prossegue, em ritmo acele- 
rado. as obras de drenagem 
urbana nos bairros da peri- 
feria de Imperatriz, Atual- 

mente. os serviços são exe- 
cutados na rua Rui Barbosa 
e avenida Caiçara, nas vilas 
Redenção I e II, na rua do 
Arame, na Vilinha, e na ave- 
nida Liberdade, na "Grande 
Cafeteira". 

As ruas citadas acima 
são algumas das escolhidas, 
pela Secretaria da Infraes- 
trutura. para receber pavi- 
mentação asfáltica. Mas é do 
prr^ito Ildon Marques a 
determinação para que só 

se faça. antes, a drenagem 

urbana - o que. segundo os 
técnicos, garante a qualida- 
de e a durabilidade do asfal- 
to. 

Tanto a drenagem urba- 

na quanto o asfaltamento 
são realizados por meio de 
parceira que envolve a pre- 
feitura e o Governo do Es- 
tado. "Estamos enterrando 
dinheiro, mas também es- 
tamos enterrando doença e 
fazendo reflorescer a saú- 
de". explicou o prefeito, na 
Redenção, ao abrir o "Sába- 
do Cidadão". 

Segundo Wagner 
Ramalho, subsecretário de 
Infraestrutura. na Vilinha, 
os serviços ia estão bastan- 

te avançados, "atingimos 
mais de 60%", afirmou, re- 
ferindo-se a drenagem da- 
quela que é a principal do 
bairro. O ritmo dos traba- 

lhos levará a Sinira a 
concluri em breve os traba- 
lhos na Redenção. 

Ao contrário, na avenida 
Liberdade, os trabalhos ain- 
da estão na altura da vila 
Ipiranga. "Ali, trabalhamos 
em um ritmo mais lento", 
conta Ramalho. explicando: 
"Isso ocorre porque a Li- 
berdade é a única via de 
acesso. Nós não podemos 
interditar a avenida, já que 
ela é o corredor do trans- 
porte coletivo". 

_■ ■■ ' f . O 
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EXPRESSO A ÇAILÃNDIA LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHIIH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00' Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 * Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

I    

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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NOVA IMPERATRIZ 

RUA PERNAMBUCO 

RUA PARAÍBA 

RUA RIO GRANDE DO NORTE 

RUA CEARA 
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RUA PIAUÍ 

(Sinfra). Há um mês, a cons- 
trução de uma ilha 
regularizadora na avenida 
Bernardo Sayão deu melhor 
fluência do Nova Imperatriz 
ao Centro e vice-versa. "Mo- 
dificamos devagar para que 
as pessoas se habituem", 
explica Jairo. 

"E inerente ao ser huma- 
no não se habituar, facilmen- 
te, a qualquer que seja a 
mudança. Mas, a ilha 
regularizadora foi muito bem 
recebida", disse. Segundo 
ele, desde a sua implanta- 
ção. o numero de acidentes 
reduziu bastante. 
Posteriromente. a rua Piauí 
(sentido Padre Cícero- 
Bernardo Sayão) e a Ceará 
(a partir da B. Sayão) tam- 
bém serão tornadas em via 
única. 

•jíSÉ 
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MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

CMA - 23a BDA INF SI 

50fi BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

(24a BC/1919) 

-NOTA- 

No período de 09 a 16 de Dezembro será desenvolvido no 50y BIS o 
Exercício de Apresentação da Reserva - EXAR/97, onde serão convoca- 
dos os reservistas licenciados nos anos de 1993, 1994, 1995 e 1996 a 
participarem da Semana do Reservista. Este exercício visa a manter a 
capacidade da Força Terrestre de ser empregada eventualmente nas mis- 
sões que a Constituição Federal impõe às Forças Armadas e, particular- 
mente, ao Exército Brasileiro. Visa, também, a estimular o vínculo dos 
reservistas com a Instituição e manter acesa a chama do espírito de 
defesa do nosso território pela opinião pública. 

Os reservistas convocados para o exercício terão assegurado a justifi- 
cativa da falta em seus empregos e os faltosos além da multa não estarão 
em dia com sua situação militar, e o que poderá ocasionar transtornos 
com sua documentação militar. 

EXÉRCITO BRAÇO FORTE MÃO AMIGA 

Diógenes Dantas Filho - Ten Cel 
Comandante Go IMPERATRIZ/50e BIS 

6 assine 

o Jornal Capital 

O seu ÜS 

líder 721 

diário 4006 

Hospital Santa Maria 

Da. 

O pioneiro da saúde imperatrizense 



6 □ Quinta-feira, II de dezembro de 1997 Economia JORNAL CAPITAL 

wnfoiwes 

£speciftis 

Machado Neto 

conveniadas com o SUS, por conta do atraso pelos serviços 

prestados à população. 

* Festa na Câmara 

A Câmara Municipal realiza hoje a esperada solenidade 

de entrega de titulos de "Cidadão Imperatrizense" a nove 

personalidades e um título "in memorian" à família do 

empresário Lourenço Galletti, de Açailàndia. 

A solenidade será realizada na sessão de encerramento 

do primeiro ano da atual legislatura e será aberta a toda a 

sociedade, devendo se transformar numa festa de 

confraternização, dentro do espirito do Natal e Ano Novo 

Os AC|racíacIos 

Eis a relação dos agraciado com o titulo de "Cidadão 

Imperatrizense"; 

* Hassan Yusuf empresário, vice-presidente da ACll; 

* Li vai do Fregona, escritor e acad-emico (AIL); 

* Luiza Rocha Queiroga (Hemomar); 

* Ulisses de Azevedo Braga (Fórum da Sociedade Civil); 

^ Francisco da Silva Almeida (Empresário e dirigente 

lojista); 

^ Edimilson Sanches (jornalista, acadêmico, pesquisador, 

bancário, secretário do Desenvolvimento Integrado do 

Municipio); 

Dom Afonso Felipe Gregory (Bispo da Diocese de 

Imperatriz); 

* Irmã Juliana Villa (Leprosàrio Vila João XX111); 

len. Cel Miguel Daladièr Barros (subcomandante do 
50° BIS e Bacharel em Direito); 

* Lourenço Galletti ("In Memorian"). 

Aos novos "cidadãos imperatrizenses" agora 

reconhecidos oficialmente, fica o registro com os nossos 

parabéns. 

EFemérícIes 

Embora tardiamente, registro a passagem ontem, 10, 
do aniversário da senhora Aldacy Coelho, mulher do 

empresário Francisco Coelho (leia-se Comercial 
Norte). Vale o registro com os cumprimentos do 
colunista e também do Marwel, do qual o boa praça 
Francisco Coelho é sócio especial e grande 
in cen tiva dor. Tim -tim. 

C omemora-se hoje, entre outros, o Dia do Agrimensor; 

Dia do Arquiteto e o Dia do Engenheiro 

Vale o registro com os cumprimentos do colunista e da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr Carlos Tadeu (721- 

8921). 
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CIDADÃO IMPERA TRIZENSE - Um forte abraço hoje, 
ao companheiro Edmilson Sanches, que, ao lado de 
outras personalidades de valor, estará recenbendo 
logo mais na Câmara Municipal, o título de "cidadão 
ImperatrizenseJornalista, acadêmico, pesquisador, 
bancário e secretário do Desenvolvimento Integrado 
do Município, Edmilson Sanches é sem dúvida 
merecedor do título desta terra que ele, sendo de 
Caxias, tem sabido representar e gostar com tanta 
intensidade, até mais do que muitos cidadãos aqui 
nascidos e que nunca deram a mínima para o seu 
engrandeshnento. Meu abraço ao Sanches e também 
aos demais cidadãos e cidadãs que hoje esg*rão 
recebendo com orgulho o reconhecimen.da 
sociedade através da Câmara de Vereadores, por tudo 
que têm feito de bom em prol do crescimento da 
cidade e do bem-estar da população. Parabéns. 

Hercodo- 

fínonceírct 

PotpANÇA 

FHC SANCÍONA 

pRORROCjAÇÃO dA CPMF 

POR MAÍS 1 1 MESES 

Caso não o tenha feito ontem, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso deverá sancionar nas próximas horas, o 

projeto aprovado anteontem no Senado, que prorroga por 

mais 11 meses, a vigência da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), o popular "imposto do 

cheque". A prorrogação começa no dia 23 de fevereiro do 

próximo ano e vai até janeiro de 1999, caso não haja nova 

reedição. 

A CPMF incide em 0,2% sobre praticamente todas as 

operações financeiras bancárias realizadas no País, com 

exceção entre outras, das retiradas em caderneta de 

poupança. 

Socorro? A SAÚdE 

A CPMF foi criada com o objetivo de arrecadar fundos 

para socorrer a saúde pública do País. mas as expectativas 

até agora não foram atendidas. 

De acordo com a Receita Federal, o governo já arrecadou 

R$ 5.6 milhões com a cobrança da CPMD, mas os efeitos 

da aplicação (?) desse dinheiro ainda não se fizeram sentir. 

A saúde pública permenece no estaleiro, o atendimento 

é péssimo e continua a grita das casas de saúde e 

mÊmm 
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AVERSAríastes ACU 

*Benedifo Carvalho Neto. Ontem, 10, quem 
também aniversariou foi Pedro Leocádio de S. Filho 
(Ortecj 

Recebe os parabéns da ACll e do FEITO À MÃO 
RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, marmitex 
e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 
Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas-Centro. 
Fone: 721 -3565. 

Huivior 

Recém-operado dos olhos, ainda sem 
enxergar, o homem chega ao bordel e pede: 

- Quero a moça mais bonita da casa! 

Depois, no quarto, pergunta à acompanhante: 

- Você faz 69? 

- Faço, sim. No mês que vem. 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via Dimapi) 

Hoje 2.31% 
Amanhã  .2.35° o 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UfÍR (FecIeraI.) 
Dczeinbro/97 KS 0.9108. 

Unfi (MunícípaI) 
Dezcmbro/97 R$ 09.11 

UFr (EstAduAl) 
Dezembro/97 R$ 20.21 

UPC (FecIeraI) 
Dezembro/97 R$ 13.99 

DóIar 
* Paralelo RS 1.16 
* Turismo RS 1.14 
* Comercial RS 1.11 
Cotações de 12.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 12.12.97 

RS 10.28 
SaUrío Mínímo 
Dezcmbro/97 RS. 120.00 

SaUrío FamíIía 
Dezcmbro/97 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: rS 2.12: 
bobinas para calculadora (57x60); RS 0.29. Rua Simplício 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chcgu muis rápido em 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Wmm& 
Superintensivo 

1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Materiais para 
yy ihYj/1JZ7 escr'tório, escolar, 
UMUA/LlUz bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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i SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO IJOA 

José Lopes da 

Fonseca Filho 
Médico Veterinário 

CRMV/MA - 0189 

Clínica Lab. e Pet Shop 

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

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA - 0190 

Paulo Henrique 

Soares e Silva 
Médico Veterinário 

CRMV/TO - 0204 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Sus 
Voz do Brasil 

Usuários terão identificação Emissores recorrem ao STF 

O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso anunciou 
ontem o lançamento do car- 
tão de identefícação de usu- 
ário do sistema Único de 
Saúde (SUS) ainda no mês 
de Dezembro. O cartão faci- 
litará o atendimento nos pos- 
tos de saúde e hospitais 
conveniados e permitirá que 
o g-overno identifique quais 
os locais mais procudos. "A 
partir daí, haverá melhores 
critérios para a concentração 
de serviços e distribuição de 
recursos", argumentou o 
presidente no seu programa 
de rádio semanal. 

Fernendo Henrrique tam- 
bém pretende ampliar em 
1998 a distribuição de remé- 
dios para a população caren- 

te que reside em municípios 
com menos de 21 mil habi- 
tantes. A farmácia básica, 
composta de 40 medicamen- 
tos para os problemas de 
saúde mais freqüentes, já 
vem sendo distribuídas na 
Região Norte desde outubro. 
Neste mês, a região Nordes- 
te também redeberá Kit da. 
farmácia básica. 

i* ò de saúde - "No 
proximo ano ampliaremos a 
distribuição da farmácia bá- 
sica para as demais regiões", 
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Diretores de emissores 
de rádio pediram ao procu- 
rador-geral da República. 
Geraldo Brindeiro. que entre 
no SupremoTribunal Fede- 
ral (STF) com uma ação di- 
reta de inconstitucionalidade 
contra veiculação obrigató- 
ria da "Voz do Brasil". Argu- 
mentando que o programa 
governamental fere o dierito 
da liberdade de expressão,os 
diretores entregaram o per- 
dido acompanhado de vári- 
os pareceres jurídicos. 
Brindeiro pretende analisar 
o assunto em dez dias. antes 
do recesso de Judiciário. 

0 grupo pediu ainda que 
o Ministério Público solicite 

ao STF medida cautelar. 
permitindo que as emissoras 
veiculem o programa Voz do 
Brasil em horários diferen- 
tes, sem risco de sanções, 
até a análise do assunto pelo 

ministro do Tribunal. 
Compromisso - "Se a ação 

for feita pelo procurador-ge- 
ral. os juristas consultados 
acreditam que os ministros 
do Supremo Tribunal devem 
acolher a 
inconstuticionalidade". disse 
o diretor executivo da Rádio 
Eldorado. João Lara Mesqui- 
ta. que saiu entusiasmado do 
encontro com Geraldo 
Brindeiro. "Ele se mostrou 
interessado e com pressa em 
analisar o assunto." 

Segundo Lara Mesquira. 
Brindeiro eomprometu-se a 
analisar o pedido no máximo 
no més de fevereiro. 

Entre os participantes da 

audiência, estavam repre- 
sentantes do sistema Globo 
de Radio. Rádio Cidade, Ban- 
deirantes e T ransamérica. 

Restrição - O advogado 
Manoel Alceu Affonso Fer- 

reira explicou que o pedido 
de inconstuticionalidade ba- 
seia-se na Constituição,que 
impede restrições à liberda- 
de de expressão e informa- 
ção e dispositivos legais 
limitadores da divulgação 
de informação.Desta forma, 
argumentou, seria 
inconstitucional o dispositivo 
do Código Brasileiro de Te- 
lecomunicações que obriga 
a retransmissão da Voz do 
Brasil pelas emissoras. 

"E sonegado à população 
o direito de receber informa- 
ção. pois ele é obrigado ou- 
vir Voz do Brasil, uma heran- 
ça ditatorial do Estado 
Novo", argumentou Ferrei- 

ra. Para a asessoria Jurídica 
do Sistema Globo e Ráclio, 
Telma Cabral, a audiência 
com Brindeiro teve a impor- 
tância de mostrar a união das 
rádios. 

Presidente Fernando 

prometeu FHC. "Os remédi- 
os chegarão, portanto, aos 
4.115 municípios menores". 

Fernando Herrique lem- 
brou ainda que 1998 será o 
ano a saúde do seu 
governo.Em entrevista re- 
cente ao jornál britânico The 

Henrique Cardoso 

Times, o presidente admitiu 
que a saúde no Brasil é um 
"pesadelo". No programa de 
rádio, lembrou que a melho- 
ra do setor no Brasil depen- 
de da ação dos pais.dos 
agentes comunitários e dos 
prefeitos. 

Jovens têm acessso 

fácil às drogas 

Deputados aprovam 

congelamento do FPM 

Com emenda de deputado maranhense, municípios como 

Caxias e Timom perderão menos 

Apartir de janeiro, os co- pios que registrarem cres- serva Especial: os recur- 

Uma pesquisa do ibope 
divulgada ontem ontem re- 
velou a facilidade dos jovens 
em ter acesso às drogas. Se- 
gundo o instituto, a percep- 

de facilidade de obten- 
ção de drogas como a maco- 
nha e o crack cresceu de 42% 
para 49% e de 19% para 26% 
respectivamente, em duas 
amostras realizadas em abril 
de 1996 e outubro desse ano 
em cinco cidades do Brasil. 

O número de criança e 
adolescente que passaram a 
conviver com amigos que 
usam algum tipo de droga ou 
que eles proprios ja experi- 
mentaram também aumen- 
tou de 29% para 35%.Já a pro- 
porção de jovens que dizem 
ter sido convidados a usar 

algumas substâncias psico- 
trópicas saltou de 25% em 
1996 para 31% eml997. 

Avaliação - A pesquisa foi 
encomendada pela Associa- 
ção Parceria Contra Drogas 
(APCD) para avaliar o im- 
pacto dos filmes de primei- 
ro ano de campanha "Dro- 
gas. Nem morto", os resul- 
tados foram apresentados 
durante exibição de quatro 
novos filmes que serão vei- 
culados a partir de janeiro.O 
Ibope ouviu 700 pessoas en- 
tre 9 e 22 anos. em cinco ca- 
pitais: São Paulo, Rio de 
Janeiro.Poto Alegre. Salva- 
dor e Campo Grande. 

Para a diretora do Ibope, 
Mareia Cavallari Nunes, es- 
ses números indicam que 

"os jovens estão cada vez 
mais expostos às drogas". 
Segundo a diretora, a inten- 
ção da pesquisa foi medir o 
conceito que os adolescen- 
tes e pré-adolescentes têm es 
relação às drogas. 

Na opinião do presidente 
da APCD. Paulo Heise, ape- 
sar da pesquisa ter verifica- 
do aproximação dos jovens 
com as drogas, também re- 
gistrou-se que o estereótipo 
do consumidor de drogas fi- 
cou mais pára os entrevista- 
dos. A imagem de que um 
viciado é uma pessoa sem 
futuro aumentou de 57% para 
65% segundo o estudo. Isso 
é um grande sinal de que a 
campanha está surtindo al- 
gum efeito". 

Imperatriz 24 Horas 

De segunda a 

sexta-feira, das 12h00 às 13h00 

Apresentação: 

e T ' ■ v o no tu a ctac* 

eficientes do Fundo de Par- 
ticipação do Município 
(FPM) ficarão congelados 
por um ano. O substitutivo 
que altera os critérios de 
distribuiào do FPM foi 
aprovado pelo Plenário por 
meio do voto de liderança 
na Câmara dos deputados. 

Anteriomente, o 
substitutivo tinha sido apro- 
vado na Comissão Especial 
designada pelo presidente 
da Casa Michel Temmer. 

Os trabalhos na Comis- 
são duraram cerca de um 
mês discussões com o 
relator da matéria, deputa- 
do Luís Carlos Haully. Da 
Comissão participou um 
único parlamentar mara- 
nhense, o deputado Rober- 
to Rocha, designada pelo lí- 
der do PSDB, Aércio Ne- 
ves. 

Durante as discussões, 
Rocha apresentou duas 
emendas polêmicas, visan- 
do protejer os municípios 
que estavam ameaçados de 
perder o Fundo Especial, 
entre os quais Caxias, no 
Maranhão. * 

Pelo projeto aprovado na 
Câmara, os coeficientes do 
FPM ficam congelados du- 
rante o ano de 1998, para os 
municípios que poderiam 
perder receita. Os municí- 

cimentü continuaram com 
evolução nas cotas do Fun- 
do de Participação. 

Somente a partir de ja- 
neiro de 1999 ê que os mu- 
nicípios com decline de 
crescimento começaram a 
perder receita. Roberto 
Rocha explica que os des- 
contos serão estendidos 
por cinco ano na ordem de 
5% para cada um e não 20% 
do total do FPM. Os muni- 
cípios ameaçados de per- 
der. por exemplo. RS 50 mil 
do FPM em 1998 nada per- 
derão. A apartir de 1999, 
perderão RS 10 mil por ano 
até 2003 explicou o deputa- 
do maranhense. 

No caso de Caxias, por 
exemplo, o município teria 
perdas significativas com 
desmembramento de um 
povoado que ganhou eman- 
cipação política. Caxias, fi- 
caria sem o Fundo de Re- 
serva Especial - cerca de R$ 
600 mil por més - pois tinha 
alcançado o mínimo com o 
coeficiente 0.4 que 
corresponde a 147 mil ha- 
bitantes. 

Como Caxias perdeu 
parte da população, o novo 
município passou a rece- 
ber R$ 60 mil de FPM, en- 
quanto Caxias ficaria sem 
R$ 60 mil do Fundo de Re- 

sos serão distribuídos en- 
tre todos os 109 municípi- 
os brasileiros que atende- 
riam a esse critério, 

Com o congelamento 
do FPM a partir de 1998, 
o problema seria tempora- 
riamente resolvido. No en- 
tanto. em 1999, Caxias 
perderia o Fundo Especi- 
al com a queda para o co- 
eficiente 3.6. 

A emenda do deputado 
Roberto Rocha tirou Caxi- 
as desta situação com a in- 
clusão do Fundo Especial 
no reduto financeiro de 
20%. tornando o município 
economicamente viável. 

Em outra emenda, o de- 
putado Roberto Rocha que 
o mínimo exigido para que 
o Fundo Especial passas- 
se de 157 mil habitante 
(coeficiente 4.0 do FPM) 
para 142 mil (3.8). Com 
isso bastará Caxias au- 
mentar 9 mil habitantes, o 
que acontecerá normal- 
mente com o crescimento 
vegetativo da população e 
não mais os 24 mil exigi- 
dos anteriormente a 
emenda de Rocha também 
bebeficiará a cidade de 
Timom a médio prazo e foi 
aprovada depois de muita 
polêmica numa acirrada 
disputa de votos. 
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Boletim de 

Ocorrência 

Agressão 
Josiane Gonçalves de 

Oliveira, maranhense, sol- 
teira, residente na rua Bra- 
sil - Cafeteira comunicou 
que foi agredida por dois 
elementos desconhecidos. A 
queisosa disse a reportagm 
que a agressão ocorreu 
quando ela retorna para 
sua casa por volta das 
19h00 da última terça-fei- 
ra. Os motivos da agressão 
não foram revelados. 

Arrombamento 
Clciciane da Silva Gui- 

marães, maranhense, sol- 
teira, residente no bairro 
Vila Lobão comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos da casa de sua ge- 
nitora e levaram do interi- 
or da residência vários ob- 

jetos de pequenos. O fato foi 
levado ao conhecimento 
das autoridades 

Perda 
de documentos 

Giselda Martins de 
Santana, maranhense, ca- 
sada, residente na rua Ma- 
ranhão- comunicou que 
perdeu uma bolsa conten- 
do vários documentos pes- 
soais. A queixosa disse ain- 
da que além da referida do- 
cumentação havia dentro 
da bolsa a importância de 
trinta e cinco reais em es- 
pécie. 

Perda 
de documentos 

João de Morais Carva- 
lho, maranhense, casado, 

residente na rua A, bairro 
Nova Imperatriz esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários docu- 
mentos pessoais, tais como, 
C.P.F., Título eleitoral c ou- 
tros. 

Francisco do Valle 

Perda 
de documentos 

Ma rcos Al exa ndre de 01 i- 
veira, goiano, solteiro, mo- 
torista, residente na rua Es- 
treita comunicou que per- 
deu sua carteira porta 
dedula contendo vários do- 
cumentos pessoais. 0 comu- 
nicante afirmou a reporta- 
gem do JC que o fato ocor- 
reu na tarde da última 
quarta-feira 

Perda 
de documentos 

Ana Paula Brito do Nas- 
cimento, mineira, solteira, 
19 anos de idade, estudan- 
te, residente na Coronel 
Manoel Bnadeira, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 

Identidade Civil, quando 
trafegava pelo centro comer- 
cial. 

Arrombamento II 
Raimundo Nonato Pai- 

xão, pernambucano, casa- 
do, vigilante, residente na 
rua Barão do Rio Branco, 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. De acordo a 
denúncia o arrombamento 
ocorreu na tarde da última 
terça-feira (09), quando o 
mesmo se encontrava no 
trabalho 

Furto 
de bicicleta 

João Rodrigues do Nasci- 

mento, maranhense, soltei- 
ro, residente no bairro 
Boca da Mata, comuni- 

cou que elementos desco- 

nhecidos levaram sua bi- 
cicleta Montain Bick - 
cor azul, 97. Fato ocor- 
rido quando a bicicleta 
estava estacionada cm 
frente ao Supermercado 
Dias no bairro Santa 
Rita. 

PLANTAO POLICIAL 
. Domingo, 07/12/97 

Delegado Iranilde Assumpçao 

Escrivão Garcia 

Coiiiíssárío WaJace 

Perito Joacilo Magalhães 

Agentes Willian, Cabral, 
Euzébio e Êudes 

Ladrões roubam moto 

Espalhada por toda a 
cidade, a quadrilha de la- 
drões de rpoto vem conse- 
guindo deixar a policia 
atordoada, e cada vez mais 
difícil de chegar à identi- 
dade dos marginais. 

Maria Aparecida de Oli- 
veira, maranhense, casa- 
da, 30 anos, comerciante, 
fdha de Olavo Ferreira de 
Oliveira e Maria de Assis 
de Oliveira, residentes na 

Bernardo Sayão- Centro, 

esteve no plantão central 

da Delegacia Regional 
para comunicar que tam- 
bém fora vítima da quadri- 
lha. 

A ocorrência foi regis- 
trada no livrão da DRF - 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, onde a vítima bas- 

tante nervosa disse aos 
agentes de plantão que o 
furto de sua moto ocorreu 

em menos de um minuto. 
O roubo ocorreu por 

volta das 19h30 quando 

Maria Aparecida de Olivei- 
ra, estacionou sua moto- 

HondaTitan - placa HOIY 
6830, cor azul em frente ao 
Hospital Alvorada, onde 
tinha ido fazer uma visita 
aos enfermos. "Parece que 
o elemento estava com 

uma chave esperando que 
eu descesse da moto para 
leva-la. Foi muito rápido", 

garantiu. 
Até o fechamento desta 

edição a Policia Civil não ti- 
nha nenhum paradeiro do 
veículo. Os constantes rou- 
bos de motos vem sendo 
praticados a cerca de um 
ano, mesmo período em 
que aumentou o número de 
motoqueirosem Imperatriz 
pelo fato do serviço de 
mototaxis. 

A moto de Maria 
Aparecida de Oliveira ainda 
estava em nome de Francis- 

co Lima de Oliveira. 

Caçambeiro é autuado em flagrante 

João de Deus Lima de 
Souza, natural de Caxias, 

casado, motorista, resi- 
dente na Gregório de Ma- 
tos, 09- Bacuri, foi autua- 

do em flagrante pelo aci- 

dente com vítima fatal 

ocorrido na tarde da últi- 
ma quarta-feira. 

O acidente ocorreu na 

rua D. Pedro II, com a Ge- 

túlio Vargas, onde foram 
vitimas duas menores 

bairro. 
As vítimas Priscila Ra- 

mos Rodrigues, mara- 
nhense, 10 anos, e 
Vanuzia Augusta da Silva, 

de 14, foram colhidas de 
forma violenta quando 

retornavam para suas res- 

pectivas residências. 

O caminhão Chevrolet 

D -60, cor vermelho, pla- 

cas HOZ 1218, era condu- 

zido pelo próprio dono, 

endido pelas jovens que 
avançaram a preferencial. 

Vanuzia Augusta, mara- 
nhense, Manos, residen- 
te na Getúlio Vargas, 115, 

ficou bastante lesionado, 
enquanto que Priscila Ra- 

mos Rodrigues, teve 

traumatismo craniano, e 

morreu quando estava 

sendo atendida. Teste- 

munhas que não quise- 
ram ser identificadas afir- 

após atropelar as estu- 
dantes, o motorista ainda 

deu uma ré, o que segun- 
do eles provocou a mor- 
te de Priscilia. 

A bicicleta que estava 
sendo usada pelas víti- 
mas ficou toda 

danificada. O caçambeiro 

foi levado para a delega- 

cia de plantão e deverá 

responder pelo crime em 
liberdade, como é d -a- 

que residiam naquele que alega ter sido surpre- maram a reportagem que xe. 

Radialistas são 

perseguidos por marginais 

O Scaramuça, da Rádio Capital de Campo Grande, foi executado a tiros 

Completa hoje, quinta-fei- 
ra, 11 meses do assassinato 
do jornalista Natã Pereira 
Gatinho, ocorrido em 11 de 
janeiro, no bairro Promissão 
I, em Paragominas, interior 

paraense. O radialista foi 
morto com vários tiros de 
revolver quando retornava 

para sua residência por vol- 
ta das 21h. O acusado, 
Dougles Alves Pereira, o 
"Bodão", de 27 anos, foi pre- 
so em 6 de fevereiro pela 
Polícia Civil de Paragomi- 
nas, mas já está solto por fal- 
ta de provas. 

Natã Pereira comandava 

um programa polêmico na 
FM Cidade de Paragominas, 
e tinha concorrido a uma 
vaga na Câmara de vereado- 
res daquela cidade, tendo fi- 
cado na supléncia pelo 
PSBD. Mesmo tendo seu 
nome envolvido na política 
da cidade, a população não 
acredita que sua morte teve 
ligação com as últimas elei- 
ções. 

Na época o crime ganhou 

repercussão internacional, 
quando o diretor-geral da 

Unesco, o espanhol Frede- 

rico Mayor, condenou o as- 
sassinato de Natã. 

O episódio que deu ori- 

gem à suspeita de Dougles, 
aconteceu numa festa, em 
Paragominas, em novembro 

de 95. 
Na época, dizem os poli- 

ciais daquela cidade, que 
Dougles chegou provocan- 

do desordem no bar 
"Barramas", no qual esta- 

vam reunidas várias 
famílias. 

Natã, que estava no esta- 

belecimento foi informado 
da confusão e se dirigiu até 
o bar, perto de onde ele se 
encontrava. O radialista ten- 

tou contornar a situação e 
houve um desentendimento 

com o acusado. 
Os policiais foram chama- 

dos e Dougles evadiu-se do 
local num caminhão 
madereiro (carreta) em alta 
velocidade. Na fuga atrope- 

lou e matou Leníede Gonçal- 

ves, 24 anos, operadora de 
VT da TV Mundial. 

No dia seguinte Natã de- 
nunciou, na Rádio Cidade, 
onde trabalhava, a confusão 
provocada por Dougles, que 

depois acabou sendo preso 

pelos policiais. Na época, ir- 
ritado com as críticas. 

Dougles teria comentado 
com outros presos que, ao 
sair da cadeia, mataria Natã 
menos de 30 dias depois. Foi 
com base nesse e em outras 
informações que os policiais 
afirmaram que Dougles é o 
mandante do assassinato do 
radialista. 

Preso e levado para a Pe- 
nitenciária Agrícola de Ame- 
ricano, em Belém, o acusa- 
do dois meses depois (em 
abril último) foi colocado em 
liberdade por falta de pro- 
vas. De acordo com a justi- 
ça o advogado da vitima não 
conseguiu provar que Natã foi 
morto por Dougles. 

De acordo com as infor- 
mações chegadas a reporta- 

gem a genitora de Dougles é 

funcionária da juiza fia cidade 
e o acusado trabalha para um 
empresário que teria afirma- 
do na cidade que gastaria 
tudo que tinha para conseguir 
a inocência de Dougles. n- 

quérito que apura o assassi- 
nato do radialista Natã Perei- 
ra encontra-se arquivado. 

O Scaramuça, radialista e 
apresentador de TV na cida- 
de de Campo Grande-Mato 
Grosso do Sul, também foi 
assassinado por elementos 
que se sentiam prejudicados 
com suas criticas. No último 
programa comandado pelo 
jornalista na Rádio Capital 

daquela cidade, ele teceu vá- 
rias criticas ao comportamen- 
to das policiais civil e militar 
daquele estado. Antes de ser 

assassinado ele foi avisado 
por diversas vezes que esta- 
va marcado para morrer. 
Como não atendeu o alerta 
dos acusados, acabou sendo 
executado com vários tiros de 
7,65 no centro daquela capi- 
tal quando comprava jornais 

em uma padaria. 
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