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Carnaval do Bic 

O rei do carimbo está de volta 
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Valdinar Barros 

denuncia atentado 

O vereador do PT Valdi- 
nar Pereira Barros denun- 
ciou semana passada que 
está sendo ameçado de 
morte. 

Além de Valdinar Bar- 
ros, um bilhete encontrado 
em uma das salas do Sindi- 
cato dos Trabalhadores Ru- 
rais, anuncia o assassinato 
de Maria Querubina inte- 
grante do grupo de sindica- 
listas que dão sustentação 
ao vereador petista. 
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Pinduca confirma presença no Carnaval do BIC em 98 

B Campeonato Brasileiro 

Vasco e Palmeiras jogam 

com força máxima 

im. 
li* 

A Comissão técnica do 
Vasco garante que o time 
vai usar toda a força no jogo 
da final de hoje e jogará 

tranqüilo, já que ninguém 
cumpre suspenssão e todos 
os jogadores estão em boa 

forma física. 
O Palmeiras, aposta nas 

jogadas de Viola para domi- 
nar a partida e conquistar o 
penta. se igualando ao Fla- 
mengo. 
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Moto-taxistas reagem a 

ordem de paralisação 

Valdinar Barros, é 
ameaçado de morte 

Manifestantes pedem mudança 

na política do governo 

Fernando Henrique Car- 
doso durante sua visita ao 
Centro de Tecnológico da 

Aeronáutica, mudanças 
urgentes na sua política 

Pelo menos 300 mani- 
festantes atenderam a 
mobilização da Cut- Cen- 
tral Única dos Trabalhado- 
res e dos partidos de es- 
querda para comparece- 
rem a uma manifestação 
em São José dos Campos 
que pediu ao presidente 

econômica. 
Na oportunidade. FHC 

garantiu a queda de juros. 
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A Portaria expedida 

pela Secretaria de Estado 

e Segurança Pública que 

proíbe o serviço de moto- 

íáxi nò Maranhão provoca 

polêmica em Imperatriz. 

Para o presidente do Sin- 

dicato dos Moto-laxislas, 

Edison Caldeira não cabe 

ao Secretário Raimundo 

Cutrim baixar uma porta- 

ria. 

O sindicalista conclama 

as empresas e os próprios 

motoqueiros para mostrar 

aos governos federal, esta- 

dual e municipal que a pa- 

ralisação do serviço resul- 

tará no agravamento do 

desemprego na cidade. 

A determinação divide 

a opinião pública que em 

93% aprova o serviço de 

molo-láxi por ser prático e 

barato. 
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O superintendente do Sistema Tucanu's de Co- 
municação, apresentador Conor farias firmou nes- 
te sábado contrato com Pinduca para o carnaval 

do ano que vem. 
Depois de investir pesado para dar melhor qua- 

lidade de som e luz a sua banda, Pinduca promete 
fazer em 98 no Balneário Iate Clube,o melhor car- 
naval da região. 

O rei do carimbo, manifestou sua alegria em 
ter a oportunidade de estar em Imperatriz em um 
dos clubes mais reconhecidos da cidade. 

"O contrato", explica Conor, "tem o objetivo de 
proporcionar aos foliões que visitarem o Bic du- 
rante o carnaval de 98, a maior festa que eles 
possam esperar; serão 3 dias de muita animação, 
e não poderíamos pensar em outro para fazer esta 

animação a não ser o Pinduca" concluiu. 
A primeira realização do carnaval no Bic, foi 

sucesso, e a crítica, confirmou o que disse o pú- 
blico. 

"A primeira vez, ninguém esquece, a segunda 
vai ser melhor" frisou Pinduca ao assinar contra- 
to. 

Embaixadora da Noruega 

visita Araguaína 

Desembarca na próxima 
terça-feira em Araguaína a 
Embaixadora da Noruega 
Liv A. Kerr , ela vem ao To- 
cantins conhecer os proje- 
tos do governo do estado 
em áreas Agro-Industrial. 

■ Polícia 

Acompahada do governa- 
dor Siqueira Campos, Liv 
Kerr terá uma agenda lotada 
desde sua chegada ao esta- 
do vizinho até seu embarque 
para Brasília, previsto para 
às 18:00hs. Página 5 

Santos pune responsáveis 

por violência contra lavrador 

Sub-tenente Santos, Delegado de João Lisboa 

O Sub-tenente Santos, 
delegado de polícia de 
João Lisboa prometeu pu- 
nir servidor municipal co- 
nhecido como Domingos, 
acusado de ter agredido 
um lavrador e sua espo- 
sa. 

O delegado anunciou o 

afastamento de Domin- 
gos que responde por ter 
ivadido a residência de 
Antonio Cardoso da Silva 
no bairro Norte Sul com 
uma arma em punho. 
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- Futebol 

Senado deve receber Lei Pelé 

na terça-feira 
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Op imão Íl V) Música 

Juventude transviada, 

família desequilibrada 
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Planet Hemp faz show sob 

policiamento ostensivo 
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Valdinar Barros denuncia atentado contra sua vida 

O vereador do Partido 
Trabalhista de Imperatriz 
Valdinar Pereira Barros. 
está novamente na mira de 
pistoleiros. Ele esteve na 
Subsecretária de Seguran- 
ça Publica , onde entregou 
ao chefe do órgão . o dele- 
gado Luciano Abreu, cópia 
de um bilhete ameaçador 
encontrado em uma das 
salas do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais. O docu- 
mento anuncia o assassi- 
nato de Maria Querubina. 
integrante do grupo de sin- 
dicalistas rurais de apoio 
ao vereador Valdinar Bar- 
ros. assentado na famosa 

Fazenda Criminosa. Ele. 

Petista teme pela sua vida e recorre ao subsecretário de Segurança Pública 

vem sendo seguido siste- 
maticamente por dois ele- 
mentos desconhecidos, 
que inclusive, conforme fri- 
sa o vereador, montaram 
vigília nas imediações do 
sindicato. O parlamentar, 
aguarda da policia civil, que 
os pistoleiros sejam 
desmobilizados o quanto 
antes. Vale aqui lembrar, 
que há cinco anos. na prin- 
cipal Avenida da vila Cafe- 
teira. uma das periferias da 
cidade, Valdinar Barros 
sofria violento atentado a 
bala que lhe custaram per- 
furações nos pulmões e fí- 
gado. Neste mesmo aten- 

tado um dos seus compa- 

mais conhecido como 
Chiquinho teve a sua vida 
ceifada pelos pistoleiros 
profissionais. E agora, por 
incrível que pareça, nem 
os criminosos pistoleiros e 
nem os mandantes, foram 
ainda presos pela policia ci- 
vil. E^novamente, o cená- 
rio de violência e sangue, 
poderá se repetir, tendo 
como alvo o petista Valdi- 
nar Pereira Barros. Ele 
aguarda providências ime- 
diatas das autoridades com- 
petentes, para que soluci- 
onem essa situação, haja 
vista que um cidadão de 
bem não pode mais se mo- 

vimentar na sua própria ci- 
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denunciou que há dois dias nheiros. Francisco da Silva. dade. Vnldiníir Barros (I^T) afirma que tem recebido freqüentes ameaças de mortes 

Prefeitura fiscaliza casas noturnas 

Casas de prostituições 

podem ser fechadas pela 

prefeitura. 0 Ministério pú- 
blico elaborou o projeto de 

lei que pune os infratores. 
0 que não se pode é ser co- 

nivente com essas atitudes 

de pessoas de baixa estirpe, 

que na verdade não têm ne- 

nhum caráter para realizar 
a justiça em nossa cidade. 

E uma atitude elogiável a do 

Promotor Zanonni Passos 
de promover a justiça em 
Imperatriz. A falta de com- 

paixão com relação as crian- 

ças. Espera-se que realmen- 
te essas autoridades polici- 

ais venham agir, no sentido 
de fazer acontecer a justiça 

social. 
No ponto de vista do pro- 

motor Zanonni Passos, as 

casas de prostituições que 

desacatarem a lei, devem 
sofrer duras punições já que 
"a lei foi feita" para ser cum- 

prida, acrescentou. No caso 
uma lei que obrigue a cas- 
sação de Alvará de Funcio- 

namento de casas noturnas, 

hotéis, motéis e similares 
que hospedarem crianças e 

adolescentes. Os menores 
somente poderão estar nes- 
ses locais acompanhados 

dos pais ou responsáveis ou 

com autorização escrita. 0 

procedimento poderá pos- 

sibilitar um efetivo contro- 
le proibindo a exploração 

sexual de crianças e adoles- 

centes. Consta do pacote 
de recomendações do Mi- 
nistério Público, também 

Vanderli faz balanço das ações 

da Câmara de Montes Altos 

As ações Legislativas 
da Câmara Municipal de 
Montes Altos, estão sen- 
do consideradas positivas, 
no ponto de vista do vere- 
ador Vanderli da D-20. que 
acrescenta a união de to- 
dos os parlamentares mi- 
rins, que na medida do 
possível, tem aprovado os 
requerimentos e projetos. 

Quanto a administração 
do Poder Executivo de 
Montes Altos,ele tece 
duras criticas, afirmando 
que o município não tem 
uma administração séria e 
competente. 0 vereador 
Vanderli da D-20. ressalta 
que neste primeiro ano de 
mandato da prefeita Patrí- 
cia Castilho, nenhuma 
obra foi executada no sen- 
tido de melhorar a cidade. 
O vereador afirma tam- 
bém que a Prefeitura re- 
cebeu uma quantia muito 

alta. dinheiro esse. que 
segundo o parlamentar, 
foi o recurso enviado pelo 
governo do Estado refe- 
rente ao Fundo de Parti- 
cipação dos Municípios 
(FPM). Vanderli da D-20 
insiste em dizer que a úni- 
ca coisa que a prefeitura 
de Montes Altos vem rea- 
lizando até agora ê a cons- 
trução do prédio do Fó- 
rum. que segundo ele. de- 
verá ser concluído ainda 
neste mês. Vanderli da D- 
20. diz que outra preocu- 
pação dos parlamentares 
e principalmente do povo 
montealtense. é o asfalta- 
mento da estrada que liga 
Montes Altos ao vizinho 
Município de Governador 
Edson Lobão. Ele relata 
que a população sofre mui- 
to com a falta da rodovia, 
pois. segundo ele com a 
construção da estrada, o 

progresso da cidade de 
Montes Altos, iria com 
certeza ser desenvolvi- 
do. O parlamentar mirim, 
disse que antes de chegar 
a ser um representante 
legal do povo. trabalhava 
em seu carro, uma D-20, 
fazendo o transporte de 
pessoas que residem na- 
quela cidade para Impe- 
ratriz e que o dinheiro 
que ele ganhava dava mal 
para pagar os gastos que 
tinha com o veículo. 
Vanderli da D-20. ressal- 
ta ainda que não é só ele 
quem reclama com a dura 
situação em que se en- 
contra aquela estrada, 
mas que muitos outros 
motoristas também fa- 
zem suas reclamações 
junto a Câmara Munici- 
pal para que providênci- 
as sejam tomadas nesse 
sentido. 

com sentido de fichar 011 de 

fixar responsabilidades do 

município em relação as po- 
líticas de prevenção e 

marginalização de jovens. 
O promotor da infância e 

juventude, Márcio Tadeu 

Silva, afirmou que a Câma- 
ra já aprovou medidas de 

proteção, como a lei que 

regulamenta o comércio de 
cola de sapateiro. A lei que 

proíbe a venda de bebidas 

acólicas à crianças e adoles- 

centes, sob pena de multa, 
suspensão e cassação do 

Alvará do comercia, e 

faltoso, entre outros. 

Out-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
se 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato c 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 
ONDE SEI FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Cortolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Iniperatriz-Mranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

o O 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (U Ciretran), 

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

Diretor e Instrutor: 

Homero e Franco 
Rua Ceará, //.V.V - 

McrraJinlio 
Ci'/. Manoe/ /lain/rira - 

('entro 
/m/irra In/ 1/1 

Fones: (OUK) 721-2 I ir»/2r»0(i 
(VI. (()«»*) 1)77- :{2ir»/2."»l 

f 1>F( ORAÇÕES RENASCER] 

Cortinas, carpetes, tapetes, paviflex. alinofadas, 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

está Conosco". SI. 4ó,7 

^     Foíle: (098) 721 -063 1 

A\ Getúlio Vargas. 1459 - Imperatriz-MA 

blocamos cortinas e 

carpetes 
e fazemos reformas 
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Sindimir promove j antar 

de confraternização 

O Sindicato das Indústri- 
as de Madeiras e Móveis 
de Imperatriz e Região 
(Sindimir) realizou, sexta- 
feira, às 21h. um jantar de 
confraternização no restau- 
rante "Boi na Brasa", loca- 
lizado no Entroncamento. 

O evento conseguiu reu- 
nir expressivo numero de 
associados da entidade, 
além de familiares e convi- 
dados especiais, caso do 
prefeito Ildon Marques, do 
tenente-coronel Diógenes 
Dantas (comandante do 
Quinquagesimo Ba 1 alhao 
de Infantaria e Selva - 50° 
Bis). Vilson Estacio Maia 
(presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz - ACII) e Dom 
Afonso Felipe Gregory 
(bispo da Diocese de Impe- 
ratriz). 

Ildon Marques colocou 
em evidência o trabalho 
que a indústria madeireira 
t—<q prestado ao incremen- 
to 'da economia imperatri- 
zense. 

O chefe do Poder Execu- 
tivo ratificou que as crian- 
ças são o futuro da cidade 
e do Pais e. por isso. é que 
tem priorizado os progra- 
mas que visam apoiar as cri- 
anças de Imperatriz. 

Em entrevista exclusiva 

II 

m. 

Ildon Marques diz que a 
ao Capital, o presidente do 

Sindimir, industrial lido Eu- 
gênio Costenaro. disse que 
se tratava de um aconteci- 
mento que visava a confra- 
ternização entre o sindica- 
to. seus associados e fami- 
liares, bem como um con- 
tato direto com outros se- 
tores envolvidos no proces- 

cria tua é o futuro do País 
so de desenvolvimento da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

"O nosso sindicato tem 
trabalhado bastante no sen- 
tido de incrementar as ati- 
vidades do setor madeirei- 
ro", destacou. 

O ex-presidente do 
Sindimir, Alair Chaves Mi- 

randa. abriu os trabalhos in- 
formando que o Instituto 
Nacional dos Recursos Na- 
turais Renováveis (Ibama) 
acaba de descubrir que a 
Muiracatiara é uma madei- 
ra alternativa para a produ- 
ção de mogno. 

No rápido pronunciamen- 
to que fez, lido Costenaro 
disse que é "com muita ale- 
gria que recebemos todos os 
nossos convidados em nos- 
sa casa", desejando a todos 
um feliz Ano Novo "e uma 
boa confraternização". 

O tenente-coronel Dióge- 
nes Dantas fez uso da pala- 
vra. oportunidade em que 
ressaltou que "não poderia 
se furtar de fazer um agra- 
decimento de público ao se- 
tor madeireiro pelo apoio 
que tem prestado ao 50° Bis, 
um apoio desinteressado e 
espontâneo". 

"E muita alegria estar nõ 
convívio de todos vocês, os 
nossos companheiros ma- 
deireiros, nós tivemos a 
grande sorte de ter come- 
çado com todos esses com- 
panheiros desse sindicato e. 
hoje. estamos bastante feliz 
por estar aqui no meio de vo- 
cês", as palavras foram ditas 
pelo industrial Bento 
Scandian, ex-presidente do 
Sindimir. 

ía-MA festeja sucei 

em suas atividades 

O Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura 
do Estado do Maranhão 
(Crea-MA) também esteve 
em festa na noite de sexta- 
feira. 

O órgão realizou confra- 
ternização nas dependênci- 
as da Câmara de Vereado- 
res de Imperatriz, às 20h, 

oportunidade em que esti- 

associados e convidados 
especiais. 

O prefeito Ildon Mar- 
ques, convidado especial, 
também esteve 
prestigiando a programa- 
ção levada a efeito pela di- 
retoria regional do Crea- 
MA. 

O engenheiro civil José 
Henrique, diretor do Crea- 

fez um balanço positivo das 
atividades desenvolvidas 
ao longo do exercício que 
se finda, destacando que 97 
"foi um ano bom para a exe- 
cução do cronograma que 
nós colocamos em prática". 

Em Imperatriz, o Crea- 
MA fica localizado no pri- 
meiro andar de um prêdo 
próximo ao antigo Cine 

Igreja Universal do Reino 
de Deus). 

Desde que tomou posse 
no cargo. José Henrique 
vem desenvolvendo um tra- 
balho no sentido de incre- 
mentar as atividades do ór- 
gão que dirige e promover 
maior intercâmbio entre 
seus associados. "É uma 
missão difícil, mas não im- 

veram presentes diretores, MA na Região Tocanüna, Maraba (hoje templo da possTvera™Z, 

Zona rural de São Luís em discussão 

Os grandes problemas 
ocasionados pela irregulari- 
dade e disputa de terras na 
Ilha de São Luís é o pano de 
fundo das discussões do I 
Encontro das Comunidades 
Rurais de São Luís, que 
acontece até hoje na Asso- 
ciação de Moradores da 
Vila Esperança. 

Representantes de oiten- 
ta comunidades estão reu- 
nidos. desde sexta-feira, a 
fim de traçar novas diretri- 
zes para o próximo ano nas 
áreas de terras ligadas à pro- 
dução. saúde, educação e 
sindicalismo. 

O evento tem o apoio da 

Associação de Saúde da Pe- 

riferia do Maranhão (ASP) 
e do Instituto de Terras e 

Colonização do Estado do 
Maranhão (Iterma). Rai- 
mundo Nascimento dos 
Santos, conhecido como 
Mangueira, um dos coorde- 
nadores do evento, disse 
que a intenção do encontro 
ê ampliar o foco de atuação 

para São José de Ribamar, 
Paço do Lumiar e Raposa. 

No evento está sendo 
exposto que mesmo com 
algumas dificuldades o 
Iterma tem avançado bas- 
tante na regulamentação de 
terras na zona rural, onde 
várias comunidades recebe- 
ram o título de propriedade. 

Gôncavo e Gonvexo 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora 

1.074 dias! 
Se vocês pensam que nóis fumos - se simhora nois 

inganemos vocês ói nois aqui outra vez! 
Cadê as obras! Cadê as obras! Cadê as obras... 

Governadora em Imperatriz a coisa esta feita, falta se- 
gurança pública em todos os sentidos. Ladrões, assassinos, 
cstupradores, assaltantes e marginais são os donos da cida- 
de. 

Não tem n inguém que tenha coragem de sair de sua casa 
após às 22h00. Excelência, o MA-Novo Tempo, ainda não 
chegou em Imperatriz para o cidadãos de bem. 

Ai! o povo diz, governadora lá vem o golpe, lá vem a 
reeleição. Cadê a segurança do povão? 

Bom dia, 
governadora II 

1.074 dias! 
Conseqüências da crise 
(Ou o descaso do "Novo Tempo" para com o povo de 

Imperatriz?) 
Até o momento, governadora, a senhora ainda não con- 

seguiu realizar as obras anunciadas durante sua campa- 
nha eleitoral. Revoltada, a comunidade imperatrizense pede 
que elas saiam dos papéis e sejam realmente colocadas em 
prática. 

Só que, pelo andar da carruagem, pouca gente acredita 
que tais obras possam acontecer daqui até as eleições do 
próximo ano. O tempo é pequeno e o imperatrizense não 
quer se deixar enganar com promessas que jamais serão 
cumpridas. 

Os mil, cento e setenta e três dias do seu governo foram 
em vão, tendo em vista que a senhora esqueceu completa- 
mente a segunda maior cidade do Estado. Não demonstra 
ter nenhuma respeito para com o povo de Imperatriz. 

Ano que vem, governadora, tem eleição. Aí será tarde 
para chorar o leite derramado. O povo dará uma justa res- 
posta nas urnas não votando cm quem a senhora mandar. 

A violência está tomando conta de Imperatriz, sem que 
nenhum providência seja tomada no sentido de dotar o 
aparelho de segurança pública das condições necessárias 
para o bom andamento de suas atividades. 

Marginais e viciados estão agindo até mesmo no Centro 
e em plena luz do dia, numa verdadeira afronta aos polici- 
ais. Como mudar, então, este caótico quadro? 

Está difícil de se encontrar uma resposta, pois como o 
próprio título já sugere, são conseqüências da crise, (ou o 
descaso do "Novo Tempo"para com o povo de Imperatriz). 

B/c 
agita 

Neste domingo, sem medo 
de errar, uma das grandes 
opções para o imperatrizen- 
se passar o dia de folga é ir 
ao Balneário Iate Clube 
(Bic), localizado às mar- 
gens do rio Tocantins. í/i, 
com certeza, uma pesada 
programação espera por 
você e seus am igos. 

Cafifa 
é o bicho 

O senador Epitácio Cafe- 
teira, candidato ao Gover- 
no do Estado, visita Impera- 
triz e municípios da Região 

Tocantina. Na terrinha do 
Frei, por exemplo, aprovei- 
ta para rever antigos corre- 
ligionários políticos e conce- 

der entrevistas aos órgãos de 
c o m uni cação, destaca n d o 
como pretende colocar em prá- 
tica sua campanha eleitoral. 

Elefante X PM. 

A velha história que diz que 
um elefante incomoda muita 
gente foi contrariada com 
Paulo Marinho, que conse- 
guiu incomodar os políticos 
maranhenses, que tem 
pretençõo as eleições 98 ao 
Senado. 

Hoje o candidato ao Sena- 
do RM. está liderando as 

pesuisas em todo o Estado do 
MA. K a 2''pesquisa que PM. 
sai na frente. O grande pro- 
blema dos demais candidatos 
ao Senado em 98 é a falta de 
trabalho, de visitar todo o Es- 
tado, de conversar com o 
povo, isso ele tira de letra. 

l TCT 
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VALE TRANSPÓRTÉ 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito imnortantp nac 

Presente no Imposto de Renda. O nosso^e^artamento^e^rndas^stá^disDosicãoTjq''6^3^05 6 empregadores. 

desejam for„,L Vale Transporte Se"h0reS 1» 
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Assinando convênio 
Repercute deforma positi- 

va o convênio assinado entre 

Prefeitura Municipal e a Co- 
operativa dos Marchantes de 

Imperatriz dando concessão 
para que a en tidade faça a 

administração do Matadou- 
ro Público Municipal A 

transferência aconteceu no dia 
28, em reunião realizada no 

gabinete do prefeito Ildon 
Marques. 

O chefe do Poder Executi- 
vo destacou a importância do 

acordo entre o Poder Público 

e o setor privado, acrescentan- 
do que "a experiência tem 

mostrado, no Brasil, que as 
coisas que são administrados 
pela atividade privada têm 
dado mais resultado do que 
aquilo que c administrado 
por autarquias, pelo setor pú- 

blico". 
O prefeito completou escla- 

recendo que a sua maneira de 

administrar ê simplificada, 
pois segundo ele, o sucesso de 
sua administração está no 

simplicidade das suas atitu- 
des. 

Por sua vez, o presidente 
do Sindicato dos Marchantes, 

José Carlos Soares, comentou 
a importância da assinatura 
do contrato de ocupação de 
üso do matadouro. A esse res- 

peito, disse: "este é um passo 

Thompson Motta 

muito importante no que diz 

respeito à modernização do 
setor, onde cada classe vai 

administrar aquilo que en- 
tende c o prefeito, numa de- 
cisão acertada, está entre- 
gando o Matadouro Munici- 

pal para uma classe que sabe 
o que vai fazer c que vai me- 

lhorar o aspecto do forneci- 
mento de carne na cidade". 

Respirando melhor 
O comércio dc Imperatriz 

registra aquecimento em suas 

vendas em face da aproxima- 
ção das festas dc Natal c Ano 

Novo. O Ca/çadão, maior 
centro comercial da Região 

To cantina, tem movimento 
acentuada de consumidores. 
A tendência ê de continuar 

melhorando em virtude da 
aproximação do dia 25, 
quando todos festejam o nas- 
cimento do Menino Jesus. 

Envelhecimento 
saudável 

A Un iversidade Estadual 
do Oeste do Paraná 

(Unioeste), apoiou a campa- 
nha nacional "Caminhada do 

En velh eci mento San dá vel" 

realizada para conscien tizar 
a sociedade sobre a necessida- 
de da preparação para o en- 

velhecimento. Em 2025, o 
Brasil terá 32 milhões e ocu- 

pará o sexto lugar no ranking 

mundial de idosos. 

Entre linhas 

■ Neste domingo, o Mercadinhn, maior centro 
nhastcredor de hnrtifrutigranjciws da Região Tocantina. 
estará m o vim en tadissi m o. Lá, a pessoa encontra dc tudo. 
Vem produtores dc várias regiões do País. Todas as ruas 
próximas ao logra douro ficam bloqueadas para a 
comercialização dos produtos. 

■ Açailândia continua sendo ignorada pelo prefeito 
Dcusdcdith Sampaio. Agora, anuncia que pretende sair 
candidato estadual. Ocupava tal cargo quando decidiu 

' concorrer ao governo do vizinho município. Pode? 

O é uma publicação dc 

Sistema Tu<attu's de Produtões 
f 
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Narciso Pires lllya Nathasje Josafá Rama,ho 
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Drogas, família e sociedade 

por Maria das Graças 
Mãe e médica 

Vivemos em sociedade. 
Seu núcleo primevo, a famí- 
lia patriarcal. É 

determinante dos padrões 
de comportamento vigen- 
tes nessa sociedade. A co- 
meçar^ela definição dos pa- 
péis masculino e feminino 
a serem desempenhados 
por pais e mães 

ambivalentes quanto à esse 
mesmo papel. O pai é o pro- 
vedor. Mãe. o ninho aque- 
cido e aconchegante em 
que pese o apelo do siste- 
ma à sua força de trabalho 
e à efetividade dessa força, 
pois o mundo e cada vez 
mais competitivo e hostil. 

Outro aspecto a ser real- 
çado é a sofisticação dos 
meios de obtenção do pra- 
zer indispensável ao equilí- 
brio físico e psicológico do 
indivíduo, pois não somos 
máquinas e o lazer é a re- 
compensa natural ao esfor- 
ço do homem pelo bom de- 
sempenho do seu papel na 

estrutura social a que per- 
tence. 

Portanto, nosso papel é 
fundamental na 
estruturação psicológica 
dos nossos filhos, nossos 
jovens que agregados à nos- 
sa volta ou a nossa roda de- 

senvolvem padrões de com- 
portamento semelhantes 
ao vivenciado no universo 
familiar. Daí, infere-se que 
ensinamos com o exempl, 
não com as palavras, apesar 
de, às vezes, precisarmos 
usá-las para esclarecer so- 
bre as mais variadas situa- 
ções de risco decorrentes 
da busca do prazer sem 

discernimento. 
Beber e bom? Sem his- 

tórico familiar de dependên- 
cia, como estimulo para a 
socialização, para a confra- 
ternização, com equilíbrio e 
deixando as chaves do car- 
ro com aquele que já se 
motiva sozinho para o con- 
vívio social, pode ser bom. 

Fumar faz mal à saúde. 
Isto já está interiorizado 
pela presença constante 

deste alerta providencial 
nas telas das nossas tvs. 
Neoplasia maligna do pul- 
mão estatisticamente com- 
provada. Cegueira. 

Cannabis sativa. Medica- 
mento propalado para trata- 
mento do glaucoma e po- 
tencialmente introdutor de 
produtos viciantes em me- 
nor tempo de uso, como a 
morfina, que já vitimou figu- 
ras célebres submetidas ao 
estresse da profissão, mes- 
mo que profissão fosse um 
prazer, como cantar. Emo- 
ciona-me um depoimento 
de um cantor famoso, vivo 
até hoje em que agradece á 
sua mulher, cujo nome. deve 
soar como melodia aos 
seus ouvidos, a cura e a sua 

sobrevivência, em local 
ermo. dando cabeçadas na 
parede, de desespero pela 
droga, que ao contrário do 
seu potencial destrutivo é 
mais fácil de ser abandona- 
da que o álcool. Hoje, duran- 
te suas apresentações, con- 
some apenas o prosáico 
café nosso de cada dia. Que. 

inocentemente utilizado 
como reforçador, cumpre o 
seu papel de droga menos 
tóxica. 

Vivamos com prazer, 
mas procuremo-lo nas coi- 
sas simples da vida. como a 
proximidade dos nossos 
afetos, nossa família, nos- 
sos amigos que se provam 
nos momentos de desacer- 
to; amigo é o que nos cobra 
atitudes mesmo nos provo- 
cando dor. pois ele está lá 
para solidarizar-se em nos- 
sos momentos difíceis. A 
vida é simples. Feita de 
momentos bons, instantâ- 
neos que emoldurados nos 
recordam, quando nfvcbbi- 

,tamq>. i|iu- valeu a pena. 
Outros momentos bons po- 
derão ser vividos quando 
recuperarmos nossa capaci- 
dade de apreciá-los e 
promovê-los. Momentos 
bons como este que me pro- 
porcionou a oportunidade 
de levar quase nada de um 

universo sombrio, mas real 
e próximo o suficiente para 
nos apecebermos dçVs, 

Sexo, drogas e rock'n'roll 

Maria Viana Freitas 
Mulher 

O slogan moderno 
explicita e enumera aspec- 
tos da vida buscados numa 
rota seguida por tantos, de 
modo contínuo, até que se 
perceba que ha um preço 
para tanto em tão pouco 
tempo. 

O sexo é um valor huma- 
no que transcende ao tem- 
po, a civilizações, c corro- 
bora a vida. Enfocado sob 
diversos ângulos, moral, le- 
gal. natural, é. ao fim de 

tudo. responsabilidade indi- 
vidual. embora para tomar 
posse dele conscientemen- 
te seja preciso estar inseri- 
do no contexto. Ser homem 
e mulher implica mais do 
que copular. envolve atitu- 
des concorrentes para que 
tal se dê e inclui riscos a 

considerar. 
• Ser moderno consiste 
em ser atual e informado. 
Nestes tempos de Aids. é 
inconcebível o desconheci- 
mento da prevenção que 
inclusive é o mesmo de ou- 

Juventude transviada, 

família desequilibrada 

tras tantas patologias desde 
outras épocas: como tam- 
bém, em tempo de campa- 
nha pró-aborto. ainda se 
desconheça a prevenção da 
gravidez. Ser moderno não 
dispensa abster-se de prá- 
ticas promiscuas como a 
multiplicidade de parceiros, 
a bigamia. o sexo fortuito. 

Sem esquecer a sociedade 
conjuga] como direcionadora 
do impulso sexual para o com- 
panheiro: o chamado sexo 
amoroso. 

Drogas e sexo são estreita- 

mente relacionadas no capítu- 
lo compulsão. Ao cessar o be- 
ber compulsivo, o sexo mascu- 
lino extrapola no terreno sexu- 
al: ao contrário do sexo femini- 
no que [xia própria condição de 
matriz da vida vê diminuído o 
potencial de estabelecimento 
da ninfomania. 

A pressa de viver ou a ne- 
cessidade de viver intensamen- 
te. c questão dc ótica. ^ 7: 
ro com você só gost S4 -s 
você, so laço com voce. pude 
ser a saída para a qualidade do 
prazer. Como diria Lulu Santos. 

O homem é sinal 

por Raimundo Primeiro 

Da Redação 
A questão do comporta- 

mento familiar tem sido mo- 
tivo de discussão desde 
prisca era. Freud também 
tem sua visão sobre polêmi- 
co e insolúvel tema. 

Os tempos se moderniza- 
ram. a humanidade avançou 
em diversos aspectos, toda- 
via esqueceu-se de continu- 
ar priorizando assuntos rela- 
tivos ao seu comportamento, 
notadamente a importância 
da harmonia no ambiente fa- 
miliar. Uma casa tranqüila, 
próspera, é sinal inconste de 
que seus moradores são pes- 
soas que primam pelo respei- 
to. o crescimento dos laços 

familiares. 

Conversando dia desses 
com uma dona-de-casa resi- 
dente na Nova Imperatriz, ela 
dizia que "hoje poucas pes- 
soas estão, respeitando o seu 
próximo, não levam em con- 
sideração a união familiar". 
Concordo com ela. Eu mes- 

mo. na qualidade de profissi- 
onal da imprensa cobrindo os 
fatos que marcam o dia-a-dia 
da Grande Imperatriz, já 
pude constatar o que a leito- 
ra afirmara de forma categó- 
rica. 

Nossos jovens não estão 
preocupados com o futuro do 
País. Pelo contrário, estão é 
se drogando e não pensam 
no amanhã, nem mesmo sa- 
bem o que serão quando atin- 
girem outro estágio da vida. 

A incerteza e a inseguran- 
ça dos nossos jovens deixa- 
ram de pernas tortas, sem al- 
ternativas, à família brasilei- 
ra. Difícil, pois, encontrar 
uma solução quando muitos 
deles assumem mesmo o 
lado marginal, ser uma pes- 
soa totalmente 

descompromissada com as 
causas que colocarão o País 
em posição privilegiada, no 
Ano 2000. 

E por isso que digo; "ju- 
ventude transviada. família 
da desequilibrada". 

por Wilson Filho 
Advogado criminalista 

O ser humano é natural- 
mente um sinal: consta de 
uma realidade corporal pe- 
netrada por um espírito 
(alma espiritual), embora 
transcenda o corpo, acha- 
se (encarnada) nele. Foi 
feita para atingir no corpo 
a sua perfeição. 

Consequentemente a car- 
ne é o espelho ou a ex- 
pressão natural da alma: o 
corpo é um véu que vela 
e. ao mesmo tempo, reve- 
la o íntimo do homem, 
muitas vezes sem que ele 
saiba. 

Assim, todo homem, 
queira ou não, é mensa- 
gem que se manifesta atra- 
vés da carne. Essa condi- 
ção constitui uma das gran- 
des leis que regem a exis- 
tência do homem sobre a 
terra. A plenitude de seus 
atos deve fazer com que o 
corpo seja a expressão 
mais perfeita possível do 
seu ser espiritual e mate- 

rial, pois é a alma. 
Vê-se, pois, que o pro- 

grama de todo homem 
vem a ser em última análi- 
se, o seguinte: o homem 
tem que se auto afirmar 
como um ser existencial, 
dando o mais rico sentido 
de sinal que ele mesmo é. 
mediante todo e qualquer 
de seus atos. 

Por todo o seu devenir. 
em qualquer de seus atos. 
o homem deve exprimir 
cada vez melhor o ideal 
com o qual está identifi- 
cando. Quanto mais o ho- 
mem é rico de vida interi- 
or. quanto mais elevado é 
o ideal que ele abraça, tan- 
to mais também é ele uma 
expressão viva, para me- 
lhor definir a sua função no 
mundo que está inserido. 
Ai' começa o homem sinal 
na sociedade e seus meca- 
nismos. transformando-se 
de acordo com a transfor- 
mação individual, e inte- 
grando-se como um ser 
social. 
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Os grandes clássicos,, conta a história da música sacra 

ÍW- 

A Editora Ediciones dei Em do obteve sucesso 

com o lançamento de "Os grandes clássicos - 

História da música clássica", que, como o 

próprio nome já diz, tem como finalidade 

número um contar a história da música 

clássica m un dial. 

"Os grandes clássicos" 
constam de 75 entregas 
compostas por um disco 
compacto e um fasciculo. 
De trés em três semanas, 
oferecer-se a como extra, 
um fasciculo da "Guia de 
Apreciação Musical". A par- 

Tir da saída do fasciculo nú- 
Tnero quarenta oferecer-se 
a dentro da obra de torma 
independente e aliernan- 
do-se com os fascículos 
correspondentes a História 
da Música, 

Os setenta e sete fascí- 
culos que contêm a histó- 
ria da música aparecem em 
ordem cronológica, desde 
as origens da música até os 
nossos dias. apesar das gra- 
vações que os acompa- 
nham arrancarem de 
Beethoven. 

Elaboraram o trabalho 
Marisa Mas. J. Martins (di- 
reção de edição). Carlos 
José Costa. Fernando Fon- 
seca. Luisa F. Pacheco (co- 
mitê de redação). Teresa 
Siza. Manuel Dias da Fon- 
seca (tradução). Rolando 
Dias (coordenação técni- 
ca). José M. Almeida. Nano 
Canhas (direção musical). 
Carlos-Jose Costa (secretá- 
rio de redação) e Marta 
Carranza. 

"Os grandes clássicos" 
diz que desde o início do 
reinado de Henrique VIII. 
a corte da Inglaterra apre- 
ciava muito um gênero de 

espetáculo musical chama- 
do "masque", comparável 
ao bailado da corte france- 
sa e as outras festas da Re- 
nascença. Coches. 
magnificamente decora- 
dos. figuravam cenas 
aleagoricas. em que os pro- 
tagonistas cantavam, dan- 
çavam. recitavam ou se 
contentavam em mostrar 
os seus belos fatos. Ate o 
século XVII. as máscaras 
da corte não têm qualquer 
interesse dramático ou mu- 
sical; são geralmente ho- 
menagens ao rei. a rainha 
ou a algum personagem 
importante, executados 
por membros da família 
real e por senhores e da- 
mas da corte. Mas o des- 
1 u mbrante florescimento 
do teatro isabelino impõe 
critérios artísticos de alto 
nível e o público, que se 
comprimiu nos novos tea- 
tros de Londres e arredo- 
res. para aplaudir as peças 
de Marlow e de 
Shakespeare. tornou-se 
exigente. 

A história da musica vai 
longe e contando com o 
apoio de muita gente, pes- 
soas talentosas. A partir de 
1612. a colaboração do po- 
eta dramático Ben Jonson. 
do arquiteto Inigo Jones. 
cios compositores AJfonso 
Ferrabosco (ca. 1575- 
1628) e Xicholas Lanier 
(1588-1666). faz da masca- 

ra um gênero lírico de qua- 
lidade. um verdadeiro es- 
petáculo musical, onde o 
centro de interesse ja não 
ê o rei mas a ficção imagi- 
nada pelo poeta e 
embelezada pela musica. 
Os carros desaparecem e 
são substituídos por um es- 
trado de vários níveis, com 
lugares cênicos ou 
innnsinns. preparadas para 
as diferentes cenas. 

Em 1617. a máscara 
lovefs made men de Ben 
Jonson, inteiramente 
musicada por Nicholas 
Lanier. utiliza o novo estilo 
recitativo italiano. É um 
exemplo interessante, mas 
isolado, de um estilo de 
melodrama que. todavia, 
não corresponde ao que 
será a opera inglesa. Esta 
só ganha forma, lentamen- 
te a partir de 1650. não pela 
imitação dos franceses ou 
dos italianos, mas pela defi- 
nição de um estilo original, 
onde a magia e o humor são 
explorados com arte. Fre- 
qüentemente. os persona- 
gens principais não cantam, 
o que os distingue dos com- 
parsas e dos personagens 
sobrenaturais. Uma curiosa 
particularidade das masca- 
ras, que asseguram, depois 
de 1560. a transição para a 
ópera (algumas proclamam- 
se "ópera"), é a colaboração 
de vários músicos, que di- 
videm çntre si as áreas e os 
actos. E o caso do exçelen- 
te rupid nu d dcntlí (1655) 
uma das primeiras masca 
ras da época republicana, ou 
do Sicgc nf Rhn d cs (1656). 
espécie de ópera em estilo 
recitativo. cuja musica se 
perdeu. 

O gênio Ludwig Van 
Beethoven 

Desde 1792, Beethoven, 
entusiasmado com o poema 
de Schiller Ode n Alegria. 
teve o propósito de lhe por 
música. No que diz respei- 
to ao tema musical do hino. 
aparece em versões, decer- 
to um pouco diferentes, em 
varias obras anteriores do 
compositor. O exemplo 
mais conhecido ê o da Fan- 
tasia. op. 80 para piano, co- 
ros e orquestra, cujos te- 
mas e formação anunciam o 
movimento final da Nona. 

O início do primeiro mo- 
vimento (allegro ma non 
troppn, um pouco maestoso). 
uma sucessão de quintas ao 
ar das trombetas. segundos 
violinos e violoncelos, dá a 
sensação de matéria sono- 
ra ainda sem organizar e 

serve de fundo para a apari- 
ção progressiva do primei- 
ro tema, enunciado de ma- 
neira explosiva. O movi- 
mento construído rigorosa- 
mente com forma de sona- 
ta. elimina no entanto as 
repetições convencionais: 
com efeito, a repetição da 

exposição não é efetuada e 
a re-exposiçào esta profun- 
damente transformada. 
Esta transgressão formal dá 
ao allegro o aspecto de um 
imenso desenvolvimento e 
uma potência extraordiná- 
ria. 

O Srhcrzo. que se situa 

excepcionalmente numa 
segunda posição, constitui 
principalmente uma apolo- 
gia do ritmo, os golpes de 
timbal dados desde os pri- 
meiros compassos, que se 
repetem a seguir, freqüen- 
temente. confirmam esta 
impressão. 

Oratórias e cantatas, gêneros 

muitas vezes confundidos 
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O "Santo Enterro", de Caravaggio, pintado para 

Santa Maria em Vallicella 

"Os grandes clássi- 
cos" também consegue 
êxito em Imperatriz. 
Tudo resultado da di- 
versidade dos assuntos 
que englobam. Oratóri- 
as e cantatas. por exem- 
plo. e uma dessas pro- 
vas. 

As denominações de 
oratório e cantata foram 
muitas vezes confundi- 
das. O próprio Bach ba- 
tizou de Oratório dc Na- 
tal um conjunto de 
cantatas. Contudo, estas 

palavras designam dois 
' gêneros de composição 
vocal, não cênica, nor- 
malmente muito dife- 
rentes. O oratório e es- 
sencialmente narrativo 
e dramático: conta, sem 
mostrar, uma ação de 
caráter sagrado ou mo- 
ralista. 

A cantata e lírica: ex- 
prime sentimentos que 
podem ser, tanto religi- 
osos, como profanos. 
Contudo, se o oratório se 
torna profano ou lírico e 

se cantata se torna dra- 
mática ou narrativa, a 
confusão dos gêneros e 
inevitável... Desde o fim 
do século XVII, a mes- 
ma denominação englo- 
ba gêneros diferentes, 
conforme os países. A 
cantata italiana e a 
cantata francesa são 
profanas; a primeira é 
mais lírica, a segunda 
mais narrativa. A 
Kantatc alemã é uma 
composição religiosa, 
para solistas, coros e or- 
questra. sem elemento 
narrativo, o que na Itá- 
lia, na França e na In- 
glaterra se chama sinfo- 
nia sacra, molct, conccrt 
spiritual ou anthem. 

O oratório nasceu em 
Roma no Oratório de 
Vallicella. O seu apare- 
cimento não constitui 
uma mutação da Sacra 
rapprescnyazione, como 
naturalmente se crê, 
mas um desenvolvimen- 
to da lande. 

Desde que um tropo 
dialogado tinha institu- 
ído, no século X, a tra- 
dição do drama 
litúrgico, o teatro religi- 
oso acompanhado de 
cantos e danças conhe- 
ceu um considerável 
sucesso popular. Contu- 
do. o espirito puritano 
da Contra-Reforma le- 
vantou-se contra o que 
considerava uma profa- 
nação dos mistérios 
cristãos e da História 
santa: no momento em 
que Cavalieri lhe abria 
novos horizontes 
(Rappresentazion c di 
Anima c di Corpo, 
1600). a"representação 
sacra" estava condena- 
da pela Inquisição. 
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Proòfiçdo òe filmes em VHS, S-VHS; U-MATIC e BETA-CAM I 

ProÒMçdo òe áudio editado por computadores gráficos 

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

Liberdade! 

Este é o novo slogan do 
senador Epitácio CaFEteira 
rumo ao governo do estado. 
Bastante a vontade, o sena- 
dor reafirmou o que já vinha 
sendo comentado nas emis- 
soras de Rádio de Impera- 
triz. Cafeteira, porém des- 
mentiu os boatos de que ele 
estava fora da disputa das 
eleições de 98. 

Duas 

Somente duas emissoras 
de TV estiveram presentes 
na coletiva cedida pelo can- 
didato ao governo do esta- 
do. A TV Capital (Record), 
e a TV Nativa, filiada a rede 
Manchete de televisão. A 
Rádio Capital, Nativa e Im- 
peratriz, além do Jornal Ca- 
pital sabatinaram o senador 
da República. 

Cafeteira em 
Imperatriz 

» A mais importante reali- 
zação do Governo de Cafe- 
teira em Imperatriz é o sis- 
tema de abastecimento de 
água, resultado de uma con- 
sulta à população quando 
pela primeira vez instalou 
aqui o seu Governo 
Itinerante, uma prática de 
administração que Cafetei- 
ra sempre cumpriu com 
muito respeito e fidelidade 
às necessidades da popula- 
ção, 

O sistema de abasteci- 
mento d'água de Imperatriz 
é um empreendimento de 
grande alcance social e um 
dos mais modernos da Amé- 
rica Latina. 

As 
principais 

As principais ações de- 
■ senvolvidas pela Caema no 

Governo Cafeteira foram as 
seguintes: 

1) Implantação do siste- 
ma de captação de água bru- 
ta no rio Tocantins com 

poço desarenador de bom- 
bas de sucção. 

2) Estação elevatória 
composta de quatro conjun- 
tos moto-bombas de 300 
HP e vazão de 1.800,00 L / 
H. 

3) Duas adutoras: uma 
de água bruta, com 1.000 
m de extensão em tubos de 
ferro fundido com diâme- 
tros variando de 400 a 900 
mm. 

4) Estação de tratamen- 
to com capacidade de 
5.400.00 L / H em sua pri- 
meira etapa. 

5) Duas estações 
elevatórias de água tratada 
e três reservatórios, com 
capacidade de armazenar 
36.300.000. 

Agora, Cafeteira está vi- 
sitando Imperatriz e outros 
municípios da região 
tocantina, recolhendo infor- 
mações para elaborar um 
programa participativo de 
governo. Mais uma vez, Ca- 
feteira quer saber o que a 
comunidade deseja que o 
futuro Governo do Mara- 
nhão realize em seu bene- 
fício. 

Macedo 

O vereador João 
Macedo, pelo visto desistiu 
de lutar por uma vaga na 
Assembléia Legislativa no 
próximo ano. Aliado núme- 
ro um do deputado federal 
Davi Alves Silva. Macedo 
foi abalado com os escânda- 
los vinculados em nível na- 
cional. onde pela primeira 
vez na história da politica o 
Congresso liberou um de- 
putado para ser julgado 
pela justiça comum. 

Ciranda/ 
cirandinha 

Õ vereador Simplicio 
Zuza Neto, continua em 
campo trabalhando para 
eleger à Presidência da Re- 
pública o ex-governador do 
Ceará, Ciro Gomes. Esta 
semana no programa elei- 

Francisco do Vale 

toral do partido levado ao 
ar pelas emissoras de Rádio 
do País, Ciro Gomes reafir- 
mou o que já havia anunci- 
ado. "Eu sou candidato à 
Presidência da República". 
Dá-lhe Z«za! 

O povo 
na TV 

Novos valores vem sur- 
gindo na telinha de Impera- 
triz. O povo na TV por 
exemplo é mais um progra- 
ma da TV local que vem 
dando oportunidade aos 
novos valores da área. 
Além dos novos valores, o 
programa vem mostrando a 
situação em que vivem os 
moradores dos bairros 
mais pobres de Imperatriz. 
Lama, buracos e o abando- 
no das autoridades são fa- 
tos verídicos companhado 
pelo novo talento Martha 
Rocha. Só alcançamos nos- 
sos objetivos, quando pelo 
menos tentamos. Assim diz 
o ditado: lá os fortes chega- 
ram, os fracos desistiram, e 
os covardes nem tentaram. 

Começa 
hoje 

Começa hoje a decisão 
do Campeonato Brasileiro 
da Primeira Divisão. Pal- 
meiras e Vasco entram em 
campo com transmissão da 
Equipe da Galera. A parti- 
da decisiva acontece no 
Maracanã, no próximo final 
de semana. A equipe 
paulista corre atrás do 
prejuízo, enquanto que o 
Vasco da Gama jogará por 
dois empates. 

Extraordinárias 

Os vereadores da Câma- 
ra Municipal de Imperatriz 
já estão gozando o periodo 
de férias. Mas, mesmo as- 
sim voltarão durante esta 
semana a se reunir em se- 
ções extraordinárias onde 
irão votar o Orçamento do 
Município para 98. 

Ondas curtas 

Cafifa...Agora é Liberdade! 

Liberdade, Liberdade! é novo slogan de CaFEteira. 

Lula Almeida será mesmo apoiado por Cafifa. 

O serviço de moto-táxi agora está mesmo ameaçado. 

E agora José? 

Se correr o bicho pega, se ficar parado as financiadoras papam. 

A população não aceita a proibição. 

Com a palavra major Alan Kardec. 

Bom final de semana. Estou indo galera! 

Programcrçõo 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 - Ia 

Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a 

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 
Gocal) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30 Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21:30Força 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 Telemanhã 
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 Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Eutsal - 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 Padrãc) Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudrevBarbosa 

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 

17:15 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 Manchete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) - id 
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 

A Lua ativa seu signo atra- 
vés de Saturno c torna sua men- 
te mais lúcida e profunda. 

Touro 

PROF0 XEN 

SI Leã0 

O contato tenso do Sol com 
l rano aconselha você a pisar em 
ovos nos contatos com as pessoas 
mais queridas. 

Virgem 

Júpiter e a Lua anunciam um 
dia bastante produtivo para você, 
que poderá se dedicar com êxito 
às pequenas coisas do cotidiano. 

Júpiter faz com que o domingo 
seja muito apropriado para você 
cuidar do organismo e adotar uma 
dieta saudável e natural, 

H 
Gêmeos n Libra 

Viajar e passear lhe fará parti- 
cularmente bem, mesmo porque 
você anda precisando de ação. 

Os astros tornam sua vida so- 
cial ainda maisgratificante e fazem 
com que as festas e reuniões este- 
jam tremendamente favorecidas. 

^ Sagitário 

Hoje Mercúrio, retrógrado, 
reingressa em seu signo, onde 
estará até 12 de janeiro, convidan- 
do você a repensar suas idéias. 

^ Capricórnio 

O reingresso de Mercúrio em 
Sagitário convida você a reavaliar 
sua vida espiritual e lembrar que 
nem só de pão vive o homem. 

Aquário 

Hoje a Lua envia ótimas vibra- 
ções ao seu signo por meio de 
Júpiter, que nele se encontra, fa- 
cilitando os amores e fazendo 
com que você se sinta mais feliz. 

Câncer 

A Lua se alia a Júpiter e 
Saturno no sentido de aumentar 
o poder da sua fé, por isso domin- 
go será ideal para você meditar. 

A 
Escorpião Peixes 

De um modo geral o astral em 
casa está sendo elevado pela I ua e 
J úpiter. Você pode chegar a um bom 
entendimento com os familiares. 

O astral em casa esta sendo 
elevado pela Lua e Júpiter, que tor- 
nam os momentos de intimidade 
e aconchego muito grali ficantes. 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

2 Ih: 977-1126 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Kxamrs especializados em: 
-UtaiiM > ciiiika>. Micrubiuiogia. Rqlina cumpieia. c tlopaluiogia, Í Tj>ageii> luinnoiiais 

Latei itidade -DNS. Analise de Agita, Análise de Alirnentus. Analises Toxiculotricas 
1 C; 
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ROBERTO CARLOS 
Canciones que amo 

í 
18 R$ I 0,90 

à vista ou 

1 +2 cheques de 

R$ 6 
,30 

sem juros 

NATA LEGAL 

12 Sucessos selecionados 
por Gui 

-v- 

19 R$ I 7,90 
à vista ou 

1 +2 cheques de 

R$ 6 
,63 

sem Juros 

FORRO LIMÃO COMMELVOLII 
A maior revelação do forró 

CHITAOZINHO E XORORÓ / 01 CD, 01 FITA K7 
14 Grandes Sucessos de Natal para ouvir em família 

■g 
5) 

■ mm 

, -iv- ■S- 

18 ,90 
à vista ou 

1+2 cheques de 

6 R$ V30 

sem juros 

RELOGIO COSMOS 

PULSEIRA ELÁSTICO FEMININO 

28 R$XO,00 
à vista ou 

1 +3 cheques de 

Sj 

i 
7 R$ # '00 

sem juros 

Mod, 0S28287A 

RELOGIO ORIENT 

AUTOMÁTICO FEMININO 

69 R$ 07,80 
à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 17 
,A5 

sem juros 

Mod. 557WA1 

9 R$ W'90 

a vista 

RELOGIO CONDOR 
TOAI-ETE FEMININO ANÁLOGO 

22 R$]CX,00 
à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 5 
,50 

sem juros 

Mod. VS28792 

Na comprei 

de Relógios 

de qualquer marca 
voee paga em até 

Á 

RELOGIO CASIO 
DATA, MEMÓRIA 30 TELEF. 
METAL RESISTENTE 

Oí 

69 R$ *#7,00 
à vista ou 

1 +3 cheques de 

R$ 12 
sem juros 

Mod. EB2001 BI 

RELOGIO SECULUS 

FEMININO ROYALE PULSEIRA EM AÇO 

" V. - 

79 R$ / 7,00 
à vista ou 

1+3 cheques de 

R$ 19 
sem juros 

Mod. 16012L3 

RELÓGIO DUMONT 

FEMININO. ANÁLOGO MASCULINO 

a 

R$59,00 
à vista ou 

| 1+3 cheques de 

R$ 1 A 75 

sem juros 

Mod. DG10450 

'CAMA, MESA E BANHO 

|1+3 S/ JUROS (C/CHEQUES) 

RELOGIO MAGNUM 
PULSEIRA DE COURO GLOBINHO A NADIGI 

: S :   

SSl 
m s 

59 R$97,00 
à vista ou 

1 +3 cheques de 

R$ 14 
sem juros 

Mod. MG 11693 

RELOGIO CHAMPION 

FEMININO PULSEIRA DE COURO 

20 ',00 
à vista ou 

1+3 cheques de 

5 
,00 

R$ 
sem juros 

Mod. CH28059B 

I 

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 10,00 NA LILIANI 

DO TIMBIRA SHOPPING VOCÊ CONCORRE 

A 01 MOTO CG 125.  
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: durar o estoque Promoção semente p/ os lojas de Imperatriz. Consulte a gerênoia sobre nossas taxas de juros para outros planos. Plano com ou sem 

n ada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de nao vender no atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
internet: http:// www.liliani.com.br 
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  Roberto Oliveira 

deixa muito mais humora- 
da. qualidade que ele ado- 
ra em mim", confidenciou 
Glória a amiga Angélica, 
que está dando a maior for- 
ça para esta amizade que ao 
que parece pode se transfor- 
mar em algo bem sério, de 
acordo com as confidencia 
de Glorinha. 

Machael 

Jackson tem 

novo herdeiro 

As vésperas de ganhar 
mais um filho com a enfer- 
meira Debbie Rowe. o astro 
mais popular do mundo 
Michael Jaekson. adota 
mais uma criança, a idéia 
de acordo com seus asses- 
sores, é levar muitas crian- 
ças para seu sitio na Cali- 
fórnia. pois o cantor gosta 
de está rodeado delas. 
Omer Bhatti. de 13 anos. é 
Norueguês, e era o presi- 
dente do fã clube de Micha- 
el na Noruega. O encontro 
dos dois foi em uma visita 
ao Fã Clube, onde o pop- 
star convidou toda a famí- 
lia de Omer para morar em 
sua mansão, convite que de 
cara foi aceito. Hoje. consi- 
derado o melhor amigo do 
astro. Omer sempre que 
pode o acompanha a todas 
as apresentações, e disse 
que pretende ser cantor 
quando crescer. 

A imprensa que nunca 
esquece os rumores do re- 
lacionamento de Michael 
com crianças foi de encon- 
tro com a decisão da ado- 
ção. mais o pai do menino 
afirmou que tais rumores 
são mentirosos, e que os 
dois são grandes amigos, e 
por isso ele apoia a amiza- 
de dos dois. 

v>V< $ .. ... 

■T 

0 

li 

s*; 

Cortes e Gloria Maria, bem sintonizado. 

Par bem 

sintonizado 

Um casal chamou espe- 
cial atenção da apresenta- 
dora Angélica ao entrar no 
Satyricom, no Rio. para 
jantar no inicio da semana 
passada: Gloria Maria e 
Joaquim Cortes. 

Desde o dia em que en- 
trevistou o bailarino em 
Santiago no Chile, a repórter 
da rede Globo tem falado 
com o amigo todos os dias. 
pelo menos via telefone. 

"Temos uma sintonia mui- 
to grande, ele fala que nun- 
ca conheceu uma mulher tão 
bem sintonizada como eu. e 
de forma natural, o que me 

filho adotivo do astro o acompanha 

até nas lumes. 

mens ainda buscam na cama ende aos mais diversos 

As m ulheres f0 ürsasmo iier- 
dem o enorme prazer de se 
sentirem sintonizadas com a 
parceira. 

A freqüência com que 
mulheres chegam aos con- 
sultórios se queixando de 
não saberem mais que argu- 
mentos usar com o compa- 
nheiro pára lhe pedir que 
seja mais carinhosos, surpre- 

e as canetas 

Homens e mulheres di- 
ferem quanto as respostas 
eróticas. Enquanto o sexo 
masculino dispensa prelimi- 
nares para se excitar, para 
elas sexo sem afeto é casti- 
go. infelizmente, muitos ho- 

5 prp 
íissionais da medicina. ' 

A partir do momento em 
que os homens pensarem 
menos neles e mais na par- 
ceira. as queixas nos consul- 
tórios com certeza diminui- 
rão e entrega sera perfeita, 
complementando um ao ou- 
tro. que o objetivo máximo 
de um relacionamento per- 
feito. 

I 

SÃOtUÍS 

AÇAILÂNDIA 

BELÉM 

FORTALEZA 

-! " 

2000 

mMmrnwmmix 
m v § 

«MM» 

DOM ELISEU 

PÀLMÁS 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / Ilh30/21h00 

09h20 / Í3h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dBIREClDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dP/IRECíDd uma empresa sempre inovadofa. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

v.-' 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de ^P/1RECID/1. 

lemos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 
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SE VOCE PESQUISAR, COM CERTEZA NA VAI COMPRAR! 

Refrigerador 
R$ 449;00o Ws/o ou 
1+11 Cheques de 

55,00 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 99,00 

' Puxador da porta com novo design 
* Gaveta de degelo 
* Cogeladorcom acabamento pintado 
* Porta totalmente aproveitável 
* 275 litros 
" Garantia de 1 ano 

Cônsul:^ 

n r 

L 

TV 20" 
RS 325,000 visto ou 
1+11 Cheques de • Sintonia automática 

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

automático 
* Informações 
na tela em português 

* Em cores 

39,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 72,65 

PHILCO ...... 
TEM COISAS QUE S0 A PHILCO FAZ PRA VOCE. 

/// 

PHILCO 

Freezer Horizontal 
RS 479,000 Ws/o ou 
1+11 Cheques de 

58. 

' Puxador ergonômico 
' Fechadura com chave auto-€ 
* Cesto aramado e grade removível 
* Sistema dupla função 
* Painel de controle frontal 
" 209 litros 

85 
v 

"*1,0 1+4 CHEQUES DE R$ 107,00 

Fogão Essencial 
RS 163,000 Ws/o ou 
1+11 Cheques de 

' 4 Bocas 
* Mesa Inox 
* Forno Auto limpante 
"Tampa de vidro 

19,90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 36,45 

adora 
h 129,000 visto ou 
1+11 Cheques de 

' Lava até 4 kg 

15. 85 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 28,80 

Ferro 
RS 17,90ò visto ou 
1+11 Cheques de * Design moderno e arrojado 

' Leve: não cansa para pasar 
" Cabo fechado para melhor empunhadura 
* Regulagem para jeans 
" Mais estável na posição de descanso 

2. 20 

Oí/7+4 CHEQUES DE !?■$ 2,99 

Mcsv comprar 

cie RgIó&mos 

cie qualquer marca 

Electrolux 

ift# 

* 

4 

IHAS COMPRAS ACIMA OE R$ 10,00 PIA EIEIAP*! 
DO XIMBIKA SHOPPIFHG VOCÊ CO IN CORRE 
A OX MOXO CG X2S- 

07UND 

Cônsul^ 

TV 14" 
RS 259,000 vista ou 
1+ 11 Cheques de "Controle remoto 

* Sintonia automática de 
"ON SCREEN-maior 

funções 

SEMP TOSHIBA 

31 

' Timer 
' Em Cores 
' Entrada de áudio e vídeo 

80 
r 

Oí/7+4 CHEQUES DE 57,90 20UND 

10 UND 

SIMGER 
faz pãrfe da sua famiia 

zjjjj TJUSJ 

mtMjjjaúMV li M y imííkuíyy 

'piiktm ÍÍWU y MÈémiêü 'ÍMUUÍD a kSni juruj 
— '—J ... — —^ ^ 

1+11 Mensais de 

10 UND   

  
WALITA Faz Com Carinho 

À 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

Ofertas válidas até 20/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente py as 
lojas de Imperatriz. Plano carne 12X (1+11), 

juros de 8% a.m. 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 

13. 

' Baixo nível de ruído 
" Dez canais de freqüência 
* Memória p/10 números 

50 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 24,60 12 UND 

Vídeo game 
R$ 259,000 visto ou 
1+11 Cheques de 

IMIIMXEIMDO 

31,80 

Oí/7+4 CHEQUES DE57,90 

+ " 

. i 

Vt 

Bicicleta M. Bike 
R$ 149,000 Ws/o OU 
1+11 Mensais de 

18 marchas 

18. 30 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 22,20 12 UND 
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Sociedade em Evidência 

  Ademir Sousa 

Reveillon/98 

Tudo pronto para reveillon/ Zeppelin/Via Lateral. 

No pátio da pizzaria o som vai rolar com dois grupos musicais, na 

Via Lateral, a programação esquenta com o Happy 1998, uma 

noite americana com drínlTspor conta do seu ingresso, e o convidado 

ainda ganha uma bela camiseta. 

' EHAPPY/1998! 

Acontecimento ekgmte 

Sem dúvida o casamento dos jovens Camila Silveira/Sandro Ka- 

ran, será um dos acontecimentos mais elegantes do ano. 

Os noivos converterão núpcias no próximo dia 20 na Igreja São 

João Batista. 

Embelezando seu lar 

E de extremo bom gosto as peças da Casabella presentes, da queri- 

da amiga Vanderléia. 

Ressalto ainda além de bom gosto, os preços e exelentes condições de 

pagamento. Confira. 

APAE 

Foi coroado com bastante sucesso o chá beneficente realizado na 

última sexta feira pela presidente da APAE, Dra. Clelean Gomes 

onde a renda arrecadada será destinada a construção da escola 

para os deficientes daquela entidade. 

d . .* 

Gezebel Bren, Tolanda Pereira e Adriana Galletti. 

Bill m ■ 
ce 

* A Rádio Clube 98.1 Fm, está com uma intensa programação 

para dezembro que é o mês de aniversário da emissora. 

* A elegante Luciana Carvalho, retomando de viagem onde 

circulou por SP/BH, trazendo lindas novidades para seu final de 

ano. stú 

* A pedida de hoje será a abertura do Açaí Clube, com a par- 

ticipação da Banda METRÓPOLE, com cinco horas de foiró, a 

partir das 17 horas. 

* A Bárbara Bela Boutique está cheia de novidades para este 

final de ano. Aproveite e confira o refinado bom gosto da amiga 

Nice. 

Nosso pensamento 

* Quando alguém lhe fofocar alguma coisa, exija dele que conte 

a fonte da infonnação e botepra quebrar, assim as fofocas con ) 

certeza cessarão. 

í'- ■ ■ liM 

■ 
*/ 

Soraya Luiza, Eli Marinho, Iara Soares e Osvaldo Filho. 

líFiArBMsa 

Enelci Dgnoluso e Ademir Sousa. 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

- FONE (098) 738-! 086 - ATAI. Â^n.. 

• • 

S''n'Pc,■ da-s (098) 738-185 -Aç.-úiáncfaMA 
Pn i l x D A'72 V ^ Fone <098) 738-1890-AçaifândiafA IXXJA: Av. Bernardo Sayão, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Acailândía-!VA 

CEP 65926-000 
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Plano Geral 

Raimundo Primeiro 

Simpósio 
de Biologia 

A Universidade Santa Ce- 
cília realiza, entre 13 e 18 de 
outubro, o II Simpósio de Bi- 
ologia que reunirá pesquisa- 
dores de IES e de diversos 
centros de pesquisas do País. 

Serão apresentados temas 
ligados ao meio ambiente, à 
saúde do homem, vida mari- 
nha. animais em cativeiro, 
aves silvestres, introdução à 
hipnose e controle biológico 
da dengue, entre outros. 

Luta 
de lavrador 

0 senador Roberto I reire 
(PPS-FE) apoiou as reivindi- 
cações que camponeses do 
rio São Francisco da hidrelé- 
trica de Paparica estão fazen- 
do ao Banco Mundial. Segun- 
do ele, as seis mil famílias 
que foram expulsas do local 
conseguiram um acordo com 
a hidrelétrica e a Eletrobrás, 
obrigando o reassentamento 
da população deslocada em 
á-Os de irrigação, tendo sido 
aprovado um financiamento 
ao Banco Mundial para pro- 
mover a irrigação e a 
infraestrutura. 

De acordo com Roberto 
Freire, em face dessa reali- 
dade. o Pólo, Sindical do 
Submédio São Francisco so- 
licitou ao Painel de Inspeção 
do Banco Mundial uma inves- 
tigação sobre as ações e as 
omissões desta instituição 
nesse processo de financia- 
mento. Conforme o senador, 
compete ao Banco Mundial 
não so conceder o financia- 
mento. mas também acom- 
panhar a aplicação dos recur- 
sos. 

1 Prefeito 
presente 

O prefeito Ildon Marques 
esteve presente no jantar de 
confraternização do Sindica- 
to das Industrias de Madei- 
ras e Moveis de Imperatriz 
e Região (Sindimir). 

O evento aconteceu, no 
"Boi na Brasa", sexta-feira à 
noite, e colocou em evidên- 
cia a importância do setor 

madeireiro para o incremen- 
to da economia local. 

Intercâmbio 
acadêmico 

O Serviço Alemão de In- 
tercâmbio (Daad). em coo- 
peração com a Capes e o 
CNPq. ja está divulgando 
seus programas de doutora- 
do-sanduíche em todas as 
áreas e de especialização 
em Medicina para candida- 
tos com residência comple- 
ta. As inscrições são feitas 
até 31 de março, para início 
em outubro (curso de ale- 
mão) e abril (estudos na uni- 
versidade). 

Abandono 
total 

O prefeito de Governador 
Ribamar Fiqucne. Raimundo 
Jorge, ainda não conseguiu 
colocar em prática nenhuma 
obra de vulto no vizinho mu- 
nicípio. Durante sua campa- 
nha eleitoral, anunciava (em 
alto e bom som) que iria 
transformar radicalmente o 
aspecto de sua cidade, me- 
lhorando. principalmente a 
área urbana. Só que nada dis- 
so aconteceu e a sede do 
município mais parece uma 
favela. 

Onde estão as obras pre- 
feito Raimundo Jorge? Será 
que elas ainda serão realiza- 
das? O senhor tentará mu- 
dar o quadro de abandono a 
que está submetida sua ci- 
dade? 

Acho muito difícil que 
possa ocorrer alguma alte- 
ração a essa altura do cam- 
peonato! 

Você 
sabia? 

O Município de Impera- 
triz tem 170 casos de Aids 
já confirmados, a partir dos 
quais se projeta, segundo a 
Associação de Prevenção e 
Referência a Aids (Apra). a 
existência de no mínimo 15 
mil peSsoas convivendo com 
o vírus xla Aids. 

Além da Divisão de Pla- 
nejamento Familiar, a Secre- 
taria de Saúde do Município 
(Semus) também alua na 

campanha de prevenção. 
Votação 

eletrônica 
O senador Abdias Nas- 

cimento (PDT-RJ) dirigiu 
apelo ao governo e aos par- 
lamentares para que. na Lei 
Orçamentária de 1998, se- 
jam destinados recursos ao 
TSE para permitir a imple- 
mentação do voto eletrôni- 
co em municípios com 
mais de 17 mil habitantes. 

Ele argumentou que. 
com isso. o Pais dará "um 
passo importante na mo- 
dernização de seu proces- 
so eleitoral, reduzindo a 
possibilidade de fraudes, 
infelizmente ainda fre- 
qüentes no Brasil". 

Abdias Nascimento dis- 
se que. segundo líderes 
governistas. o Poder Exe- 
cutivo não pode atender 
ao pedido do TSE. no va- 
lor de R$ 70 milhões, para 
informatização total das 
eleições do próximo ano. 
Com isso. observou, o 
voto eletrônico se limita- 
ria apenas aos municípios 
com mais de 50 mil habi- 
tantes. 

No entanto, ele ponde- 
rou que estender a vota- 
ção eletrônica aos muni- 
cípios com mais de 17 mil 
habitantes não scra tão 
dispendioso para o Gover- 
no Federal. A medida, as- 
sinalou, ê defendida pelos 
69 deputados estaduais 
fluminenses. 

Hoje é 
domingo 

Dia de reunir familiares 
e amigos, de ir à igreja e 
manter um efetivo encon- 
tro com as mensagens ílo 
Senhor. Portanto, faça do 
seu domingào, um dia de 
muita festa e que possa 
ser repleto de energias 
positivas no seu lar. nem 
que ele seja um simples 
casebre. Acredite, o que 
vale ê ter a certeza de 
contar com a proteção Di- 
vina no momento em que 
se fizer necessário. 

Em cimo do lance 

O senador Epitácio Cafeteira continua percorrendo os municípios e mantendo con- 
tatos com correligionários, lideranças classistas e comunitárias. O candidato ao Go- 
verno do Estado nas eleições do ano vindouro também aproveita e realiza atos públi- 
cos. 

O secretário de Educação do Município, Agostinho Noleto. continua promovendo 
mudanças na Seduc. Diz visar a melhoria da qualidade do ensino em Imperatriz. 

O secretário do Desenvolvimento Integrado. Edmilson Sanches, proferiu, ontem 
pela manhã, duas importantes palestras no salão de convenções do Posseidon Hotel, 
na praça Brasil, Os participantes saíram satisfeitos do encontro mantido com Sanches. 

O Horário eleitoral gratuito continua idêntico, mas a duração e reduzida de 60 para 
45 dias. 

Moto-taxistas reagem à 

determinação de Raimundo Cutrim 

O sindicato da categoria garante cumprir a ordem, mas 

promete lutar para reverter a situação 

A Portaria expedida pela 
Secretaria de Estado e Se- 
gurança Pública que proíbe 
o serviço de moto-taxi no 
Maranhão, caiu como uma 
bomba em Imperatriz e 
teve grande repercussão. 

Logo na manhã deste sá- 
bado, o programa Cidade 
Alerta, exibido pela TV Ca- 
pital procurou conhecer a 
reação das pessoas à me- 
dida. 

Pelo telefone, os teles- 
pectadores na grande mai- 
oria manifestaram protes- 
tos. e afirmaram que "a 
decisão foi injusta". 

Em entrevista concedida 
ao Jornal Capital, Edinan 
Cardoso, proprietário da 
primeira empresa de moto- 
taxi em Imperatriz, disse 
que "se a Justiça acha que 
está fazendo o que é certo, 
tudo bem", e garantiu que 
logo seja notificado pela 
Ciretran respeitará a deter: 

minaçào. mas sugere a 
união do setor para rever- 
ter o quadro. 

Edinan Cardoso, salien- 
tou que atualmente sua 
empresa é responsável por 
29 moto-taxistas, "todos 
pais de famílias que sendo 
obrigados a parar suas fun- 
ções. não teriam alternati- 
vas de trabalho". 

Sobre a tese da Secreta- 
ria de Estado e Segurança 
Pública de que o serviço 
coloca em risco a vida das 
pessoas, Cardoso, sugeriu 
a realização de uma pesqui- 
sa entre a população na 
busca de maiores dados. 

Para o moto-taxista, 
Davi Mariano Silva, a deci- 
são "ê injusta" e defende a 
permanência do serviço 
em Imperatriz; ao ser 
questionado sobre os ris- 
cos que as motos colocam 
os passageiros, Davi cha- 
ma atenção para o fato de 
que em "tudo aquilo que se 
faz se corre perigo"e cita 
como exemplo o serviço 
aéreo. 

Para o presidente do 
Sindicato dos moto- 

taxistas, Edison Caldeira, 
"não cabe ao secretário 
Raimundo Cutrim baixar 
uma Portaria" e mesmo 
sem concordar com a de- 
cisão promete acatá-la. 

Segundo Caldeira, a de- 
cisão de parar o serviço de 
moto-taxi está sendo to- 
mada, com base em um De- 
creto de mais de 50 anos, 
quando não existia moto, 
"não existe lei que proíba 
o transporte de passageiro 
em motocicletas, porque o 
serviço ainda não foi regu- 
lamentado, uma tarefa que 
cabe a prefeitura", disse. 

Edison Caldeira, infor- 
mou que as empresas e os 
moto-taxistas estão se mo- 
bilizando para mostrar aos 
governos federal, estadual 
e municipal, que a 
paralização deste serviço 
resultará no agravamento 
do desemprego em Impe- 
ratriz, permitindo a presen- 
ça de muitos pais de famí- 
lia na fila dos sem traba- 
lho. 

r-* v 

SffíWS . 

Parabéns! 

Na foto, o garotinho 
Janduí, completando dois 
aninhos de vida neste do- 
mingo, 14. E filho do em- 
presário e desportista 
Janduí, que tem colocado 
na estrada do futebol vá- 
rios jovens de Imperatriz. 

Janduí Filho é um ga- 
roto lindo, sapeca e brin- 
calhão! Ao lado dos pais, 
receberá amiguinhos 
para comemorar a passa- 
gem da sua data natalícia. 

Que Janduí Filho tenha 
um bom domingão e fe- 
liz aniversário! 

Chamada de emprego 

Atenção moças e rapazes que queiram ga- 

nhar muito dinheiro na área de propagan- 

da ganhando ótimas comissões, compare- 

cer segunda-feira no prédio do Grupo Ca- 

pital, a partir das 09h00. 

Falar com Roberto Martins. 

Imperatriz 24 Horas - De segunda a 

sexta-feira, de meio-dia ás f ShOO. 

idp^eíe*Uaçãa,- Cano*, tyaúaé 

V, 

-4 

@721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 

A sua melhor 

6 

AUDIO & VÍDEO 
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Vasco usará força máxima 

O técnico Antônio Lopes 
vai poder usar sua força 
máxima na primeira parti- 
da da final do Campeonato 
Brasileiro, contra o Palmei- 
ras, hoje no Morumbi. 

O médico Alexandre 
Campello, do Vasco, confir- 
mou que não há nenhum 
jogador com problema ou 
qualquer limitação que pos- 
sa reduzir seu desempe- 
nho. 

Todos estão liberados, 
tanto os titulares como os 
reservas. Além disso, o 
time também não tem ne- 
nhum problema de suspen- 
são para a partida. 

■ Internet 

Jogo de hoje será uma prova de força para o Palmeiras 

Time questiona escolha 

de juiz goiano para final 

0 zagueiro Mauro 
Galvào. que na semana pas- 
sada reclamou de dor no pé, 
e os meias Juninho, que ti- 
nha dor no púbis, e Nasa, 
que reclamava de dor na vi- 
rilha. estão completamente 
recuperados. 

"Vou usar a força máxi- 
ma. Na fase em que esta- 
mos. não dá para pensar em 
poupar ninguém, nem mes- 
mo quem está com dois 
amarelos, correndo o risco 
de tomar o terceiro e ficar 
fora da decisão do próximo 
dia 21". afirmou Lopes. 

Estão "pendurados" com 
dois cartões o atacante 

Edmundo e os zagueiros 
Mauro Galvão e Odvan. 

Segundo o supervisor de 
futebol do Vasco, Isaias 
Tinoco. a comissão técnica 
está evitando "incentivar" 
os jogadores em relação a 
uma vitória neste primeiro 
jogo da final para que eles 
não entendam como uma 
pressão. "Angu que muito 
se mexe encaroça". afir- 
mou. 

Segundo ele. nesta fase. 
o maior estjmulo é a pró- 
pria final. "E. para isso. só 
existe uma alternativa: co- 
locar a força máxima, acio- 
nar o turbo e ir a campo." 

Universo On line 

brinca com usuários 

A escalaçào do árbitro 
goiano Antônio Pereira da 
Silva para atuar no jogo 
deste domingo, no 
Morumbi. irritou a direto- 
ria do Vasco. Logo após a 
comissão de arbitragem da 
CBF (Confederação Brasi- 
leira de Futebol) confirmar 
o nome de Silva, o vice-pre- 
sidente do Departamento 
Jurídico do Vasco. Paulo 
Reis. enviou um protesto 
à entidade. 

Antônio Pereira da Sil- 
va estava na lista de árbi- 
tros recusados pelo vice- 

presidente de futebol do 
Vasco, Eurico Miranda, 
para atuar nas finais do 
Campeonato Brasileiro. 

Além do árbitro goiano, 
o mineiro Márcio Resende 
de Freitas e o sergipano 
Sidrack Marinho estavam 
vetados pela diretoria do 
Vasco. 

Apesar da irritação dos 
dirigentes cariocas, os jo- 
gadores não criticaram a 
escalaçào do árbitro. 

"Espero que ele tenha 
tranqüilidade suficiente 
para apitar com seriedade". 

disse o zagueiro Odvan. 
O técnico do Vasco, An- 

tônio Lopes fez um treino 
atípico sexta-feira á tarde 
em São Januário. Ele colo- 
cou o time titular jogando 
avançado e contando com o 
apoio dos laterais Felipe e 
Válber. 

A formação da equipe no 
treino foi uma estratégia de 
Lopes para enganar possí- 
veis espiões do Palmeiras. 
Domingo o time deverá 
atuar recuado explorando 
os contra-ataques com 
Felipe e Ramon. 

Deu Dida na enquete 
promovida pelo Universo 
Online para saber quem 
deve ser o goleiro brasi- 
leiro na Copa do Mundo 
da França. A consulta 
durou uma semana e re- 
cebeu 84.430 votos. O 
goleiro do Cruzeiro, que 
defendeu a seleção nes- 
ta sexta-feira na vitoria 
por 3 a 0 sobre a Arábia 
Saudita na Copa das Con- 
federações. recebeu 
23.854 indicações. 

Agora, o Universo 

Online está perguntando 
quem deve ser o goleiro 
da seleção no Mundial da 
França. As opções são 
Cafu (Roma), César 
Prates (Vasco), Pimentel 
(Palmeiras), Russo (Vitó- 
ria) e Zé Maria (Parma). 

A enquete, todavia, não 
tem qualquer valor cien- 
tífico. Revela apenas a opi- 
nião de parcela dos usuá- 
rios do Universo Online. 

O resultado final da 
votação dos goleiros foi 
o seguinte 

Dida (Cruzeiro) - 
23.854 

Rogério (São Paulo) - 
22.384 

Velloso (Palmeiras) - 
17.408 

Taffarel (Atlético) - 
9.910 

André (Internacional) - 
5.588 

Carlos Germano 
(Vasco) - 3.616 

Zetti (Santos) - 1.670. 
O objetivo é testar o co- 

nhecimento de todos so- 
bre futebol. 

Definida tabela dos bra- 

sileiros na Libertadores 

A Confederação Sul-ame- 
ricana de Futebol definiu 
sexta-feira a tabela da pri- 
meira fase da Copa Liber- 
tadores da América. Os ti- 
mes brasileiros estão no 
grupo 2, ao lado dos 
venezuelanos. 

Pelo Brasil, definido até 
agora está apenas o Grê- 
mio. campeão da Copa do 
Brasil. O segundo repre- 
sentante será o campeão 
nacional (Palmeiras ou 

Vasco). Pela Venezuela, 
estão definidos Atléico 
Zulia e Caracas. 

Os times brasileiros 
abrem a participação se en- 
frentando dia 4 de abril em 
Porto Alegre. A ultima par- 
tida sera em 10 de maio. 

A tabela do grupo brasi- 
leiro é a seguinte: 

Atlético Zulia x Caracas 
Grêmio x campeão bra- 

sileiro 
Atlético Zulia x Grêmio 

Caracas x Grêmio 
Atlético Zulia x ca. peãc 

brasileiro 
Caracas x campeão bra- 

sileiro 
campeão brasileiro s 

Grêmio 
Caracas x Atlético Zulia 
Grêmio x Atlético Zulia 
campeão brasileiro > 

Atlético Zulia 
Grêmio x Caracas 
campeão brasileiro x Ca 

raças. 

Viola se fantasia de Papai 

Noel promete título 

O atacante aposta numa boa partida e na conquista 

do título contra o Vasco 

Senado deve receber 

Lei Pelé na terça-feira 

Em momentos que an- 
tecedem a grande decisão 

.contra o Vasco, o Natal dos 
torcedores do Palmeiras já 
começou, pelo menos para 
o atacante Viola, que sex- 
ta-feira, após o treino no CT. 
posou para os fotógrafos ca- 
racterizado como Papai 
Noel. 

Irreverente e bem dis- 
posto, o centroavante 
palmeirense colocou um 
gorro vermelho na cabeça, 
sorriu e. em meio as brin- 
cadeiras, comentou: "Está 
chegando o Papai Noel." 

no Morumbi. Mas deixou 
bem claro que o momento 
é do "Papai Noel" se possí- 
vel com gol. 

Viola está certo de que 
a partida será uma das 
mais difíceis da sua carrei- 
ra, nem por isso esconde o 
otimismo e até mesmo a 
possibilidade de novas co- 
reografias: "O time todo 
está bem e eu vou procu- 
rar dar o máximo. Se o gol 
sair, aí a gente vê o que faz 
na hora", disse o atacante. 

Ao ser questionado do 
desempenho de Viola nos 

tantos outros que lutam 
pelo melhor da equipe", 
concluiu. 

Não csia decidido se o 
projeto será incluído no pe- 
ríodo de convocação extra- 
ordinária do Congresso, a 
partir da semana que vem. 
Se isso não acontecer, a tra- 
mitação só continuará em 
fevereiro. 

Segundo a Secretaria 

Geral da Mesa do Senado, 
o projeto, em principio, não 
deve ser examinado por 
uma comissão especial, 
como ocorreu na câmara. 

Isso so acontece com 
projetos mais complexos, 
como o novo Codigo Civil. 
A única exceção é se um 

senador fizer um pedidt 
nesse sentido, e ele for aca 
tado. 

A tradição do Senado < 
não mexer na essência do: 
projetos aprovados na Cá 
mara. Mas. qualquer mu 
dança fará o projeto voltar: 
Câmara para nova votação 

Artilheiro da equipe com últimos jogos, o técnico 
10 gols, \ iola não confir- Luiz Felipe foi extrema- 

mou nenhuma coreografia mente crítico: "O Palmeiras 
de Natal caso faça gols na não e o Viola. O Palmeiras 
equipe do Vasco, domingo, é o Euller. o Zinho, o Alex e 

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 Dino - 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 dp uniformes para todas as escolas 

Sinrural - Administração séria e competente- Coronel Ventura 

r 

'AMOS FE 
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Em 98 vamos dar 

5^3 valor a nossa gente 
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Repercute visita do cônsul de San Marino a Palmas 

O Cônsul de San 
Marino. Giuseppe 
Lantermo. visitou a Se- 
cretaria de Indústria e Co- 
mércio no último dia 12. 
onde em audiência com o 
secretário Ângelo 
Agnoltn, falou dos diver- 
sos assuntos que o trou- 
xeram ao Tocantins. O 
Cônsul citou a possibilida- 
de de um grupo italiano 
especializado em constru- 

ção civil investir no esta- 
do. considerando a explo- 
ração no referido setor, 
devido à construção da 
Usina do Lajeado. 

Outra razão da visita do 
Cônsul é marcar uma au- 
diência com o governador 
do estado. Siqueira Cam- 
pos. para o embaixador da 
Itália no Brasil, que esta- 
rá visitando Palmas ofici- 
almente na terceira sema- 

i ■■MiMIiÜlÉÉIÉH 

na de janeiro de 1998. 
• Segundo Lantermo, a 

empresa italiana Agip 
Liquigás está interessada 
em investir no estado, no 
setor de engarrafamento 
e distribuirão de gás de 
cozinha. O êònsul também 
se encontrou com o Reitor 
da Fundação Universida- 
de do Tocantins - Lúútins. 
Dr. Osvaldo Delia 
Giustina. com o qual foi 

marcada uma visita à Itá- 
lia. especificamente à Uni- 
versidade de San Marino. 
para firmar um convênio 
tecnológico entre as duas 
universidades, e também 
com um grupo italiano de 
construção civil, interes- 
sado em investir no futu- 
ro campus da Unitins em 
Palmas. 

O cônsul, quando em 
audiência com o governa- 

dor do estado, também 
manteve vários contatos 
com o senador Carlos Pa- 
trocínio e com o secretá- 
rio-chefe do Sistema de 
Planejamento, Livio 
William Reis de Carvalho, 
para dar andamento ao 
projeto da Escola Profis- 
sional de Hotelaria e veri- 
ficação dos termos do con- 
vênio. pois em agosto de 
1997. o governo do esta- 

do do Tocantins firmou 
com a Associação Comer- 
cial de Rimini, na Itália, um 
acordo visando a concreti- 
zação da referida escola. 

A visita do cônsul 
Giuseppe Lantermo reper- 
cute de forma positiva em 
Palmas, sendo que à popu- 
lação espera por bons fru- 
tos resultados dos conta- 
tos que ele fez na capital 
tocantinense. 

Araguaína receberá embaixadora da Noruega 

Confirmada para terça- 
feira. dia 16. ás 08h30. a 
visita a Vaguaina da em- 
baixadora da Noruega Li\ 
A. Kerr. acompanhada de 
Steinar Sorlie. conselheiro 
comercial da Noruega em 
São Paulo e representante 
do Conselho Norueguês 
do Comércio Exterior. Vão 
desembarcar no Aeropor- 
to Internacional de Ara- 
guaína para uma rápida vi- 
sita de seis horas, Apôs 
receber os cumprimentos 
e os votos de boas vindas 

C is autoridades presentes, 
a embaixadora faz uma vi- 
sita a Fieto. onde será re- 

cebida pelo vice-presiden- 
te da entidade Fernando 
Junqueira Sousa e a seguir 
m dirige ao Palácio 
Tancredo Neves para uma 
visita ao prefeito Paulo 
Sidney Antunes. 

De acordo com a pro- 
gramação elaborada pelo 
Cerimonial e Relações Pu- 
blicas do Governo do Es- 
tado do Tocantins, às llh 
a embaixadora Liv A. Kerr 
e comitiva vai se dirigir até 
ao Distrito Agro Industri- 
al de Araguaina - Daiara - a 
12 km do centro da Rodo- 
via Belem-Brasília. no sen- 
tido norte-sul. e posterior- 

mente vai visitar a zona de 
processamento de expor- 
tação que fica um pouco 
mais adiante. As 12h a co- 
mitiva será recepcionada 
com um almoço oferecido 
pela Fieto. e as 15h deco- 
la com destino a Cantào. 
onde tem um encontro com 
o sr. Walfredo Antunes e 
com a presidente do 
Naturatins. Marli Teresinha 
da Silva. 

Já no dia seguinte, quar- 
ta-feira. dia 17. a comitiva 
visita a Área Ecológica do 
Cantào, é recepcionada com 
um almoço, que inclusive 
contara com a presença do 

governador do estado do 
Tocantins. José Wilson 
Siqueira Campos e várias 

outras autoridades estaduais, 
e às.l4h retorna à capital do 
estado. Palmas, onde duas 

horas depois se despede do 
solo tocantinense e embarca 
com destino a Brasília. 

"Pinte seu Natal" 

premia vencedores 

/ % 
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%4 EXPRESSO A ÇAILÀNDIA L TDA 

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 I mperatriz 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 • Imperatrizx Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

C— 

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 e sexta 

Tcrçg 

. 

Em solenidade bastante 
concorrida, prestigiada pela 
presença de um expressivo 
numero de pessoas, foi re- 
alizada na noite de quarta- 
feira. dia 10. no Espaço Cul- 
tural da Cef. a entrega dos 
prêmios aos vitoriosos do 
concurso "Pinte seu Natal", 
promovido pelo Sesi/TO 
em parceria com a Associa- 
ção Cultural de Araguaina. 
Concorrem ao concurso 
"Pinte seu Natal", que já se 
encontra no sétimo ano con- 
secutivo. 630 alunos, não 
apenas de Araguaina, mas 
também de cidades 
circunvizinhas, como Ara- 
guaina. Colinas do Tocan- 
tins. Muricilándia. Santa Fé 
do Araguaia. Wanderlándia 
e Xambioa. 

No início dos trabalhos o 
apresentador oficial da noi- 

te, o conhecido professor 
Ferraz Júnior, convidou o 
presidente da Fieto. Antô- 
nio Conceição Cunha Filho, 
o presidente da Associação 
Cultural de Araguaina. 
Madian Braga, a presiden- 
te da Associação Comerci- 
al e Industrial de Araguaina, 
Cleide Alvarenga Brandão 
Honorato. o Diretor Regio- 
nal do Serviço Nacional da 
Industria. Rubens Carlos 
Neves e o vereador Zenis 
de Aquino Dias para faze- 
rem parte da mesa. A se- 
guir convidou a todos para 
cantarem o Hino Nacional 
Brasileiro acompanhando o 
Coral da Fieto. composto 
por mais de 40 membros e 
apôs a apresentação de vá- 
rios outros números musi- 
cais teve inicio a entrega da 
prémiação: certificado de 

participação, importância 
em dinheiro e troféus. 

A solenidade foi encer- 
rada com o pronunciamen- 
to do presidente da Fieto. 
que em rápidas palavras 
saudou a todos os presen- 
tes e parabenizou aos alu- 
nos participantes do con- 
curso. cujos trabalhos fo- 
ram do mais alto nível. 

O aluno Laedson Perei- 
ra Gama, do Colégio Esta- 
dual Polivalente Castelo 
Branco, foi o grande vence- 
dor da categoria Destaque 
Popular, com o desenho 
intitulado Campanha Con- 
tra a Miséria Pela Vida. 
enquanto Ramoi) Almeida 
Aires e Rosimar Dias 

Milhomem conquistaram o 
segundo e terceiro lugar, 
respectivamente, na referi- 
da categoria. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
CMA - 23- BDA INF SI 

5(F BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

(249 BC/1919) 

-NOTA- 

DO 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, 1995 e 1996 a 

participarem da Semana do Reservista. Este exercício visa 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 Exercito 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, o que poderá ocasionar transtornos 
com sua documentação militar. 

EXÉRCITO BRAÇO FORTE - MÃO AMIGA 

Diógenes Dantas Filho - Ten Cel 
Comandante Go IMPERATRIZ/503 BIS 

n 
H Io SPITAI _ Santa Ma ria 

3 U 

L í ImcO-O CÍUça i. /" o j .<: :72 >-7 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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PDT reaLíza convenção 

E ENCONTRO dE lídERANÇAS 

na Câmara MunícípaL 

Acontece finalmente na Câmara Municipal, a Conven- 
ção do PDT para escolha do novo Diretório e da Executiva 
Municipal do partido com seus respectivos titulares e su- 
plentes. A eleição é por voto direto e secreto e a abertura 
está prevista para as 9hs, com encerramento previsto para 
as 17hl5min deste domingo. 

Durante todo o dia. o presidente (e demais membros da 
Comissão Provisória). Dr. Pedro Alves dos Santos, estará 
recepcionando os correligionários da região tocatina e as 
lideranças da Executiva Estadual, entre as quais o prefeito 
de São Luís. Jackson Lago: o lendário jornalista e deputado 
federal. Neiva Moreira e os deputados estaduais do parti- 
do. 

CaFeteíra 

O senador Epitácio Cafeteira, estrela maior do PPB no 
Maranhão, que está lançando sua campanha a governador 

informes 

£speciftis 

ma de, a qualquer momento, serem interceptados pelas 
guarnições militares do Departamento Estadual de Trânsi- 
to. 

Além de terem os seus veículos apreendidos, os moto- 
taxistas vão arcar com despesas para recuperar os seus 
meios de transporte no pátio da Ciretran e conviver com o 
mais grave: o desemprego, ou continuar atuando na clan- 
destinidade, que é o mais provável. 

Um novo problema que surge, para juntar-se aos já exis- 
tentes, para desespero de muitos pais de família. 

1 

■ | 

CARLOS EDI ARDO - Destaque hoje para o 

garotão ai da foto, Carlos Eduardo dos Santos 

Jo cinto Fonseca, que amanhã, 15, estará 

completando nove anos de idade, comemorados 

antecipadamente ontem, no aconchego da família. 
Aplicado aluno do Colégio Rui Barbosa, onde está 

concluindo a d"serie (matutino), o aniversariante 
é filho do casal amigo, Dr. José U)pes da Fonseca 

EUbo e da Dia. Clenia Maria dos Santos Jacinto 

Ribeiro honseca (leia-se Servet e Desrat). Ao 

Eduardão o nosso abraço por mais um 

aniversário. (Foto de arquivo). 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

\ ocê chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

Em 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. 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Intensivo 
2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Machado Neto 

na região, deverá participar da convenção do PDT como 
convidado especial por conta do apoio que Jackson Lago 
estará Ihfe conferindo nas eleições do próximo ano. 

ArividAdEs paraLeLas 

Durante a convenção do PDT. serão desenvolvidas as 
seguintes atividades paralelas: Às 9h 30min., palestra do 
Dr. Aziz Abou d Santos, sobre "Pacote Ecònomico do FHC"; 
às lOh 50min., Café: às ll:00h. o tema "o PDTe a Política 
do Maranhão . será abordado pelo Dr. Josemar Pinheiro, 
participante de Conferência Internacional de Direitos Hu- 
manos; às llh 30 min, o Dr. Wagner Lago. Procurador do 

Município de São Luís, falará sobre "Processo de Combate 
a Fraude Eleitoral no Maranhão - Uma análise da Lei eleito- 
ral Atual"; às 13h parada para almoço: às 15h Márcio ejerry 
falarão sobre "O PDT e a juventude". 

Encontro dE LídERANÇAS 

No íinal da tarde (16h 30min ). haverá o esperado En- 
contro das Lideranças do PD I da Região Tocatina com a 
Executiva Estadual, com a participação do prefeito de São 
Luís, Jackson Lago; do deputado federal Neiva Moreira e 
dos deputados estaduais, entre outras figuras de proa do 
partido. 

EuclídEs A. Víeíra 

Recado também hoje para o empresário Euclides Antô- 
nio Vieira, Diretor Executivo da Maquisul - Máquinas do 
Sul Comércio e Representações Ltda., ali na Dorgival Pi- 
nheiro de Sousa. 1356 - centro (721-1227). 

Representantes de máquinas, equipamentos e acessóri- 
os para o setor madeireiro e moveleiro. o boa praça Euclides 
Antônio Vieira está sempre na ativa participando de even- 
tos onde os produtos que representa ganham destaque e 
novos mercados. 

Vale o registro. 

NOVO pRoblEMA 

Colocados na clandestinidade através de portaria assi- 
nado pelo secretário de Segurança do Estado. Raimundo 
Soares Cutrim, os moto-taxistas vivem desde ontem o dra- 

A níversa RÍa \ TES ACII 

* Magozine Lilioni S. A. (Ildon Marques 

de Sousa). 

y Recebe os parabéns da ACII e do FERO 

À MÃO RESTAURANTE (self-service, churrasco 

no quilo, marmifex e aquela saborosa 

feijoada aos sdbadosj. Na Av. Gefúlio 

Vargas, esquina com a rua Alagoas-Cenfro. 

Fone: 721-3565. 

Huivior 

A menininha, curiosa: 

- Mãe, por que todos os contos começam 

com "era uma vez"? 

- Nem todos, querida - responde a mãe 

resignada - Alguns começam dizendo: 

Querida, esta noite tenho de jantar com um 

cliente e devo chegar de madrugada"... 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via Dimapi) 

vm 

Lm grande abraço boje, ao empresário do setor 

de materiais de construção, Leonildo Alves de 

Sousa (aqui em foto de arquivo nas dependências 

do Juçara Clube). Na av. Bernardo Sayão, entre 

Maranhão e Iracema, a Mercantil Avenida mai. „/7í 

uma liderança conquistada com muita dedicação 

junto ao mercado consumidor de Imperatriz, com 

destaque para toda a Nova Imperatriz. Vale o 

registro. 

Mercado- 

Financeiro- 

PotpANÇA 
Hoje :  2.39% 
Amanhã   2.07% 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UIír (FeJeraI) 
Dczcmbro/97  R$ 0.9108, 

Uríí (MunícípaI) 
Dezcmbro/97  R% 09 11 

Uír (EstaJuaI) 
Dczcmbro/97,... R$ 20 21 

UPC (FeJeraI) 
Dczembro/97  R% 13 99 

DóIar 
* Paralelo  R$1 17 
* Turismo  R$1 14 
* Comercial  RH; 1 11 
Cotações de 12.12.97 

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

RS 10.44 
SaLárío Mínímo 
Dezembro/97 R$. 120.00 

SaLarío FamíIía 
Dezembro/97 R$ x.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX; r$ 2,12: 
bobinas para calculadora (57\60): RS 0.29. Rua Simplício 
Nloreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

f , > Materiais para 

WSlO/UCL lsc/itóri0' escolar. bobinas 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 

íx-::. 

IH 
| SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA 

Clínica Lab. e Pet Shop^ 

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

^  V 
José Lopes da 

Fonseca Filho 
Médico Veterinário 

CRMV/MA - 0189 

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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Presidente visita ministro no hospital 

Fernando Henrique foi ver de perto o quadro clínico do ministro das comunições 

i 

m 

m 
m 

Êm 

Intcrn.ido desde o di.i 27ftorproblemasptütnonnres 

O ministro Sérgio Motta 
(Comunicações), internado 
desde o dia 27 de novembro 
no Hospital Albert Einstein. 
em São Paulo, recebeu nes- 
te sábado a visita do presi- 
dente Fernando Henrique 
Cardoso. 

O presidente chegou a 
São Paulo às 17h40. depois 
de participar de cerimônia 
em São José dos Campos (97 
km de São Paulo). Depois. 
FHC seguiu direto para o 
hospital. 

Boletim divulgado na ul- 
tima sexta-feira pela equipe 
que atende ao ministro infor- 
ma que Motta aguarda "com- 
pleto restabelecimento da 

função pulmonar" para rece- 
ber alta. O ministro foi inter- 
nado em virtude de uma 
alveolite aguda (inflamação 
nos alvéolos, parte do pul- 
mão responsável pela troca 
de gases). 

Manifestantes pedem mudança 

f na política do governo 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso deixou 
na tarde deste sábado o Rio 
de Janeiro e foi a São José 
dos Campos (97 km de São 
Paulo) para participar, às 
16h. da cerimônia de for- 
matura das turmas de 1997 
do ITA (Instituto 
Tecnológico da Aeronáuti- 

ca). 
A CUT (Central Única 

dos Trabalhadores) e par- 
tidos de esquerda do Vale 
do Paraíba levaram pelo 
menos 300 manifestantes 
para o protesto contra o 
presidente, em frente ao 
CTA (Centro Tecnológico da 
Aeronáutica), onde acontece 

a cerimônia de diplomação 
dos formandos do ITA. 

Os manifestantes pedi- 
ram mudança na política 
econômica do governo fede- 
ral, a garantia no emprego e 
repudiaram a intenção das 
montadoras de reduzir os 
salários de seus funcionári- 
os. 

Governo garante queda de juros 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso disse nes- 
te rUbado. no Rio, que os ju- 
ros'- certamente" vão cair. 
mas não disse quando. "Por 
mim. já teriam caído", afir- 
mou. FHC disse que "nin- 
guém sobe os juros por pra- 
zer". Ele relacionou a alta de 
juros e sua possível queda à 
análise da situação internaci- 
onal e afirmou que, por cau- 

sa disso, não anteciparia pra- 

zos. 
"Não quero me antecipar 

porque, na semana passada, 
de repente, a situação na 
Coréia se agravou. Espero 
que isso já tenha sido absor- 
vido, nós não temos nada 
com essa situação", afirmou 
o presidente, na solenidade 
de formatura de 175 guardas- 
marinha. na Escola Naval do 

Rio de Janeiro. 

O presidente voltou a afir- 
mar que não interferirá dire- 
tamente na negociação entre 

montadoras e sindicatos, por- 
que. segundo ele. os trabalha- 
dores sempre defenderam 
que não houvesse interferên- 
cia. A forma de interferência 
do governo, disse o presiden- 
te, é na criação de condições 
de investimento no país. 

PMs cercam sem-terra 

acampados em Fortaleza 

Cerca de mil homens da 
Policia Militar, a mando 
do governador do Ceará, 
Tasso Jereissati (PSDB), 
cercaram na madrugada 
desta sexta os sem-terra 
que estão acampados em 
frente à Secretaria de De- 
senvolvimento Rural, em 
Fortaleza, há mais de duas 
semanas. Os policiais im- 

pediram a entrega de ali- 
mentos. 

O deputado estadual 
Mario Mamede (PT) disse 
que foi agredido por poli- 
ciais quando tentava furar 
o cerco. O cerco teria sido 
montado para evitar que 
os sem-terra fizessem 
uma manifestação duran- 
te a visita do vice-presi- 

dente. Marco Maciel, à ci- 
dade. 

Eles reivindicam o cum- 
primento de um acordo fir- 
mado. em julho passado, 
com o governo cearense, 
que determinava investi- 
mentos educacionais, ha- 
bitacionais e agrícolas em 
áreas de assentamento do 
Estado. 

í WM. W'. > imi w; 
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Planet Hemp faz show 

sob policiamento ostensivo 

O grupo é acusado de fazer apologia ao uso da 

maconha durante seus shows 

O show que a banda cari- 
oca Planet Hemp realizou 
neste sábado em Vinhedo 
(SP) teve sistema de polici- 
amento ostensivo. A deter- 
minação foi dada pela Pro- 
motoria de Justiça da cida- 
de na sexta. A Polícia Mili- 
tar, a Polícia Civil e a Guar- 
da Municipal de Vinhedo 
(SP) reforçaram seus efeti- 

vos para realizar o policia- 
mento na Casa de Espetácu- 
los Adler, onde o grupo se 
apresentou. 

A banda foi autuada em 
flagrante na madrugada do 
dia 9 em Brasília (DF), acu- 
sada de fazer apologia ao 
uso da maconha. De acordo 
com a segunda promotora 
de Justiça de Vinhedo, Ma- 

ria Eliselda Francisco, 35, a 
medida evita que seja feita 
apologia ao crime. 

Maria Eliselda disse tam- 
bém que não pode impedir 
a realização de shows por 
não ter provas de que o gru- 
po fará apologia à maconha. 
Segundo o gerente da Adler, 
Elton Sofiatti. 28, o evento 
não apresentou problemas. 

80 testes iniciam vestibular 

unificado da PUG-S 

As provas inciaram neste sábado e continuam 

' hoje a partir das 13:30hs 

A PUC-SP (Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo) realiza durante 
o fim de semana seu vesti- 
bular unificado. As provas 
começaram neste sábado 
com 80 testes. 

As matérias são: língua 
portuguesa, literatura, ma- 
temática. história, física, 
geografia, química, biolo- 
gia e língua estrangeira -in- 
glês ou francês. Cada dis- 
ciplina terá 10 questões. O 
vestibulando que tiver pro- 

blemas de saúde deve tele- 
fonar para (011) 873-2255. 

Também acontecem nes- 
te final de semana, os ves- 
tibulares de duas faculda- 
des da região da Grande 
São Paulo e da Fatec (Fa- 
culdades de Tecnologia). A 
Umesp (Universidade 
Metodista de São Paulo), 
de São Bernardo do Cam- 
po. tem fase única neste sá- 
bado, A prova teve início às 
9h (português, historia, ge- 
ografia e redação). A partir 

das 14h começa a segunda 
parte com língua estrangei- 
ra e ciências. 

O vestibular da Escola 
de Engenharia Maná. de 
São Caetano do Sul, come- 
çou neste sábado e conti- 
nua neste domingo, sempre 
às 8h30. Nos dois dias as 
questões são dissertativas. 
Para o vestibular da Fatec, 
as provas também aconte- 
ceram sábado e continuam 
domingo começando às 
13h30. 

Sindicato propõe procurar 

governo para ajudar Nordon 

O presidente de honra do P I Luiz Inácio da Silva 

promete intervir para resolver o problema 

O presidente do Sindica- 
to dos Metalúrgicos do ABC, 
Luiz Marinho, acompanhado 
pelo presidente de honra do 
PT, Luiz Inácio Lula da Sil- 
va, propôs neste sábado, em 
reunião na Nordon, procurar 
o governo para verificar se 
há possibilidade de liberação 
de empréstimo para pagar os 
salários atrasados. 

O sindicato (filiado à 
CUT) e funcionários da 
Nordon. empresa de Santo 
André (Grande São Paulo) 

que demitiu 375 trabalhado- 
res em novembro, propuse- 
ram procurar o banco 
Bradesco e o BNDES para 
resolver o impasse da em- 
presa. Funcionários demiti- 
dos da Nordon. que fabrica 
equipamentos para a indus- 
tria de bebidas, estão acam- 
pados na empresa desde o 
ultimo dia 2. 

Entre as propostas esta a 
formação de uma cooperati- 
va de trabalhadores que de- 
teriam 74% do capital e não 

apenas a co-gestào provisó- 
ria sugerida pela empresa na 
semana passada. Lula disse 
aos funcionários que. se as 
negociações não avançarem, 
ele. no dia do Natal, 25 de 
dezembro, irá até o acampa- 
mento na empresa. 

Como o acionista majori- 
tário abandonou a empresa, 
de acordo com o sindicato, a 
instituição pretende recorrer 
aos bancos. O Bradesco de- 
tém 14% das ações da empre- 
sa e o BNDES. 12%. 

Imperatriz 24 Horas 

De segunda a Apresentação: 

sexta-feira, das 12h00 às 13h00 (Tn-o-TU-u taç 
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Boletim de 

Ocorrência 

Perda 
de documentos 

Nohcrto Soares de Olivei- 
ra Lima, maranhense, sol- 
teiro, residente na Vila Nova 

comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula con- 

tendo vários documentos 
pessoais, entre os quais, sua 
Carteira de Identidade Ci- 
vil 

Perda 
de documentos 

Cristiane dos Santos, ma- 
ranhense, solteira, residen- 
te na 1 'Ha Redenção II com- 

pareceu na Dcpol para co- 
municar que perdeu uma 
bolsa contendo sua Carteira 
de Identidade Civil, e outros 

documentos pessoais. 

Perda 
de documentos 

Gutemberg Soares dos 
Santos, maranhense, casa- 
do, promotor de vendas, co- 

municou que perdeu sua 
carteira porta cédula con- 
tendo vários documentos 

pessoais. Fato ocorrido na 
manhã desta última quinta- 
feira, quando trafegava pela 

Avenida JK. 

Perda 
de documentos 

Ednclson Martins Cardo- 
so, maranhense, solteiro, re- 

sidente no bairro Juçara, es- 
teve na Depolpara comuni- 
car que perdeu sua Cartei- 

ra de Iden tidade Civil quan- 
do trafegeva pela Dorgival 

Pinheiro de Souza. 

Furto 
de bicicleta 

José Mariano Cavalcan- 
te, maranhense, solteiro, re- 

sidente na rua 7 de setem- 
bro comunicou que elemen- 

tos desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Monark- ano 

Francisco do Valle 

96, cor azul. Fato ocorri- 
do na tarde de ontem 

quando o referido veículo 
movido a pedaladas esta- 
va estacionado cm fren te a 

sua residência. 

Arrombamento 
Joaquim Batista de Oli- 

veira, maranhense, 32 

anos de idade, residente na 
rua Leôncio Pires Doura- 

do comunicou que sua 
casa foi arrombada por 

eiemen tos dcsconhccidos. 
O fato ocorreu na madru- 

gada de ontem. De acordo 
com o comunicante os ele- 
mentos levaram do interi- 
or da residência vários ob- 
jetos, entre os quais um 

aparelho de som 3 em I. 

Arrombamento II 
Maria Ângela de 

Aqui no Morais, mara- 
nhense, casada, residente 
no bairro Santa Rita co- 

municou que elementos 

desconhecidos arromba- 
ram a porta dos fundos de 
sua casa e levaram vários 

objetos, entre os quais um 

aparelho de som 3 em 1, e 
outros objetos de pequenos 
valores. De acordo com a 

comunicante os elementos 
usaram uma barra de fer- 
ro para conseguir arrom- 

bar a referida porta. 

Furto 
de bicicleta 

Edilberto Viana de 
Amaral, maranhense, sol- 
teiro, residente na rua 

Santa Tercza, comunicou 
que elementos desconheci- 
dos levaram sua bicicleta 

Moutain Bike. 
Fato ocorrido quando a 

bicicleta estava estaciona- 
da em frente a Câmara 

Municipal de Imperatriz 
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Delegado Augusto Gabina 

Escrivão Madeira 

Comissário 

Perito io 

Agentes Josíneto, Eliane, 

Jurandir c Jocimar 

Semana marcada por assaltos 

Cafeteira repudia ação dos marginais e critiea a segurança do estado 

Nas duas últimas sema- 

nas a cidade foi marcada 

por assaltos e homicídios. 

Na manhã de ontem o se- 

nador da república 

Epitácio Cafeteira, teceu 

várias críticas ao sistema 

sem que a polícia possa 

combater e tirar de circu- 

lação todas as quadrilhas 

que vêm atuando em Im- 

peratriz e região. Na cole- 

tiva ele citou as investidas 

dos assaltantes contra as 
de segurança publica no prefeituras municipais, 

estado. Cafeteira, citou em 

coletiva que a Polícia está 

desaparelhada e os margi- 
nais fortemente armados 

têm facilidade para agir 

A vinda do secretário de 

segurança pública do esta- 
do Raimundo Cutrim, por 

ocasião do Foro de Deba- 

tes contra a violência rea- 

lizado na Câmara Munici- 

pal, ainda não surtiu efei- 

to. A Polícia continua 

desaparelhada e sem ar- 

mamento para combatei- 

as quadrilhas organizadas 

no Maranhão. 

A Construção do lô DP. 

ainda ê um sonho da po- 

pulação. A obra está 

paralizada há cerca de 

quatro anos, quando o en- 

tão governador do Estado. 

José de Ribamar Fiquene, 

autorizou a reforma no 

prédio. 

Cafeteira falou também 

sobre a situação dos segui- 

dos assaltos a agência do 

BEM em Senador La 

Rocque "os marginais es- 

tão cada vez mais audaci- 

osos, e a polícia não tem 

armas suficientes para o 

combate a marginalidade" 

finalizou. 

Moto é o alvo dos assaltantes 

Quadrilhas especializadas em roubar motos estào espalhadas em toda a Região 

Os ladrões de moto vem Olavo Ferreira de Oliveira e da no livrão da DRF - Delega- Aparecida de Oliveira, estaci- 

tii ando o sono da PC, que di- Maria de Assis de Oliveira, cia de Roubos e Furtos, onde onou suamoto-HondaTitan- 
ariamente registra ocorrénci- residente na Bernardo Sayão- a vítima bastante nervosa dis- placa HOY 6830, cor azul em 
as de íii rtos de motocicletas Centro, esteve no plantão cen- se aos agentes de plantão que frente ao Hospital Alvorada, 

no plantão central da Delega- trai da Delegacia Regional o furto de sua moto ocorreu "Parece que o elemento 
cia Regional. para comunicar que também em menos de um minuto. 

Maria Apareci da de O livei- fora vítima da quadrilha O roubo aconteceu por 
ra, maranhense, casada, 30 especilizada volta das 19h30 da última 

anos, comerciante, filha de A ocorrência foi registra- quarta-feira quando Maria 

estava com uma chave espe 
rando que eu descesse dc 
moto para levá-la. Foi muite 

rápido", garantiu. 
áo 

Violência dentro 

da própria polícia 

Delegado de João Lisboa irá punir os culpados na 

violência contra lavrador e a esposa 
O subtenente Santos, 

delegado de polícia da ci- 

dade de João Lisboa, vem 

tentando nos últimos dias 

ouvir todos os acusados 

no caso Domingos. O ser- 
vidor público municipal da 

cidade de João Lisboa foi 

afastado do cargo de apoio 
da delegacia de Polícia de 

João Lisboa por determi- 

nação do Prefeito Sálvio 

Dino. 

O servidor continua 

sendo acusado de ter es- 

pancado a doméstica 

Antonia Maria da Concei- 

ção, maranhense, 35 anos, 

e seu esposo Antonio Car- 

doso da Silva, residentes 

na Vila Norte Sul. Além de 

espancar o casal, o servi- 

dor público afastado do 

cargo também está sendo 

acusado pelas vítimas de 
ter invadido sua residên- 

cia com uma arma em pu- Subtenente Santos, apurando as denúncias 

'Pm 
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Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

nho no ato da prisão do 1 

vrador. Antonio rardo: 

da Silva, maranh^se, i 

anos, foi preso por Domi 

gos e conduzido para o 

DP, onde segundo ele í 

espancado pelo falso pol 
ciai. 

Contra o lavrador pes 
a acusação de ter tentad 

contra a vida do comerc 

ante identificado po 

Lucas. Mas segundo afi 

mou Antonio, em momer 
to algum ameaçou o a 

merciante e que tinha id 
até sua mercearia pedi 

que o mesmo devolvess 

sua bicicleta, que havi 

sido penhorada pelo fat 

dele (Antonio) ter um dí 

bito de três reais em sei 

comércio. Vítimas e acusí 
dos estão sendo ouvido 

pelo subtenente Santos 

delegado de policia d« 
João Lisboa 


