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Artistas recebem 
homenagem 

Páíiina 3-B 

Funcionários públicos podem 

ficar sem o décimo terceiro 

O pagamento do décimo terceiro sa- 
lário do funcionalismo público está pre- 
ocupando a Secretaria da Fazenda do Mu- 
nicípio. Ontem, o secretário da Pasta, 
Edson Lima, informou que durante todo 
o ano foi desenvolvido um trabalho para 
que o décimo fosse pago no prazo que 
determina a Lei. No entanto, ele afirmou 
que precatórios pendentes poderão tra- 
zer dificuldades. 

O décimo seria pago integralmente no próxi- 
mo dia 20 de dezembro, prazo máximo determi- 
nado por Lei. O não pagamento implica em mul- 
ta para a Prefeitura. 

Edson Lima explicou também que o pagamento 
do décimo terceiro salário poderá implicar no 
atraso do salário do mês de dezembro. 

O secretário disse que irá conversar com o 
prefeito Ildon Marques e está confiante de que 
o chefe do Poder Executivo irá buscar soluções. 

Ele afirmou ainda que o desejo do prefei- 
to é efetuar o pagamento e que com certe- 
za ele irá negociar junto às instituições fi- 
nanceiras na busca de encontrar algumas 

facilidades. 
Precatórios são dividas contraídas em 

administrações anteriores, cujo pagamen- 
to obrigatório é determinado pela Justiça 
e não podem ser adiados sob pena da Pre- 
feitura ter bloqueado bens e valores. 
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Sebrae encerra hoje 

Feira de Negócios 

Será encerrada hoje, às 
22h, a IV Feira de Negóci- 
os da Região Tocanlina, que 
tem como palco o Salão 
Nobre do Juçara Clube, e 
busca incrementar as ativi- 
dades comerciais das 
microempresas de Impera- 
triz e municípios vizinhos. 
A Fener to/97 tem 
consiguido corresponder as 
expectativas do Serviço Bra- 
sileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas 
(Sebrae-MA), órgão promo- 
tor, e dos expositores. O 
publico tem participado de 
forma acentuada. 

Com a feira, o Sebrae- 
MA espera fechar negócios 
equivalentes a 600 mil re- 
ais em face da participação 
de expositores do Mara- 
nhão, Piauí, Ceará, Pará, 
São Paulo, Goiás e Tocan- 
tins. 

Moradores vilas Redenção prestigiam programa da prefeitura 

Quatro livros serão 

lançados na AIL 

Conceição Ribeiro, 

destaque de 

Informes Especiais 

Pá «d na 6 

No próximo dia 11, 

sextâTeirà, acontecerá o 

lançamento de quatro 
livros na Academia 

Imperatriz de Letras. 

Também haverá a posse 

do mais novo membro 

fundador, o advogado 

Waldemar Gomes Pereira. 

Serão lançados os livros 

"Clarindo Santiago", de 
Sálvio Dino; "Meu Pé de 

Tarumã Florido", de 

Waldemar Gomes; 

"Arpejos em Tom Menor", 

de Benedito Batista, e 

"Rua do Porto", de 

Lourival Serejo. 

"Sábado Cidadão" 

alcança objetivos 

Assaltante preso 

em flagrante 

A segunda etapa da quar- 
ta edição do programa "Sá- 
bado Cidadão", instituído a 
bancado pela Prefeitura 
Municipal com o apoio de 
várias instituições e volun- 
tários, conseguiu obter o 
resultado esperado, on- 
tem. 

Os bairros beneficiados 
foram as vilas Redenção I 

e II e "QG" dos trabalhos 
ficou instalado durante todo 
dia na Escola Tancredo de 
Almeida Neves, na rua Rui 
Barbosa. 

Estiveram presentes o 
prefeito Ildon Marques, se- 
nador Edison Lobão, secre- 
tário de Governo do Esta- 
do, João Alberto/Nice Lo- 
bão e secretários munici- 

pais. 
Foram feitos vários ser- 

viços na área social, mas o 
destaque ficou para as 
obras de drenagem e 
terraplenagem que estão 
sendo feitas naqueles po- 
pulosos periféricos, como 
forma de garantir o acesso 
de veículos durante o perí- 
odo de chuvas. (Caderno B) 

Delegado Renê Almeida 
comandou deligência 

A Policia Civil conseguiu 
prender em flagrante 
Carlos Pereira Lima, 23. 
Armado de revólver, ele 
havia assaltado um ciclista 
na Vila João Castelo. O as- 
salto aconteceu por volta 
das 16h e foi presenciado 
por duas pessoas. As infor- 
ipações das testemunhas 
foram fundamentais para 
que a Polícia capturasse o 
delinqüente. (Página 8). 

Caixa cria prêmio de incentivo 

PSB discute projeto 

para eleição de 98 

Guarani poderá ser punido por causa da agressão 
contra jogadores do time de Montes Altos. 

Esportes Página 8 - B 

O PSB realizou ontem 
um encontro na Câmara 
Municipal para avaliação da 
atual conjuntura política e 
discussão de um projeto 
para as eleições de 98. 
Estiveram presentes 
representantes de 12 
diretórios municipais. O 

partido ainda não definiu 
seu posicionamento em 
relação a candidaturas 
majoritárias. O advogado 
Lula Almeida, presidente 
estadual da sigla, se lançou 
candidato a candidato a 
deputado federal. ( Página 

3). 

Governador Reinaldo Tavares promete 

ampliar sistema de abastecimento d'água. 

Página 3 

Lojistas de Imperatriz esperam 

aquecimento nas vendas 

Página 2 

População terá novos hospitais 

credenciados pela rede pública. 

Página 2 
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Centro de Convivência 

do Idoso realiza festa 

Várias brincadeiras estão sendo ensaiadas 

para serem apresentadas a comunidade 

de testes de leitura, que já 
estão aptos a ingressar na 1° 
série. O Centro de Convivên- 
cia do Idoso, que tem como 
objetivo principal, mostrar 
que o idoso é capaz de pro- 
duzir como qualquer outra 
pessoa, foi criado pela secre- 
tária Sofia Oliveira Dias. com 
o apoio do prefeito Ildon 
Marques. 

"Aqui também pode ser 
um refugio onde eles con- 
tam com a amizade de ou- 
tros colegas " esclarece 
Nilza Serqueira. informando 

ainda que outras atividades 
manuais são realizadas no 
local como: Artesanatos em 
cordas, tapeçaria, pintura, 
corte e costura, curso de flo- 
res e arranjos de natal. A 
comercialização destes pro- 
dutos, segundo Nilza. pode 
contribuir para o aumento 
da renda de cada um deles , 
visto que somente . a ajjosen- 
tadoria na maioria da vezes 
não e suficiente. 
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Idosos íipoiíun 
O Centro de Convivência do 

Idoso, projeto desenvolvido 
pela prefeitura municipal de 
Imperatriz, realizará na ma- 
nhã do próximo dia 17 na 
sede do Centro de Cai^acita- 
çào Profissional, festa de en- 
cerramento das atividades 
desenvolvidas durante todo o 
ano de 1997. Segundo Nilza 
Serqueira. diretora do Centro 
de Convivência do Idoso, va- 

inicintiva do C'( 7 
rias atividades como: peças 
teatrais, poesias, coral, ami- 
go secreto e diversas brinca- 
deiras já estão sendo ensaia- 
das para serem apresentadas. 

Durante a ocasião, mais 
um dos momentos será a 
entrega de diplomas a l3 tur- 
ma de 34 idosos alfabetiza- 
dos neste período. Durante 
as aulas, a maioria dos estu- 
dantes comprovaram através 

Lojistas esperam 

aquecimento nas vendas 

Comerciantes apostam que o volume de vendas em 97 

deverá atingir as expectalixas 

Os lojistas de Impera- 
triz começam a fazer pro- 
moções e decorar os esta- 

belecimentos comerciais 
no sentido de atrair os cli- 
entes que estão cautelosos 
por causa das medidas do 
governo. Os chamados " 
calotes" deverão ser re- 
duzidos este ano. principal- 
mente nessa época. A nova 
tática dos comerciantes ca- 
racteriza-se em adotar sis- 
tema mais rigoroso na hora 
de fazer abertura de credi- 
to. 
Apesar disso, os lojistas 

apostam que o volume de 
vendas em 97 devera atin- 
gir pelo menos as expecta- 
tivas. Na opinião de alguns 
proprietários de estabeleci- 
mentos comerciais sedia- 
dos no centro da grande 
Imperatriz, as vendas tem 
sido razoáveis nesta anti- 
véspera de natal. 
Já para outros lojistas, os 
consumidores simplesmen- 
te sumiram por causa do 
elevado preço das mercado- 

rias. principalmente eletro- 
domésticos. A reportagem 
do Jornal Capital entrevis- 

tou o vendedor do setor 
de tecidos. João Pedro . e 
na sua opinião, existe uma 
boa expectativa de vendas 
neste período de natal e ano 
novo. uma vez que a comu- 

nidade realiza as chamadas 
compras de fim de ano. 
Agora no setor de lojas de 

variedades, os dirigentes 
dessas empresas, afirmam 
positivamente' que tem 
tudo para atingir a previsão 
de vendas que é estabele- 
cida pelo mercado. 
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População terá novos hospitais 

credenciados pela rede pública 

A informação foi prestada pelo diretor regional de Saúde 

.lairo Casanova 
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.Xovos proje 
A exemplo do que vem 

acontecendo em muitas ou- 
tras partes do pais. a saúde 
em Imperatriz não esta nada 
bem. A prova mais recente 
e o descrendenciamento de 
hospitais de grande porte do 
SUS (Sistema Único de Saú- 
de ) como admite o diretor 
regional de Saúde. Jairo Ca- 
sanova. acrescentando que 
isso é um fato que vem 

c* *«mii 

tos são investidos nn smidc pidílico 
acontecendo em todo o Bra- municipalização da Saúde. 
sil. pois o Sistema de Saúde 
esta funcionando de uma 
maneira precária, e por isso 
os hospitais estão se desli- 
gando da rede. A cruel rea- 
lidade, é que, com isso tudo, 
a população tem que convi- 
ver com esses problemas 
ale que chegue a municipa- 
lização. 
A saída para o problema é a 

que com certeza trará con- 
dições de fazer com que todo 
o setor privado trabalhe uni- 
do. Jairo Casanova. ressal- 
tou que com o desmembra- 
mento dos hospitais da rede 
publica, a população ira ter 
a disposição, novos hospitais 
que vão compor tranqüila- f 
mente o atendimento da 
população. 

Wilson Maio, presidente da C DL 

Ou t-bus 

A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

Cláudia 

I 
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Sálvio Dino recebe governador do Estado 

José Reinaldo Tavar.es anuncia melhoramento no abastecimento d" agua em João Lisboa 

por Francisco do Vale 

O governador em exer- 
cício do Estado José 
Reinaldo Tavares retornou 
a Imperatriz para inspeci- 
onar obras na região 
tocantina. Ao lado do pre- 
feito Sálvio Dino. o gover- 
nador interino visitou vári- 
as obras em andamento 
em Imperatriz. 

Após inspecionar as 
obras em parceria com o 
governo local, a comitiva 
do governo do estado se- 
guiu para a cidade de João 
Lisboa, chegando por vol- 

ta das llli20 . Na residên- 
cia oficial do prefeito Sál- 
vio Dino foi servido um 
coquetel para o governador 
e sua comitiva. José 
Reinaldo Tavares foi 
recepcionado por vários 
vereadores de João Lisboa, 
entre os quais a vereado- 
ra Diva Borges. Diva 
Aguiar. Evilázio Nogueira 
(presidente do 
legislativo). Lindioneza. 
Belo Vale e Batista, todos 
aliados do governo muni- 
cipal. 

Os vereadores da situa- 
ção cobraram do governa- 

dor mais obras para a ci- 
dade. A resposta foi ime- 
diata. segundo o governa- 
dor em exercício, dentro 
de poucos dias todo o sis- 
tema de abastecimento d' 
agua em João Lisboa será 
ampliado. Ele elogiou ain- 
da o trabalho que vem sen- 
do desenvolvido pela pri- 
meira dama do município, 
loletc Dino. destancando a 
SOLICIT, que tem como 
meta principal desenvol- 
ver os trabalhos em comu- 
nidade. 

Quem também esteve 
visitando o prefeito Sálvio 

Dino. e reafirmando o 
compromisso do governo 
do estado com a cidade de 
João Lisboa, foi o ex-go- 
vernador e atual secretário 
de governo João Alberto. 
Na oportunidade João Al- 
berto. afirmou a reporta- 
gem que é candidato ao 
Senado da República nas 
próximas eleições. O pre- 
feito Joàolishoense afir- 
mou mais uma vez a repor- 
tagem que a cidade vem 
recebendo o apoio do go- 
verno e que mais obras 
serão anunciadas nos pró- 
ximos dias. 
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Sálvio Dino, prestigiado pelo governo 

maranhense 

PSB avalia conjuntura política 

Realizado na Câmara Municipal', o I Encontro estadual do 

Partido Socialista Brasileiro reuniu representantes de doze 

municípios 

Discutir um projeto 
político para 98 e avaliar 
a Tial conjuntura". Este 
foro objetivo do I Encon- 
tro Estadual do Partido 
Socialista Brasileiro rea- 
lizado ontem no plenário 
Léo Franklin na Câmara 
Municipal de Imperatriz. 

Aberto "as 8:00 pelo 
presidente estadual do 
partido, advogado Lula 
Almeida, o encontro con- 
tou com a presença de re- 
presentantes de doze 
municípios. 

Apos cada palestra, os 
participantes reuniam-se 
em trabalhos de grupos 
' "'*a maior reflexão e ana- 
i „dos temas em ques- 
tão.. 

Em entrevista ao Jor- 
nal Capital. Gilva Dias. 
presidente municipal do 
PSB. garantiu que o en- 
contro teve seu objetivo 
alcançado, ressaltando 
que a presença do gran- 
de numero de represen- 
tantes vindos de diversas 
cidades, "deixou claro o 
amadurecimento do par- 
tido a nível de região To- 
cantina" Durante as dis- 
cussões, o PSB não defi- 
niu seu posicionamento 
quanto a eleição do ano 
que vem. '•mas, uma coi- 
sa ficou certa" garante 
Gilvan. "o nosso partido 
só firmará aliança com si- 
glas da esquerda ou de 
centro esquerda" . 

O Partido Socialista 
Brasileiro também discu- 
tiu as possíveis candida- 
turas a Assembléia Legis- 

Ismael Morais promove 

campanha para crianças carentes 

A campanha Natal Feliz pretende beneficiar centenas de 

crianças de Senador La Rocque 

m 
m. 

m 

Lula Almeida, presidente estadual do PSB 
lativa Estadual e Federal, tros partidos, 

o que só será definido em No encontro que en- 
fevereiro ou marco, quan- cerrou-se "as 13;00hs. 
do a sigla volta a se reu- estiveram presente dele- 
nir. Tarrrt)èm durante o gados de municípios 
Décimo Congresso Esta- como Açailándia. 
dual do PSB. com data Cidelándia, Campestres. 
ainda a ser definida, a si- São Pedro da Agua Bran- 
gia tomará posição final ca. João Lisboa e de São 
quanto aliança com ou- Luis. 

O vereador de Senador 
La Rocque. Ismael Silves- 
tre de Morais, anunciou 
nesta semana que prepa- 
ra para o período natali- 
no, uma grande festa. 

O objetivo, segundo 
ele, "e distribuir brinque- 
dos para crianças pobres 
de seu município. Ismael 
Morais, ressalta que a 
grande maioria das crian- 
ças daquela cidade, "não 
sentirá alegria no Natal", 
um período por ele con- 
siderado "momento de 
festa, partilha e doação". 

Ainda sem definir ho- 
rário e dia exato para o 
evento. Ismael Morais, 
afirma que colocará na 
praça da cidade, sua ban- 
da musical e seu trio elé- 
trico para fazer a festa " 
muito mais animada". 

Durante a semana que 
passou, o vereador, que 
recentemente recebeu 
de diversos lideres co- 

munitários. a indicação 
como sendo o nome ide- 
al para ser o sucessor de 
Alfredo Nunes, se reuniu 
com seus assessores para 
traçar as metas do proje- 
to "Natal Feliz". 

"Também fará parte da 
nossa campanha, a distri- 
buição de presentes para 
centenas de adultos" ga- 
rante Ismael, chamando 
atenção do poder execu- 
tivo para que também 
tome atitude no sentido 
de "promover a felicida- 
de das pessoas 

larroquenses". " 'E uma 
pena que a nossa estrutu- 

ra não permita fazer mais 
do que pretendemos" la- 
menta-ele, lembrando 
que todos os seus proje- 
tos como: a distribuição 
de roças comunitárias, 
lotes para residências, 
programas de acompa- 
nhamento médico a ges- 
tantes e a própria campa- 
nha de natal, não contam 
com apoio de autoridades 
ou pessoas " que pudes- 
sem fazer destes, even- 
tos de maior peso. para 
atingir um maior numero 
de pessoas". 

Ao deixar sua mensa- 
gem de Natal, Ismael Mo- 
rais. disse rogar por uma 
vida mais feliz para todos. 
"Que este Natal, seja de 
muitas alegrias e grandes 
felicidades para todos 
nos! Que no ano de 98, 
possamos realizar tudo 
aquilo que em 97 não nos 
foi possível! Feliz Natal e 
um bom ano novo!" finali- 
za o vereador Ismael Sil- 
vestre de Morais, o mé- 
dico mais bem votado ao 
cargo em todo o Mara- 
nhão. 

Ü 
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Ismael Morais, vereador de Senador La Rocque 
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VALE TRANSPORTE 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. mpresanos que 
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Nordeste - capacidade de produção em debate 

por Raimundo Primeiro 

Da redação 

O Nordeste tem de ter 
o seu potencial reconheci- 
do e, melhor aind§, valori- 
zado pelo Governo Federal. 

Aqui, disso ninguém du- 
vida, tudo se fazendo tem 
um resultado positivo. Por 
isso, chega de tanta discri- 
minação, de tanta 
desatenção. para com esta 
parte do País. 

Notícia alvissareira a de 
que o Ministério da Agricul- 
tura deve encaminhar até o 

final de dezembro voto ao 
Conselho Monetário Nacio- 
nal (CMN) estabelecendo 
as regras de um plano de 
safra especifico pára a re- 
gião aqui enfocada. 

finalmente, algo de cla- 
ro no final do túnel escuro, 
um caminho a ser seguido, 
tendo em vista que o plan- 
tio da safra nordestina co- 
meça nos meses de feverei- • 
ro e março. 

O Nordeste continua dan- 
do importante parcela de 
contribuição ao desenvolvi- 
mento brasileiro. Muitas de 

suas riquezas são oriundas 
de municípios aqui localiza- 
dos. Concordo que o que se 
deve fazer agora é um mi- 
nucioso estudo sobre o as- 
sunto em questão, para que 
no futuro não possam sur- 
gir entraves que impossibi- 
litem sua entrada em mer- 
cados mundialmente conhe- 
cidos. 

Os* produtos saídos do 
Nordeste brasileiro já ga- 
nharam meio mundo. Têm 
fama e prestígio. Anuncia- 
se, agora, a discussão da 
adequação dos mercados 

oficiais de apoio ao plantio 
e a comercialização da sa- 
fra às necessidades dos pro- 
dutores da região. 

Vários organismos go- 
vernamentais e não-gover- 
namentais estão juntando 
forças e lutando no sentido 
de fazer ecoar o grito dos 
nordestinos por mudanças 
e pelo reconhecimento que 
já deveria ter acontecido há 
anos. Sendo assim, repre- 
sentantes das secretarias 
estaduais de Agricultura, 
Companhia Nacional de 
Abastecimento, Banco Cen- 

tral. Banco do Nordeste e 
Ministério da Fazenda estão 
mantendo constantes reuni- 
ões e debatendo o tema. 

O Ministério da Agricul- 
tura, por meio do Programa 
Nacional de Fortalecimen- 
to da Agricultura Familiar, 
já conseguiu liberar verba 
equivalente a 11 milhões e 
700 mil reais, sendo que a 
previsão, quando do pico da 
safra, é de 100 milhões. 

Agora, para que a safra 
nordestina tenha efetiva- 
mente o resultado previs- 
to alcançado, se faz neces- 

sária a união de esforços 
por parte de todos os go- 
vernadores de seus esta- 
dos. Esqueçam as indife- 
renças políticas ou não, 
pensem grande 

Agora, sim, o Maranhão 
tem pressa — como diz o 
slogan do Executivo Esta- 
dual — de ir mais longe, 
de ter o seu potencial 
atingindo locais dantes 
considerados 
inalcansáveis. 

Concluindo, viva o Nor- 
deste e os nordestinos! 
esse povo guerreiro! 

Vida sem calçada A República e a reforma agrária 

por Iraci Campos 

Poetisa 

Na rua onde eu moro, 
o povo vive num sufoco 
não se pode abrir a porta 
com a catinga do esgoto, 
a fedentina é tão grande 
que o jeito é respirar pou- 

co. 

A minha comadre Maria, 
quando se senta na calça- 

da, 
olha logo em direção 

ao esgoto 
e diz: — Oh cafinga da- 

nada! 
Então começa a catar 

lixo 
E a maldizer sua che- 

gada. 

te 
Uma mocinha visitan- 

foi pra porta namorar, 
mas o esgoto lançou 

um gas 
daqueles de amargar. 
A coitada se mandou, 
ninguém sabe onde 

está. 

A cearense Luíza 
(faz pena até de olhar!) 
vive de cabeça baixa 
olhando o chão a res- 

mungar. 
E exclama: — Deus 

nos acuda! 
Aqui não dá pra ficar. 

E eu continuo no mes- 
mo. 

sempre com a porta 
fechada, 

porque do jeito que a 
coisa tá 

não dá pra sentar na 
calçada. 

que a cantiga e o ca- 
lor 

me deixam muito irri- 
tada. 
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Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa. 51-Cj. 12- Te/s.; 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

255-9944 
Cep: 01049-000- Centro - São Paulo - SR 

Filial: Av. 13 de Maio. 45 - 6o and. - si. 603 - Te!/Fax: (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Os artigos e notas assinadas nas Colunas» 
| bem como os ensaios publicados, não refleA 

tem necessariamente a opinião do Jornal» 
| sendo de exclusiva responsabilidade de || 

seus autores. 

por Wilson Filho 

Advogado criminalista 

A análise das falhas e 
defeitos da nossa estrutu- 
ra agrária, bem como de 
suas conseqüências noci- 
vas ao progresso românti- 
co e social das populações 
rurais, nos conduzem a 
convicção de qie se torna 
realmente necessária uma 
reforma agrária no Brasil. 

Mas, a questão agrária é 
antes de tudo, não um pro- 
grama técnico, mas um pro- 
blema humano. Seu objeti- 
vo primordial deve ser, não 
apenas a produtividade dos 
homens do campo, mas 
principalmente melhorar 
as suas condições de saú- 
de e educação, dando-lhes 
uma consciência cívica dos 
fatos e da realidade em que 
estão inseridos: dando-lhes 
capacidade de trabalho e 
nível de vida econômica e 

social. 
Não basta somente dis- 

tribuir terras aos que não 
as possuem. Sem educa- 
ção, saúde, orientação téc- 
nica e assistência financei- 
ra sem isso, essa distribui- 
ção será antes nociva çlo 
que útil. Agravará ainda 
mais a situação de nossa 
estrutura agrária. 

Uma reforma agrária 
deve obedecer à nossa re- 
alidade antropogeográfica 
e a diversidade de condi- 
ções econômicas, sociais e 
culturais das várias regiões 
do Pais. Precisa além dis- 
so, para ser democrática, 
estimular a iniciativa priva- 
da, embora subordinando- 
as como estabelece a 
Constituição, ao interesse 
social e o bem comum. 

Isso não quer dizer que 
não se vá combater, ener- 
gicamente o latinfúndio — 
improdutivo — expansão 

agropecuana — nem impe- 
dir na revisão completa e 
total do Estatuto da Propri- 
edade Rural. Essa medida 
se torna necessária não só 
para aumentar a área pro- 
dutiva do País, como tam- 
bém para permitir o aces- 
so de maior número de 
pessoas à condição de pro- 
prietários. 

Em 1965, realizou-se em 
nosso País, uma reforma 
agrária, que se concretizou 
no "Estatuto da Terra". Ela 
procurou de certo modo 
atender às necessidades e 
exigências de nossa reali- 
dade econômica e social. 
Não se ajustou na verdade 
de maneira precisa às soli- 
citações de nossa estrutu- 
ra agrária, preocupou-se 
mais com a formação da 
propriedade familiar (que 
só tem êxito nos países de 
longa tradição agrária) do 
que com o crescimento 

geral da produtividade agrí- 
cola. Aumentou de manei- 
ra excessiva o Imposto 
Territorial, no momento 
em que os agricultores são 
os mais sacrificados com a 
inflação. E classificou 80% 
das fazendas produtivas 
como "latinfúndios 
exploratórios" (para facili- 
tar sua eventual desapr^ 
priação), numa época âL 
que as atividades 
agropecuárias necessita- 
vam, imperiosamente, de 
incentivos, estímulos e mo- 
tivação. 

Além disso, o "Estatuto 
da Terra", prolixo e pouco 
claro, calcado numa lingua- 
gem eminentemente técni- 
ca, não foi o suficientemen- 
te divulgado, nem explica- 
do aos .homens do campo. 

Essas são as razões en- 
tre outras que tornam du- 
vidoso o êxito da nossa re- 
forma agrária. 

A candidatura do PMDB 

por Gaudêncio Torquato 

Jornalista 

E vantajoso para o PMDB 
defender a idéia de uma can- 
didatura própria à Presidên- 
cia da República? A respos- 
ta é positiva. Apesar de ter 
perdido o maior número de 
parlamentares, diminuindo 
sua cota para 84 deputados, 
o PMDB conserva, ainda, o 
maior número de vereado- 
res e prefeitos, sendo o par- 
tido com a maior 
capilaridade nacional. Por- 
tanto, tem a maior penetra- 
ção junto ao eleitorado mes- 
mo se sabendo que o fator 
partidário está perdendo a 
importância no País. E, ain- 
da, tem condições de ele- 
ger o maior numero de go- 
vernadores, entre 10 a 14. 
Ademais, diante da política 
de "terra arrasada" 

construída pelo PFL e pelo 
PSDB. que praticamente 
nocauteou o PMDB. tornan- 
do-o um participante menor 
do governo, não resta outro 
caminho à agremiação que 
não o de revigorar a identi- 
dade, sob a bandeira do or- 
gulho ferido. 

A idéia de candidatura 
própria, porém, só se sus- 
tenta numa base de unida- 
de. Não adianta Sarney,. 
Itamar e Requião saírem por 
aí cantando loas à indepen- 
dência partidária, se os go- 
vernadores peemedebistas 
e o conjunto parlamentar no 
Congresso começarem a 
entoat um canto' diferente. 
Portanto, os caciques do 
partido têm pela frente o 
desafio imediato de unificar 
o comando. E. para essa 
estratégia, o papel do pre- 
sidente da Câmara, Michel 
Temer, é fundamental. Há- 

bil, atencioso, com surpre- 
endente capacidade de arti- 
culação. Michel tem desem- 
penhado o papel de algodão 
entre cristais. Apara ares- 
tas, ajusta, integra, sendo, 
hoje, uma das principais 
referências partidárias nas 
questões de credibilidade e 
seriedade. Seria muito ar- 
riscado para o governo ter 
um presidente da Câmara 
fazendo uma articulação 
contrária a seus interesses. 

Colocar no mesmo balaio 
governadores, parlamenta- 
res federais e estaduais e 
dirigentes peemedebistas 
encastelados na malha ad- 
ministrativa federal será 
uma tarefa quase impossí- 
vel. na medida em que se 
trata de uma gigantesca 
operação de desmonte, com- 
plexa e, em alguns casos, 
.traumáticas. Candidatura 
própria significa um corte 

no cordão umbilical que liga 
o PMDB ao Governo Fede- 
ral. 

O que o PMDB tem a di- 
zer ao País? Bater na pater- 
nidade itamarina do Real é 
poético. A essa altura, o povo 
não quer saber se foi A. B 
ou C o pai ou a mãe do Real. 
Ele existe, dá certo e pron- 
to. O que se exige é um pro- 
grama de aperfeiçoamento, 
de ajustes, de resgate da dí- 
vida social, um discurso ori- 
entado para as classes médi- 
as. em estado de indignação 
com o caótico quadro da cri- 
minalidade e a deterioração 
dos serviços públicos. Ou 
seja. é mais importante defi- 
nir o quê. O quem estará em 
função da definição anterior. 
O eleitorado não mais se sa- 
tisfaz com nomes, siglas, per- 
fis individuais. Quer saber o 
que dizem, o que pretendem 
fazer, qual é o discurso. 
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Lucíana Veras &Valdeane Paixão em destaque 

As colunistas Luciana Veras e Valdeane Paixão 

Sebrae 

O Sebrae, Balcão de Balsas, estará oferecendo esse mês os últimos 

cursos do ano. 

Os cursos são Secretariando com Qualidade e Curso para Garçons, 

escolhidos pela necessidade da qualificação dos profissionais dessas áreas. 

Os interessados deverão se dirigir ao órgão e fazer sua inscrição. 

Casa do Fazendeiro 

/I Casa do Fazendeiro está providenciando os últimos detalhes de seu 

novo prédio. Eduardo Feitosa, proprietário, garantiu que só faita o 

acabamento do depósito para que finalmente a ioja comece a funcionar 

em prédio novo. 

No antigo prédio deverá funcionar a iqja de produtos veterinários. 

Mudança 

Quem está de 

maias prontas rumo 

a cidade de 

Açaiiândia é João 

Batista Leda (ieia-se 

Hotei Pousada dos 

Lençóis), que 

agora estará à 

frente do Hotei 

Santa Maria, o 

melhor de daquela 

cidade. < 

Para o final do ano 

estará promovendo 

um badaiadíssimo 

reveiiion onde, com 

certeza, marcará 

com muita pompa 

a passagem de 

Palloma Milhomem Neiva ano. 

* 

k. iíli 

Exposição 

Já se encontra em 

nossa cidade o pintor 

Silvio Matos, que a 

partir de segunda- 

feira estará nos 

brindando com uma 

belíssima exposição. 

O evento estará 

acontecendo durante 

toda a semana no 

Banco do Brasil, 

onde cerca de 30 

teias estarão sendo 

expostas para 

contemplação de 

clientes e 

interessados. 

Não deixe de 

prestigiar. 

m 

m:- 
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Cinthia Brauh 

Embeleze 

Acontecerá nesta segunda-feira (amanhã), a partir das 08h, 

uma imperdívei demonstração de produtos das Unhas Pierre 

Savant e Cabelo e Cia. 

Essa demonstração é destinada aos profissionais da cidade, 

que não podem deixar de comparecer a este sensacional 

evento. 

/I demonstração será no Saião da Maria Barbosa, um dos mais 

conhecidos da cidade. Não perca! 

Embeleze II 

Para o evento estará vindo de imperatriz a conceituadíssima 

técnica em cabelos Zuimei Vaientím, que virá especialmente 

para o evento, dando a certeza de que a demonstração será 

um grande sucesso. 

Todas as cabeleireiras da cidade estão convidadas a participar. 

Não deixando de lembrar que essa demonstração será gratuita 

e de ai to níveí 

- -K 

kj 

A banda Pecados Capitais 
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ADEMAR MARIANO 

v    Consultoria Imobiliária/ 

INFORMA 

NOVO NÚMERO DE SÜÀ CENTRAL TELEFÔNICA E FAX: 

722-2000 

PARA COMPRAR, VENDER IMÓVEIS RURAIS E URBANOS - 
ALUGAR - AVALIAR - LOTEAR - FINANCIAMENTOS JUNTO A 
CEF SFH E SH. 

LIGUE 722 - 

Rua Urbano Santos 316 - Centro 

"2000" 

AVALIAR 

Engenharia 

En/C ÍVII O-regório 
Extensão Universitária em Avaliações de Imóveis na UFRS 

Membro Titular do IBAPE/SP n0 970 

- AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS (Normalizadas pela NB-502 da ABNT) e 
PERÍCIAS. 
- Métodos de Precisão com justificativa da convicção dos valores cal- 
culados. 
- Avaliações fundamentadas em pesquisa de mercado e amostras tra- 
tadas por Estatísticas. 
- Banco de Dados Atualizado. Experiência de 19 anos e 2.500 laudos 
elaborados. 
- Avaliações Registradas no CREA sob forma de Anotação de Respon- 
sabilidade Técnica. 
- Membro Titular do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Períci- 
as de Engenharia). 

Rua Barão do Rio Branco, 254 ■ Centro ■ Imperatriz-MA 
CEP 65.900-430 Fone: 721 0927 

mia 

ANTIGO IMÓVEIS 
Vende, avalia, aluga seu imóvel, vende 

fazendas, chácaras, casas, lotes e telefones. 
Creci N0 642 - 20° Região - MA 

Rua Sergipe 621 - Centro - Fone: 721-0291 
Imperatriz - Maranhão 

Aluga 01 casa na Rua Símplicio Moreira, 
Centro, cl garagem, sala, copa, cozinha, 
1/4, 01 suite, toda na cerâmica. 
Aluga 01 Apt° no Cond. Minas de Prata, 
Rua Ceará, cl garagem, 01 suíte, 2/4, 
sala, cozinha. 
Aluga 01 Apt" no Edifício Granville, cl 
suite, 2/4, sala, copa, cozinha, wc soci- 
al. 
Aluga 01 casa no Cond. Vereda Tropical 
cl 01 suite, 2/4, sala, copa, cozinha, 01 
wc social. 
Aluga 01 casa no Jd. São Luis, cl 1/4, 
sala, cozinha, wc social, forrada. 
Vende uma casa no Jd. Cristo Rei, Nova 
Imperatriz, QUITADA. 
Vende uma excelente CHÁCARA, no Ba- 
nanal, perto da BR 010, com 01 casa cl 
01 suíte, 02/4,1 WC social, sala, copa, 
cozinha, uma piscina de azulejos de bom 
tamanho, mais 02 suites com barzínho, 
3 WC social, 01 olho d'água, com uma 

piscina de madeira, frutas diversas, um 
açude pequeno, uma casa para caseiro. 
Vende uma excelente CHÁCARA no Ri- 
beirãozinho da Roça, com 03 alqueires, 
02 de pastos formados, um córrego com 
água o ano inteiro, frutas, uma casa com 
3/4, sala, copa, cozinha, 01 WC social, 
na beira da pista 
Vende uma casa nos Três Poderes, com 
garagem para 4 carros, sala ampla, copa, 
cozinha, 2/4, 02 suítes, dependência de 
empregada, área de serviço, piscina. 
Vende uma chave de apt. no Edifício Mi- 
rantes do Rio. 
Vende um apt. quitado no Edifício Laville. 
Vende uma casa quitada no Condomínio 
Vereda Tropical; aceita-se gado em tro- 
ca. 
Vende uma chave de uma casa no Jd. 
Cristo Rei. 
Vende uma chave de um apt no Condo- 
mínio Meridien. 

PLANTÃO 

_J HOSPITALAR 

EMERGENCIA HOSPITALAR 

HOSPITAL STA. IZABEL 

PEDIATRIA 

HOSPITAL STA. IZABEL 

OBSTETRÍCIA 

HOSPITAL REGIONAL 

ORTOPEDIA 

CLÍNICA DE ACIDENTADOS 

CRECI 180 20a Região 

d ides ^ 

imóveis 

Vendas • Locacão • a 

Administração a 

• Avaliações de Imóveis a 

• Legalização de Documentos 

Transferências junto ao S. F. H. e 

Departamento Jurídico 

CRECI NoJ-106 20a Região 

Fone: (098) 977-16741721-1955 

Rua Luís Domingues, 803-A Centro 

Imperatriz - Ma 

Emp. Imobiliários 
CRECI N8 383 - 20' R 

Vende, Compra, 

Avalia e Aluga seu 

Imóvel 

Av. Bernardo Sayão, 770 Fone: 721-4264 ■ Imperatriz - Maranhão 

Vende-se: 

* Uma casa na Rua Coronel Manoel Bandeira 
* Uma dasa na Rua Pernambuco - Nova Imperatriz 
* Uma casa na Rua Paraíba - Nova Imperatriz 
* Uma casa na Rua São Paulo - Nova Imperatriz 
* Uma casa na Rua Coriolano Milhomem 
* Um apartamento no Edifício Greenville 

Passa-se: 

* Chave de uma casa no Jardim Cristo Rei 
* Um apartamento no Edifício Sunset Bolevar 

Aluga-se: 

* Um apartamento no Edifício Greenville 
* Um apartamento no Edifício Minas de Prata 
* Uma casa no Jardim São Luís 
* Uma casa na Rua Pará 

TRANSBRASILIANA 

Transportes e Turismo Ltda. 

FONES 
Reservas: 723-2662 • Garagem: 723-1130 

Linhas da Imperatriz para Horários Freqüência 
Brasília - convencional 4h8h-10h-16h Diário 
Brasília - executivo 4h-9h-20h Diário 
Goiânia - leito 15h Diário 
Goiânia - executivo 18h-21h-22h Diário 
Belém ■ convencional 1h-3h-4h-16h-21h Diário 
Belém ■ executivo 9h-12h-20h Diário 
Teresina ■ convencional 5h-19h Diário 
Rio de Janeiro 22h Diário 
São Paulo 2h Diário 
São Luís - executivo 7h-16h Diário 
Floriano 7h Diário 
Palmas 12h Diário 
Redenção 7h-21h Diário 
Marabá ■ via TO 14h Diário 
Marabá - via PA/70 14h-21h Diário 
Balsas 17h Diário 
Carolina 16h Diário 
Araguatins 17h Diário 
D. Pedro 5h 3', 5'. e Sábados 
Altamira 8h Diário 
Barra do Corda 19h30 Diário 
Tucuruí 9h Diário 

f^EDSON AROUCHE IMÓVEIS 
Rua Simplício Moreira, 1497 • Centro • Imperatriz • Ma 

(098) 721-1447 □ □ 

Aluga-se 

* Uma residência no Jardim São 
Luís, sendo garagem, sala, 3/4, 
copa, cozinha e quintal. 
' Uma residência no Jardim Im- 
peratriz, sendo garagem, sala, 3/ 
4, copa, cozinha e quintal. 
* Uma excelente residência na 
Vila Nova, sendo garagem, sala, 
3/4 e suíte com armários embu- 
tidos, copa, cozinha, dep. empre- 
gada e quintal. 
" Uma sala no Shopping Timbi- 
ra, composta de luminares, ar- 
condicionado. 
* Uma excelente mansão no Cen- 

tro, composta de garagem, sala, 4 
suítes e bastante área livre. 

v. Vende-se 

* Um imóvel comercial com área 
de 142,00m2 na Av. Getúlio Var- 
gas, Entroncamento. 

Área Rural 

* Uma CHÁCARA no Ribeirãozi- 
nho com área de 10 alq. todo for- 
mado com pasto, com divisões, 
curral, sede, casa de vaqueiro, 
energia, água corrente, toda cer- 
cada. 

* Uma CHÁCARA no Ribeirãozi- 
nho com área de 6,5 alq. todo 
formado com pastos, com divi- 
sões, curral, energia, água cor- 
rente, toda cercada. 

Transfere 

* CRISTO REI: Residência, sala, 
2/4 e suíte, dispensa e quintal. 
* CENTRAL PARK: Apartamen- 
to, sala, 2/4 e suíte, dep. de em- 
pregada. 
" Apartamento no Edf. Mirante 
do Rio, sendo sala em "L", 2/4 e 
suíte, cozinha, área de serviço 
e dep. empregada. 

Governo aguarda dados 

de cadastro para demitir 

1 

BRASÍLIA, DF (AF) - O governo 
federal deverá demitir cerca de 33 mil 
funcionários não estáveis a partir de fe- 
vereiro do próximo ano, assim que ter- 
minar o recadastramento dos servido- 
res públicos. 

O número das dispensas ainda não 
está definido e vai depender das infor- 
mações fornecidas pelos próprios funci- 
onários. A partir da próxima semana, os 
512 mil servidores públicos federais te- 
rão que atualizar seus dados cadastrais, 
comprovando o tempo trabalhado. 

O cadastro deverá estar concluído no 
dia 30 de janeiro. Com essas informa- 
ções, o governo irá definir o número de 
pessoas que poderão ser dispensadas. A 
secretária-executiva do ministério, 
Cláudia Costin, disse que não há como 
falar em demissões antes do recadastra- 
mento. 

A idade, o número de filhos e o tem- 
po de trabalho no serviço público serão 
os critérios de desempate que o gover- 
no irá utilizar para demitir, de acordo 
com decreto publicado em novembro. 

Em princípio, o governo anunciou a 
demissão não incentivada de 33 mil fun- 
cionários e uma economia de cerca de 
R$ 300 milhões com a redução de cus- 
tos. Essa medida faz parte do pacote fis- 
cal para reduzir gastos públicos. Com a 
pressão do Congresso e os prováveis 
efeitos da medida em ano eleitoral, o 
governo decidiu fazer um recadastra- 
mento. Assim, evitaria questionamen- 
tos jurídicos, como aconteceu no gover- 
no de Fernando Collor, quando 100 mil 
funcionários foram demitidos e parte foi 

reintegrada por decisão judicial. 
As demissões devem ocorrer ale o 

início de julho por causa da campanha 
eleitoral. O principal critério para de- 
missão será o tipo de cargo e o órgão 
em que o servidor trabalha. O governo 
decidiu preservar os setores da educa- 
ção, saúde e reforma agrária. A inten- 
ção é demitir os funcionários que tra- 
balham na chamada área-meio. É o 
caso, por exemplo, dos agentes admi- 
nistrativos. 

A União tem mais de 50 mil servido- 
res não estáveis. Eles foram contrata- 
dos sem concurso público entre 83 e 88. 
Aqueles que estão trabalhando nos ex- 
territórios não devem ser demitidos. 

As despesas com pessoal vêm cain- 
do desde o início do governo FHC. Em 
95, os gastos ficaram em R$ 45,2 bi- 
lhões e em 96, R$ 43,9 bilhões. Dois 
motivos contribuíram para a queda nos 
gastos. Por meio de auditoria na folha 
de pagamento e fichas financeiras dos 
servidores, o governo conseguiu redu- 
zir os gastos com pessoal em R$ 1,6 
bilhão de 96 para 97. 

Mas o principal motivo da redução 
dos gastos com pessoal foi a falta de 
reajuste salarial linear. O último foi con- 
cedido pelo ex-presidente Itamar Fran- 
co em dezembro de 94 e pago a partir 
de janeiro do ano seguinte. 

Desde que tomou posse em janeiro 
de 95, o presidente Fernando Henrique 
Cardoso não concedeu nenhum reajus- 
te linear para os servidores e o previsto 
para 98 já foi cancelado. FHC reajus- 
tou apenas algumas gratificações. 

IRIAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

CRECI-J-055 20a REGIÃO 
Rua: Frei Manoel Procópio, 211 ■ Fone: 721-3060/721-6037 

Vende/Aluga 

01 ■ TERRENO no Parque Antenas ■ Nova Imperatriz com área de 900 m2. 
02 ■ FAZENDA c/160 alqueires, 60 alqueires de pasto, 08 km de riacho Bananal 
fundo p/ o Rio Tocantins, frente pl ferrovia. A 10 km de Imperatriz. 
03 ■ VENDE ou Aluga 01 prédio a Rua Simplício Moreira cl Monte Castelo, onde 
funcionava o Supermercado Kenendy. 
PI alugar R$ 700,00 
04 ■ CASA pl vender à Rua Frei Manoel Procópio ao Rotary Clube com as se- 
guintes medidas: 09 x 118 metros. Preço de ocasião. 
05 ■ VENDE 09 alqueires, na estrada de Montes Altos a 1.800 metros da BR 
010, com 03 açudes, 02 casa, energia. 
06 - VENDE 1,5 (hum alqueire e meio), na estrada de Montes Altos cl água. 
07 ■ VENDE 6,5 (seis alqueires e meio) na estrada de Montes Altos a 500 me- 
tros da BR 010. 
08 ■ VENDE um terreno na Rua Urbano Santos ■ Beira-Rio. 
09 • VENDE um terreno à Rua São Bento 10 x 30 no Jardim Veneza. 
10 ■ VENDE um terreno na descida do Pivas ■ Beira-Rio. 
11 - ALUGA-SE 03 salas comerciais à Rua Rio Grande do Norte. R$ 120,00. 
12 - VENDE um apartamento no condomínio Central Parque apt" 104, bloco D. 1* andar. 

Quer 

ficar bem 

i nformado? 

Assine 

O Progresso 

FONE 721-3394 
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Vende 

Vende um freezer horizontal 

da marca Prosdócimo, 300 li- 

tros. Novo. Tratar pelo fone: 

741-4842. 

Valor: R$ 550,00. 

A MINEIRA 
RESTAURANTE SELF-SERVICE 

Comida Caseira, Marmitexeaos 

Sábados Feijoada. Agora com Serviço a la Cart, as mais 

variadas pizzaseoma completa lanchonete. 

ENTREGAMOS A DOMICÍLIO 

Aberto até às 24:00 horas 

Ambiente <om Ar Condidonado e o 

melhor preto da ddade 

Rua Gll Pires, 695 ■ Centro 

Próx. ao Banco do Brasil - Balsas • MA 

Fone: (098) 741-4258 

Fm 

REVELAÇÃO EM 1 HORA 

Fotos poro Casamentos, 

Documentos, Reportagens em Geral 

e Filmagens em VHS 

TELEFAX: (098) 741-2638 

PLANTÃO: 979-1226 

Rua Gomes de Souza, 539-A 

65.800-000 - Centro - Balsas - MA 

È 

Wm m 

Peixes • Camarão • Lingüiça 

Franao^* Ovos • Polpa de Frutas 

de Codorna 

2 

de 
lomicílio 

/embro, 503 • Beira Rio 
Imperatriz - MA 

CONSTRUI 

SOUSA & GUIMARÃES LIDA. 

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 
SOUSA & GUIMARÃES LTDA. 

EM NOVEMBRO 38% DE 
DESCONTO EM TUDO 

Tintas Coral - Azulejos - Cerâmicas, 
Materiais Elétricos e Hidráulicos, Louças 
Sanitárias - Ferragens - Etc... 

RUA 19 DE NOVEMBRO N0 52, ESQ. 
COM ARUA10DE JANEIRO. 

Fones: (063) 814-1806 - 814-1218 - 814- 
1775 - 814-1532. FAX: (063) 814-1117. 

ARAGUAÍNA-TO. 

Lula exige estrutura 

para ser candidato 

SÃO PAULO, SP (AF) - A falta de di- 
nheiro para pôr de pé o palanque presidencial 
de Lula vem dando dores de cabeça à direção 
nacional do PT. Há duas semanas Lula comu- 
nicou à Executiva do PT que aceitava ser can- 
didato à Presidência pela terceira vez. 

No último domingo, anunciou sua decisão 
ao Diretório Nacional. Mas lançou um desafio 
ao comando petista: que arrumem dinheiro para 
estruturar sua campanha. 

Para Lula, todos os setores empresariais que 
tradicionalmente financiam campanhas eleitorais 
irão fazer doações quase exclusivas à campanha 
de reeleição de Fernando Henrique Cardoso. 

Estima-se, dentro do PT, que serão neces- 
sários de R$ 6 milhões a R$ 8 milhões para o 
partido pagar a produção de programas de rá- 
dio e televisão e manter um jatinho à disposi- 
ção de Lula, do candidato a vice e do coman- 
do da campanha. 

Em 94, ano no qual chegou a ter 43«% das 
intenções de voto antes do lançamento do real, 
o PT gastou R$ 4,2 milhões com a campanha 
presidencial, segundo relatório do Tribunal Su- 
perior Eleitoral. 

Foi uma campanha desigual. O PSDB de 

FHC declarou ao TSE ter gastado R$ 31,7 mi- 
lhões. Quando era o candidato favorito e qua- 
se imbatível, Lula dispunha de um gordo caixa 
de campanha. Chegou a passar uma semana 
nos Estados Unidos e outra na Europa, em se- 
minários ejantares com economistas e empre- 
sários, tentando desfazer o mito de que seria 
um monstro cuja vitória desestabilizaria a eco- 
nomia brasileira. 

Depois que a candidatura de FHC subiu nas 
pesquisas de intenção de voto, as doações para 
a campanha petista minguaram. A poucos dias 
da eleição, quando precisava viajar para comí- 
cios no interior do país, Lula usava vôos co- 
merciais e não mais os jatinhos particulares fre- 
tados. 

"Eu disse ao PT que conheço muito bem o 
funcionamento de uma campanha eleitoral. E 
esta estrutura custa caro", desabafou Lula há 
alguns dias, a um amigo de São Paulo. 

Ele acha que uma das maneiras de financi- 
ar a campanha é selar alianças com candida- 
tos viáveis nos Estados. Assim, para tê-lo nos 
palanques, os candidatos que ao governo ou 
ao Senado pagariam suas viagens e alguns pro- 
gramas de rádio e TV.(Luís Costa Pinto) 

Médico nega que Motta 

tenha tumor no pulmão 

SÃO PAULO, SP (AF) - O médico Ber- 
nardino Tranchesi, que atende ao ministro das 
Comunicações, Sérgio Motta, negou que ele 
esteja com tumor no pulmão. 

Ontem, o "Jornal Nacional", da Rede Globo, 
noticiou que "três fontes" do hospital Albert Eins- 
tein "informaram que Sérgio Motta tem um tu- 
mor no pulmão". "A informação não é verda- 
deira. Ele não tem tumor e não tem câncer", 
disse ontem o médico, depois de ser informado 
da notícia do "Jornal Nacional". 

Motta, 56, está internado no Hospital Albert 
Einstein desde a quinta-feira da semana passa- 
da. Segundo a Folha de S.Paulo apurou, o mi- 
nistro respira com auxílio de aparelhos, devido 
à dificuldade de irrigação do ar nos pulmões. 

Segundo Tranchesi, há três diagnósticos pos- 
síveis para a doença de Motta. Pode ser "bulp", 
sigla em inglês para uma doença que causa a 
formação de muco no pulmão, que entope os 
alvéolos, prejudicando a respiração. 

Outra possibilidade é uma infecção pulmo- 
nar-. A terceira é a reativação de uma doença 
causada pelo fungo "legiónela"', que causou uma 
pneumonia em Motta em 90. 

Ainda segundo o médico, Motta está inter- 

nado para poder receber a medicação direta- 
mente na veia, o que facilitaria sua recupera- 
ção. Tranchesi afirmou ainda que já foi feita 
uma tomografia de tórax para tentar detectar 
algum tumor e nada foi encontrado. 

"Quem escreve os boletins são os médicos, 
e não o ministro. Eles são a expressão da ver- 
dade", disse Tranchesi, referindo-se ao boletim 
divulgado hoje às 16h pelo hospital. O comuni- 
cado informou que Motta está sendo tratado de 
"alveolite aguda" (infecção no pulmão) e que 
se encontra sem febre e em "bom estado ge- 
ral". 

O assessor de imprensa do Ministério das 
Comunicações, Francisco Mendonça, também 
negou na noite de hoje que Motta tenha um tu- 
mor pulmonar. "Desconheço essa informação", 
afirmou Mendonça, por volta das 21 h de hoje. 
Segundo ele, Motta estava "corado" e "despa- 
chando por telefone" do seu quarto no hospital. 

O secretário-geral da Presidência da Repú- 
blica, Eduardo Jorge Caldas, declarou que o Pla- 
nalto desconhecia a informação sobre o supos- 
to tumor. Disse ainda que não há previsão so- 
bre quando Motta terá alta, muito menos sobre 
quando retomará suas atividades em Brasília. 

Invasões a áreas indígenas 

cresceram 95 % em 1996 

Por Abnor Gondim 

BRASÍLIA, DF (AF) - As invasões a 
terras indígenas verificadas em 1996 aumen- 
taram 95% em relação ao ano anterior por 
causa do decreto 1.775, do governo federal 
que possibilitou a revisão das áreas indígenas. 

Esses dados constam do relatório sobre 
violência contra povos indígenas, divulgado 
ontem, pelo Cimi (Conselho Indigenista Mis- 
sionário), entidade ligada à Igreja Católica. 

De acordo com o documento, o principal 
responsável pelo aumento das invasões foi o 
decreto 1.775, de janeiro de 96, que permitiu 
a revisão de áreas indígenas sujeitas à de- 
marcação. "O decreto praticamente estimu- 
lou e incentivou essas invasões", disse o pre- 
sidente do Cimi, d. Apparecido José Dias, 
bispo de Roraima. 

Segundo o relatório, intitulado "A violên- 
cia contra os povos indígenas do Brasil", as 
invasões a áreas indígenas atingiram 86 po- 
vos indígenas em 17 Estados. O decreto pos- 
sibilitou também a contestação de áréas já 
demarcadas por empresas, como aconteceu 
com a área indígena Tereza Cristina (MT), 
onde vivem índios bororos. 

Segundo a assessora jurídica do Cimi, 
Rosane Lacerda, o decreto já estimulou ações 

judiciais contra dez áreas indígenas. Uma 
dessas ações, contra a área indígena Xucuru 
(PE), obteve liminar no Superior Tribunal de 
Justiça para o Ministério da Justiça avaliar 
nova contestação contra os limites da área. 

O relatório aponta o aumento de mortes 
entre índios. Os casos passaram de 11, erfi 
95, para 15, em 96. Desses casos do ano 
passado, oito foram provocados por disparos 
de arma de fogo fornecidos a índios ianomâ- 
mis (RR e AM) por garimpeiros. 

O relatório aponta que os 12 mil ianomâmis 
sofreram cerca de 60 mil agressões de várias 
espécies, como doenças, genocídio, ameaça 
de morte, seqüestro e constrangimento ilegal. 

A divulgação do relatório serviu para co- 
memorar os 25 anos de fundação do Cimi 

O Ministério da Justiçâ divulgou hoje que 
os índios brasileiros apresentaram nos últi- 
mos 17 anos um crescimento demográfico 
superior ao da população brasileira. 

A informação foi atribuída aq presidente 
da FunafjjFundação Nacional do índio), Suli- 
van Silvestre. Segundo ele, a natalidade veri- 
ficada nesse período entre os índios aumen- 
tou de 230 mil para 300 mil índios. 

Para o presidente da Funai, a demarca- 
ção de 280 áreas indígenas contribuíram para 
assegurar o aumento da população indígena. 

Laboratório 

PR0M0 
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Fone: 738 - 2168 
Rua Duque de 03x138,894 

Açailândia - MA 

TECMAgUINAS 

Assistência Técnica em (Aáqumas 

Cscrever • Calcular 

Mimiógrafos • Impressoras 

Balanças • Relógios de Ponto 

. I (098) 721-3177 {  . 
1 

ÇJKUaUCT ll-Jil—1 r—ir—ir—i 

Av. Dorgiva! P. de Sousa, 1499 B 
Imperatriz ■ MA 

Cirurgiâo-Dentista 

Dr. Antônio Rodrigues 

Silva Filho 

Fixa e Removível 

ATENDIMENTO: 8h às 12h 
14h às 18h 

RUA CEL MANOEL BANDEIRA, 1690 - CENTRO 
(Entre ruas Mal. Hermes da Fonsêca e Benjamin Constant) 

FONE 721-1417 
IMPERATRIZ • MARANHÃO 

Centro Médico Santo Maria 
Th. (^leucwin Tovuul Súhõ&i 

CRM -MA N5 382 

Cardiologia* Clínica Médica 

Residência Médica no Hospital dos 

Servidores do Estado RJ (Ex-lpase) 

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón, 

Barcelona-Espanha 

Rua Paraíba, 762 • Imperatriz - MA 

ÍT 721-1487 

(ScAo/// ^AJoareO' 

hAho/ieco- 

xXXXV- 

■ÍT}^^^^|EREBRAL COMPUTADOf&ADÜ ^ 

RUA LUÍS DOMINGUES, 1650 - CENTRO 
(Entre ruas Rio Grande do Norte e Paraíba) 

FONE 721-3308 
IMPERATRIZ • MARANHÃO 
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Final de ano é aquela correria, quase não 
sobra tempo para os cuidados essenciais 
dos quais necessitamos; certos "detalhes" 
precisam de tempo e muita dedicação para 
evitar as inconveniências de última hora. 

Um item que exige atenção mais que es- 
pecial é a vestimenta, não há nada mais 
desagradável que aquele sufoco para en- 

contrar a roupa certa, pelo preço justo... 
enfim, aquela que resolva seu problema e 
lhe faça feliz em época tão especial quan- 
to esta, quando todo o mundo está voltado 
para festas e mais festas, sempre no me- 
lhor estilo. 

Hoje vamos falar de vestidos simples, 
porém maravilhosos, para essas ocasiões: 
os insubstituíveis tubinhos. Esse verdadei- 
ro tesouro em forma de roupa é perfeito 
em todos os sentidos, portanto, não tenha 
medo de investir tempo e dinheiro nesta 
peça básica, necessária, obrigatória... nos 
guarda-roupas mais famosos do mundo. 

O modelo de vestido tubo oferece inú- 
meras vantagens sobre outras roupas - sin- 
ceramente, acho que ele perde apenas para 
o inigualável jcans, a mais camaleoa dc 
todas as vestimentas. Os tubinhos são in- 
discutivelmente práticos, modernos, sen- 
suais, confortáveis, lhe garantem econo- 
mia, jovialidade...e por aí vai. Não exigem 
critérios rigorosos em sua confecção, po- 
dem ser inteirinhos, discretos; ficam óti- 
mos com decotcs, com ou sem mangas, são 
lindos cm cores lisas ou estampadas (os 
florais estão cm alta) e os bicolores fazem 
sempre muito sucesso. Enfim, ele c só van- 
tagens. 

Quando falamos de lubo/cconomia/prá- 

tica, estamos lhe mostrando o "caminho 
das pedras", sua garantia dc sucesso nas 
tradicionais festas que se aproximam. Nes- 
sa época, as promoções estão por toda par- 
te: seja em bouliques, lojas, armazéns etc. 
Em nossa cidade, um grande pedido são 
as variadas promoções dc tecidos - dos 
mais simples aos mais sofisticados - que 
atraem multidões ao centro comercial, e, 
como estamos em tempos dc economia, 
vale a pena "garimpar" os melhores pre- 

JONEIDÊ ALMEIDA 

ços, garantindo uma certa vantagem para 
o seu bolso. 

Imperatriz está cheia de mão-de-obra 

barata, profissionais de primeiríssima li- 

nha, dentre os quais costureiros e alfaiates 

que não deixam nada a desejar a famosís- 
simos nomes nacionais. 

Está esperando o quê? Pechinche no co- 

mércio, adquira um bom tecido e procure 
hoje mesmo um desses "artistas" pois, com 

as proximidades do final de ano, muitos já 
encontram-se abarrotados de encomendas. 

Eis umas sugestões de nossa coluna para você 

brilhar e fechar o ano de 97 em grande estilo. 

Fotos: MODAMOLDES dez/97 
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Entrega da declaração do 

ITR termina no dia 19 

m 

Por Marcos Cézari 

SÃO PAULO, SP (AF) - 
Termina no dia 19 deste mês 
(portanto, dentro de duas se- 
manas) o prazo para que os 
proprietários de imóveis ru- 
rais -pessoas físicas ou jurí- 
dicas- entreguem as declara- 
ções do ITR (Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Ru- 
ral) deste ano. 

Os proprietários de imóveis 
isentos do ITR também devem 
entregar a declaração. Segun- 
do Luiz Monteiro, auditor da 
Receita Federal em São Pau- 
lo, os formulários já foram en- 
viados aos contribuintes em 
todo o país. 

Monteiro faz um alerta: a 
Receita não vai prorrogar o 
prazo de entrega. Segundo ele, 
há cerca de 3,5 milhões de pro- 
prietários que devem entregar 
a declaração de 97. 

A declaração do ITR é com- 
posta de dois documentos: o 
Diac (Documento de Informa- 
ção e Atualização Cadastral) 

Painel 

CESP 
O governo de São Paulo dá 

os passos finais para vender a 
Cesp (Companhia Energética 
de São Paulo), maior empresa 
do Estado e quinta do país, com 
patrimônio avaliado em R$ 14 
bilhões. Sua dívida também é 
imensa: R$ 9,7 bilhões. 

FEPASA 
A Fepasa (Ferrovias Paulis- 

tas S.A.) será privatizada no 
primeiro semestre de 98, anun- 
ciou ontem o ministro dos 
Transportes, Eliseu Padilha. O 
governo federal vai usar a ava- 
liação feita pelo governo pau- 
lista sobre a ferrovia para ace- 
lerar o processo de venda, in- 
formou o ministro. 

EMPRESAS 
Termina na próxima sexta- 

feira, dia 28, o prazo para as 
empresas pagarem a primeira 
parcela do 13o salário (ou gra- 
tificação de Natal) deste ano a 
seus empregados. O pagamen- 
to também é devido aos empre- 
gados domésticos e aos traba- 
lhadores rurais e avulsos. 

PACOTE 
O governo poderá isentar 

todos os estrangeiros do paga- 
mento do novo valor de taxa 
de embarque nos aeroportos. A 
equipe econômica teme que a 
taxa de US$ 90 acabe afugen- 
tando o turista internacional e 
reduza a entrada de divisas no 
país. 

CÚPULA 
A redução da jornada de tra- 

balho, o mais recente enfoque 
para combater o desemprego, 
entrou apenas de passagem na 
pauta da Cúpula Social que a 
UE (União Européia) encerrou 
ontem em Luxemburgo. 

EMPRESA 
A alemã Faber-Castell vai 

investir R$ 5 milhões em sua 
unidade em São Carlos (SP) no 
próximo ano. Apesar das me- 
didas anunciadas pelo gover- 
no, a empresa decidiu manter 
o cronograma para o próximo 
ano, que prevê a ampliação de 
uma linha de produção. 

destina-se à coleta de informa- 
ções sobre o imóvel rural e seu 
titular, e o Diat (Documento de 
Informação e Apuração do 
Imposto), usado para apurar o 
imposto. 

O proprietário com mais de 
um imóvel terá de apresentar 
uma declaração para cada um 
deles. Se não apresentar a de- 
claração, o proprietário será 
multado em R$ 50. Além dis- 
so, não poderá, por exemplo, 
vender o imóvel. 

A entrega deve ser feita, em 
formulários ou em disquetes, 
nas unidades da Receita e nos 
bancos oficiais, como o Ban- 
co do Brasil, CEF, Banespa e 
outros. A entrega pela Internet 
(http://www.recei- 
ta.fazenda.gov.br) poderá ser 
feita até as 20 horas do dia 19. 

O pagamento do imposto 
poderá ser feito em quota úni- 
ca ou em três parcelas. No pri- 
meiro caso, o vencimento será 
no dia 30 deste mês. Em par- 
celas, a primeira também ven- 
ce no dia 30, e as demais em 

30 de janeiro e 27 de feverei- 
ro de 98. 

A primeira quota (ou úni- 
ca) não terá acréscimo. A se- 
gunda terá 1 % de juro e a ter- 
ceira, a taxa de Selic de ja- 
neiro mais 1% de fevereiro. 
Atraso no pagamento terá 
multa de 0,33% ao dia, limi- 
tada a 20%. 

A multa para quem não en- 
tregar a declaração é de 1% 
sobre o imposto devido (pre- 
enchimento do Diat), nunca 
inferior a R$ 50. Para os imó- 
veis imunes e isentos a multa 
é de R$ 50. 

Nenhuma quota do imposto 
poderá ser menor do que R$ 
50. Assim, o imposto inferior 
a R$ 100 terá de ser pago de 
uma só vez. Se no cálculo fi- 
nai da declaração o imposto 
apurado for inferior a R$ 10, 
esse valor deverá ser pago. 

O plantão fiscal da Receita 
em São Paulo fica na Av. Pres- 
tes Maia, 733, térreo, região 
central, das 12h às 16h, de se- 
gunda a sexta-feira. 

Malan descarta avaliação 

de Real estar ameaçado 

SÃO PAULO, SP (AF) - 
O ministro da Fazenda, Pe- 
dro Malan, disse ontem em 
São Paulo que, apesar de não 
ter lido o relatório divulga- 
do ontem pela agência nor- 
te-americana de avaliação de 
risco Moody's -concluindo 
que o crash global põe em 
risco o Plano Real-, essa ava- 
liação não pode servir como 
regra, pois contradiz a mai- 
oria das análises mundiais 
feitas atualmente sobre a 
economia brasileira. 

"A situação fiscal do país 
não está se deteriorando. A 
maioria dos relatóriosjfeitos 
sobre a nossa economia vê de 
maneira extremamente posi- 
tiva o que o governo brasi- 

leiro fez em relação à situa- 
ção internacional", disse o 
ministro. 

Malan disse ainda que o 
próximo ano será difícil no 
primeiro trimestre, mas pre- 
vê recuperação gradual da 
economia ao longo do ano. 
Isso porque a trajetória dos 
juros é declinante, mas não 
se sabe ainda em que prazo 
e velocidade as taxas pode- 
rão cair. 

Segundo o ministro, o per- 
curso de queda vai depender 
de uma série de fatores, in- 
ternos e externos, como a 
implementação do ajuste fis- 
cal e as votações das refor- 
mas constitucionais no Con- 
gresso. 

IndiccicVeres Cconemicos 

«To progresso 

INDICADORES 

AGO/97 SET/97 OUT/97 NO V/97 

Salário-mínimo (R$) 120,00 120,00 120,00 120,00 
Ufir + Unid. Fiscal Referência (R$) 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 
UPC(R$) 14,55 14,55 14,83 14,83 
Dólar Comercial (%) 0,76 0,44 0,61 - 
Poupança(%) 1,1301 1,1506 1,1586 2,0411 
TR - Taxa Referencial (%) 0,6270 0,6474 0,6553 1,5334 
IGP-M/FGV (%) 0,09 0,48 0,37 . 
IGP-DI/FGV (%) -0,04 0,59 0,34 - 
IPC/FIPE (%) -0,76 0,01 0,22 - 
INPC/IBGE (%) -0,03 0,10 0,29 - 

Contribuições previdencíárías (novembro/97) 
Autônomos, empregadores e facultativos 
Classes N9 Mínimo Sal. Base Alíquotas Contribuição 

de meses (R$) (%) (RS) 

Classel 12 120,00 20 24,00 
Classe2 12 206,37 20 41,27 
ClasseS 24 309,56 20 61,91 
Classe4 24 412,74 20 82,55 
ClasseS 36 515,93 20 103,19 
Classe6 48 619,12 20 123,82 
Classe7 48 722,30 20 144,46 
ClasseS 60 825,50 20 165,10 
Classe9 60 928,68 20 185,74 
Classel 0 - 1.031,87 20 206,37 
Empregados domésticos 

Alíquotas (%) Mínimo (R$) Máximo (R$) 
Empregado 7,82 a 11 9,38 113,51 
Empregador 12 14,40 123,82 
TOTAL 19,82 a 23 23,78 237,33 
Mínimo - piso da contribuição de novembro = RS 120,00 
Máximo - teto da contribuição de novembro = RS 1.031,87 
Assalariados 
Níveis de contribuição 
Até 309,56 
De 309,57 a 360,00 
De 360,01 a 515,93 
De 515,94 a 1.031,87 

Salário-família (novembro/97) 
Até 309,56 
Acima de 309,56 

Alíquota (%) 
7,82 
8,82 

9 
11 

R$ 
RS 

8,25 
1,02 
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NAVEGAR AINDA 

Miguel J. Malty 

O sino já bate a hora 
do nosso brigue zarpar. 

A missão é navegar 
em busca de novas rotas. 

Não sejamos companheiros, 
marujos tardos, dormentes, 
de naus de quilhas viciadas 
em rumos tanto sulcados. 

É desconsolo, não vale, 
amar e amarrar-se ao porto, 
ficar sem sim e sem não, 

sem opção, entre o morno impermanente 
e o calor do Absoluto. 

A calma é desencantada 
como a paz dos cemitérios... 

Fujamos das ameaças 
sombrias, do Medo, frias... 

É tempo, a hora se apresta, 
na clepsidra do Eterno! 

Assíduo correspondete, Malty é catarinense radicado em Brasília. É jor- 
nalista, bacharel em Ciências e Letras, Teologia e Comunicação. 

A MANGUEIRA 

Clovis Morais 

Jamais esquecerei!... Era criança 
Uma mangueira plantei. Viçosa foi crescendo, 

Fiquei alegre pensando na festança 
dos primeiros frutos que iria colher, adolescente. 

Santa ingenuidade! Como as criaturas 
ela me deu a desesperança, 

pendendo seus galhos nas alturas, 
para o quintal da vizinhança. 

Viajei tentando esquecer, 
e nas longas caminhadas, 

nenhuma outra mais plantei. 

Até os vegetais são ingratos, 
nunca mais terei outra, 

como aquela que reguei. 
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O MENINO E A LAGOSTA 

Gilmar Pereira 

O pai. Assalariado.,O 

filho tinha apenas três 

anos, e, de súbito, não se 

sabe de onde tirou a idéia 

de querer comer lagosta: 

- Papai, quero almoçar 

lagosta. 

Falava com tamanha 

convicção que o pai admirava a atitude do filho. Achava graça: 

- Lagosta? 

Nunca imaginou que aquilo poderia virar uma idéia fixa 

na mente do filho e também não poderia supor que fosse tão 

longe aquele desejo: 

- Papai, quero jantar lagosta. 

Gostava demasiadamente do filho (filho único, pai coruja). 

Pensou em comprar um quilo ou meio da tal lagosta. 

Impossível. Primeiro, morava muito distante do mar. Segundo, 

o que ganhava não daria para tamanha ousadia. Impossível 

fazer o gosto do filho. 

No outro dia, o filho olha o pai assim de sobressalto, ensaia 

as palavras e diz: 

- Pai, hoje quero comer lagosta. 

O pai se sensibiliza por não ter condição de suprir o desejo 

do filho, tenta mudar de assunto, oferecendo outra comida. 

Na hora do almoço a sardinha em lata é servida com arroz. O 

filho chora. O pai sente o azedume do óleo quase vencido. 

Sente-se constrangido com o vexame. As coisas começam a 

ficar complicadas. Bater nele seria uma aberração total. O 

cúmulo. E no mais, era bem possível que não resolvesse o 

problema. Pensa em deixar o tempo passar, talvez assim o 

coitado esqueceria o apetite de querer comer esse tipo de 

comida. Não foi muito longe: 

- Pai, quero comer lagosta com pirão. 

O pai questiona: 

- Onde foi que este menino tirou essa idéia absurda? 

Com muita calma, pede para a mulher preparar o pirão. 

Tenta servir ao filho. Em vão. O filho começa a chorar 

querendo de qualquer jeito lagosta com pirão, e não pirão 

sem lagosta. Aborrece-se. Tenta não sair do normal. Não agir 

com violência. Afinal, filho único, pai coruja. Imagina que 

aquele era o primeiro pedido que o filho fazia, e ele não 

conseguia atender. 

Para desviar o desejo, experimenta distraí-lo com conversas. 

Com brincadeira pueril. Mas a insistência é absoluta: 

- Domingo quero lagosta com batata frita. 

Servia como trégua para o pai, pois ainda era quinta-feira. 

Daria tempo dele esquecer ou mesmo do pai achar uma saída 

para amenizar aquela situação desagradável. Os dias se 

passaram. Quinta. Sexta. Sábado. No sábado à tarde o pai 

resolve pescar no riacho para se distrair um pouco. A tarde 

do sábado passa. A idéia de resolver o problema da obsessão 

do filho de querer comer lagosta chega quando ele fisga um 

peixe graúdo, da família dos esteodermos. A saída. 

A mãe prepara o peixe com toda aptidão que tem. O filho 

come prazerosamente, e a partir daquele domingo o garoto 

jura para Deus e o mundo que comeu lagosta. 

Gilmar Pereira é contista, cronista, poeta e membro da Academia 
Imperatrizense de Letras. 
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Não anda nada bem de saúde nosso Membro 
Correspondente de Brasília, Clóvis Morais. Com 
mais de oitenta anos de idade, ele se encontra 
acamado, mas, mesmo assim, ditando suas poesias 
e correspondências a uma de suas sobrinhas. A AIL 
lamenta o infortúnio do confrade e amigo e deseja a 
ele a recuperação e um Feliz Natal. 

LANÇAMENTOS; 

Penitenciamo-nos pelas notícias desencontradas do • 
lançamento coletivo de quatro 
obras de nossos acadêmicos, dadas 
nas duas últimas edições do "Es- 
paço das Letras". Agora, porém, é 
definitivo: "O LANÇAMENTO 
OU APRESENTAÇÃO DOS LI- 
VROS: "Meu Pé de Tarumã Flori- 
do", de Waldemar Gomes Pereira; 
"Rua do Porto", de Lourival Serejo; 
"Clarindo Santiago", de Sálvio Dino e "Arpejos em 
Tom Menor", de Benedito Batista se dará às 20h do 
dia 11 do corrente, na sede da Academia 
Imperatrizense de Letras, situada na Praça da Cultu- 
ra, na Rua Urbano Santos. 

Por ser uma demonstração ím- 
par de produção literária, a AIL 
espera, principalmente dos órgãos 
mais preocupados com a Educação, 
que prestigiem o evento com seu 
apoio e presença. O comparecimen- 
to de cada professor, de cada esco- 
la, de cada entidade, de cada cida- 

dão, representará a certeza de que, finalmente, a so- 
ciedade está mais consciente do valor da cultura. 

A AIL, através de seus membros, sente o prazer 
do dever cumprido, entregando à 
sociedade, o fruto de sua luta cons- 
tante em prol da Literatura. São 
mais quatro livros - diga-se de 
passagem - excelentes livros. .)oni DVrsar 

Agora só nos resta esperar a res- 
posta da sociedade. No próximo ^ 
dia 11 estaremos lá aguardando ^ - 
por ela. Toda coisa possível depende apenas do "ar- 
regaçar das mangas". Não há grandeza num povo 

PT XS PClirT sem Educação. Transformar Im- 
o a UVA Peratr'z depende apenas que 
õAlS 11 AvjU cada um de nós encare a educa- 

, ção como ponto primordial. 

Além dos lançamentos acon- 
tecerá também a posse do mais 
novo membro da AIL, advoga- 

sXm ^ e secretário da Cultura de 
^ Porto Franco. Waldemar Gomes 
iü' '    _   Pereira. A solenidade tera como 

mestre de cerimônia, o acadêmico Jucelino Pereira; 
como apresentador das obras, o historiador Adalberto 
Franklin e para falar sobre o autor e suas obras, o 
jornalista Waldir Braga. 

DO 
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Áries 
Dia que poderá bene- 
ficiá-lo nas guestões 
nas questões pesso- 
ais, intimas e familia- 

res porquê as influências astrais o ele- 
va em quase todos os sentidos. Pode 
amar, mas conseguirá o que está pre- 
tendendo. 

Touro 
Sua personalidade es- 
tará ressaltada hoje, o 
que torna-lo-a mais 

atraente e simpático. O fluxo benéfico 
dos astros estão lhe dando continuida- 
de, persistência e objetividade. 

^ Gêmeos 
Evitar afobações e 
correias e a precipita- 
ção, será muito impor- 

tante. Demonstre domínio sobre si pró- 
prio e passará airosamente pelo perí- 
odo mais difícil do ano. Cuidado com 
inimigos ocultos. 

Câncei 
íé 4 ^ possibilidade de se 

sent'r um pouco indis- 
posto no período da 
manhã. A tarde e a noi- 

te, tudo estará melhor. Cuide do siste- 
ma nervoso. Você atravessa um grande 
período de vantagem material. 

àQ tâk. Leão 
Uma notícia agradável 
sobre negócio ou encon- 
tro amoroso, lhe trará 

satisfação. Excelente oportunidade de se 
realizar sentimentalmente, financeiramen- 
te, socialmente e profissionalmente. 

Virgem 
1 Indícios de excelentes 

contatos com pessoas 
mais idosas que você e 

bom nível financeiro e material. Aprovei- 
te tal oportunidade para tirar proveito. In- 
teligência clara e forte magnetismo. 

Libra 
Dia negativo para os 

IT"? A negócios, tratar de as- 
suntos jurídicos e mu- 
danças, de um modo 

geral. Neutro para os casos sentimen- 
tais e um tanto quanto ruim para via- 
gens. Cuide da saúde. 

4'rSMM^ Escorpião 
Suas energias poderão 

***■■■' ser empregadas com 
resultado. No entanto, 

evite assumir compromissos contra os 
seus interesses, mesmo que seja para 
agradar a alguém nesta fase do ano. 

Sagitário 
" Aproveite este benéfico 

A.. dia para promover seu 
sucesso social, profissi- 

onal e material. Saiba, pois, que uma ex- 
celente conjunção astral o está favore- 
cendo. Bom para o comércio e indústria. 

Capricórnio 
"ir V: vil ev'tar 3 t8nsã0 ner- 

vosa diante das pesso- 
as importantes, tudo 

poderá acabar bem neste dia. De qual- 
quer maneira, mantenha a serenidade e 
não discuta com ninguém. O fluxo as- 
tral o favorece nas amizades. 

fL Aquário 
Procure a felicidade 

«pS no terreno espiritual e 
tudo será mais fácil. 

Os astros o favorecem em todos os 
sentidos. Os obstáculos tendem a de- 
saparecer diante do período propício 
que se inicia agora. 

Peixes 

Nesta fase do ano, 
você terá surpresas 

agradáveis se entrar em contato com 
nativos de Touro e Câncer. Ascensão 
prevista durante todo este dia. Amor e 
vida conjugai, favorecidos. 

SBT 

7h08 Palavra Viva 
7h10 Educativo 
7h30 Pesca & Cia 
8h30 Siga Bem Caminhoneiro 
9h Hércules 

lOh Maré Alta 
IlhXena . 
12h Programa Silvio Santos 

23h55 "Lua de Mel a Três" 
1h55 "Namoro no Havaí" 

GLOBO 

5h45 Educação em Revista 
6h05 Um Salto para o Futuro 

6h25 Programa Ecumênico 

6h35 Santa Missa 

7h35 Globo Comunidade 
8h Pequenas Empresas, Grandes 
Negócios 

8h35 Globo Rural 
9h30 Esporte Espetacular 

11h45 "Passageiro 57" 

13h15 "Olha Quem Está Falando 
Também" 

15h Futebol Amistoso: Brasil x 
África do Sul 

16h50 Domingâo do Faustão 

20h Fantástico 
22h05 Sai de Baixo 
23h15 "A Hora da Brutalidade" 

RECOBD 

4h30 Despertar da Fé 
7h ABC em Ação 

8h Santo Culto em seu Lar 
9h Sessão Desenho 
lOh Eletronic's Space 

11h Sessão Desenho 
14h Ratinho Show ■ estréia 
17h "Rosa de Fogo" 
19h 'Trancers - O Policial do Futuro" 

21h Com a Bola Toda 
22h30 Passando a Limpo 
Oh Murphy Brown 

0h30 Palavra de Vida 
2h Santo Culto em seu Lar 
3h Família Addams 

MANCHETE 

6h30 Programa Educativo 
7h Grupo Imagem 

9h Futsal ao vivo: Palmeiras x Ba- 

nespa 
IlhLBV 
1 lh30 Papa-Tudo 
11h45 Domingo Milionário 
12h Domingo no Palco 

14h Perdidos na Tarde 

.17h Programa J. Silvestre 

18h30 Sérgio Reis do Tamanho 
do Brasil 

19h Corrida Milionária 
20h Programa de Domingo 

21 h Fórmula 3 
22h Clássicos em Manchete 
23h Business 

Oh Jogo do Poder 

1h Dose Dupla 
lh30 Grupo Imagem 
2h30 Igreja da Graça no Lar 

3h30 Espaço Renascer Especial 

CNT/GAZETA 

5h40 Educativo 
6h Igreja da Graça em seu Lar 
8h Encontro com Cristo 

8h30 Um Pouco de Sol 
8h45 Fé para Hoje 
9h Paz e Vida 

9h30 Vídeo Imóvel 

10h30 TV Tour 
10h45 Edição Especial 

11h Auto Shop/Programa do Carro 
12h30 Laços de Amizade 

13h30 Mosaico 
14h TV Mappin 

15h Papa-Tudo - Sorteio 

15h15 TV Costa - Turismo 
16h "De Caniço e Samburá" 

17h50 "A Face Oculta" 

20h20 "Robin Hood, o Invencível" 
22h Mesa Redonda 
0h30 Athayde Patreze Visita 

1h30 Edição Extra 

BANDEIRANTES 

6h Programa Educativo 

6h30 Igreja da Graça* 
8h Pit Stop 

8h30 Seven Day Diet 

9h TV Mappin 
lOh Clube Irmão Caminhoneiro Shell 
10h30 Show do Esporte 

20h30 Apito Final 

21h55 Telesorte 
22h Fogo Cruzado 
23h15 Por Acaso 

0hl5 "Um Sonho de Primavera" 

Zapping 

por Luiz Fernando Lovik 

Presença 
Confirmada 

Carla Vilhena fica no Fantástico por tempo inde- 
terminado. Aprovada na função, a moça permanece no 
ar aos domingos ao lado de Pedro Biaí, enquanto Fáti- 
ma Bemardes estiver de licença-maternidade. Como 
teve trigêmeos, a apresentadora oficial do Fantástico 
deve ficar em casa ainda por um bom tempo. Feliz da 
vida, Carla aproveita a oportunidade para mostrar ser- 
viço: têm ido com freqüência à rua fazer matérias para 
o programa dominical e agora fica na torcida para que 
suas reportagens entrem no ar. "Estou fazendo uma 
matéria sobre educação que acho que vai emplacar", 
acredita a repórter, que anda experimentando inova- 
ções estéticas no vídeo ao explorar mais seus cabelos 
longos. 

A vida 
como ela é 

A novela Corpo Dourado, de Antônio Calmon, que 
substitui Zazá, vai exibir logo no primeiro capítulo um 
drama inspirado nas páginas policiais. Adriana Garam- 
bone e Lima Duarte interpretam um casal assassinado 
a tiros. "É mais ou menos o que aconteceu com o PC 
Farias", conta Adriana, que vai ser a garota de progra- 
ma Soninha. O autor do crime vai ser um dos mistéri- 
os que vão se alongar por toda a novela. Mesmo sendo 
uma pequena participação, Adriana se preparou para a 
sensual personagem. Entre os filmes que viu está Des- 
pedida Em Las Vegas, em que Elizabeth Shue é uma 
prostituta. "A Soninha também vai usar sainhas curtas 
e sandálias altas", compara'Adriana. 

No rastro 
do cinema 

O ator Guilherme Fontes não perde tempo. Mal 
Navalha na Carne, de Neville D'Almeida, estreou nos 
cinemas, na adaptação protagonizada por Vera Fischer, 
Guilherme adquiriu os direitos junto ao autor Plínio 
Marcos para transformar a história para a televisão. 

"Vi o filme em Los Angeles, quando estava sendo 
montado, e não resisti", garante o ator, que à frente da 
produtora Guilherme Fontes Filmes já produziu para a 
tevê por assinatura as minisséries Chatô, Cinco Dias 
que Abalaram o Brasil e atualmente está envolvido com 
o término de Quinhentos Anos de Brasil. 

Na terrinha 

A atriz Neuza Borges está ansiosa para conhecer 
Portugal. Convidada para uma participação no es- 
pecial de fim de ano de Renato Aragão, Conto de 
Natal, Neuza vai passar uma semana em terras lusi- 
tanas. "É a primeira vez que viajo para lá. Só não 
sei se vai dar tempo de fazer turismo", lamenta a 
atriz. Além das gravações, a agenda de Neuza está 
com os compromissos de divulgar três novelas que 
estão no ar: Carmem, A Indomada e De Corpo e 
Alma. Depois da temporada no exterior, a atriz vol- 
ta correndo para retomar sua carreira de cantora, que 
estava no congelador há 15 anos. Neuza prepara uma 
turnê de shows pelo Brasil, com um repertório de 
músicas variadas da MPB. 

Clone infantil 

A direção de elenco da novela Corpo Dourado en- 
controu a miniatura da atriz Mônica Carvalho. Ela é 
Luiza Curvo, que vai fazer a infância da personagem 
Clara, que Mônica interpreta. Por conta de ter visto a 
mãe morrendo num acidente, Clara acaba perdendo a 
fala. "Vou ficar muda por ela", brinca Luiza. A atriz- 
mirim, que é filha do médico ortomolecular João Cur- 
vo e interpretou a Belinha em Cara & Coroa, no en- 
tanto, não vai ter de aprender a linguagem dos sinais. 
Vai deixar essa tarefa para sua clone adulta. 

Sonho 
Realizado 

Ingra Liberato, que fazia a quenga Paraguaia em A 
Indomada, está negociando com a Globo uma partici- 
pação no seriado Mulher. Mesmo sem saber qual será 
seu personagem, a atriz está empolgada com a possi- 
bilidade de trabalhar com o diretor Daniel Filho. "Ado- 
ro a narrativa dinâmica do Daniel. Gravo todos os tra- 
balhos dele", tieta Ingra, que acabou de chegar de Sal- 
vador, onde participou das filmagens do longa-metra- 
gem Histórias da Bahia. O filme é dividido em três 
histórias e Ingra participa de O Pai do Rock, dirigido 
por José Araripe Jr. 

MSTITUTC [IMAFi QARQCSO 

24 horas, todos os dias 
R$ 3,95 p/min. Interurbano incluso 

VOCE TAMBÉM PODE ENCONTRAR SEU 

CAMINHO para o SUCESSO. 

AIVIOR 

OI SM HEI RO 

FUTURO 

ETC. 

Mais de 100.000 pessoas já conseguiram encontrar 
uma solução para suasdúvidas, consultando os 

DISCÍPULOS DE OMAR CARDOSO. 
Atravédo Tarot, Búzios, Numerologia, Astrologia entre 
outras ciências esotéricas, você também encontrará as 

respostas às suas perguntas sobre amor, finanças, 
futuro, sucesso, etc... Ligue agora e converse com um 
dos DISCÍPULOS DE OMAR CARDOSO e não deixe 

que as dúvidas tomem conta de você, deixe que o 
tradicional Instituto Ornar Cardoso ajude VOCÊ, a 

responder às questões de sua vida. 
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Passageiro 57 
(Globo, 12 h) 

Passenger 57, de Kevin Hooks. Com Wesley Snipes, Bruce Payne e Tom Sizemore. EUA, cor, 
1992, 114 min. 
Aventura - Agente especial voltando è ativa viaja em avião que está prestes a ser tomado por 
um grupo de terroristas foragidos da prisão. 

Olha Quem Está 
Falando Também 
(Globo. 14:05 h! 

Look Who's Talking Too, de Amy Heckerling. Com John Travolta, Kirstie Alley e Olympia Du- 
kakis. EUA, cor, 1990, 81 min. 
Comédia - Garoto que entende tudo o que se passa à sua volta ganha uma írmãzinha e vê seus 
país atravessarem nova crise no casamento. 

Rosa de Fogo 
(Record, 17 h) 

Spanish Rose, de Bob Misiorowski. Com Michael Paré, Barbara Carrera e Michael Ironside. 
EUA, cor, 1993, 96 min. 
Policial - Depois de ser injustamente acusado de um crime que não cometeu, policial é afastado 
da corporação. Para sobreviver, aceita o trabalho de guarda-costas da esposa de um poderoso 
mafioso. 

Trancers • 
O Policial do Futuro 

(Record, 19 h) 
Trancers, de Charles Band. Com Tim Thomerson, Helen Hunt e Anne Seymour. EUA, cor, 
1984, 76 min. 
Ficção Cientifica - Policial do futuro defende humanos confinados em superabrigo que os pro- 
tege do ataque de andróides extraterrestres. 

A Hora da Brutalidade 
(Globo, 23:15 b) 

52 Pick-Up, de John Frankenheimer. Com Roy Scheider, Ann-Margret e John Glovet. EUA, cor, 
1986,92 min. 
Drama - Milionário é induzido por inescrupuloso chantagista a ter uma experiência amorosa 
com uma jovem. Só que a parceira acaba assassinada com a arma que pertencia ao sujeito e 
ele é obrigado a provar sua própria inocência. 

Lua de Me! a Três 
(SBT. 23:55 h) 

Honeymoon in Vegas, de Andrew Bergman. Com James Caan, Nicolas Cage e Sarah Jessica 
Parker. EUA, cor, 1992, 96 min. 
Comédia • Casal de namorados resolve viajar até Las Vegas para se casar. Num cassino local, 
jogador vigarista se interessa pela moça e decide armar uma partida de pôquer para afundar o 
futuro marido em dívidas. 

Um Sonho de Primavera 
(Band. 0:15 h) 

Enchanted April, de Mike Newell. Com Miranda Richardson, Josie Lawrence e Polly Walker. 
Inglaterra, cor, 1992, 101 min. 
Drama - Na década de 20, quatro mulheres ingleses tentam fugir do chuvoso inverso londrino 
alugando uma casa na Itália. Só que o confronto entre quatro personalidades tão diferentes 
torna-se inevitável. 

Namoro no Havaí 
(SBT, 2:10 h) 

Three on a Date, de Bill Bixby. Com Jun Allyson, Loni Anderson e John Ryner. EUA, cor, 1978, 
96 min. 
Comédia ■ Quatro casais são sorteados num programa de tevê para passar férias de verão no 
Havai e começam a aprontar as mais divertidas confusões. 

Segunda 08/12 

Um Playboy em Apuros 
(Band. 135) 

Ali Tied Up, de John Mark Robinson. Com Zach Galligan, Teri Hatcher e Tracy Griffith. EUA, 
cor, 1992, 90 min. 
Comédia - Solteirão convicto e paquerador tem os seus dias de tranqüilidade ameaçados quan- 
do suas três namoradas resolvem se unir contra ele. 

A Fantástica Fábrica 
de Chocolate 

(SBT. 13:30 h) 
The Willy Wonka's Chocolate Factory, de Mel Stuart. Com Gene Wilder, Jack Albertson e Roy 
Kinnear. EUA, cor, 1971, 95 min. 
Aventura - Misterioso empresário leva cinco crianças - escolhidas através de um sorteio mun- 
dial - para visitar a sua fábrica de chocolates. Um por um, os garotos mais mimados acabam 
sendo vítimas de inusitados acidentes e mandados de volta para casa. 

O Cangaceiro Trapalhão 
(Globo. 15:30 h) 

0 Cangaceiro Trapalhão, de Daniel Filho. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zaca- 
rias. Brasil, cor, 1983, 90 min. 
Comédia - Pastor de cabras salva bando de cangaceiros de uma emboscada e é obrigado a se 
juntar ao bando para fugir da polícia. 

\ntriga Internacional 
(CNT. 21:30 hj 

North by Northwest, de Alfred Hitchcock. Com Cary Grant, Eva Marie Saint e James Mason. 
EUA, cor, 1959, 136 min. 
Suspense - Tomado por espião, executivo de Nova Iorque é seqüestrado por agen*^ Inimigos 
que tentam fazê-lo passar por culpado de um assassinato e, depois, matá-lo em uma serie de 
acidentes. 

Sádica Perseguição 
(Globo. 21:35 h) 

Night of the Runnmg Man, de Mark L. Lester. Com Scott Glenn, Andrew McCarthy e Janet 
Gunn. EUA, cor, 1994, 95 min. 
Aventura • Após assassinato de um homem, motorista de táxi descobre que a vítima deixou 
uma mala cheia de dinheiro em seu carro e passa a ser perseguido por um assassino profissio- 
nal e seu parceiro sádico. 

O Coração de Joshua 
(Record, 22 h) 

Joshua's Heart, de Michael Pressman. Com Melissa Gilbert, Tim Matheson e Matthew La- 
wrence. EUA, cor, 1990, 99 min. 
Drama ■ Artista gráfica faz amizade com arquiteto divorciado que tem um filho de oito anos. 
Quando o relacionamento entre os dois termina, ela fica dividida entre romper a amizade com 
o garoto ou lutar para manter a relação. 

Principal Suspeito 3 
(Globo. 23:35 h) 

Prime Suspect 3, de David Drury. Com Helen Mirren, Tom Bell e Peter Capaldi Inglaterra cor 
1993, 94 min. 
Policial - Detetive de polícia é encarregada de investigar a morte de um jovem homossexual 
mas tem de enfrentar uma série de preconceitos de outros membros da corporação. 

O Poder da Imagem 
(Globo. 23:35 h) 

The Image, de Peter Werner. Com Albert Fmney, John Mahoney e Marsha Mason EUA cor 
1990, 90 mm. 
Drama - Jornalista de tevê começa a questionar seu trabalho depois que é apontado como uma 
das figuras mais confiáveis do pais. Sua crise se agrava quando denuncia um escândalo finan- 
ceiro e o suposto culpado se suicida. 

Cry Baby 
(Globo, 23:35 h) Cry Baby, de John Waters. Com Johnny Depp, Amy Locane e Susan Tyrrell. EUA, cor, 1990,103 min. 

Urama - Nos anos 50, filha de importante família de Baltimore conhece e se apaixona por 
rebelde líder de uma banda de rock, conhecido como Cry Baby. 

Paixões em Fúria 
(Globo, 02:10 h) 

nu LarlJo0í" "US-t0n- Com HumphrBy Bo9art' Edward G- Robinson e Lauren Bacall. EUA, p&b, 1948,112 mm. 
Drama • Após a Segunda Guerra Mundial, ex-major resolve viajar até a Flórida para visitar o pai 
e a viuva de um companheiro morto em combate. Lá, se depara com um gangster que aguarda 
a cnegada de seus capangas para dar início a uma transação ilegal. 

k 
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Brasil enfrenta África do Sul e desorganização 

Partida para cumprir tabela 

preocupa Antônio Lopes 

Por Maércio Santamarina, 
Enviado especial 

RIO DE JANEIRO, RJ 
(AF) - O Vasco deve usar o 
seu time reserva, com exce- 
ção de três jogadores, para 
enfrentar o Juventude hoje 
à noite, na última rodada da 
segunda fase do Campeona- 
to Brasileiro. 

O técnico Antônio Lopes 

disse que a partida não trará 
nenhum proveito para a 
equipe. "Em vez de servir de 
preparação, traz preocupa- 
ção em relação a possíveis 
contusões ou cartões que 
possam deixar atletas impor- 
tantes sem condições de dis- 
putar a final." 

Por esse motivo, jogado- 
res como o atacante Edmun- 
'o e os zagueiro Mauro Gal- 
.ão e Odvan, que estão 
"pendurados" com dois car- 
tões amarelos, devem ser 
poupados. 

O time já teria, obrigato- 
riamente, o desfalque dos 
meias Nélson e Luisinho, 
suspensos por expulsões, do 
lateral Maricá e do meia 

Ramon, suspensos pelo ter- 
ceiro cartão amarelo. 

Sob o pretexto de estarem 
sentindo antigas contusões, 
devem ficar fora ainda os 
meias Juninho e Nasa, além 
do atacante Evair. 

Os únicos titulares na 
equipe devem ser o meia 
Válber, que atuou apenas 
meio tempo na última parti- 
da, o lateral Felipe, que cum- 
priu suspensão -ambos para 
pegar ritmo de jogo- e o go- 
leiro Carlos Germano. 

Edmundo, o novo recor- 
dista na artilharia do campe- 
onato, com 29 gols, disse 
que sua preocupação é com 
uma possível provocação de 
jogadores do Palmeiras com 
o objetivo de deixá-lo fora 
da final. 

"Acredito que o Palmei- 
ras vá tentar perturbar quem 
estiver 'pendurado' no Vas- 
co. E acho que o Vasco deve 
agir da mesma forma para 
também deixar fora algum 
jogador deles", afirmou. 

Mauro Galvão disse que, 
na final, mais que técnica vai 
prevalecer a garra e a deter- 

Empate leva equipe de 

Campinas à primeira divisão 

CAMPINAS, SP (AF) 
A Ponte Preta entra em cam- 
po hoje contra o Náutico em 
clima de decisão para con- 
quistar uma vaga na "elite" 
do futebol no Campeonato 
Brasileiro de 98. 

A equipe vai enfrentar o 
Náutico, às llh, no estádio 
Moisés Lucarelli. em Cam- 
pinas (99 km a noroeste de 
São Paulo), na sua última 
partida do campeonato des- 
te ano pela série B. 

Se a Ponte conseguir pelo 
menos um empate hoje ela 
já cumpre seu principal ob- 
jetivo da campanha: subir 
para a série A no Brasileiro 
de 98. Apesar disso, jogado- 
res, comissão técnica e até 
mesmo os torcedores que- 
rem ver a Ponte como cam- 
peã da série B em 97. 

De acordo com o técnico 
Pepe, os jogadores estão 
conscientes da responsabili- 
dade do jogo. "Empate é um 
resultado muito perigoso. 
Pode mudar a qualquer mo- 
mento", disse. 

Para o diretor de futebol 
do time, Marco Eberlin, o 
jogo é o mais importante do 
futebol ponte-pretano neste 
ano. "Precisamos manter a 
concentração e evitar o 'já 
ganhou'", disse. 

Entre as quatro linhas, o 
treinador definiu o time no 
coletivo de anteontem com 

os atuais atacantes "emer- 
gentes" do time, escalando 
Claudinho e Régis -os mai- 
ores destaques da equipe nas 
últimas partidas- para o ata- 
que. 

Os dois jogadores ganha- 
ram a posição recentemen- 
te, em partidas que salvaram 
o time de Campinas em mo- 
mentos importantes da cam- 
panha. 

Pepe disse que vai fazer 
de tudo para trazer a "ale- 
gria" novamente ao torcedor 
campineiro, reerguendo o 
time à primeira divisão. 

PONTE PRETA 

Fabiano; Jorge Luís, 
Renato Carioca, Mar- 
celo Souza e Serginho; 
Ezequiel, Fabinho, 
Grizzo e Marcelo Bor- 
ges; Régis e Claudinho 

Técnico; Pepe 

NÁUTICO 

Nei; Canjerê, Hum- 
berto, Ricardo e Paulo 
César; Fernando, Ale- 
mão, Marcelo e Jaílson; 
Robson e Chapecó 
Técnico: Hugo Benja- 
mim 

Local: estádio Moisés 
Lucarelli, em 
nas (SP) 

Horário: llh 
Juiz: Ubiraci Dama- 

sio de Oliveira (RJ) 

minação. 
"Na nossa última partida, 

contra o Flamengo, a técni- 
ca quase não pôde ser vista. 
A Vasco ficou com um jo- 
gador a menos, após a expul- 
são de Nélson (meia), mas 
teve garra para vencer com 
um placar dilatado (4 a 1). 
É isso que vale agora." 

VASCO 

Carlos Germano; César 
Prates, Moisés, Alex e 
Felipe; Fabrício, Válber 
e Pedrinho; Mauricinho, 
Sorato e Luís Cláudio 
Técnico; Antônio Lopes 

JUVENTUDE 

Márcio; Rodrigo, Bag- 
gio, PicollieltaquhFlá- 
vio, Ivair, Wallace e Ed- 
son; Maurílio e Adriano 
Técnico; Cassiá 

Local: estádio do Mara- 
canã, no Rio de Janeiro 
Horário; 17h30 
Juiz: José Marcelino Ta- 
vares (PE) 

Africanos 

j supervalorizam 

partida amistosa 

Do Enviado especial 

JOHANNESBURGO, 
I ÁFRICA DO SUL (AF) -A se- 
I leção da África do Sul, chama- 
| da de "Bafana, Bafana" ("Garo- 
| tos, Garotos") por sua torcida, 
I vive um bom momento. 

Atual campeã africana, par- 
' ticipará no ano que vem, pela 
I primeira vez, de uma Copa do 
| Mundo. 

Dirigida pelo técnico Cleve 
■ Baker, tem no zagueiro Mark 
' Fish, no meio-campisla Doctor 
i Khumalo, no atacante Phil 
| Masinga e no capitão do time, 
| Lucas Radebe, seus principais 
| jogadores. 

Hoje, Baker escalará cinco 
' defensores: Motaung, na ala 
I direita, Jackson, na esquerda, 
| Fish e Radede, na zaga, e To- 
| vey como libero. 

Mesmo sabendo dos desfal- 
. ques do Brasil, Baker conside- 
' ra o amistoso como de suma 
I importância. "Foi um dos mo- 
| tivos pelos quais não compa- 
| reci ao sorteio na França. Pre- 
I cisamos de toda concentração 

contra o Brasil. Uma vitória 
I nos enche de moral." (João 
I Carlos Assumpção) 

Por João Carlos Assumpção, 
Enviado especial 

JOHANNESBURGO, 
ÁFRICA DO SUL (AF) - A con- 
fusão para reunir a seleção brasi- 

■ leira que vai enfrentar a África do 
Sul hoje em Johannesburgo, às 
19h locais (15h de Brasília), fez 
os próprios jogadores questiona- 
rem a utilidade desse tipo de amis- 
toso. 

"Está longe de ser a situação 
ideal. Se eu disser que não atra- 
palha juntar todo mundo na últi- 
ma hora, estarei mentindo", disse 
o atacante Bebeto. 

Romário, o companheiro de 
ataque, concorda. "O certo seria 
se concentrar durante cinco ou seis 
dias para ganhar entrosamento." 

O volante Dunga chegou a lem- 
brar que, no último amistoso da 
seleção, em Brasília, contra o País 
de Gales, nem coletivo o time fez. 

O jogo de hoje faz parte da tur- 
nê mundial do Brasil organizada 
pela Nike, a patrocinadora da se- 
leção. 

Na quarta-feira, quando a de- 
legação era esperada em Johan- 
nesburgo, chegaram 12 de seus 
integrantes. Jogador, no entanto, 
apenas um: o meia-atacante De- 
nílson. 

No dia seguinte, apareceram 
Romário, Bebeto, Dida, Gonçal- 
ves e Dunga. Anteontem, chega- 
ram Aldair, César Sampaio, Zé 
Maria, Zé Roberto, Doriva, que 

fora convocado às pressas, André 
Cruz e Emerson. Machucados, os 
dois últimos foram cortados e vol- 
tariam ontem mesmo para a Eu- 
ropa. 

Como Cafu, Flávio Conceição, 
Juninho, Leonardo, Rivaldo, Ro- 
berto Carlos e Ronaldinho não 
haviam sido liberados por seus 
clubes, Rodrigo, Russo e Júnior 
Baiano foram chamados na últi- 
ma hora para se apresentar hoje 
com Rogério, goleiro do São Pau- 
lo. 

Para piorar a situação, o golei- 
ro Dida está insatisfeito por ter que 
treinar com a bola Nike. 

"Mesmo que ela não deforme 
como a Umbro, que usam no Bra- 
sileiro, é mais difícil de defendê- 
la do que a Adidas", reclamou. 

"Como na Arábia (onde será 
realizada a Copa das Confedera- 
ções, com a presença do Brasil, em 
dezembro) a Fifa usa a bola da 
Adidas, e na Copa também, vale- 
ria mais se jogássemos e treinás- 
semos desde já com a bola ofici- 
al." 

A Nike, evidente, não aceitou 
a sugestão do goleiro e, nas parti- 
das por ela organizadas, bem 
como nos treinos para as mesmas, 
a bola que leva sua marca será a 
utilizada. 

Mandela 
O presidente Nelson Mandela, 

da África do Sul, afirmou que é 
um grande fã do futebol brasilei- 
ro. Em entrevista a uma emissora 

de TV local, declarou-se um ad- 
mirador de Ronaldinho e Romá- 
rio. 

Sem saber que o primeiro não 
jogaria, afirmou que estava ansi- 
oso por ver a dupla em ação. Não 
deixou claro, no entanto, se pre- 
tende assistir à partida no estádio 
ou se deverá acompanhá-la pela 
TV. 

A princípio, ele seria represen- 
tado pelo seu vice, Thabo Mbeki. 
Como Mbeki tem recebido críti- 
cas dos meios de comunicação, 
que reclamam que ele só é visto 
em eventos populares, sua presen- 
ça também pode ser revista. 

ÁFRICA DO SUL 

Arendse; Motaung, Fish, 
To vey, Radebe e Jackson; 
Tinkler, Moshoeu e Khu- 
malo; Masinga e Bartlett 
Técnico: Cleve Baker 

BRASIL 

Dida; Zé Maria, Aldair, 
Gonçalves e Zé Roberto; 
Dunga, César Sampaio, 
Rodrigo e Denílson; Be- 
beto e Romário 
Técnico: Zagallo 

Local: estádio Ellen Park, 
em Johannesburgo 
Horário: 15h de Brasília 

Romário promete marcar contra africanos 

Do Enviado especial em voltar a jogar com ele? 
Romário - Temos todas as 

JOHANNESBURGO, condições, mesmo tendo trei- 
ÁFRICA DO SUL (AF) - Um nado pouco, de mostrar um 
olho na seleção, outro no Fia- bom futebol. Em 94, o pessoal 
mengo. É assim que está dire- falou, falou, falou, mas a gen- 
cionada a atenção do atacante te fez nossa parte. Já trocamos 
Romário, que se apresentou algumas idéias e hoje, mais 
quinta-feira para o amistoso experientes, podemos jogar 
contra a África do Sul. ainda melhor. Como o negócio 

Para o jogador, voltar a atu- do vinho. Quanto mais velho, 
ar em parceria com Bebeto será melhor. 
"um prazer". Romário disse Pergunta - O que você achou 
estar com fome de gols e pro- da derrota do Flamengo para o 
meteu deixar sua marca hoje Vasco? Afinal, você jogou nos 
no Ellis Park. dois times. 

Pergunta - A dúvida parecia Romário - Achei chato para 
ser Romário ou Bebeto ao lado o Flamengo. O Vasco está hoje 
de Ronaldinho. Pelo menos numa fase melhor, o Edmun- 
contra os sul-africanos, não há do, num bom momento, e des- 
dúvida alguma, e os titulares, sa vez não deu. 
com a ausência de Ronaldinho, Pergunta - Existe alguma 
são você e Bebeto. Satisfeito possibilidade de você ir jogar 

no Corinthians? Alguém da 
diretoria do time chegou a 
lhe procurar? 

Romário - Minha vontade 
mesmo é de voltar para o 
Flamengo. Quero voltar para 
o Rio e estou vendo se retor- 
no para o Flamengo. 

Pergunta - Para o Corin- 
thians, então, não tem chan- 
ce alguma? 

Romário - Qualquer gran- 
de clube do Brasil me inte- 
ressa, claro. Se eles estão in- 
teressados, fico satisfeito, 
mas quero mesmo morar no 
Rio e deixar meus golzinhos 
pela seleção. Contra os afri- 
canos, sinto que vou deixar 
minha assinatura. Estou com 
fome de gols. Eles que se 
cuidem. (João Carlos As- 
sumpção) 

Bebeto vê chance para 

confirmar vaga no time 

Do Enviado especial 

JOHANNESBURGO, ÁFRICA 
DO SUL (AF) - O amistoso contra a 
África do Sul é encarado por Bebe- 
to como um aperitivo do que ele e 
Romário podem voltar a fazer jun- 
tos no ano que vem, na Copa da 
França. 

Ainda dizendo-se aborrecido 
pela perda do Mundial interclubes 
em Tóquio, quando defendeu o Cru- 
zeiro contra o Borussia Dortmund, 
da Alemanha, Bebeto mostrou-se 
muito contente por ter retornado à 

seleção brasileira. 
Pergunta - Com a ausência do 

Ronaldinho, você e Romário terão a 
oportunidade de reeditar a dupla de 
ataque tetracampeã em 94. Qual o 
melhor momento que vocês dois pas- 
saram juntos jogando futebol? 

Bebeto - Dentro e fora do campo 
nós nos damos muito bem. Sobre 
nosso melhor momento, acho que foi 
contra os Estados Unidos, aquela ta- 
belinha que nos deu uma vitória ma- 
ravilhosa, que nos empurrou defini- 
tivamente para o caminho do tetra. 

Pergunta - O Edmundo atravessa 

FRANGO BOM DE BICO 
Gonn Safc>cz>r Total 

Rua Rio Grande do Norte, 1886 • Imperatriz • MA 
Fone; (098) 721-6866/4505 - Fax.: (098) 721-8296 

Coração Bovino 

R$ 1,60/kg 

Fígado Bovino 

R$ 99/kg 1 

um ótimo momento no Vasco. Ele 
merece uma nova chance na seleção? 

Bebeto - Sem dúvida que ele é um 
craque, mas essa pergunta tem de ser 
feita ao técnico da seleção brasilei- 
ra. Eu não passo de um jogador. 

Pergunta - Você foi contratado 
pelo Cruzeiro para a decisão do 
Mundial em Tóquio. Deu para se 
abater com a derrota? 

Bebeto - Claro, principalmente 
porque começamos melhor, o golei- 
ro deles pegou tudo no início do jogo 
e ainda sofremos uma expulsão in- 
justa. 
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Uma dúvida 

Revendo aqui os 

meus alfarrabos, para 

consumar a minha 

página de esporte que 

prazeirosamente faço 

todos os dias, deparei- 

me com uma dúvida 

sobre um dos jogos da 

II Copa Mirante de 

Futebol O regulamento 

diz que fica 

automaticamente 

eliminada a equipe que 

for derrotada por uma 

diferença de 3 gols 

dentro de casa. Quer 

dizer, o visitante que 

vencer o seu adversário 

fora de casa com esta 

diferença já está 

classificado, sem a 

necessidade que seja 

realizada segunda 

partida. Acontece que 

Brejão e Cidelândia 

vão jogar os seus dois 

jogos aqui em 

Imperatriz. E se caso 

uma destas equipes 

vencerem por uma 

diferença de 3 gols, 

como é que fica ? Ambas 

. estãq jogando fora de 

casq^ Çom a palavra, 

Vdteiwnar Erdmann. 

IstWpi&precisa ser 

disçiiüdo antes do jogo 

de fíojé, para que 

depois não haja 

coW^ãof, e desen- 

tendrrfientòs. O mais 

certo seria realizar os 

dois jogos, seja lá qual 

for o resultado. 

Caricatura 

O Brasil joga hoje 

contra a África do Sul 

sem os seus principais 

jogadores e será uma 

caricatura do time que 

Zagallo quer colocar em 

campo na estréia no dia 

10 de junho na Copa do 

Mundo contra a 

DEMA DE OLIVEIRA 

Escócia. O acordo da 

CBF com os times 

europeus a quem cujos 

passes pertencem os 

jogadores que foram 

dispensados, os trarão 

de volta para os jogos 

da Copa do Rei, na 

Arábia Saudita, que 

inicia a partir do dia 12. 

Uma teta 

O grupo da 

Argentina na primeira 

fase da Copa do Mundo 

da França foi realmente 

uma teta. A Argentina 

vai pegar Japão, 

Jamaica e Croácia, três 

estreantes em Copa do 

Mundo. Mas já tem 

gente dizendo que pode 

dar uma zebra sem 

tamanho. O futebol 

japonês tem evoluído 

muito; mas mesmo 

assim não tem ainda 

cacife para encarar a 

Argentina. A Jamaica é 

totalmente descon- 

hecida e quem pode 

fazer frente é a Croá- 

cia, que deve ser a 

segunda colocada no 

grupo. 

Recorde 

A Copa do Mundo da 

França, além do 

recorde de participação 

de seleções, 32, vai 

bater também o recorde 

de técnicos brasileiros. 

Pelo menos quatro, 

incluindo Zagallo, 

estarão trabalhando 

nesta Copa. Renê 

Simões pela Jamaica, 

Carlos Alberto Par- 

reira pela Arábia Sau- 

dita, Paulo César Car- 

pegianni pelo Para- 

guai, além do Zagallo 

pelo Brasil. Portanto, 

será a Copa dos 

técnicos brasileiros. 

jimg- Jogos de Hoje m 

Campeonato Brasileiro 2afase 

Vasco x Juventude - 17h - Maracanã 

Campeonato Brasileiro da segunda divisão - final 

América x Vila Nova de Goiás - 17h - Independência 

Ponte Preta x Náutico - 17h - Moisés Lucarelli 

Campeonato Maranhense - decisão 

Moto x Sampaio Corrêa - 17h - Castelã 

Campeonato Juvenil - Turnão 

América x Volta Redonda - 9h - Estádio 

Copa Mirante - 2a fase - jogos de ida 

Grêmio Joãolisboense x MAEC - 16h- Cafeteirão 

Itinga do Pará x Muller Rondon do Pará - 16h- Itinga 

Brejão x Cidelândia - 16h - Imperatriz 

Moto e Sampaio iniciam decisão do Maranhense 

rr-rr 
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mà. 
Moto e Sampaio estão de olho na Copa do Brasil de 98 

O título do Campeonato 
Maranhense desta temporada 
começa a ser decidido hoje, 
com o primeiro jogo da melhor 
de três entre o Moto Clube de 
São Luís e o Sampaio Corrêa 
Futebol Clube. 

O Moto inicia a decisão com 
a vantagem de um ponto de 
bonificação, ganho sobre o 

Campeonato Juvenil 

próprio Sampaio Corrêa no 
mês passado, quando venceu 
duas partidas, também numa 
melhor de três e que não houve 
a necessidade de ser realizada 
a terceira partida. ^ 

Embora os analistas estejam 
prevendo um grande público 
hoje no Castelão, equiparando 
ao do Campeonato Brasileiro da 

Terceira Divisão, tudo indica 
que não será bem assim devido 
o Moto não ter feito uma boa 
campanha no Brasileiro série B, 
sendo inclusive rebaixado para 
a terceira divisão do futebol 
brasileiro. 

O torcedor do Sampaio, 
ainda de ressaca pela conquista 
do título da Terceira Divisão 
deve comparecer em maior 
número. O que pode salvar o 
Moto é que por ser final de mês 
o torcedor ter um dinheirinho 
a mais para pagar o ingresso, 
que serão cobrados no mesmo 
preço dos últimos jogos do 
Campeonato Brasileiro. 

Moto e Sampaio 
com força máxima 

As duas equipes vão entrar 
em campo com suas forças 
máximas. O Moto com as 
contratações que foram feitas 
logo depois da desclassificação 
do Brasileiro e o Sampaio com 
o time campeão brasileiro 
invicto da terceira divisão. 

Para o Sampaio Corrêa, que 
perdeu os dois últimos jogos 
anteriores contra o Moto a 
coisa agora é diferente. Anteç, 
segundo os jogadores 

bolivianos, o pensamento 
estava voltado para o 
compromisso com o Brasileiro 
e agora é tão somente para o 
Campeonato Maranhense. 

Para o Moto o pensamento 
é manter a escrita e vencer o 
Sampaio para consequen- 
temente chegar ao título, que 
há muito tempo não conquista. 

Ficha técnica 

Moto Clube 
Júnior; Delson, Edinho, 

Paulão e Sandro; Gilmar 
Serafim, Marcos Roberto, 
Robson e César; Mael e 
Rejane. Técnjco: José 
Arnaldo Lira. 

Sampaio Corrêa 
Geraldo; Erly, Gelázio, 

Nei e Lélis; Toninho, 
Renato Carioca, Ricardo e 
Adãozinho; Jó e Marcelo 
Baron. - Técnico: Olímpio 
Batista Pinho. 

Árbitro Central: 
Sidrack Marinho da Silva 

Assistentes: Si mas 
Júnior e Roberth Chaves 

Regra três: Rui da Costa 
Frazão. 

Local: Estádio João 
Castelo Ribeiro Gonçalves 
"Castelão". 

Horário: 17h. 

Volta Redonda joga contra o América 

O Campeonato Juvenil 
desta temporada tem apenas 
uma partida programada para 
este domingo, que será 
realizada no Estádio Municipal 
Frei Epifânio d'Abadia a partir 
das 9h da manhã. 

O Volta Redonda é o líder 
do campeonato com seis 
pontos ganhos e um jogo a 
menos do que o Janduí, que 
também está com seis pontos 
mas com três partidas 
realizadas. 

O América faz também 
hoje a sua terceira partida e 
embora esteja ainda invicto 
não conseguiu vencer, 
empatou na estréia com o 
Marwel em 2 x 2 e depois com 
o PSV em 1 x 1, se encon- 

m&m- 

Volta Redonda quer confirmar a sua liderança no 
Campeonato Juvenil, com vitória sobre o América 

trando portanto em terceiro 
lugar na soma geral, com dois 
pontos ganhos. 

O Campeonato Juvenil 
deste ano, que está sendo 
disputado por apenas seis 

equipes, vai apresentar 
somente um turno, 
denominado de "turnão", 
sendo que a equipe que no final 
tiver obtido o maior número de 
pontos será declarada campaã. 

O Volta Redonda, campeão do 
ano passado, luta pelo 
bicampeonato e pelo que vem 
jogando pode conseguir chegar 
ao seu objetivo, pois já venceu 
os seus dois maiores rivais, que 
são Janduí e Marilia. 

Virgulino apita 

A CIAF designou o árbitr 
Virgulino Santiago para ser o 
mediador da partida de hoje. 
Os seus assistentes serão José 
Batista da Silva e Hugo 

Trajano Sousa Silveira, que é 
filho do árbitro Jackson da 
Silveira e que faz a sua segunda 
partida, já que a sua estréia foi 
na abertura do campeonato, na 
quinta-feira, dia 27. 

M 

Copa Mirante fecha jogos de ida com a realização de três partidas 

Amarante e Buritirana 
abriram ontem, em Amarante, os 
jogos de ida da segunda fase da 
II Copa Mirante de Futebol. 
Hoje, com mais três partidas, 
serão fechados os jogos de ida 

' desta segunda fase. 
As equipes que se classi- 

ficaram para a segunda fase 
foram Amarante, Buritirana, 
Grêmio Joãolisboense, MAEC, 
Itinga do Pará, Muller de 
Rondon do Pará, Brejão e 
Cidelândia. 

Os jogos de hoje são: 
Grêmio Joãolisboense x 

MAEC - 16h - Cafeteirão 
Itinga do Pará x Muller de 

Rondon - 16h - Itinga do Pará 
Brejão x Cidelândia - 16h - 

Imperatriz 
Os jogos continuam em 

regime eliminatório e a equipe 
visitante que conseguir vencer 
por uma diferença de três gols 
já estará classificada para a 
terceira fase, sem a necessidade 
de ser realizada segunda partida. 

CIAF escala árbitros 

Os árbitros que vão trabalhar nos jogos de hoje são: 
Grêmio João Lisboense x MAEC 
Árbitro Central: Carlos Magno de Almeida Cabral 
Assistentes: Paulo Sobrinho Batista e Edvaldo Pereira Rocha 

Itinga do Pará x Muller de Rondon 
Arbitro Central: Cloves Silva Aguiar 
Assistentes: Alacid da Costa Teixeira e Francisco Sousa Reis 

Brejão x Cidelândia 
Árbitro Central: Francisco Carvalho da Silva 
Assistentes: Edmilson Oliveira Brito e Adeuvaldo 
Fernandes Lima. Cloves Aguiar na foto como repórter, apita jogo difícil 

em Itinga do Pará 
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Sábado Cidadão 

Multidão prestigia programa da Prefeitura 
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Ildon Marques discursa ao lado de João Alberto e Edisom Lobão 

"Eu acho que aqui está 
se praticando uma adminis- 
tração comunitária. Todos 
os segmentos sociais es- 
tão envolvidos e participan- 
do das atividades elabora- 
das e executadas pelo Po- 
der Publico". A afirmação 
foi feita ontem, às 8h30, 
pelo senador Edison Lobão 
(PFL-MA), ao chegar na 
Escola Tancredo de Almei- 
ela Neves para participar da 
Solenidade de abertura ofi- 
cial da segunda etapa da 
quarta edição do programa 
"Sábado Cidadão", nas vilas 
Redenção I e II, instituído 
e mantido pela Prefeitura 
Municipal com o propósito 
de prestar serviços sociais 
à população, sobretudo a 
que reside em bairros afas- 
tados do Centro da cidade. 

Na opinião do senador 
maranhense, Ildon Mar- 
ques vem administrando 
com o respaldo popular, 
pois todos os projetos rea- 
lizados pela Prefeitura es- 
tão conseguindo contar 
com o envolvimento,da co- 
munidade local. "E uma 
prova inconteste de que 
quando há interesse, as 
coisas fluem normalmente 
e logo conseguem contar 
com a participação da po- 
pulação". observou, acres- 
centando que "Ildon faz 
aqui um programa^admirá- 
vel e que deve continuar 
tendo o apoio dos 
imperatrizenses". 

O secretário de Gover- 
no do Estado, João Alberto, 
que "Imperatriz já não" so- 

fre mais as amarguras que 
sentia até bem pouco fem- 
po". Hoje,\ cidade cresce 
e aparece no cenário esta- 
dual em face do zelo que 
tem por parte da adminis- 
tração municipal. j, | 

Durante pronunciamen- 
to, Lobão disse que tinha 
vindo especialmente de 
Brasília, deixado suas ativi- 
dades políticas, com o obje- 
tivo de prestigiar a quarta 
edição do "Sábado Cidadão" 
e reiterar apoio ao governo 
municipal. 

O senador lembrou que 
o projeto tinha nascido em 
virtude de semelhante ex- 
periência colocada em prá- 
tica em Goiânia (Goiás) e 
trazido para Imperatriz por 
força de vontade demons- 
trada pelo prefeito no mo- 
mento em que ele tomou 
posse no cargo. "O prefeito 
agiu corretamente", co- 
mentou. 

"O prefeito pode ficar 
certo de que tem todos os 
meus estímulos", finalizou 
Lobão, enfatizando que "a 
cidade é do povo, e o pre- 
feito é uma espécie de ge- 
rente dos interesses do 
povo de Imperatriz; e é isso 
que Ildon está fazendo na 
hoje crescente Imperatriz". 

Ildon Marques, por sua 
vez, garantiu que "nada se 
cria. tudo se copia" ao falar 
do programa "Sábado Cida- 
dão" e como ele foi conce- 
bido. 

O chefe do Poder Execu- 
tivo destacou que tinha 
acompanh ad o atentamente 

vimento do Nordeste 
(Sudene), a fim de conse- 
guir recursos para aplica- 
ção em obras tidas como 
preponderantes ao incre- 
mento do processo de de- 

senvolvimento de Impera- 
triz. 

Integravam a comitiva li- 
derada por Ildon Marques 
e Edison Lobão, João 
Alberto (secretário de Go- 

verno do Estado), dona 
Nice Lobão, Remi Ribeiro, 
secretários municipais, as- 
sessores, correligionários 
políticos, lideranças comu- 
nitárias e classistas. 

Cidade Limpa 

Por meio de parceria fir- 
mada com o Governo do 
Estado, a Prefeitura Muni- 
cipal realiza serviços de dre- 
nagem urbana e 
terraplenagem nas ruas das 
vilas Redenção I e 11. Em 
novo contato mantido com 
O Capital, o engenheiro 
civil Wagner Ramalho, da 
Secretaria de Infraestrutura 
(Sinfra) reafirmou que as 

obras que ali estão sendo 
realizadas começam às mar- 
gens da estrada Pedro 
Neiva de Santana (que liga 
Imperatriz a João Lisboa) e 
terminam na rua Rui Barbo- 
sa, sendo que a tubulação 
termina no riacho da rua 
Bom Futuro, onde as águas 
ficarão depositadas. 

Os moradores estão con- 
siderando boa a iniciativa da 

Prefeitura. Afirmam que 
Imperatriz está ganhando 
uma nova imagem com sua 
atual administração. 

"A principal finalidade do 
projeto 'Cidade Limpa' é fa- 
cilitar o processo de escoa- 
mento de escoamento das 
águas, e evitar que as par- 
tes baixas sejam alagadas 
com a chegada das chuvas", 
sublinhou Wagner. 

Sedei proporciona dia de lazer 

as palavras de Lobão, refor- 
çando que "a gente não tem 
que.inventar, Mas incenti- 
var. continuar realizando as 
coisas boas, O 'Sábado Ci- 
dadão' é uma cópia sim e, 
por ter dado certo-, é que 
decidi trazê-lo para nossa 
cidade". 

Ildon assinalou que à po- 
pulação está carente de 
uma série de benefícios, 
sobretudo emprego, "e é 
isso que estou fazendo. Es- 
tou contando com o apoio 
de todos os segmentos, se- 
jam pessoas do Centro ou 
não, estão participando ati- 
vamente dos projetos anun- 
ciados por minha adminis- 
tração". 

O programa "Sábado Ci- 
dadão" tem como metq aju- 
dar as pessoas interessadas 
em tirar carteiras de iden- 
tidade e profissional, garan- 
tir consultas com pediatras, 
clínicos geral, vacinação 
anti-rábica e humana, além 
da prevenção de câncer no 
colo do útero e de mama. 
Houve, como tinha sido 
anunciado pela Secretaria 
de Governo (Segov), aplica- 
ção de flúor e palestras so- 
bre como cuidar melhor dos 
dentes e evitar cáries. Vá- 
rias crianças circularam 
pelo interior da Escola 
Tancredo Neves com esco- 
vas dentais. mostrando o 
interesse pelo tema 
conservação dos dentes. 

Ildon Marques lembrou 
da luta que Lobão vem em- 
preendendo junto a Supe- 
rintendência de Desenvol- 

A Secretaria de Despor- 
tos e Lazer (Sedei) tam- 
bém esteve presenta na 
segunda etapa da quarta 
edição do "Sábado Cida- 
dão". 

O titular da pasta, 
Valdeci Ferreira, realizou 
uma extensa programação 
que constou de torneios de 
futebol de campo (com os 
professores Jackson da 
Silveira. Rodolfo, Pedro 
Faustino, Mixael, Hugo 
Trajano, Reinaldo, Ednan e 
Edevaldo); atividades re- 
creativas (com os profes- 
sores Raimundo Vale Leal, 
Maria José do Vale, tendo 

como executora a equipe 
do "Esporte Solidário"); 
futebol de travinha (com 
Erasmo Carlos, Juarez 
Barbosa e Antonio Perei- 

Antonio Maria). 
O secretário Valdeci 

Pereira informou que o 
objetivo é despertar o in- 
teresse desportivo junto 
ao público infanto-juvenil 
de Imperatriz. "O resulta- 
do foi considerado provei- 
toso, uma vez que contamos 
com a presença acentuada 
do público alvo", concluiu. 

O secretário de 

Infraestrutura, Jairo de Oli- 
veira, que também esteve 
presente ao "Sábado Cida- 
dão", informou que, além 
das vilas Redenção 1 e II 
estão recebendo benefícios 
óriündos ' da parceria 
estabelecida entre Prefeitu- 
ra e Governo do Estadual a 
Vilinha e a Vila Cafeteira. 
Estão em fase de conclusão 
os serviços de drenagem 
executados na rua Caiçara, 
na Vilinha. Os moradores 
afirmam que as obras colo- 
carão um ponto final nos 
problemas decorrentes das 
enchetes, durante o perío- 
do de chuvas. 
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Sábado Cidadão atrai centenas de pessoas na vila Redenção 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Mudamos! 
Como se observa a nos- 

sa coluna ganhou mais uma 
mudança. Mudança é claro 
na questão gráfica, o pen- 
samento e a linhagem do 
nosso trabalho irar continu- 

mais um representante 
para ocupar uma das 18 va- 
gas que o estado do Mara- 
nhão tem direito na capital 
Federal da República 

trafegava pela Leóncio Pi- 
res Dourado. 

ar o mesmo, ou seja. com a 
imparcialidade de sempre. 
Desejamos boas vindas aos 
novos companheiros que 
apartir de hoje integram a 
família Capital. 

HCC candidatíssimo 
Pela demonstração de 

carinho e de apoio a candi- 
datura do médico HCC fei- 
ta pelos seus colegas de 
profissão, bem como do 
empresariado local, por 
ocasião da recente entrega 
da comenda Pacú de Ouro, 
ficou patenteado que o Dr. 
Haroldo Cristóvão Chagas, 
membro da executiva do 
PMDB. é candidato, as elei- 
ções de 1998. 

Promessa 
Ivan Júnior é a nova pro- 

messa da música brega do 
norte e nordeste. O CD do 
garoto será lançado somen- 
te no mês de março. A gra- 
vadora resolveu tomar esta 
posição devido as festas de 
fim de ano e carnaval. O 
lançamento é dos mais es- 
perados em Belém do Pará. 
De acordo com os 
renomados cantores 
paraenses, até o velho e 
experiènle Roberto Villar. 
já esta tremendo nas bases. 
Dalhe Ivan... 

E o regulamento? 
Esta é a pergunta que os 

cronistas esportivos estão 
fazendo aos organizadores 
do Copa Mirante de Fute- 
bol Sul do Maranhão. O 
quebra-quebra ocorrido no 
Estádio Municipal Frei 
Epifánio, e a chance dada 
ao Grêmio de João Lisboa 
estão sendo contestado pe- 
los profissionais da área. O 
Internacional de Porto Ale- 
gre e o Atlético Mineiro fi- 
zeram uma grande campa- 
nha. Que tal a CBF dar uma 
chance a uma das duas 
equipes hein? 

HCC candidatíssimo II 
Dizendo que ainda é 

cedo para se pronunciar a 
respeito das suas 
pretenções em disputar o 
referido pleito, o médico 
que é proprietário de uma 
das casas de saúde mais 
tradicionais da cidade, o 
Hospital Santa Maria, dis- 
tribuiu sorrisos e apertos 
de mãos pedindo para que 
seus amigos aguardacem 
até o dia o inicio de janeiro 
quando deverá colocar seu 
bloco na rua. 

Violência no trânsito 
O trânsito de Imperatriz 

é mesmo violento. Até de 
pessoas de bem. colocam 
em risco suas respectivas 
vidas e as vidas da família 
Imperatrizense. Na madru- 
gada da última sexta-feira 
por exemplo, por pouco 
uma tragédia não ocorreu 
com nossa viatura de repor- 
tagens. O trabalho da PM 
foi digno de um voto de 
confiança. Parabéns ao te- 
nente Edeilson pelo com- 
portamento exemplar que 
tem sua equipe. 

Recuperando 
A CEMAR - Centrais Elé- 

trica do Maranhão atendeu 
o apelo da comunidade 
através do TV Capital (TV 
interativa de Imperatriz), e 
já recuperou parte da ilumi- 
nação pública da Super 
Quadra. Nas imediações da 
TV Capital por exemplo a 
escuridão era tamanha, ao 
ponto dos funcionários do 
Sistema ficarem impedidos 
de trafegarem pelo setor 
após às 19h00 horas. 

HCC III 
Pela demonstração de 

carinho, e de respeito pela 
figura do Dr. Haroldo Cha- 
gas. em abraços em mais 
esta empleitada política fi- 
cou evidenciado que o povo 
de Imperatriz, que já tem na 
fugura do Dr. Sebastião Ma- 
deira um grande parlamen- 
tar. agora quer ampliar sua 
representatividade no Con- 
gresso Nacional, elegendo 

Violência no trânsito II 
Na maioria absoluta das 

vezes nossos condutores da 
madrugada estão completa- 
mente embriagados. A be- 
bida continua matando em 
todo Pais. Em Imperatriz 
não poderia ser diferente, 
os acidentes com vitima fa- 
tal no trânsito vem aumen- 
tando assustadoramente 
nos últimos dias. 
Recentemene tivemos a 
perda de um grande amigo. 
José Severino, companhei- 
ro do nosso dia - dia. foi 
atropelado e morto quando 

lolete D/no 
A primeira dama do mu- 

nicípio de João Lisboa, 
lolete Dino vem realizando 
um trabalho digno e mere- 
cedor de elogios por parte 
da comunidade daquela im- 
portante cidade. A 
SOLICIT - Secretaria de So- 
lidariedadé e Trabalho de 
João Lisboa em parceria 
com a comunidade vem se 
destacando entre as secre- 
tarias do governo Sálvio 
Dino. lolete, continua es- 
condendo o jogo, mas a 
quem afirma que ela 
deverar brigar por uma das 
vagas na Assembléia 
Legislativa do Estado nas 
próximas eleições. 

Ondas curtas 

Olha a pisada de porção ai gente! 

Os flamenguistas desapareceram..'. 

Tem gente querendo bater as asas... 

Palmas...Pra quem te quer. 

O papudinho vem ai! 

Queín é o pai da criança? 

Vanderley Andrade não emplacou? 

Hojeé dia de APAreceR... 

Na domingueira dançante duBIC 

Um abraço ao professor Edmilson Sanches... 

Progromcrçõo 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-Ü-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l: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 

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

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 Programa Domingo 
Alegre 
18:25 Cidade Alerta - 

2a Edição 
20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões 
de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

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 

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 

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:ISSailor 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 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão'Animada 

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 Manchete4 

21:30 Mandacaru 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão.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 
Audrey Barbosa 

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

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

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - 

PROF0 ZEN 

r 
Aries 

Não tome atitudes precipita- 
das, pois você pode vir a se ar- 
repender depois. Tenha calma 
que o momento certo virá. 

*1 
Leão Sagitário 

Touro 

Um novo está para surgir em 
sua vida, o momento c indicado 
para longos passeios, de preferên- 
cia ao lado desse novo amor. 

Virgem 

Um novo ciclo está se inician- 
do em sua vida. Não traga para 
este momento desilusões e má- 
goas do passado. 

Dia propício para iniciar novas 
amizades. Uma paquera poderá 
surgir quando você menos espe- 
rar 

Pessoas falsas estão tentando 
de todas as formas afastar de per- 
to de você aqueles que são seus 
verdadeiros amigos. Cuidado! 

^ Capricórnio 
Sua vida sentimental não 

anda muito boa, em 
compensasão, o lado financeiro 
está excelente. 

n 
Gêmeos n. Libra ✓vw 

yW\ Aquário 

O momento é ótimo para co- 
meçar novos empreendimentos, 
mais exige cautela na hora da con- 
clusão dos negócios. 

Não se deixe abater pelas coi- 
sas negativas da vida, pois esta fase 
difícil está chegando ao seu final. 
Só mais um pouquinho de paciên- 
cia. 

De agora em diante os negó- 
cios começam a melhorar, e as 
finanças a se reeguer, mas nada 
de extravagâncias. 

Câncer 

Depois de um período enfren- 
tando uma série de dificuldades, as 
coisas começam a finalmente se 
acertarem. 

m. 
Escorpião 

s 
Peixes 

Esta sua mania de ficar tentan- 
do fazer intrigas entre aqueles que 
se amam não vai funcionar. Aja 
mais com a cebeça! 

Nem mesmo as intrigas que 
já surgiram e que ainda vão sur- 
gir serão capazes de extragar 
seu humor, que aliás anda nas 
alturas, e com razão. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 
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LaU rmdaUc -1 u\h. Analise de Água, Analise dó Alimentos. Analises Toxicologicas 
i este tie 
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Neste domingo o BIC vai pegar fogo com a disputa das escolas: 
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Governador Archer 
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Princesa Isabel 
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Domingueira 

Dançante 

Banda 
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Sociedade em Evidência 

Ademir Souza 

Mulheres de 

Destaque 97 
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Raimundinha 

Lucas 

Andrade 

Intergriffe's 
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Francisca 

Carvalho 

t 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

rrmi IX, Excelência em educação infantil. 

ôjn n » ri Em 98 Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

' Tele fax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 
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Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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O Sistema Tucanu's de Comunicação agradece 

aos participantes do FABER/97 
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Luís Carlos Dias - Inversões da Vida Milton Nogueira - Vaie das Colméias Zeca Tocantins - Beabá 
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Inadimplência 

Caixa cria prêmio de incentivo à pontualidade 

A medida visa combater a inadimplência que atinge 27% dos contratos firmados com a instituição 

A Caixa Econômica Fe- 
deral anunciou que estão 
sendo enviadas aos seus 1 
milhão e 300 mutuários, 
em todo o país, uma carta 
participando o inicio do 
Plano de Incentivo a Pon- • 
tualidade no pagamento 
das prestações da Casa 
Própria. A partir de 10 de 
janeiro de 98 um mutuário 
para cada grupo de 100 mil 
receberá um prêmio de R$ 
30.000. Poderão ser 
distribuídos 13 prêmios, 
mensais caso todos os sor- 
teados estejam em dia. Os 
sorteios serão pela Lote- 
ria Federal. Os prêmios 
serão pagos somente aos 
titulares dos contratos fir- 
mados com a Caixa. Os 
chamados "gaveteiros" 
estão fora e somente con- 
correrão se regularizar sua 
situação. 

O, presidente da Caixa, 
Sé 'dc jo Cutolo, afirmou 
que a medida é mais uma 
ação da Caixa para o com- 

bate à inadimplência que 
ainda é considerada eleva- 
da, atingindo 27% dos con- 
tratos. "Vamos premiar 
nossos clientes que estão 
em dia para sensibilizar, 
com isso, aqueles que dei- 
xam atrasar suas presta- 
ções. A Caixa está firme- 
mente empenhada em ofe- 
recer aos seus clientes to- 
das as condições possíveis 
de negociação, a fim de 
que deixem de ser inadim- 
plentes". 

A Caixa informou que a 
Carta encaminhada aos 
seus mutuários contém o 
seguinte texto: 

" Se você sempre pagou 
suas prestações em dia, 
sorte sua! 

Estava na hora de al- 
guém pensar em premiar 
quem está em dia com as 
prestações da Casa Pró- 
pria. A Caixa não só pen- 
sou, como pensou grande. 

O mutuário que estiver 
quites com a Caixa vai con- 

correr. com o numero in- 
dicado no quadro acima de 
seu contrato, a um título de 
capitalização da 
Federalcap no valor de R$ 
30.000, em sorteios men- 
sais pela Loteria Federal. 
O primeiro sorteio está 
programado para o dia 10 
de janeiro de 1998. 

Só tem direito a concor- 
rer quem estiver em dia 
com suas prestações e não 
tiver demanda judicial con- 
tra a Caixa. As condições 
da premiaçào estão conti- 
das em regulamento pró- 
prio que será enviado bre- 
vemente, podendo tam- 
bém ser retirado em nos- 
sas agências. 

Como você pode perce- 
ber. que está inadimplente, 
agora vai perder em do- 
bro, e que está em dia vai 
estar em dia de sorte. 

Não deixe escapar essa 
chance, pague em dia suas 
prestações". 

A Caixa, neste ano de 

/ , % O, - - - - O 
w* 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 I mperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

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 

Terça 

1997, continua buscando 
atender as expectativas de 
seus clientes. Neste sen- 
tido, foram as seguintes 
medidas: 

Simplificação da docu- 
mentação de financiamen- 
tos novos, reduzindo cus- 
tos e dando maior veloci- 
dade no atendimento, com 
isso proporcionou a con- 
tratação de mais de 180 
mil novos financiamentos: 
implantação do novo reci- 
bo de pagamento para pos- 
sibilitar o recebimento das 
prestações em qualquer 
agências bancária, facilitan- 
do assim a vida dos clien- 
tes; disponibilizado de um 
conjunto de alternativas 
negociais que permitem 
aos seus clientes 
renegociar a dívida 
vencida: mudança do ven- 
cimento da prestação para 
o dia do recebimento do 
salário de modo a evitar 
atraso pelo descompasso 
entre as datas da prestação 

e do salário. 
Em 1998, a Caixa 

direcionará suas presta- 
ções para os mutuários 
que pagam em dia suas 
prestações o Plano de In- 
centivo à Pontualidade é 
uma delas. Além do mais, 
prosseguirão as ofensivas 
visando à redução da 
inadimplência. 

Os sorteios mensais se- 
rão realizados no segundo 
sábado do mês. pela extra- 
ção da Loteria Federal. O 
número sorteado 
corresponderá ao último 
algarismo do prêmio prin- 
cipal, composto pela or- 
dem do Io ao 5o prêmio. 

Todos os clientes, (pes- 
soa física), titulares de fi- 
nanciamento habitacional 
da Caixa estarão 
concorrento ao prêmio. 

Para receber o prêmio 
o cliente terá que estar em 
dia com o pagamento das 
prestações e ter pago pon- 
tualmente a prestação do 

mês anterior ao sorteio e, 
ainda, não pode existir pen- 
dência jurídica do contra- 
to. 

O prêmio será pago ao 
titular do contrato celebra- 
do com a Caixa. Assim, se 
você tem contrato de ga-' 
veta procure uma agência 
da Caixa para regularizar a 
situação e passar a concor- 
rer ao prêmio. 

A Caixa está enviando 
correspondência a todos 
os mutuários informando o 

número da sorte e. ainda, 
o regulamento que discipli- 
na o Plano de Incentivo à 
Pontualidade. 

" Os mutuários da Cai- 
xa, especialmente os 
inadimplentes, têm agora 
mais um motivo para con- 
tinuar pagando em dia 
suas prestações da Casa 
Própria, é bom que os 
inadimplentes se transfor- 
mem em adimplentes e 
habilitem-se aos prêmi-" 
os", disse Cutolo. 

Atenção proprietário 

de imóvel rural 

O presidente do Sindicato Rural de 

Imperatriz, Guilherme Baptista Ventura, 

comunica que a Receita Federal está de 

plantão na I Feira dos Estados e 

Municípios, no Parque de Exposições 

Lourenço Vieira da Silva procure o 

stand ao lado da Farmácia Guimarães 

para tirar suas dúvidas e entregar sua 

declaração sobre o ITR/97. 

Não se esqueça que dia 1 9 é o último 

prazo para a entrega da sua declaração 

do ITR/97 sem multa. 

Participe da I Feira dos 

Estados e Municípios 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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SeBare^MA encerra 

hojE A Feíra dE 

NEqócios dA REqíÃo 

Iniciada na última quinta-feira, 4, termina neste domingo. 
7, a VI Fenerto - Feira de Negócios da Região Tocantins, no 
Salão Nobre do Juçara Clube. Promovida pelo Sebrae-MA.. 
a Fenerto é de caráter multisetorial - segundo fazem questão 
de enfatizar os promotores - envolvendo os setores da 
indústria, do comércio e de serviços. O horário de 
funcionamento é das 16h às 22h. e o escritório local do 
Sebrae, que conseguiu vender 80 stands, espera contabilizar 
uma presença de público de cerca sde 12 mil pessoas, e 
fechamento de negócios da ordem de R$ 600 mil. Além do 
Maranhão (com o maior volume de stands), expositores do 
Piaui, Ceará. Paraá. São Paulo. Goiás e Tocantins vieram a 
Imperatriz expor seus produtos e serviços na VI Fenerto. 
que promete fechar com saldo positivo, destacando mais 
uma vez a capacidade produtiva e criativa do empresariado 
imperatrizense. aliadas ao potencial dos demais estados. 

María LeícIe 

Embora tardiamente, registro a passagem na quinta-feira. 
4. do aniversário da jovem Maria Leide Rodrigues Oliveira, 
auxiliar de escritório da Dimapi. 

Vale o registro com os nossos parabéns. 

Um dos empresários mais conhecidos e conceituados 
de Imperatriz esteve anhersariando no último dia 
2/12. Trata-se do Sr. Licínio Cor tez (foto), 
representante regional da Varig/Rio Sul/Nordeste., 

e também do setor da construção ci\il, entre outras 
atividades. Embora tardiamente, o boa praça Licínio 
Cor tez recebe cumprimentos especiais do Heitor, da 
Tânia, do Antonio Guilherme e do Heitorzinho, sem 
falar è claro, do carinho da esposa Fátima Cor tez e 
demais familiares. Vale o registro. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Vocc chega nuiis nípido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

^nformes 

£speciais 

Humor 

Joãozíto 

Machado Neto 

Encontro do PDT 

Das mãos do presidente. Dr. Pedro Alves dos Santos, 
recebi ontem convite para marcar presença no Encontro 
que o<PDT (Partido Democrático Trabalhista), vai realizar 
no próximo dia 14 na Câmara de Vereadores. 

A programação consta da realização da Covençào 
Municipal do partido e várias palestras. 

Detalhes depois. 

"FolhA dA Amazônía" 

Chegando ás mãos do colunista, a edição de novembro 
do jornal "Folha da Amazônia", editado pelo Stúdio e 
Ag~encia 3 mil (leia-se Affonso Gomes, Josué Alves, 
Frederico Luiz. Costa Neto e Jaldene Nunes. 

De circulação mensal, mais uma vez o jornal "Folha da 
Amazônia" chega aos leitores com farto material regional, 
enfocando principalmente o aspecto político, econômico e 
as administrações públicas. 

E isso aí. moçada. Bola para frente! 

MeLIior aIternatíva 

"Luiz Carlos Conquista Notoriedade Política", é a 
manchete principal de primeira página do mensário "Folha 
da Amazônia". 

A "Folha" ressalta no início que "Luiz Carlos Noleto, vice- 
prefeito de Imperatriz, tem simpatia popular em pesquisa 
de opinião pública, aparecendo com a melhor alternativa 
de representatividade tocantina na Câmara Alta do Pais em 
98". 

Vale conferir esta e outras reportagens, o que dizem os 
colunistas, enfim, ler de "cabo a rabo", o FA. 

COOSERCIM convoca 

Presidida por Francisco Corrêa Dias (Chico Pelicano), a 
recém-criada Coperativa de Serviços Gerais de Imperatriz 
(C Ooorsergim), vai realizar sua primeira assembléia geral, 
amanha. 8, em sua sede situada na rua Tiradentes, n0 100 - 
bairro Vila Nova. 

Mas poderá ser adiada, devido a questões de última hora. 

AníversaRÍa/VTES ACII 

01/12: Ana Evelin Araújo de Sousa (mercantil 
Avenida; 02/12: Nádia Biftar Yusuf (Aramazém 
Nádia): Alice e Vasconcelos Araújo (Dist. Triunfo); 
Francisco Almir de Sousa Araújo (Dist. Triunfo); 
Ocirene C. de Jesus (Mapoam); 05/12: Carlos Tadeu 
Pinheiro Gaspar (Auvepar); Andreza Costenaro 
(Laminadora Paraná) ; 06/12: Maria do Socorro 
Freitas Vieira (O Boticário); Terezinha de Jesus C. de 
Sousa (Malhas Kid); Rita Marai Coleho Mar/ano 
(Ademar Mariano Cosultoria Imobiliária); Hoje. 7/12: 
Regina Ido Sousa Oliveira (Ferra ma) 

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

A menininha pergunta ao irmão mais velho: 

- Pra onde é que a cegonha vai depois que 

entrega o bebê? 

- Pra dentro da calça do papai, é claro! 

(Playboy/nov/97 nas bancas via Dimapi). 

Um registro especial também hoje, para o nosso amigo 
João Ricardo Neto, o popular "Joàozito", que esteve 
aniversariando na última sexta-feira, 5. 

Profissional da construção civil e antigo militante do 
PMDB. pertencente à ala dos "notáveis" do partido. João 
Ricardo Neto é também sócio-fundador e primeiro da recém- 
criada Cooperativa de Trabalho de Imperatriz (Coopertrim). 

Parabéns. 

' ./'C. 

m 

Destaque também hoje, para o aniversário (amanhã.F) 
da contabilista Conceição Ribeiro. Profissional das 
mais conceituadas em sua área de atividade, a 
aniversariante é a representante na região, do C E- 
MA (Conselho de Representantes do Estado do 
Maranhão), ü dia será certamente de inúmeras 
manifestações de carinho, apreço e amizade dos 
parentes e amigos da bonita Conceição Ribeiro. Vale 
o registro e o nosso íim-tim. 

Mercodo- 

fCnunceíro- 

PotpANÇA 
Hoje     
Amanhã     
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

Ufin (FecIeraI) 

.2.19% 
1.99"., 

Dezembro/97... 

Dezembro/97... 

Dezembro/97... 

Dezembro/97... 

UrIí (MunícípaI) 

UIr (EstacIuaI) 

UPC (FEdERAl) 

RS 0.9 l()X. 

 RS09.11 

 R$20.21 

RS 13.99 
DóIar 

* Paralelo RS LI7 
* Turismo RS 1.14 
* Comercial RS 1.11 
Cotações de 05 12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 05 12,97 

RS 10.72 
SaLárío Mínímo 
Dezembro/97 RS 120.00 

SaLárío FamíLía 
Dezembro/97 RS 8.25 

Ã Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOC ÃO: bobinas para FAX; rS 2.12: 
bobinas para calculadora (57x60): RS 0.29. Rua Simplicio 
Moreira. I47X. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

Materiais para 

Jjl/lCl/lJ/j escritório, escolar, ÍÁMUa/IAÁJz 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 Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Ijjl CM 

<• SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA •í ■ - 

r ~—x 

Clínica Lab. e Pet Shop 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 



JORNAL CAPITAL 
marKeTing Domingo, u/ ae tíezemoru uc i /? / vj 7 

mâ 

naíã 

SE VOCE PESQUISAR, COM CERTEZA NA VAI COMPRAR! 

L 

Plano especial em cheques 1+4 

Refrigerador 
RS455í00ò visto ou 
1+4 Cheques de 

B] Electrolux 
Líder Vudial em Eletrodoméstico 

" Porta laticínios 
* Porta ovos 
* Interior de cantos 

arredondados\ . 
* Gavetão p/ legumes 
* 281 LTs 

R$ 101 70 

sãü-  ã.- "• 

30UND 

Vídeo cassete 
RS 285,000 visto ou 
1+4 Cheques de 

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

TOSHIBA 

R$ 

««-«-ia 
.. ^ 

40 UND- 

C&nheta também noss 

12 PAGAMENTOS 

Violão Rei 
RS 69,00ò visto ou 
1+4 Cheques de 

i r 

R$ 15, 40 
20 UND 

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

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

" Lava e enxágua até 413kg de roupa seca 
' Tampa removível 
* Desligamento automático 

p/ roupas leves e pesadas 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

R$ 37 70 
20 UND 

Ferro automático 
RS 15,800 WS/O OU 
1+4 Cheques de 

ARMO 
COM A GARANTIA DE SER ARNO 

R$ 3. 

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

50 
50 UND 

-xTv- 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

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

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

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

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

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

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

automático 
* Informações 
na tela em português 

* Em cores 

R$ 

I 

PH/LCO 

PH/LCO 
UM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ. 

20 UND 

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

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

(^<nfecic6cC«ZsCÍe& 

p-/3 cííú-co+i 

RS 80. 00 

TOSHIBA 

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

Freio Inglês 

RS 

czumu 
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Boletim de 

Ocorrência 

Trânsito 
Violento 

O trânsito em Imperatriz 
continua violento. O governo 
municipal vem tomando al- 
gumas providencias no senti- 
do de solucionar o problema. 
Diante desta situação a 
SINFRA -Secretaria de 
Infraestrura fez algumas al- 
terações na Bernardo Sayão. 
O perímetro que dá acesso a 
Simplício Moreira passou a 
ter mão única. Boa iniciati- 
va. 

Perda de 
documentos 

Nohcrto Soares de Oliveira 
Lima, maranhense, solteiro, 
residente na Vila Nova comu- 
nicou que perdeu sua cartei- 
ra porta cédula contendo vá- 
rios documentos pessoais, en- 
tre os quais, sua Carteira de 
Identidade Civil. 

Perda de 
documentos II 

Edna Cristina dos Santos, 
maranhense, solteira, resi- 
dente na Vila Redenção II 
compareceu na Dcpol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo Sua Carteira 
de Identidade Civil, e outros 
documentos pessoais. 

Perda de 
documentos III 

Gutemberg Soares dos San- 
tos, maranhense, casado, pro- 
motor de vendas, comunicou 
que perdeu sua carteira por- 
ta dcdula contendo vários do- 
cumentos pessoais. Fato ocor- 
rido na manhã desta última 

quinta-feira, quando trafega- 
va pela Avenida JK 

Perda de 
documentos IV 

Ednelson Martins Cardo- 
so, maranhense, solteiro, re- 
sidente no bairro Juçara, es- 
teve na Depol para comuni- 
ca\ que perdeu sua Carteira 
de Identidade Civil quando 
trafegeva pela Dorgival Pi- 

Francisco do Valle 

nhciro de Souza. 
Furto de 
bicicleta 

José Maria no Cavalcante, 
maranhense, solteiro, resi- 
dente na rua 7 de setembro 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Monark- ano 96, 
cor azul. Fato ocorrido na 
tarde de ontem quando o re- 
ferido veículo movido a pe- 
daladas estava estacionada 
cm frente sua residência. 

Arrombamento 
Nelson Batista de Olivei- 

ra. maranhense, 32 anos de 
idade, residente na rua Os- 
valdo Cruz comunicou que 
sua casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. O 
fato ocorreu na madrugada 
de ontem. De acordo com o 
comunicantc os elementos le- 
varam do interior da resi- 
dência vários objetos, entre 
os quais um aparelho de som 
3 cm 1. 

Arrombamento II 
Maria Angela de Aquino 

Morais, maranhense, casa- 
da, residente no bairro San- 
ta Rita comunicou que ele- 
mentos desconhecidos ar- 
rombaram a porta dos fin- 
dos de sua casa c levaram 
vários objetos, entre os quais 
um aparelho de som 3 cm 1, 
c outros objetos de pequenos 
valores. De acordo com a co- 
municantc os elementos usa- 
ram uma barra de ferro 
para conseguir arrombar a 
referida porta. 

Furto de 
bicicleta 

Edilberto Viana de Ama- 
ral. maranhense, solteiro, 
residente na rua Santa 7c- 
reza, comunicou que elemen- 
tos desconhecidos levaram 
sua bicicleta Moutain Bick. 
Fato ocorrido quando a bici- 
cleta estava estacionada cm 
frente a Câmara Municipal 
de Imperatriz 
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Comissário Moraes 
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Agentes 

PC prende assaltante em flagrante 

A Policia Civil local através 
de uma denúncia, conseguiu 
prender em flagrante o ele- 
mento Carlos Pereira Lima. 
maranhense. 23 anos de ida- 
de. Conforme registro feito 
no livrão de ocorrências da 
DRF - Delegacia de Roubos 
e Furtos. Carlos Pereira to- 
mou de assalto a bicicleta de 
Francisco Marconi Bonfim 
de Carvalho. 35 anos. resi- 
dente na rua Pecuaristo da 
Veiga, na Vila João Castelo. 

Armado de revolver cali- 
bre 38. o acusado abordou 
Francisco Carvalho e obri- 
gou o mesmo a entregar 
uma bicicleta Monark. 18 
machas. cor verde, ano 97. O 
assalto ocorreu por volta das 
16h da última sexta-feira, 
quando a vitima trafegava em 
direção sua residência. 

O assalto foi presenciado 
por duas pessoas que não 

m 

m. 
Reno Ahneidíi, delegado, comandou a diligência 

quiseram ser identificadas, fornecidas pelas teslemu- 
De acordo com o delegado 
René Almeida, que coman- 
dou pessoalmente a diligên- 
cia. as informações 

nhas foram fudamentais 
para a captura de Carlos. 

Ele foi enquadrado no ar- 
tigo 157§ 29, onde implica 

contra o elemento a prática 
de assalto a mão armada e 
outros. René Almeida con- 
tou com a participação dos 
agentes Wallace e Jurandir. 
Após a prisão, o elemento foi 
conduzido até a Delegacia 
de Policia onde foi autuado 
em flagrante pelo delegado, 
e em seguida transferido 
para a CCPJ. 
Investigações 

O delegado René Almeida 
disse à reportagem que a 
participação da população 
em denunciar a ação dos 
marginais ê fundamental 
para a elucidação de todos 
os delitos, inclusive os de 
prática de assalto, arromba- 
mentos e homicídios. René 
citou como exemplo a prisão 
de Carlos Pereira, que esta- 
va tentando fugir com a bi- 
cicleta tomada como assal- 
to. 

Investigações ainda não 

esclareceram assassinato 

PM Barbosa continua sendo acusado de ter atirado contra Clemilton 

O assassinato do elemen- 
to Clemilton Souza Costa de 
Carvalho, maranhense. 29 
anos. morto a tiros no último 
dia 26 ainda não foi esclare- 
cido pela Polícia. Outro ele- 
mento identificado como 
Marcos Conceição Queiroz 
foi baleado. Os dois trafega- 
vam pela rua Osvaldo Cruz. 
bairro do Bacuri . quando 
foram surpreendidos com 
vários tiros. 

Clemilton Souza Costa de 
Carvalho, maranhense. 25. 
casado, pai de cinco filhos 
menores, tinha várias passa- 
gens pelas Delegacias de Po- 
licia de Imperatriz. De acor- 
do com levantamentos feitos 

pela Polícia, ele agia na com- 
panhia de outros elementos 
praticando assaltos e arrom- 
bamentos no grande Bacuri. 
A família de Clemilton vem 
fazendo vários apelos às au- 
toridades no sentido de des- 
vendar o crime. Eles não têm 
duvidas de que um policial 
militar identificado apenas 
por Barbosa tenha sido o au- 
tor dos disparos. Segundo 
um irmão da vítima, a cerca 
de uma semana ele teria so- 
frido um atentado a bala. 
mais conseguiu se livrar, fi- 
cando fora da cidade cerca 
de cinco dias. A família de 
Clemilton não esconde a von- 
tade de que seja feita justi- 

ça. Segundo uma irmã da ví- 
tima. a rixa entre Clemilton 
e o policial foi iniciada no 

período de veraneio por cau- 
sa de uma barraca na Praia 
do Cacau. 

m 

mm 

(I assassinato de C lemilton ainda é mistério 

Mulher agredida presta depoimento 

O subtenente Santos, de- 
legado de policia da cidade 
de João Lisboa, vem tentan- 
do nos últimos dias ouvir to- 
dos os acusado no caso Do- 
mingos. O servidor público 
municipal da cidade de João 
Lisboa foi afastado do cargo 
de apoio da delegacia de Po- 
licia de João Lisboa por de- 
terminação do prefeito Sálvio 
Dino. 

O servidor continua sen- 
do acusado de ter espancado 
a doméstica Antonia Maria 
da Conceição, maranhense. 
35 anos. e seu esposo Antô- 

nio Cardoso da Silva, resi- 
dentes na Vila Norte Sul. 
Além de espancar o casal, o 
servidor público afastado do 
cargo também está sendo 
acusado pelas vitimas de te- 
rem invadido sua residência 
com uma arma em punho no 
ato da prisão do lavrador. O 
lavrador Antonio Cardoso da 
Silva, maranhense. 45 anos, 
foi preso por Domingos e 
conduzido para o Io DP. onde 
segundo ele foi espancado 
pelo falso policial. 

Contra o lavrador pesa a 
acusação de ter tentado con- 

tra a vida do comeciante 
identificado por Lucas. Mas 
segundo Antonio. em mo- 
mento algum ameaçou o co- 
merciante e que tinha ido até 
sua mercearia pedir que o 
mesmo devolvesse sua bici- 
cleta pois a mesma tinha sido 
penhorada pelo fato do mes- 
mo ter um débito de três re- 
ais em seu comércio. 

Conforme o que foi apu- 
rado pela reportagem naque- 
la cidade, o servidor público 
municipal (afastado) nega as 
acusações, e diz que o co- 
merciante foi quem espan- 

cou o lavrador pelo fato do 
mesmo ter lhe ameaçado. 
Com sérios problemas de 
saúde devido o espancamen- 
to que sofreu do falso polici- 
al. Antonio Maria da Concei- 
ção procurou a imprensa 
para lhe ajudar na compra de 
remédios. Vale ressaltar que 
o casal, traumatizado com o 
fato. deixou a cidade de João 
Lisboa e foi residir em Davi- 
nópolis. Na manhã da última 
sexta-feira o delegado daque- 
la cidade ouviu Antonia Ma- 
ria mas não revelou nenhu- 
ma novidade no caso. 
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