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0 Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece hoje 

A transmissão do 
Bingão do Conor Farias, 
edição do Carnaval do 

Tchan, às 13h00, TV Capital, Canal 13, 
sob o comando de Conor Farias. 
Confira sua carteia! 
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José Reinaldo assume governo 

Roseana viaja para China e vice-governador assume chefia do Poder Executivo 
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i: da versão de março do 
ji Bingão do Conor Farias. 

nnunci.ir.i projetou pnrn Imperatriz e municípios vizinhos em vários setores 

Segurança Pública é 

abandonada por Roseana 

José Reinaldo Tavares é o 
governador cm exercício do 
Estado. Assumiu o cargo em 
decorrência da viagem que a 
governadora Roseana Sarney 
fez para China. 

Durante o tempo em que 
permanecer no comando do 
Maranhão, apreciará os 
projetos que visam a melhoria 
da qualidade de vida da 
população, além do ingresso 
do Estado em programas 
elaborados pelo Governo 
Federal. 

0 governador em 
exercício, José Reinaldo 
Tavares, sempre demonstrou 
interesse pelo 

desenvolvimento da Região 
Tocantina. Neste sentido, 
defendeu a viabilização de 
recursos, principalmente para 
Imperatriz e Açailândia, onde 
possui expressivo número de 
eleitores. 

José Reinaldo Tavares 
afirma que tem um carinho 
especial pelo povo da Região 
Tocantina. 

0 governador em exercício 
não medirá esforços no 
sentido de ouvir as propostas, 
em termos de obras, das 
lideranças políticas e classistas 
de Imperatriz. 

O fato 
Passam mal 

do estômago os 
14 ursos panda 

  do Jardim 
Zoologu u de 

Pequim, ua t lima Moino, 
cortes no orçamento não 
permitiram mais manter a 
dieta de dez quilos diários 
de bambu. Isso tudo foi 
trocado por ração mais 
barata ã base de carne — 
e os pandas não estavam 
acostumado-; com essa 
comida 

No ano passado, o 
Zoológico d( Pequim se 
alundou num prejuízo de 
rS$ 1 .<S milhão. 

A pessoa 
V i 1 s o n 

E s ( a c i o 
Maia, em- 
presário. e |xiyã J 
o presi- 
dente do 
Sindicai 
do Comér- 
cio Varejista de Imperatriz, 
e defensor de todos os 
projetos que visam a 
consolidação do processo 
de desenvolvimento por 
que continua passando a 
cidade. 

Maia, como e mais 
conhecido, promove 
campanha de intercâmbio 
entre os associados da 
entidade que dirige. 

O setor de Segurança 
Publica da Região Focantina 
solicita apoio do governo 
Roseana Sarney. Só que a 
administradora não demonstra 
interesse em trabalhar no 
incremento do aparelho policial 
da cidade. 

Enquanto isso acontece, os 
criminosos estão promovendo 
todo tipo de desordem em 
Imperatriz. Iz>jas eresidências 
estão sendo arrombadas em 
plena luz do dia, numa 
verdadeira afronta às 
autoridades policiais. 

.'vi-.-, £ 

ililii 

m 

ãc, 

m :■ 

:■ 

As freqüentes fugas 
registradas no Central de 
Custódia de Presos de Justiça, 
CCPJ, revoltaram a 
comunidade imperatrizense, 
que exige uma presença 
rigorosa no setor do governo 
Roseana sarney. Página 8A 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cerqueira comenta os fatos 
da nossa sociedade. Coloca 
em evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

Está sempre por dentro 
dos fatos novos da city e 
registra tudo com a sua 
câmera. Não deixe de 
conferir todas as novidades. 

Página 5A 

A rainha do Carnaval de Imperatriz, Sarah Morai* 
em festa realizada naDanceteria Fiy-Back, espera apenas 
o inicio do reinado de momo para alegrar os foliões 

Aconteceu na tarde de 
ontem a entrega: de óculos ■ 
aos idosos carentes, 
cadastrados no Programa 
de Assistência Social da i 
Secretaria de Saúde do i 
Município. 

0 secretário Jniz Carlos : 
Noleto informa que oi 
trubalharo continuara, 
tendo em vista o apoio que 
vem conseguindo do 
interventor lidou Marques 
de Souza. 
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Açailândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0.(%) 

US$ Com. Venda 

R$0.9784 (0,0%) 

US$ Black Compra 

K$ 0,983 (Ojm 

Uí>$ Black Venda | 

US$ FluE Compra 

R$ 0,9829 (404%) 

USr Flüt Venda ; 

R$E.983I \ 

Ouro (grama) 

RS 12.80 (sexta-feira> 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

34,97% (29.01,96) 
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Cartas 

Fax 
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É verdade o que eslá 
acontecendo aqui em 
Açailândia. Eu tenho 
vergonha de dizer que votei 
no atual prefeito - se é que se 
{Kxle chamar ele de prefeito 
- Ildemar Gonçalves. A 
administração está às 
moscas, e porque não falar, a 
mais mil tipos de insetos. As 
ruas estão a cada dia mais 
esburacadas, o lixo está 
dando no meio da canela e 
mais coisas que não vai dar 
para enumerar. Esses 
políticos-são mesmo todos 
iguais, quando c pra pedir 
voto prometem mundos e 
fundos, quando c pra 
cumprir as promessas feitas, 
é meio mundo de desculpa. 
Nos aqui do bairro laranjeira 
- e porque não dizer de 
Açailândia - estamos 
sofrendo com a péssima 
administração do nosso 
município. E hora de alguém 
fazer alguma coisa. Do jeito 
que está não dá jjra continuar. 

Ernesta Bandeira 
Açailândia 

Gostaria de fazer uma 
reclamação sobre a falta de 
energia no Parque São José. 
Está se tornando costume 
faltar energia elétrica nas 
residências - porque 
iluminação pública já não 
existe há muito lemjK). A 
Cemar deve verificar o que 
anda acontecendo aqui por 
essas bandas. 0 povo jiaga 
energia e quer fazer uso dela. 

Severino Silva 
Parque São José 

Sou mãe de três filhos e 
tenho que colocar todos prá 
estudar esst1 ano. 0 \ )k )r é que 
eu não tenho condições de 
comprar os materiais 
escolares, pois está tão caros 
que o jxmco dinheiro que eu 
ganho não dá nem prá um. E 
ai, o que será dessas 
crianças, ficarão sem escola 
avida toda? E nessa hora que 
deveríamos ter alguém prá 
defender nosso direitos. 

Ivonete Ferreira 
Vila Santa Lúcia 

A governadora deveria 
dar uma passadinha aqui 
em Imperatriz. Será que 
ela esqueceu daquele dia 
na praça Brasil, dia em que 
ela fez promessas para os 
"palhaços" presentes. Era 
mudar o Maranhão, doar 
leite às famílias carentes, e 
até a dispensa de taxa de 
energia elétrica para 
baixos consumidores e 
outras baboseiras que os 
burros como eu 
acreditaram. E 
governadora, eu estou 
• ■omeçando a achar que não 
e bom negócio votar em 
mulher. Que vergonha a 
senhora está causando á 
n< »ssa classe. 

Al mira Dias 
Três Poderes 

Rua Luís Domingues 

Palco de "rachas" e mortes 

Motoristas irresponsáveis 
continuam desenvolvendo alta 
velocidade no trecho dama Luís 
Domingues, entre Pernambuco 
e Sergipe, no setor da praça 
Brasil. Os moradores, por sua 
vez, estão reclamando bastante. 

Vários acidentes já foram 
registrados, inclusive com 
morte. A artéria parace um 
campo de batalha nos finais de 
semana. ()s"filhinhos depajxú", 
que não se preocuiiam nem um 
pouco com a vida de Seu 
semelhante promovem "rachas" 
cedo da noite, quando os 
moradores estão conversando 
nas portas de suas casas. 

E um verdadeiro atentado ao 
direito de liberdade, tendo em 
vista que muitas pessoas não 
estão mais saindo na parte da 
noite para os tradicionais 
passeios que faziam até a praça 
Brasil. 

0 último acidente mais 

pareceu uma cena dos filmes de 
ação de Hollywood. É um 
Tempra, que vergonhosamente 
estava sendo conduzido por um 
menor despreparado e 
protegido por seus pais, bateu 
numCorcel II. 

O carro era um táxi e o seu 
proprietário estava trabalhando 
liara jiagar a| despesas feitas jxir 
sua mulher num hospital de 
Goiânia, onde tinha ido se tratar. 
O taxista tinha sido convidado 
por seu familiares | )ara | larticiiar 
de um almoço, mas recusou 
afirmando que eslava 
trabalhando para levantar um 
dinheirinho a mais e viajar no dia 
seguinte, uma segunda-feira 
jiara Goiânia. 

Só que teve a infelicidade de 
cruzar-se com o motorista que 
pensava ser o dono do mundo. A 
colisão conseguiu acabar com o 
seu carro. O garoto disse, na 
ocasião, que eslava dirigindo de 

forma correta. Só em ser menor 
já estava errado. E fim de jiapo. 

Resultado: o taxista quebrou 
a bacia e foi internado no 
I lospital Santa Maria. Como vive 
h< )je esse homem? Teve sua vida 
destruída por causa da ação 
irresponsável de uma pessoa 
que se dizia protegida pelas 
"autoridades" competentes. Ele 
merece, isto sim, é um 
verdadeiro chá de cadeia. 

Pt ir causa do acidente, vários 
carros st1 chocaram. E que o 

1 émprae o Corcel II ficaram no 
meio da pista, obstruindo o 
trânsito e a artéria estava na 
escuridão. Mais uma da dona 
Cemar! 

Já passa da hora da 1° 
Circunscrição Regional de 
Trânsito fazer alguma coisa que 
vise inimir a realização de 
"rachas" nas ruas de Imixratriz. 
Ciretran, fiscalize melhor a rua 
Ijliís Domingues. 

Compensação de cheque 

l Jma das áreas que deverá ter 
um significativo enxugamento 
de pessoal nos bancos este ano 
é a que faz a compensação de 
cheques. 

0 sistema financeiro está 
planejando finalizar ainda este 
ano a automação da 
compensação de cheques de 
qualquer valor e dos DOCs, 
transferência de recursos entre 
bancos. 

Atualmente, existe ainda a 
troca física de documentos jiara 

a liquidação de cheques, em uma 
optração pesada que envolve um 
grande efetivo especialmente no 
Banco do Brasil, centralizador da 
comjiensação. 

Ao longo do ano, será 
gradativamente elin i inada a trota 
de documentos. Isso já ocorreu 
paras fichas de compensação, 
cobrança. 

Para alguns bancos, a 
ault>11laçât > significará a gravaçãc > 
das informações necessárias 
I )ara a compensação do cheque 

já na boca do caixa. 
Isso eliminará a necessidade 

do pessoal que fazia a|>enas esse 
serviço de gravação. Os bancos 
continuam pleiteando também o 
fim da compensação noturna. 

0 setor econômico do 
Governo Federal continua 
elaborando propostas lá em 
Brasília. As perspectivas em 
Imperatriz, contudo, ainda são 
sombrias. Ainda existe muita 
precaução em relação aos novos 
investimentos. 

O efeito do EGA 

Não há dúvidas de que o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente é uma das leis de 
defesa e promoção da infância e 
da juventude mais modernas e 
completas do mundo. Seguí-lo à 
risca e preconizá-lo, defendê-lo 
e conhecê-lo é obrigação de 
todos e dever dos que i xissuem 
algum compromisso com a 
cidadania. 

Porém, infelizmente, desde 
sua promulgação em 1990, o 
FX A ainda é lei j kiuco conhecida 
e, pior, pouco respeitada. 

O ECA foi criado para 
regulamentar as conquistas em 
favor da infância e da juventude, 
introduzidas na Carta 
C onstitucional de 5 de outubro 
de 1988. Essas conquistas 

resultaram de um amplo 
movimento de mobilização e 
organização social que tomou a 
forma de duas emendas 
populares apresentadas à 
Assembléia Nacional 
(_ onstituinte, com as assinaturas 
de mais de duzentos mil cidadãos 
adultos e de um milhão e 
quatrocentos mil crianças e 
adolescentes. 

O ECA dedica à questão do 
trabalho todo o seu Capítulo V. 
O trabalho da criança, dois a doze 
anos, fica terminantemente 
proibido. Entre doze e catorze 
anos é permitido o trabalho 
apenas na condição de aprendiz, 
ou seja, somente após os catorze 
anos é que o adolescente poderá 
estabelecer uma relação normal 

de trabalho. 
A proteção ao trabalho dos 

adolescentes é remetida, Art. (il 
do ECA, à legislação especial, 
CEP - Consolidação das Leis do 
I rabalho e à Constituição 
Federal. Complementam esse 
quadro legal os disj lositivos que 
regem os serviços nacionais de 
aprendizagem industrial, 
comercial e rural e o estágio 
profissionalizante. 

O Artigo (i2 do Estatuto 
empreende um importante 
avanço, ao estabelecer que a 
aprendizagem deve ser 
considerada como "a informação 
técnicoprofissipnal ministrada 
segundo as diretrizes e bases da 
legislação de educação em 
"vigor". 

0 Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema TucamCs «1c Coumaleaçã» 
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por JOSE FILHO 

Decadência 
Dois ex-presidentes estão 

falando a mesma linguagem 
ixilítica e pèderão estar mais do 
que juntos nas eleições 
majoritárias de 98. Itamar 
Franco e José Sarney estão de 
"namoro", e isso jxmIc mudar os 
rumos da sucessão de 
Fernando Henrique Cardoso, 
inclusive a possibilidade de sua 
reeleição, uma vez que a 
ausência de obras físicas em seu 
governo o deixa em declínio 
ixdítico, enquanto que os mais 
céticos chegam a dizer que ele 
está em franca decadência. 

Frustrado 
O deputado estadual João 

Paiva, único eleito como 
representante de Imperatriz, 
está frustrado e decepcionado 
com o poder político na capital 
do Estado. Eh já apresentou 
dezenas de requerimentos e 
projetos na Assembléia 
Legislativa, do mais alto 
interesse de Imperatriz e da 
Região Toeantina, No entanto, 
as suas propostas são 
seqüências no fundo das 
gavetas e nunca são atendidas, 
emb( ira todas t-bis tenham sido 
aprovadas pelo plenário da 
Assembléia. 

Mulher 
O apoio feminino da 

Associação dos Homens de 
Negócio do Evangelho Pleno- 
Adhonep-está elalx irando uma 
I in )grai i laçãí > a ser desenvolvida 
no próximo d ia 07 de marçoem 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. A 
direção do evento é da 
publicitária Benedita 
Nascimento Niemayer (Benê), 
coordenadora do apoio 
feminino. 

Crise 
Está aumentando 

eonsideravelmente o número 
de placas de "vende-se" e 
"aluga-se" em Imperatriz. Essa 
ê a pior crise do mercado 
imobiliário dos últimos 27» anos, 
refletindo principalmente na 
construção civil, onde o 
desemprego já atingi- níveis 
alarmantes, na ordem de 80% 
da mão-de-obra disponível. 

Carnaval 
A | revisão ê de que haja um 

aumento na ordem de 20% nó 
consumi > das bebidas ale< x dicas 

em Imperatriz durante o 
período do carnaval. O risco é 
que esse sustento seja 
registrado também nos atos de 
violência. 

Futebol 
O presidente da Sociedade 

Atlética Imperatriz, Willian 
Marinho, finalmente conseguiu 
um (jatroeinador de peso para 
sua equipe. Os resultados 
foram tão imediatos, que até a 
Federação Maranhense de 
Desportos recuou e vai 
permitir a sua participação no 
Campeonato Estadual. A maior 
dificuldade, no entanto, será a 
própria competição, uma vez 
que o time de Imperatriz vai ter 
que derrotar também as 
arbitragens, a FMI) e todos os 
cartolas maranhenses, para 
conseguir uma boa classificação 
noecrtame 

Campanha 
Rela primeira vez em sua 

história. Imperatriz vai ter uma 
campanha política na base da 
inteligência e da criatividade, 
sem grandes somas em 
dinheiro sendo aplicadas na 
"compra" dc votos. ()■ 
candidatos, por não gostarem 
de enfiar a mão no bolso, ou por 
falta absoluta de dinheiro, serão 
obrigados a uma cami>anha de 
I in )| x >stas ad ministrai ivas. 

Declaração 
O primeiro sintoma ê a 

declaração da governadora 
Roseána Sar ney afirmando que 
não vai apoiar nenhuma 
candidatura e nem (XTiuitir qiu 
secretarias de estados ou 
autarquias sejam colocadas a 
disposição dos candidatos na 
busca devotos. 

Imperatriz 
José de Ribamar Fiquene. 

ex-governador, já declarou que 
ê candidato com ou scmoa|X)io 
da governadora. Como ele nâ* 
gosta muito de gastar dinheh 
a sua cami>anha deverá ser no 
contato pessoas e discursos 
sociais, principalmente de 
austeridade, o que significa 
afirmar que o seu grujx) vai 
trabalhar sem muitos custos. 

Para meditação 
"Não vos enganeis: de Deus 

não se zomba; |X)is aquilo que o 
homem semear, isso também 
ceifará" (G1 (77) 

Planfão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS • 

hoje, dia 

15/02/96 

al Si 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

15/02/96 

ospítal Peq. Príncipe 
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Fórum vai promover cidadania polític 

Entidade tem uma agenda importante a cumprir no ano político e Imperatriz é prioridade 

em todos os aspectos 

r 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

409 dias. 
E o ikwo locantino continua 

abandonado. A governadora 
na China. 

Cores 
vibrantes 

0 verdc-amarelo já brilha 
como vice-campeão da 
Fórmula Indy de %. Não em 
vitórias, claro, já que as 
corridas começam somente no 
dia 3 de março, mas em 
número de pilotos. 

Dos trinta inscritos, oito são 
brasileiros, equipe que só 
perde para os listados l Inidos. 
com doze representantes. 

A torcida nacional vibrará 
por Emerson Fittipaldi, 
Cristian Fittipaldi, Maurício 
Gugelmin, Raul Boesel, André 
Ribeiro, Gil de Ferran, Marco 
Antonio Grecco e Roberto 
Fupo Moreno. 

Reeleição 
só em 97 

Se dejK-nder do Partido da 
Frente Liberal, PFL, aprojíosta 
de reeleição jíara o Executivo 
será votada somente no 
próximo ano. 

A afirmação é do líder do 
PFL na Câmara, Inocèncio 
Oliveira. Inocèncio explicou 
que ainda neste ano será 
possível a discussão da 
proposta em comissão 
es|x*cial, em quarenta sessões, 
como determina o regimento. 

Mas o segundo semestre 
será ocupado por matérias 
pendentes ainda no 
Congresso e ix4a cami>anhaàs 
eleições municipais. 

"O tema deverá ser 
debatido mesmo no próximo 
ano, no momento oportuno 
definido pelo presidente da 
Câmara, Luís. Eduardo 
Magalhães", afirmou. 

O líder do PPT, lembrou que 
há posições divergentes do seu 
próprio partido. 

Eo 
Carnaval 
do Tchan 

Movimenta Imperatriz e 
cidades vizinhas. Vai ser o 
bicho durante o reinado de 
momo. 

Desafio 
do * rnico 

Desaf o lançado pelo 

técnico Zagallo na quarta-feira 
aos jogadores da Seleção 
Brasileira; até o dia 18 de 
fevereiro, quando o Brasil 
estréia contra o Peru no 
Torneio Pré-Olímpico, na 
Argentina, todos terão de saber 
de cor o Hino Nacional. 

Zagallo justifica: "é muito 
feio quando a teve mostra os 
jogadores i jerfilados na hora do 
Hino Nacional e eles estão de 
boca fechada". 

Vòcé 
sabia que... 

...Voando dos Estados 
Unidos para o Rio de Janeiro, 
Michael Jackson comprou para 
si e sua comitiva t<xlâ a i irimeira 
classe do avião. Veio num vôo 
de carreira... 

Voando do Rio de Janeiro 
para a Bahia, ele tomou 
guaraná Antarctica no avião. 
Viajou em companhia de 
algu mas crianças, filhas de uma 
amiga. Ficou imitando leão 
enfurecido para elas... 

Pedidos de Michael Jackson 
no Tropical Hotel da Bahia, 
diária da suíte presidencial de 
R$ 343: três jogos de toalhas 
brancas, uma melancia, seis 
litros de água mineral sem gás, 
sucos de maçàe laranja, batatas 
chips e confeitos de chocolate. 

Ainda 
com a 

máscara 

Michael Jackson 
desembarcou na Bahia com a 
máscara de seda preta que ele 
semi^e usa por receio de i x^gar 
alguma doença. Detalhe: o 
morro Dona Marta, no Rio, 
passa por um surto de 
conjunlivite. 

Liberação 
da maconha 

O programa "Cidade 
Agora" de ontem esteve 
movimentadíssimo. Discutiu a 
liberação da maconha no País. 
Permanece a polêmica; uns são 
favoráveis outros não. 

Motoristas 
irresponsá veis 

Motoristas continuam 
desenvolvendo alta 
velocidade no trecho da rua 
Iaiís Domingues, localizado 
no setor da praça Brasil 

Já aconteceram vários 
acidentes, inclusive com 
mortes. 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

O advogado e acadêmico 
Ulisses Braga de Azevedo 
volta com garra. Fazer de 
Imperatriz a primeira 
"Cidade Cidadã" do Brasil — 
deve ser o objetivo maior da 
entidade. Em entrevista 
exclusiva ao Jornal Capital, 
o presidente do Fórum da 
Sociedade Civil fala mais 
sobre as eleições de 96, 
Escola da Cidadania, Jardim 
de Deus e o Livro da 
Revolução. 

Por que sua ausência 
no dia 18 de janeiro, 
aniversário da Revolução? 
Algumas pessoas 
criticaram... 

Há muitos anos prometia 
a meus filhos, que residem em 
Minas, mas em locais 
diferentes, passar uma 
temporada com eles no 
período das festas de Ano 
Novo, mas sempre adiava o 
cumprimento da promessa, 
ora por um motivo, ora por 
outro. Desta feita, decidi 
realizar o prometido. 
Demorei um pouco mais, 
Porque resolvi aproveitar a 
viagem, para fazer uma 
revisão na sa saúde, que, por 
sinal, está boa. Mas o 
FÓRUM DA SOCIEDADE 
CIVIL, é claro, continuou em 
imperatriz, tendo à frente o 
vice-presidente Licínio da 
Rocha Cortez, na qualidade 
de presidente em exercício. 
Agora quem quer criticar, 
critica por estar ausente e 
critica por estar presente... O 
seu caso é outro... 

Onde o Sr. esteve 
precisamente? 

Em São Francisco, Belo 
Horizonte e Caeté, onde 
curiosamente me levaram a 
uma montanha multo alta, 
altíssima, que tem o curioso 
nome de Serra da Piedade 
e, também, curiosamente, o 
lugar desta montanha em que 
mais resolvi demorar se 
chama Jardim de Deus... 
Claro que ali me permiti fazer 
longas reflexões sobre o 
momento de Imperatriz... 

E qual o resultado destas, 
digamos, meditações? 

A de que é necessário 
tocar a cometa novamente 
cm Imperatriz para uma 
outra madrugada. Não é o 
momento de dormir. Mas de 
ficar superacordado e agir. 
Voltei conscientíssimo de que 

o Fórum da Sociedade Civil 
de Imperatriz não foi criado 
para afastar apenas um 
prefeito da Prefeitura. Ele foi 
criado para algo muito 
maior: fazer de Imperatriz a 
primeira "Cidade Cidadã"do 
País e, quem sabe, do planeta. 
E só ler os Estatutos da 
entidade para você concluir 
isso. A Revolução de Janeiro 
foi tão somente um episódio 
— embora um episódio 
importante — deste objetivo 
maior da instituição. 

Mas o Sr. acha que essa 
bandeira vai despertar 
interesse num ano eleitoral? 

Vai e precisamente por 
isso. Primeiro, vamos tentar 
diminuir e aclarar bem os 
objetivos do FÓRUM. Assim, 
eles deverão ser poucos, mas, 
no entanto, importantíssimos 
Para todas as forças 
progressistas ou honestas da 
cidade. Vou lutar para que 
seus objetivos sejam apenas 
dois: Ia) a criação teórica e 
prática da cidadania política 
e jurídica em Imperatriz; 2S) 
a fiscalização da observância 
Pela administração pública 
municipal dos princípios 

éticos consagrados nas leis do 
País. 

Onde estes objetivos se 
ligam às eleições de 96? 

O primeiro objetivo, 
principalmente a cidadania 
política. Qual o direito/dever 
mais importante da 
cidadania política? O voto. 
Mas o voto só tem sentido 
numa eleição com o mínimo 
de equilíbrio para os 
candidatos, isto é, sem o uso 
da máquina administrativa e 
financeira em favor de um 
candidato em detrimento dos 
outros, sem a prática as vezes 
abusiva e ostensiva a fraude 
eleitoral. Isso não é eleição. 
Isso é uma impostura. Porque 
é uma eleição com carta 
marcada. Além do mais, até 
as ^eleições vamos dar 
seguimento à nossa Escola da 
Cidadania, já iniciada no 
programa Avante Imperatriz, 
na TV-CRC, Rede 
Bandeirantes, com lições 
práticas sobre os direitos da 
cidadania, vamos procurar 
dinamizar esses recursos, 
vamor entrar em contato com 
o Ministério Público, com o 
Poder Judiciário, com a Polícia 
Federal, com jovens, 

■ 
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principalmente, os estudantes, 
com os sindicatos, com os 
movimentos sociais etc. Enfim, 
vamos tentar mobilizar a cidade 
de novo, igual antes da 
Revolução de Janeiro. Vamos 
conversar com a Frente Ética e 
com as Esquerdas, com o Rotary, 
com a Maçonaria, com < 
Evangélicos, com os Espírit 
com os candidatos, com todos 
os partidos, enfim, vamos 
chamar todos para a 
construção da primeira 
"Cidade Cidadã" do Brasil: 
Imperatriz. 

Agora, um furo para o 
Jornal Capital. E verdade 
que o Sr. já esteve 
escrevendo o tão esperado 
livro da Revolução de 
Janeiro? Sim, não "o livro", 
mas "um livro" sobre a 
Revolução de Janeiro. Afinal, 
todos os que fizeram a 
Revolução merecem, o 
registro de seu heroísmo, 
não? E Imperatriz 
principalmente, para que ela 
não continue a ser conhecida 
lá fora apenas como a cidade 
da violência, da pistulagem, 
da Aids, do crime organizado, 
do assassinato de prefeitos e 
outras lideranças. 
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' s um 
Ulisses Braga afirma que o Fórum da Sociedade ainda tem muito a fazer por Imperais 

fiASTROCÜNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 

-Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

C Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

D 
D 

Segunda a Sexta 

TV - Capital - Canal 5 
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Cidade Imperatriz, 15 de fevereiro de 1996 

Estudada nova proposta para Ufma 

Repensando o presente e projetando o futuro 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Descartando 

colapso 
O problema de 

transmissão e distribuição de 
energia em centros urbanos 
importantes do País, como 
Rio e São Paulo, está fora do 
risco de qualquer colapso, 
apesar das fortes chuvas que 
atingiram os dois estados nos 
últimos dias. 

O diagonóstico é de 
técnicos da Eletrobrás, Light, 
Eletropaulo, Cesp e outras 
companhias. O prefeito de 
Angra dos Reis, Rio de 
Janeiro, entretanto, alertou 
que se as chuvas não 
pararem a Usina Nuclear de 
Angra poderá parar de 
funcionar por medida de 
segurança, já que os 
municípios de Parati e Angra 
estão ilhados. 

Para a Eletrobrás, não há 
o risco de blecaute, como 
ocorreu há dez anos, quando 
um estudo mostrava o caos 
em que estavam os sistemas 
de distribuição e 
transmissão. 

A distribuição de energia 
melhorou, mas a transmissão 
das usinas às distribuidoras 
é a que enfrenta maiores 
problemas. 

São Paulo, por exemplo, 
precisa de uma nova 
subestação para a região da 
avenida Paulista, mas não há 
espaço físico para isso. 

Construindo 
fábricas 

O Grupo Peixoto de 
Castro, um dos mais 
tradicionais do Rio de 
Janeiro, decidiu investir IJS$ 
45 mi na construção de duas 
fábricas de produtos 
químicos em Sorocaba, São 
Paulo. 

A informação é do 
secretário de Ciência e 
Tecnologia paulista, Emerson 
Kapaz. Uma das fábricas, a 
Resinpla indústria e 
Comércio, produzirá 
formaldeído, matéria-prima 
essencial para outros 
produtos químicos. 

A capacidade será de 67 
mil toneladas/ano. O 
investimento nessa fábrica 
será de US$ 15 mi e deve 
começar a operar em maio de 

97. O grupo carioca 
confirmou também a 
construção de uma outra 
fábrica, a Copenor, que vai 
produzir pentaeritritol. 

Esta fábrica prevê 
investimentos de US$ 30 mi. 
A capacidade será de 12 mil 
toneladas/ano e consumirá 
38 mil toneladas/ ano de 
formaldeído da Resinpla. 

Volatilidade 
do mercado 

"Ninguém me i)ega mais 
com essa história de fundos". 
Assim, o produtor Manoel 
Bertone, vice do Conselho 
Nacional do Café, descarta a 
atuação dos fundos de 
investimento com a 
explicação para a volatilidade 
do mercado internacional do 
produto. 

O preço do café arábica 
em todo o mundo é balizado 
pelos negócios na Coffee, 
Sugar and Coccoa Exchange, 
de Nova Iorque. Na segunda- 
feira. a commocity 
apresentou variação de 700 
pontos entre o preço mínimo 
e máximo do pregão. "Os 
fundos não são loucos para 
trabalhar com tanta 
variação", diz Bertone. 

Os estoques dos países 
importadores vêm sendo 
reduzido sistematicamente e, 
mesmo assim, os grandes 
lorradores internacionais 
contêm o preço, avalia. A 
estratégia, verificada por 
Bertone desde junho, passa 
por manter as cotações num 
nível considerado baixo. No 
momento avalia como 
oportuno, os preços decolam. 

Os vendedores, animados 
com essas aquisições, que, 
com oferta volumosa, tem o 
preço reduzido em seguida. 

A única alternativa para 
os países produtores contra 
essa tática passa pela 
organização ,diz Bertone. 

No exterior, a Associação 
dos Países Produtores de 
Café precisa se fortalecer. 
Dentro do Brasil^ a 
Comissão Parlamentar 
sobre Cafeicullura deve 
sugerir uma forma de 
organização que reúna 
todos os segmentos 
cafeeiro. 

Frase do dia 

"A pintura é a poesia muda e a 

poesia, pintura que fala". 

(Simônides de Ceos, poeta grego) 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

E justamente o que vem 
procurando fazer a 
comunidade acadêmica do 
Campus II da UFMA em 
Imperatriz. 

Por comunidade acadêmica 
deve ser entendido o conjunto 
de alunos, professores, e 
funcionários técnicos e 
administrativos. 

Nos meios escolares em 
gera] — e com a comunidade 
universitária não é diferente — 
alguma preocupação e cuidado 
com o se "rever as coisas" 
sempre predomina nos finais 
e (re)começos de ano. 

No caso do campus da 
UFMA nesta Imperatriz, no 
entanto, há uma característica 
peculiar. Trata-se agora de 
traçar a pauta e o conteúdo de 
um seminário especial que 
deverá ocorrer nos próximos 
dias 19 a 21 de março. 

Por ocasião desse encontro 
— com a presença do reitor da 
UFMA e, como está previsto, 
de todos seus pro-reitores 
(Administração, Pesquisa e 
Pós-Graduação, Graduação, 
Planejamento, ...) — deverá 
ser repassado* um 
diagnóstico geral dos 
problemas característicos de 
nosso campus bem como 
serão apresentadas 
propostas com relação ao que 
se espera para seu futuro. 

Dentro desta perspectiva 
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geral, alguns grupos de 
discussão preparatória vêm- 
se reunindo desde final do 
ano passado. Agora, no 
entanto, o debate deve 
ser ampliado, notadamente 
para que ganhe mais 
fidedignidade e 
compromisso. 

Para tanto, nestes dias 15 
e 16. quinta e sexla-feiras, 
segundo portaria específica 
do diretor do Campus II, 
professor Agenor Dourado, 
todas as aulas serão 
suspensas para cumprimento 
daquele objetivo. 

Estão portanto, 

convocados todos os alunos 
e professores responsáveis 
para, juntamente com 
direção e funcionários 
técnicos e administrativos, 
serem ultimados os trabalhos 
de diagnóstico e elaboração 
de propostas novas para o 
campus. 

Secretaria de Saúde entrega óculos 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

A Secretaria de Saúde do 
Município fez, na tarde de 
ontem, a distribuição de 
trinta pares de óculos de 
graus a pessoas carentes, 
cadastradas com 
antecipação dentro do 
Programa de Assistência 
Social elaborado pelo titular 
da pasta, médico Luiz 
Carlos Noleto. 

Os óculos foram 
comprados com os próprios 
recursos da secretaria. A 
ação faz parle do Projeto de 
Assistência ao Idoso, 
inserido dentro do 
Programa de Assistência 
Social, coordenado 
pessoalmente por Luiz 
Carlos Noleto. 

O secretário Luiz Carlos 
Noleto também criou um 

Rádio 

Capital, 

950 Khz 

programa de atendimento 
as pessoas com mais de 
cinqüenta e cinco anos, que 
têm problemas têm 
problemas de catarata nos 
olhos. 

Elas serão operadas 
gratuitamente, se houver 
necessidade, claro. 
Informações estão sendo 
fornecidas na sede da 
Secretaria de Saúde do 
Município, que fica 
localizada na avenida 
Getúlio Vargas, 
proximidades da praça 
Brasil. 

O programa já conseguiu 
atender mais de setecenlas 
pessoas. O secretário Luiz 
Carlos Noleto diz que vai 
continuar desenvolvendo 
programas que visam 
melhorar a qualidade de 
vida da comunidade 
imperai rizense. 

m 
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/>//> Carlos faz exame de Prevenção do Câncer L lenno 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 
Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

\Produtos Químicos Ltday 

Temos completa linha de: 

tom 
Equipamentos para piscinas, 

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. „ 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária 

KIBONA", breu, solução de bateria, essências, barri lha, cloros, 
adubos, etc. 

* Xampú para auto super ativo "MARASIL", desinfetantes, 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promoções: 
* Cloro granulado (balde 10 

kg) R$ 60,00 - á vista ou cheque 
!>/ 8 dias _ 

* Algícida manutenção (01 It) 
R$ 3,80 - à vista 

* Barritba (kg) R$ 0,90 - a 
vista 

* Sulfato de Alumínio (kg) RS 
0,90 - à visto 

TucaniTs Produções 

A mais cr mpleta produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

. : ; 
Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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por MARCELO CARDOSO 

Animação 
O diretor presidente do 

Sistema Tueanu's de 
Comunicação, Conor Farias, 
mostra-se otimista quanto a 
realização do carnaval do 
Tchan na Av. Beira-Rio, que 
deverá começar neste 
sábado. A animação promete 
muito e a comissão já pensa 
em fazer um carnaval do lüva 
Pratos no mês de março. 
Secundo informações, todas 
as providências estão sendo 
tomadas para que a folia de 
momo do carnaval do Tchan 
se consolide na mais absoluta 
tranqüilidade. 

Nota Dez 
Para a colunista Soraya 

Luíza do jornal Capital, 
sucursal de Açailândia. Ida 
continua movimentando a 
sociedade com promoções 

sociais de bom tamanho. A 
baiana chegou na cidade do 
"Ferro" e mostrou comi)etência 
e conhecimento. Valeu! 

Sintonia fina 
O apresentador do telejornal 

da Mirante, Gilmar Cortez, a 
cada dia firma-se no conceito 
dos telespectadores. Bom 
intérprete, consegue 
positivamente transmitir a 
mensagem noticiosa aos 
centenas de milhares de 
telespectadores do canal 10. O 
interessante da presença de 
Gilmar na telinha da Globo/ 
Mirante, ê que muita gente não 
o conhecia» embora ele já tenha 
apresentado outros lelejornais 
em outras emissoras. Audiência 
não se compra, conquista-se! 

Convite 
Prevalecendo a afirmação de 

uma velha amizade, recebemos 

convite do Damiào Benício e sua 
es| )osa Vânia, para um jantarem 
sua residência neste final de 
semana. Nós faremos 
acompanhar da maravilhosa 
llelô que goza de muito 
prestígio junto à família do 
amigo Damião. Agradecemos 
de coração. 

Confraternização 
í) diretor sui)erintendente da 

Rádio Imperatriz, Moacyr 
Spósito, reuniu no final da 
semana passada todos os 
funcionários da emissora para 
a festa de confraternização, 

alusivo aos feitos no exercício 
de 91). - O encontro foi marcado 
de muita alegria, churrasco e 
cerveja. Moacyr destacou a 
importância de convivência e 
profissionalismo que todos 
durante o ano. acreditando que 
9() seja um ano de prosperidade 
em todos os objetivos. O 
momento foi excelente, 
agradando aos funcionários. 
Valeu, camiteâo! 

Sem Avenida 
A imprensa não apertou o 

cinto, muito menos exigiu a 
participação efetiva da 

Reflexão 

A beleza transitória da matéria passa 
depressa. 

Procure sondar a beleza interna das 
' pessoas com quem convive. 

Há flores belíssimas e perfumadas, que só 
duram poucas horas. 

No entanto apesar de feias, as pedras 
duram milênios, realizando suas tarefas. 

Não seja, pois, leviano. 
Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza 

à sabedoria. 
Firme se no que dura para sempre, que é 
o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e 

nao no que cedo desaparece. 

Prefeitura, para o fim de se 
promover o carnaval na avenida 
"Passarela do Samba" com o 
desfile das Escolas de Samba. 
Este é o segundo ano 
consecutivo que Imperatriz não 
tem o desfile dos carnavalescos. 
A impressa que é inirta-voz do 
povo, se omitiu ao que me 
parece quanto a cobrar da 
Prefeitura uma iniciativa para 
viabilizar o projeto do carnaval. 
Pecamos, é verdade! 

Programação 
A Rádio 1 erra FM começou 

a fazer uma chamada, 
anunciando que durante o 
carnaval fará uma programação 
exclusiva para atender aos 
carnavalescos. O conteúdo é o 
famoso vitrolào, tocando 
músicas para que o folião, em 
qualquer lugar, se ligue no som 
da Terra FM, não perdendo o 
embalo da festa mais i>opular do 
Brasil. Bem bolado! 

Cobertura 
A diretora da TV Cidade, 

começa a definir todo o 
esquema jornalístico da 
emissora para a cobertura do 
carnaval de Açailândia. Embora 
este ano, não seja possível a 
realização do desfile (Ias Escolas 
de Samba, ela afirma que sua 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

(KilOO - O Despertar da Fe 
07:00- Repórter 190 
08:00- Bom Dia Cidade 
08;:50-O Despertar da Fé 

local 
09:00 - Note e Anote 
12:00-0 Rádio na TV 
13:00 - Ciadade Agora 
13:45 - Cine Aventura 
15:30 - Tarde Criança- 

com Mariane 
18:00- Cidade Alerta 
19:00- Imperatriz Notícias 
19:15-Jornal da Record 
20:00 - Imperatriz 24 

Horas 
21:00-Super Tela. "Um 

Homem 
na Noite" 
VT Compacto - 
Corinthians X 
Guarani 
25" Hora 
Palavra de Vida 

22:45 - 

23:30 
01:00 

Hoj»1 ^uper 

Tela "Um 

Homem na 

Noite" 

TV CRC 

Canal 4 

B AN D 

05:00- Igreja da (/raça 
00:30 - Diário Rural 
07:00- Home Shopping 
07:30 - O Gordo e o Magro 
08:00-Diaa Dia 
10:00- Cozinha 

Maravilhosa 
da ()félia 

10:30 - Meu Pé de Laranja 
Uma 

11:25- Vamos Falar Com 
Deus 

11:30 - Estação Criança 
12:00-Jacques Cusleau 
12:45- Os Incríveis 
13:15- Avante! 

Imperatriz 
14:00- Sessão Livre- 

Ontem e Hoje 
15:00- Cine Trash 
17:00- Supermarkel 
17:30 - Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 - Meu Pé de Laranja 

Lima 
20:00 - Cavalo Amarelo 
20:50 - Rede Cidade 
21:00 - Jornal 

Bandeirantes 
21 ;30 -Competição de Full 

Contact - Brasil 
X Rússia 
Ricardo Jacó (Bra) 
X Oleg 
Kravtchenko 

(Rúsia) - VT 
22:30- Campeonato 

Paulista de 
Futebol - 
Corinthians 
X Guarani 

00:30 - Jornal da Noite 

TV Nativa 

Canal 13 

MA NC H ET E 

07:15 - Home Shopping 
07:30 - Telemanhà 
08:00-Patrine 
08:30 - Escola Bíblica 

da Fé 
09:00 - Cozinha do 

Umcellotti 
09:15-Dudalegria 
10:30 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco* 
11:00 - Gru|H) Imagem 
11:55 - Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25- Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30-Os Médicos 
15:40 - Home Shopping 
10:00 - Winspector 
10:30- Gruix) Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15 - Bola Nativa 
18:55 - Feras do Carnaval 
19:00- RX 
19:30 - Solbrain 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15-Manchete 

Esportiva 
20:30-Canal 100 
20:35- Jornal da Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Business 
23:40- Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00- Home Shopping 
00:15-Jornal da Manchete 

2- Edição 
00:45 - Baile Pré- 

Carnavalesco 
(ao vivo) 

03:00-ClipGo Hv i 
04:00 - Espaço Rasenascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

00:13 - Telecurso 
Profissionalizante 

06:28 - Telecurso 2000 - 2o 

Grau 
06:44-Telecurso 2000- 1° 

Grau 
07:00- Bom Dia Brasil 
07:28- Bom Dia 

Imperatriz 
08:00 - TV Colosso 
12:33- Globo Esporte 
12:48 - Jornal do 

Maranhão -1° 
Edição 

13:15-Jornal Hoje 
13:38 - Vídeo Show 
14:18-Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
13:26 - Sessão da 

Tarde."Únicos 
Soltos no Espaço" 

17:12-Malhação 
17:49- História de Amor 
18:43 - Jornal do 

Maranhão - T 
Edição 

18:58 - Cara & Coroa 
20;()0 - Jornal Nacional 
20:33- Explode Coração 
21:40- Plantão Médico 
22:39 - Festival de Verão. 

"O Golpe Perfeito" 
00:30 - Jornal da Globo 
01;()()-Festival de 

Sucessos. "O limite 
da Traição" 
Maridos 

Jornal Capital 

9 Seu 

Líder Diário 

TV Di£usora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30-Thompsom sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & 

Cia com Eliana 
10:00 - Programa 

Sérgio 
Malandro 

11:30 - Moreira Serra 
Especial 

12:00 - Carrossel 
12:45 - Repórter 

Difusora 
Cinema em 
Casa "Simbad 
e os Sete 
Mares" 
Kung Fu, A 
Lenda Continua 

- TV Animal 
- Passa ou 

Repassa 
- Programa Livre 
- Aqui Agora 
- TJ Maranhão 
- TJ Brasil 
- Sangue do Meu 

Sangue 
- Carrossel 
- Sangue do Meu 

Sangue 
- SBT Repórter 
- Jornal do SBT 
- Jô Soares Onze 

e Meia 
- Jornal do SBT 
- Programa 

Joyce 
Pascowithc 

01:35 - Perfil 
02:35 - Telesisan 

13:35- 

15:25- 

16:20- 
16:50- 

17:20- 
18:15- 
18:50 
19:15 
20:00 

20:50 
21:40 

22:30 
23:30 
23:45 

01:00 
01:30 

equipe estará nos bailes, 
hospitais e delegacias 
informando os fatos e 
acontecimentos pertinentes à 
folia de momo. Boa sorte, 
Railda Ramos! 

Aniversariante 
O operador de áudio, 

Ezequias Ferreira, 
aniversariante do dia 13 de 
fevereiro, recebeu os 

cumprimentos alusivo à data 
dos amigos da Mirante, onde 
trabalha há mais de dois ano. 
À noite, foi surpreendido pelo 
pai e irmãos que fizeram uma 
festinha comemorativa à data 
natalícia. Parabéns, Ezequias e 
que seja muito feliz! 

Língua de Trapo 
Existem pessoas que se 

dedicam exclusivamente a falar 
mal da vida alheia Gente que 
não constrói, apenas destrói, 
promovendo intrigas e outros 
males. Tenho uma colega que 
trabalha atualmente em 
Açailândia, que vive 
atormentando a união das 
pessoas, jrovocando indiferenças 
com (> tamanho da língua que não 
segura a boca Comjianheira, o 
contador é o matador. Como dizia 
o \m. "macaco que muito olha o 
rabo dos outros esquece do seu! 

TV GNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

F utebol 

é com a 

Rede 

Record 

e TV 

Capital 

Canal 5. 

Hoje às 

22:45 VT 

Compacto 

Gorinthmis 

X 

Guarani 
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por SORAYA LUIZA 

A coluna de hoje põe em destaque as mulheres de expressão que estão em 
alta em todas, colocando bem alto o bom gosto, elegância e requinte da mais 
autêntica hith society açailandense. Na última sexta-feira, dia 09, na Zoom 
Danceteria. foi realizado o primeiro encontro de mulheres de expressão em um 

Chá Requinte, o qual contou com uma belíssima coleção da Minas Brasil e Lacqua 
di Fiori, desfilado por senhoras da nossa sociedade. Aliás, as nossas modelos 
mostraram que continuam em alta e o que faz a diferença é o charme unido ao 

talento das elegantes damas. Elas fizeram bonito na passarela, que com certeza 
qualquer agência dos grandes centros a tornariam uma top model. São elas: 
Vildnora Melo (CVRD), Gleyde Santos, Mérines Bongiovanni, Pedrina Tintori. 
Jane Vasconcelos e a participação especial da modelo Nívea Duarte. A tônica da 

festa ficou com a irreverência de Tereza Brandão, que proporcionou as damas 
presentes, muitas surpresas e descontração. A amiga Tereza Brandão comandou 

a animação, dando um toque de fino humor diante das brincadeiras criadas. O 
Chá teve o patrocínio do Armazém Paraíba, Hospital Santa Bárbara, Hiper Povão, 
Grupo Galletti e Supermercado Aliança. 
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Betânin Oliveira, ladeada pelas amigas Uma Oliveira, Rita Santos e Claudete Chaves 
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Fez sucesso no Chá Requinte a bela Jesus. , I mesma 
foi escolhida como a mais simpática e alto astral das 
socialites presentes. \a foto, ladeada pela colunista t 
Railda Ramos, diretora da TV Cidade 
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r V..' A elegante Pedrina Tintori. 
desfilando vestido 

modelo revelação que arrasou Cm a ,hq>la de grande talento marcou presença, < deyde 
da Minas Brasil Santos e Vil di nora Melo (C\ RI)) 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - MarPühão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

famílias e individuais. 

Saúde é produto de primeiríssima 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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por FREDERICO LUIZ 

Mestre 
Fiquene 

O ex-governador José de 
Ribamar Fiquene está 
mesmo confiante em sua 
vitória no pleito de 03 de 
outubro deste ano. Auto- 
confiança e auto-estima 
ajudam numa campanha 
eleitoral. Porém, tenho 
minhas dúvidas se Imperatriz 
continuará dizendo sim ao 
"Sarneysjuo Clássico". Não 
seria a' hora de uma 
reciclagem? 

A melhor 
noiva 

André Paulino conseguiu 
uma mágica essa semana. 
Digna de Coperfield e de 
Ildon Marques. André 
Reanimou a Frente Flica. 
Agora, os " Flicos" de 
injeitados, passaram a ser 
procurados. Sebastião 
Madeira acordou c resolveu 
encantar os "Éticos". Ildon 
Marques já prometeu não 
apenas casamento com a 
Frente, mas um futuro feliz. 
Será que a noiva cairá nos 
encantos? 

Conceição 
Andrade 

A coluna é Imperatriz 
Urgente. Mas . pode ser 
também, São Luís 
devagarinho, quase parando. 

A prefeita Conceição 
Andrade, somente agora 
percebe seus erros políticos 
ao longo dc sua, 
administração. Primeiro, 
procurou se isolar do PSB 
nacional. Depois, sc isolou do 
PSB do interior do listado. 
Para encerrar a brincadeira, 
a prefeita começa a se isolar 
do PSB da capital. Agora 
agüenta C: io, Jackson 
Ixigo retorna cm alto estilo 

para a prefeitura, com a 
marca que sempre foi dos 
Socialistas, a posição de 
democrata no selo na 
esquerda. Já dizia minha vó, 
eleitora de Miguel Arraes: 
quem não escuta conselho, 
raras as vezes acerta. 

Paulo 
Maluf 

Quero ver o candidato do 
PPB à sucessão do prefeito 
Paulo Maluf. Os 
conservadores sempre têm 
um excelente nome em 
Sampa. O próprio Maluf. Que 
não pode suceder a si próprio. 
Para sorte da própria São 
Paulo, v do resto do Brasil. 

Vento 
Leste 

Fernando 
e o Tchan 

Não tem prá ninguém, no 
Carnaval do Tchan, só vai 
rolar a nossa cerveja. 0 resto 
é blá-hlá-blá. Haja Cerpa. 

Adriana 
de Castro 

Muito bem obrigado. A 
nova âncora do Jornal da 
Record, cresce no vídeo e 
mostra que veio para ficar no 
cenário do jornalismo 
nacional. 

José Rei na Ido 
assume 

Ondas Curtas 

□ O próximo Bingão do Conor Farias vem com 225 prêmios 

□ Continuo afônico 

□ A Cerpa éR$ 1,00 

□ Quem será o próximo interventor 

l/i 

Mostrando sua 
competência, rara nos atuais 
governantes brasileiros, 
assume o Governo do Estado, 
o ex-ministro dos Transportes, 
José Rcinaldo Tavares. 

Taiguara 
morre 

A Frente Ética vai 

apoiar qual candidato? 

Olha Ze! Eu acho que 

dinamica política 

\ 

Vento Leste, Professor. Os 
ventos estão soprando do lado 
certo para a política de 
Imperatriz. Lúcidos, os 
candidatos procuram embalar 
seus projetos pessoais com 
propostas dc desenvolvimento 
para a cidade. O município 
agradece. 

Roberto 
com papel 

Imperatriz ganha uma nova 
empresa no ramo de papel. 
Roberto, leia-se Gelobom, 
também trabalha agora com 
papel. Ganha a cidade, que 
recebe mais uma opção para a 
compra do precioso produto. 

: 

*553* 

Em nome da arte 

A Agonia de Osvaldo 

O importante é saber escutar 

Está cada vez mais difícil 
encontrar uma boa música que 
fale de amor. Ontem, ficou mais 
difícil ainda. Vítima de câncer, 
morreu o cantor e compositor, 
Taiguara. Quem passou a 

juventude sobre a ditadura militar 
tem em Taiguara a referência do 
1 jrotesto e da ousadia. No mesmo 
time de Chico, Caetano, Gil, Ivan 
Uns, Milton Nascimento,Xangai, 
Elomar, e tantos outros. Taiguara 
conseguiu embalar muitos 
apaixonados que ao mesmo 
tempo que buscavam ò amor, 
|X)rtavani a idéia de derrotar a 
ditadura. 

Tem certos dias que a 
gente anda meio triste. Esses 
dias eu tenho andado assim. 
Afônico. Sem poder entabular 
uma conversa mais 
prolongada. 

Longe de casa. Milhas e 
milhas distantes de dois 
amores, Ana Paula e Artur. 

Depois, no meio de 
semana, percebe-se a solidão 
dos bares. Um vazio toma de 
conta e invade do primeiro fio 
dc cabelo até o último dedo 
do pé. 

Para encerrar o diálogo 
consigo mesmo, peço um 
refrigerante natural, e um 
petisco. Aí vem o melhor. 
Tenho a honra de escutar 
Agonia, de Osvaldo 
Montenegro. 

Agonia é aquela música 

que ganhou um Festival e foi 
vaiada porque a multidão 
preferia minha quase 
conterrânea, a paraibana 
Amelinha, que cantou Foi 
Deus Quem fez Você. 

"Sc eu tentasse entededer/ 
Por mais que eu me 
esforçasse/ Eu não 
conseguiria/ E aqui no 
Coração/ Eu sei que vou 
morrer/ Um pouco a cada dia/ 
E sem que se perceba/ A 
gente se encontra/ Pra outra 
folia". 

Esses versos começam a 
remexer os ossos. Aí, 
imediatamente, começa a 
longa viagem, sem volta, no 
pensamento. Lembro, de novo 
Montenegro, e o Alexandre, e 
as músicas que seguem o 
estilo de Agonia, como 

Bandolins. 
"Quando eu não estiver 

por perto/ Cante aquela 
música que a gente ria/ E 
tudo que eu cantaria/ E 
quando eufor embora/ Você 
cantará". É uma dessas que 
mata. 

"E nessa valsa triste/ Se 
desenvolvesse ao som dos 
bandolins/ E como um 
Fado/ Rente a madrugada/ 
Iluminava a fada do meu 
botequim". E outra que 
arrasa. 

Nessa viagem, vem o 
consolo. Não se pode falar. 
Porém, para sorte, pode-se 
ouvir. E os chineses têm 
razão quando falam que o 
importante é saber escutar. 
Coisa de bar. Que a gente 
freqüenta. 

VALE TRANSPORTE 

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

resen e no mposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está á dispõe:cão dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Turma da Guarda-Mirim mostra a força da solidariedade do Imperatrizense 

por Frederico Luiz 
Da direção de Jornalismo 

Imperatriz é uma cidade 
solidária. 

0 resto, é conversa de 
quem aposta no derrotismo. 

Não fosse solidária, a 
Revolução de Janeiro se 
tornaria inviável. Uma 

multidão, empresários e 
trabalhadores; professores e 
alunos; a comunidade viva. 

Um fato, no entanto, da 
administração Ildon Marques, 
mostra a solidariedade plena 
do imperatrizense. Daqueles 
que aqui nasceram, e daqueles 
que para aqui vieram. Trata-se 
da Guarda-Mirim. Uma 

corporação que tem a marca 
da união em torno de um 
objetivo. 

Empresários, 50- Bis, 
Polícia Militar, Prefeitura e 
Comunidade, mostram, no dia- 
a-dia, que sobretudo é preciso 
ter amor a uma causa. 
Dinheiro e tempo vêm depois. 
Muito depois. 

Como num passe de 
mágica. Meninos de rua, sem 
esperánça. Sem eira, nem 
beira, renascem e se agarram 
a um projeto. Querem ser 
cidadão do futuro. 

Que importa a recessão 
econômica. A crise mundial. O 
Fundo de Participação dos 
Municípios comprometido. As 
diferenças políticas. Nada 
disso importa. Quando se 
decide nalma, que a criança 
será prioridade. Que a 
solidariedade será a porta- 
bandeira das ações. 

Os aspirantes a interventor 
estadual, a prefeito de 
Imperatriz, e a vereador, 
precisam ter olhos fixos no 
projeto da Guarda-Mirim. Que 
mudem o nome. A cor da 
farda. A música-tema. Porém, 
os objetivos jamais podem ser 
alterados. Existem os crimes 
de lesa-pátria. Também 
existem os de lesa-município. 

Afinal, um Governo 
Municipal deve estar 
preocupado com os menores 
abandonados e com a 
solidariedade. Ou isso é 
demagogia? 

O Mascate 

Por João Estrada Branco 

Há de embalar o cancioneiro 

e cantarolar seus mil produtos 

na prosa de verseiro 

e na rima pobre dos vivos vultos 

Há de prometer uma nova era 

Um novo apocalipse 

Demonstrando que a terra 

Pode reencontrar rota livre 

Há de fazer um belo soneto 

chamando o mundo para o novo 

inaugurando o novo coreto 

E a nova forma de semear na trilha 

Como uma rima estranha 

No seio de uma virgem andarilha 

Dia 26 

de Março 

BINGAO DO C0N0R FARIAS 
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Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 

■220 

li: iffli 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 
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Sorteio no dia 26 de 

I março, às 20:00 hs, no 

| programa Imperatriz 24 

I horas, c/ transmissão ao | 

I vivo pela TV e Rádio Capi- I 

J tal AM e Rádio Clube FM J 

1 de Açailândia J 

75 Rádios 

AM/FM 

B i N G 0 B 1 N G 0 

1 Carro 

0 Km 

1 Geladeira T Geladeira 
1 Fogão 
1 TV a cores 

B 1 H G 0 B 1 N G 0 B 1 N G 0 

INTOTOHONOA 1 CASA NO JARDIM 
TITAN125 cc PIANWJO 

B 1 N G 0 

mm 

1 CASA N0 JARDIM 1 AUTOMÓVEL 1000 
PLANALTO 0 KM 

Esse é de ImpeFãtríz, 

Você conhece, 

Você confia 
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Brasil no Conselho de Segurança da ONU 

Senador destaca chances do País, ao fazer balanço 

de sua participação como observador à 50° Sessão da Assembléia-Geral 

Brasil em 

Revista 

[__j 

por SOCORRO CARNEIRO 

Investindo 
A Kenko - fabricante 

chinesa de fraldas, 
mamadeiras e outros artigos 
infantis - decidiu construir 
unia fábrica em Mogi das 
Cruzes, no Estado de São 
Paulo. O investimento será 
de cerca de US$1 15 mi, 
segundo o secretário de 
Ciência e Tecnologia de SI', 
Emerson Kapaz. Ele 
informou que, junto com a 
Kenko, outras pequenas 
industrias chinesas devem 
se estabelecer na região. 
"Será um novo pólo de 
desenvolvimento industrial 
chinês", alirmou Kapaz. O 
secretario acredita que a 
Kenko deve gerar 1.()()() 
empregos no início de sua 
operação no Brasil. 

Resistência 
O Banco do Brasil está 

sentindo resistências em 
realizar a securitização da 
dívida agrícola por parte dos 
grandes devedores da 
instituição. O chefe de 
Departamento da Diretoria 
Rural do BB em Brasília, 
Valdenor Cesário Mariot, diz 
que "os grandes devedores 
estão buscando outras 
alternativas". O BB está 
oferecendo condições para a 
negociação dos débitos. 

Dívida pendente 
O modelo econômico 

neoliberal, instaurado por 
decreto na Bolívia para frear 
uma economia estatizada, 
caótica e inflacionária, está 
fazendo dez anos em meio á 
sensação generalizada de 
que ainda existe uma dívida 
social a ser paga. 

O programa de ajuste 
estrutural instaurado em 
agosto de 1985 pelo então 
presidente Victor Paz 
Estenssoro deteve a inflação 
mais alta do mundo naquele 
momento, de 24.000% ao 
ano, e a reduziu a dez por 
cento. A partir daí, a 
iniciativa privada passou a 
dominar a economia 
boliviana. 

Dez anos depois, o 
homem que pós em marcha 
este modelo, no Ministério 
do Planejamento e 
Coordenação, Gonzalo 
Sánchez de Louzada. é 
presidente da Bolívia , 
graças em grande parte a 
seu papel no palno que 
devolveu ao País a confiança 
perdida pela comunidade e 
os organismos 
internacionais. 

Novas estratégias 
O fratrt^ o golpe de 

estado ocorrido em agosto 
do ano passado no pequeno 
arquipélago de São Tomé e 
Príncipe, na costa ocidental 
africana, revelou a falta de 
novas estratégias para dar 
segurança aos regimes 
democráticos africanos. 

O mesmo pode ser dito 
em relação a Gâmbia, 
Nigéria, Quênia e Zâmbia, 
onde as instituições 
democráticas enfrentam um 
obstáculo comum à maior 
parte do continente, na 
opinião do Departamento 
de Estado norte-americano: 
as dificuldades econômicas 
(pie dominam 40 dos 55 
países do continente. 

Discordando 
Depois de uma longa luta 

contra os regimes coloniais, 
hoje vários grupos negros 
discordam dos acordos de 
reconciliação assinados 
pelos movimentos de 
libertação com as minorias 
brancas, embora os 
mesmos tenham levado a 
paz aos países da África 
Austral. 

Estes grupos 
argumentam que a 
reconciliação não fez outra 
coisa senão consagrar os 
privilégios das minorias 
brancas na Namíbia, África 
do Sul v Zimbábue, além de 
absolvê-las dos abusos 
cometidos contra seus 
compatriotas negros. 

A novela do Sivam 
O caso Sivam ainda vai 

gerar muita polêmica. E 
preciso haver maior 
empenho por parte dos 
políticos que estão 
estudando o assunto, em 
Brasília. E preciso que seja 
passada uma imagem de 
força do Governo Federal 
para o exterior. 

Rio e o inverno 
As fortes chuvas que 

estão caindo sobre o Rio de 
Janeiro estão deixando 
enormes prejuízos. Morros 
desabaram, ruas e 
estacionamentos de 
edifícios comerciais ficaram 
alagadas. Várias pessoas 
morreram. 

Isso mostra como é 
reinante em todos os 
estados brasileiros, não 
espaçando sequer as 
grandes capitais, o 
problema da falta de 
infraestrutura. As obras 
realizadas são paliativas. O 
povo exige, com razão, 
maior atenção por parte de 
seus representantes 
políticos. 

por Edson de Almeida 
Da Agência Brasil 

"Se houver cinco novos 
integrantes do Conselho de 
Segurança da ONU, o Brasil 
não deverá ficar de fora", 
afirmou o senador Hugo 
Napoleão (PFL-PI), ao 
apresentar relatório ao 
plenário sobre sua 
participação como observador 
à quinquagésima Sessão da 
Assembléia-Geral da 
Organização das Nações 
Unidas. Os senadores Nabor 
Júnior (PMDB-AC), 
Humberto Encena (PMDB- 
PB) e Lucídio Portella (PPB- 
PI) também integraram a 
missão. 

Conforme o relatório de 
Hugo Napoleão, a índia 
também quer participar do 
Conselho de Segurança, "mas 
há brutal contestação do 
Paquistão. Já o México e a 
Argentina nào têm maiores 
condições, mas |>ercebi que 
podem ficar constrangklos iiela 
melhor posição brasileira" 

O Japão quer. A Alemanha 
também. Se a Alemanha entrar 
a Itália também se julga com 
direito, {xir ser do G*7 (países 
mais ricos), até porque tem o 
PIB maior do que o da Grã- 
Bretanha, disse o senador. 

Hugo Napoleão destacou 
que o Brasil é o décimo maior 
continente para a ONU, 
superado apenas pelos países 
do G-7, pela Federação Russa 
e jxda Espanha. A participação 
brasileira chega a US$ 18 
milhões |)or ano. 

0 senador piauiense 
acredita na força do Brasil e, 
por isso, promove campanha 
no sentido de conseguir apoio 
para a inclusão do País no 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

Faz contatos com colegas 
em Brasília e até percorre 
algumas cidades. 

E da opinião que essa 
inclusão poderá trazer 
benefícios ao País. 

1 lugo Napoleão diz que não 
medira esforços para se fazer 
presente noutras reuniões. 
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Senador Hugo Napoleão participou da reunião da ONU 

Securitização: BB sente resistência 

O Banco do Brasil está sentindo resistências em realizar a securitização 

da dívida agrícola por parte dos grandes devedores da instituição 

Prazo para devedor pagar dívida no BB 

«j Prazo para a securitização 
Ê Ui 

Prazo para renegociação 
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por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

0 chefe do Departamento 
da Diretoria Rural do BB em 
Brasília, Valdenor Cesário 

Mariot,'diz que os "grandes 
devedores estão buscando 
outras alternativas". A 
resistência se manifesta 
especialmente entre 
agricultores do Centro-Oeste, 

informa. 
O montante que pôde ser 

securilizado é de R$ 200 mil, 
mesmo que a dívida ultrapasse 
esse valor. 0 Banco do Brasil 
está oferecendo aos 

agricultores condições 
semelhantes à securitização 
para a renegociação do 
restante da dívida, além dos R$ 
200 mi. 

0 prazo é o mesmo, de 7 
anos (a securitização chega a 
10 anos, mas as agências do BB 
estão autorizadas a chegar a 7. 

Mas não há equivalência- 
produto e o encargo da dívida 
é diferente do oferecido na 
securitização. Dependendo d 
montante amortizado 
momento da renegociação 
BB cobra juros de poupança 
mais 12% ou até 16,95% aa. "Os 
agricultores entendem que, 
em uma economia 
estabilizada, fica difícil pagar 
esses encargos", diz Mariot 
Em relação aos devedores até 
R$ 200 mil, cerca de 177 mil 
(o BB estima em 190 mil os 
clientes que podem se 
beneficiar da securitização), o 
banco acredita que a adesão 
chegará a 100%. O prazo de 

adesão termina no final do 
mês. Até 30 de junho, deve ser 
formalizada a securitização. 

SP entra na Guerra fiscal 

por Milton da Rocha Fittio 
Da Agência Estado 

Um projeto de lei do 
governo do Estado vai projior 
a criação de incentivos fiscais 
para atrair novas indústrias 
|)ara São Paulo. O projeto já foi 
apresentado ao governador 
Mário Covas. 

O assunto foi discutido 
terça-feira na secretaria de 
Ciência e Tecnologia, com as 

presenças dos secretários 
Emerson Kapaz, David 
Zylberstein e Yoshiaki 
Nakano, além da bancada 
estadual do PSDB. 

A idéia é fazer com que São 
Paulo não perca mais 
indústrias com a concorrência 
de outros Estados que 
oferecem incentivos, como 
ocorreu nos últimos meses. O 
governo paulista já recorreu à 
Justiça para mostrar que 

vários dos incentivos 
oferecidos por outros Estados 
são ilegais, mas não conseguiu 
uma sentença favorável até 
agora. 

Esse projeto de lei lança 
São Paulo na guerra fiscal que 
existe atualmente no País 
devido à caça por novos 
investimentos industriais 
praticamente em todos os 
Estados. Um deputado que 
participou da reunião disse 

que São Paulo esteve sempre 
indefeso. "Agora, vamos criar 
um sistema de defesa que 
permite ao estado também 
buscar novos investimentos 
para gerar mais empregos", 
afirmou. 

Antes de ser encaminhado 
ao Legislativo estadual,o 
projeto deverá ser anunciado 
pelo governador Covas em 
entrevista no Palácio dos 
Bandeirantes. 

Messias Júnior - Repórter Venta 

De segunda a sábado hs - TV Capitai - Canal 5 
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Violência nos estádios de futebol 

Momento de reflexão sobre os incidentes envolvendo torcedores e jogadores 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

O Brasil e o mundo inteiro 
assistem perplexos cenas 
animalescas. Palcos; os 
estádios de futebol do País, 
principalmente do eixo Rio- 
São Paulo, onde os ânimos 
dos torcedores vão ao êxtase 
quando estes estão 
comemorando as vitórias e/ 
ou gols de seus times. E 
preciso que o Governo 
Federal, baseado em 
documentos que mostrem 
que tais fatos constituem-se 
crimes, tome providências no 
sentido de colocar um ponto 
final no problema. 

Parece que São Paulo quer 
sair na frente. E que a 
Federação Paulista de 
Futebol (FPF) vai tentar 
impedir a entrada das 
torcidas organizadas que 
estejam vestindo os seus 
uniformes nos estádios 
paulistas. A grande imprensa 
noticiou em alto e bom som 
que a idéia é conseqüência da 
briga entre torcedores 
palmeirenses e são-paulinos 
ocorrida no domingo, dia 20 
de agosto, no Pacaembu, que 
deixou 102 feridos e adiou a 
estréia do Corínthians no 
Campeonato Brasileiro. Acho 
que foi uma decisão certa e, 
acima de tudo, coerente, 
transparente, até. Tem de se 
agir assim. Não se pode 
permitir que nossos estádios 
sejam transformados em 
verdadeiras arenas (onde os 
gladiadores travavam 
grandes embates). Os 
tempos mudaram. Os povos 
também. Existe uma nova 
consciência. As nações 
lutam, agora, por 
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desenvolvimento equilibrado 
e saem, cada vez mais, a cata 
de tecnologias que possam 
colocá-las em posição de 
destaque dentro do atual 
contexto econômico em que 
encontram-se encrustrados 
os chamados países do 
Primeiro Mundo. Investem 
alto no setor de pesquisas, 
vislumbrando um futuro 
ainda bem melhor do que os 
tempos presentes. 

Aí, obviamente, insere-se 
o Brasil. Um País ávido por 

conquistar um novo espaço. 
Cansou de ser rotulado como 
membro do Terceiro Mundo. 
Os constantes planos 
econômicos são provas cabais 
disso. Só que uma inexpressiva 
parcela da população parece 
que ainda vive noutra época, 
num passado remoto, insiste 
em promover espetáculos 
degradantes e dignos de fortes 
vaias. As exceções existem. 

Mas os vândalos, os 
inimigos do patrimônio alheio 
e, quem sabe, marginais, 

tentam acabar c0m a bonita 
imagem de se poder observar 
os torcedores pularem nos 
estádios de futebol e as 
bandeiras (de todos os times) 
tremularem nos Maracanàs, 
Pacaembus e Frei Epifânios da 
vida. 

Ora, bolas! Chega de tanta 
violência em nossas praças 
desportivas. Eu, por exemplo, 
sou torcedor do Vasco da 
Gama. Contudo, quando o 
meu time perde não saio pelas 
ruas bagunçando e 

machucando o meu próximo. 
Torço no sentido de que os 
treinamentos sejam 
intensificados e o timaço que 
já teve em seu plantei Roberto 
Dinamite, no futuro, possa 
retificar os erros e 
apresentar-se bem diante de 
seu público torcedor. 

Portanto, chega de 
besteira. E preciso pensar que 
você poderá ser a próxima 
vítima. Viva o nosso belo 
futebol. Em síntese, paz para 
todos! 

Ainda hoje, no início dos 
vários campeonatos de futebol 
realizados tio território 
nacional, são vistas cenas de 
violência. Parece que homem 
vive num tempo pós-guerra, 
ano 2040. 

Recentemente, aqui se 
tratando de futebol feminino, 
teve o maior auê. Quase sobre 
para o árbitro. Os jogadores 
brigaram para valer. Não 
tinha liara ninguém. Quem 
entrasse no campo cairia na 
porrada. 
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Os Atletas de Cristo 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

Para alegria dos torcedores 
e beleza maior do futebol 
brasileiro existem os Atletas de 
Cristo, jogadores que estão 
encontrando nas mensagens 
deixadas pelo filho de Deus, 
disposição de vida e uma força 
revitalizadora impressionante. 

E uma energia que motiva 
os nossos jogadores aos 
exaustivos treinamentos. 

Os Atletas de Cristo estão 
cada vez mais unidos. São 
t raques da qualidade Muller, 
Palinha, André. Pavão, Wilson 
Gotlardo, Donizetti, Bordou, 
Célio Lúcio, Alex Alves e 
K 1 é b e r . 

O astro do momento, 
Marcelinho, do Corínthians, 
que fez recentemente o gol que 
o "rei" Pelé, atual ministro 
Extraordinário dos Esportes, 
aplaudiu de pé, também 
freqüenta igrejas evangélicas. 

Os jogadores estão se 
sensibilizando. Sabem que os 
atos de violência nos estádios 
de futebol não servem para 
nada. Ou melhor: servem 

apenas para passar uma 
imagem negativa das praças 
despui livasdô Paisaoexk i im. 

O Brasil e bom de bola. Bale 
até na Inglaterra, onde o 
futebol foi criado. Por isso, tem 
de ser bom, também, em 
exemplos. Mostrar que seus 
jogadores e torcedores são 
amantes da redondinha, 
principalmente quando elas 
estão rolando nos campos. 

Mesmo que seja em campos 
de várzea, o brasileiro tem uma 
preferência inexplicável pela 
bola. 

Que bom, então, que os gols 
e as vitórias fossem 
comemorados de forma 
pacífica. Vencedores c vencidos 
se unissem, comemorassem, 
conjungando o verbo alegria. 

Que o torcedor de 
Imperatriz se conscientize do 
que vem ocorrendo noutras 
] ilagas. 

O tempo é de paz. 
Não a todos os tipos de 

violência. De sim as 
manifestações de apoio, 
solidariedade. 

Parabéns aos Atletas de 
Cristo. 

eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menezes, qi 

comando de segundo o sexta-feira, o programa Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pela TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Freezer PROSDOCIMO 
Horiz, 494 Lts, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 182,00 + 

R$ 113,00 p/ mês 
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Freezer PROSDOCIMO 
Horiz, 399 Lts, Mod. 11401' 
R$ 735,00 à vista ou 
entr. de R$ 145,00 + 

R$ 9S,20 p/ mês 
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Conj. de Som PHILCO 
Controle, Ent. p/ CD, Rack, PMD 200 

R$ 398,00 à vista ou 
entr. de R$ 78,00 + 

R$ 51 ,60 p/ mês 

wt 

Lavadora BRASTEMP 
Clean, Eletr, Mod. BLL 22MGD 

R$ 689,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ 89 ,00 p! mês 
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SUNDOWN BIKE 

I A F £ K A PA S 

Bicicleta SUNDOWN Bike 
SHIMANIMAL 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 

+ R$ 23 

Fogão CONTINENTAL 
6 Bocas, Mod. BRASIL MITV 

R$ 272,00 à vista ou 
entr. de R$ 55,00 + 

R$ 35,00p/. ' ,oo pt mes ár 

l^T' 

M 
1- 

-J- 

oP*. 
J 

Fogão 

ESMALTEC 

4 Bocas, 

Mod. CANOA 

R$ 115,00 

à vista ou 

entr. de 

R$ 23 M 

R$ 15,00 

p/ mês 
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VENTILADOR ARNO 
Mod. 30 CM LUXO 

R$ 49,00 à vista ou 
entr. de R$ 10,00 + 

R$ 6,30 p/mês 

4erto especio* de ""-ncv.ai 

% 

Máq. de Costura ELGIN 
STANDART, d Gab, Mod. B-3 750 

R$ 169,00 à vista ou 
entr. de R$ 34,00 + 

R$ 22 ,00 p/ mês 

TV PHILCO 14 Pol, s/cr PC 1444 

R$ 348,00 à vista ou entr. de R$ 69,00 + R$ 45,00p/ 

Colchão Dalban Solteiro 
D-23 Magiflex 78x14, 

R$ 47,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

R$ 6,00 p/ mês 
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Colchão Dalban Casal 

D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 69,00 à vista ou 

entr. de R$ 14 00 J 

^ ç l/ C/ p/ mês T* ^ 
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FITA 

VÍDEO 

PHILIPS 

R$ 3,00 
1120 m 

a vista 
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Vídeo Cassete PHILCO 4 Cabeças, Controle, PVC 9400 
R$ 419,00 à 

vista ou 
entr. de 

R$ 84,00 + 

R$ 54,00 

pi mês 

l 

w 

Promoção válida até 17/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/NUson 
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Sem apoio 
Mais de uma vez a 

Prefeitura Municipal de 
Açailândia demonstra 
desinteresse para com a 
população açailandense. 
Desta feita é com o já 
tradicional Carnaval da Praça 
da Rodoviária. Não fosse a 
cervejaria Cerpa, que vai 
bancar um trio elétrico e 
banda, o carnaval na Cidade 
do Ferro passaria em branco, 
como outras datas festivas 
passaram. Aliás, o que ainda 
pode ocorrer, é se na sexta- 
feira a energia ainda não 
estiver sido instalada nas 
barracas, única 
responsabilidade da 
Secretaria de Cultura com o 
carnaval este ano. 

Candidatura 
Para surpresa de muitos, 

ontem no programa Cidade 
Alerta, apresentado por 
Orlandq Menezes, na TV 
Cidade, foi lançada uma 
candidatura que ninguém 
esperava: vereador por 
quatro anos Antonio Ferreira 
como candidato a prefeito nas 
próximas eleições e como 
vice, o ex-prefeito Pimentel, 
numa coligação dos partidos 
PSD e PSC. 

Os dois que antes 
apoiavam o deputado 

Deusdete Sampaio, 
resolveram lançar uma 
candidatura independente. 

Pergunta 

• • • 

Essa candidatura não seria 
uma jogada política? 

Polêmica 
E o que está levantando um 

novo programa denominado 
"Pintando o Sete", exibido pela 
TV Amazônia (CNT) aos 
sábados. O programa já está 
causando certas insatisfações, 
principalmente o quadro que 
faz sátira com algumas 
pessoas da nossa sociedade. 
Será que é a carapuça 
servindo? 

Sem estrutura 
A Delegacia de Polícia Civil 

aqui da Cidade do Ferro está 
sem a menor estrutura. A 
população está indignada com 
o tamanho do abandono. 
Como pode uma delegacia 

funcionar sem ter sequer 
uma viatura? 

Reunião 
Está marcada para hoje, 

na Associação Comercial e 
Industrial de Açailândia - 
Acia-, uma reunião com toda 
a sua diretoria, para sem 
dúvida tratar de assuntos 
pertinentes ao interesse da 
categoria. Teremos a 
presença do presidente? 

Baile Municipal 
0 Baile Municipal que 

está sendo organizado por 
equipes de gincana, grupos 
artísticos e pela Secretaria 
de Cultura, será realizado na 
próxima sexta-feira, dia 16 na 
Zoom Danceteria. 

Programação 
Gigantão 

O folião açailandense 
poderá além de se divertir 
prá valer e ainda ganhar 
vários prêmios. 0 nosso 
amigo Miro Ferraz lançou 
uma grande promoção para 
este carnaval: o folião 
adquire um carne pelo preço 
de R$ 12,00, brinca as quatro 
noites e concorre a vários 
prêmios. 

Um alô 

Para o médico Petrônio 
Gonçalves, que vem 
realizando um brilhante 
trabalho à frente do Hospital 
São Sebastião, de sua 
propriedade. 

CERPA 
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Uma questão de classe 

Jl OFERECI TO 

I 

\ / 

CARNA 

/ 

O L 

X -v 

i N 

m | 

W 
L 

* 
17 A 20/02 - 

A 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 
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Dez m geuÉ emprego 
O RESTO É 

BLÁ-BLÁ-BLA 

Governo do Maranhão 

Um Novo Tempo: o tempo do povo 

DcSEMVOLVIMEMTO E HOMESTIDADE 

Presença do (]orpo de Bombeiros e da Polícia Militar ^ 

^.oinoçõo: Sistema Tucanu's de Comunicação 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Happy hour 

No último domingo, a descontração ficou por conta de empresários da city, adeptos a uma boa pescar 

que se reuniram com suas famílias no Clube do Piau, para uma churrascada de confraternização, que 1 

regada a "loura gelada" em homenagem aos novos agregados do clube. 

O Clube do Piau é composto por um número limitado de sócios e situado às margens do rio Tocantins, C 

mesmo ganhou no final de semana mais quatro sócios, que são eles: João Carneiro, Aroldo Herênio, Eniquelson 

(Escal) e Rogério. 

O dia foi propício de muita brincadeira e lazer, tendo como ponto alto da festa, uma hilariante cláusula do 

estatuto, que favorece os veteranos, Ademar Ghiggi, Ademir Ghiggi, Pedro Ivo e Oliveira, acompanhados 

das esposas e filhos a não trabalharem, deixando todos os afazeres para os novos associados. Confira! 
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Um dose de Ditilho, Ademar Ghiggi (Curtume 
Tocantins) c Rogério, novo integrante do c/uhe 

As fotos publicadas na edição de ontem, foram 
cedidas pelo Aquafoto A veterana Elizete Ghiggi com sua câmera indiscreta, flagra 

a soei ali te Suzana Carneiro, saboreando o churrasco 

Rosenda Herênio (Caixa Econômica), lava os pratos sob 
a fiscalização da veterana Mariane 

Crédito 

As fotos publicadas na edição de hoje, foram 
cedidas pelo Fuji Foto Brasil 
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^ nr^uco' Adelaide, Juliana e Andréa: o quarteto jovem que gosta de curtir a natureza CJicados em momento de descontração, Pedro Ivo, João Carneiro, Dr. Oliveira elta (Cer Fortü) 
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Senhor.t i .Alice e a nora Eu rides. Como veterana não dispensou a oportunidade 
de esperar para ser servida A sogra Maria Carvalho e o genro Aroldo Herênio em momentos de lazer 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das I 

Com sm 

«aiasasa^ um programa 

participação na Cidade 

Uuiíkòe Móvel 

m #■ 

interativo 
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Cidade Imperatriz, 15 de fevereiro de 1996 

SfCBCTMM HllieiNU. II «IHINiSTIftfil 
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OBJETO; 

DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 

VALIDADE 
DAS PROPOSTAS; 

ENDEREÇO; 

OBSERVAÇÕES; 

Material de Consumo. Higiene e 
Limpeza 

26/fevereiro/1,996 às 16:00 horas 

30 (trinta) DIAS 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Rua Rui Barbosa n0 201 - centro 

Licitação do tipo MENOR PREÇO e 
que será regida pela Lei n0 8.666, de 
21/06/93 com redação dada pela Lei n0 

8.883, de 22/06/94. Os interessados 
poderão adquirir as Cartas-Convites e 
obter as informações na Comissão 
Permanente de licitação, na Secreta 
ria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, situada no Prédio 
da Prefeitura Municipal, na Rua Rui 
Barbosa n0 201 - centro, durante o 
horário de expediente das 08:00 às 
12;00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

Imperatriz, 14 de fevereiro de 1.996 

FRANCISCO SENA LEAL 
Presidente da CPL 

Visto; 

DR. JOÃO FERREIRA CALADO NETO 
Secretário Municipal de Administração 

e Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

nm IH 
DOS RECURSOS DO FUNDO 

Ari. 4* - São recailas do Fundo- 
Ooaçôos dc contribuintes do Imposto de renda ou uc-lros intenlivos Itioaia 
Dolaçío eonsiflnad» amiaHiienle no oiçnmenlo murmjpal e a-, véeba.i 
adicionais que a lei estabelecer no decurso do período, 
Ootaçôos, auxílios, comiitKiiçõo.s. subvenções, Uanslerèncias e íBijadaf 
de entidades nacionais e . inlernaaonais goveiiiaBSenia» c- não- 
govemamernais 

IV - Produto de apücações dos recureos disponíveis r. de venda de inaterifris, 
publicações e eventos 

V - Remuneração oriunda de aplicações (tnanceitas respeitada a legislação em 
vigor 

VI- Multas ptevislas no ait. 214 da Lei n° 8.069 de 13 d» Julho de 1 890. e 
oriundas de infrações descritas na relerido L<" 

Vil - Receitas advindas de convênios, acordos e contratos iSmados eirtie o 
Mumcipio e insiauiçftcs piivadas o públicas federais, estaduais, 
inleinacionais. para repasse a entidades jjóvemaméntais e não- 
governamentais exoculoias de programas do projeto do Piano dc Ação 
Municipal, 

§1' - As receitas descritas neste artigo serão deposüadas obrigatotiamortte em 
conl» especial a ser aberla e mantida em agência de eslnliolecímenlo ofltíal de crédito 

§2° - A aplicação dos recursos de natureza financeira depcivderá da existência 
de disponibilidade em função do cumprimenlo de ptogramação e dc previa auloiização do 
Conselho Munldpal de Direitos 

DOS AttVOS DO FUNDO 

Ari, 5' - Constituem anvos do Fundo: 
I - DisponiWtdado monelárias cm banens oriundos das reoeit.is especílioas no 

artigo anlertor, 
II - Diiettos que porveitlura vier a constituir 
III - Bens móveis e imóveis, com ou som ônus, destinedos a execução dos 

programas e projetos do Plano de Açüo Municipal 
Parãgial* Único - Anualmente se prccessotã o inveritàrto dos bens de rtitetlos 

vinculados ao Fundo. 

DOS PASSIVOS OO FUNDO 

An. 6' - Consirtuetn passivos do Fundo as obrigações de qualquer natureza que 
porvenlura o Município venha assumir de comum acordo com o Conselho Mdnicipai de Direitos 
para implemenlação do Plano de Ação Municipal. 

V' 

V- 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

iEIN* 780/95 

RatHlamsma ■ Funda Mnmcmsi ««» mreftes U 
Criançi« <« Uohitcwita M ctnarta tf» lnB»r»trti-lli. 
I tf i satrat imtrttfnclsi. 

0 INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ no faço saber a 
Iodos os seus habíianies que a Câmaia da Vereadores aprovou e eu saneio o seguinte Lei- 

CAPtrvie i 

SfÇÍO I 
DOS OBJETIVOS 

Ail 1* - Fica reguíamentado o Fundo Municipal dos Duefíos da Criança e do 
Adolescente, que lem por objelivo criai condições financeiras e du adininislraçâo dos recursos 
deslinados so deseirvolvirnanlo das ações de atendimento á criança e ao adolescenle e que 
com!Jfeetídem, 

1 • Programas de proteção especial às crianças e adolescentes expostos a 
situação de risco pessoal e social, cujas necessidados de alençío 
extrapolam o Smbilo de atuação das políticas sociais básicas c 
assistonciais. 

II - Projetos de pesquisas, dc ostudos e de capacitação de rectmos humanos 
necossãrios a elaboração e à implantação do Plano Municipal dc Ação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescenle, cujo valor não exceda 
10% dos recursos do Fundo. 

lli - Projetes de comunicação e divulgação dc ações Ce defesa dos altertos da 
criança e <(o adotescnnle cujo valor não exceda 05% dos recursos dc 
Fundo 

IV- Em caiáler suplelivo, transitório e excepcional dc acordo com as 
deliberações do Conselho Municipal de Direitos, projetos de Políticas 
Sociais Básicas e de Assislcncia Social Especializada para Crianças o 
Adolescenres que delas necAssilaiem, desde que o Município comprove 
aplicação tios percentuais definidos constilucionalmenle em Pmiclos de Políticas Básicas o Assistência Especializada, bom como dcsenvclvirtienio 
de esforços para carreamemo de recursos a esses projetos. 

Parágrafo Único - Os rocureos do Fundo serão administrados segundo o Plano de 
Aplicação aprovado pelo Conselrio Municipal dos Direitos da Criança e do Adoiescenle. 

OArtrns 11 
DA OPERACIONALIZAÇÂO DO FUNDO 

SÍÇ*» I 
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO 

Ari 2* - O Fundo hemí subordinado operacionalinenlr. à Secretaria Municipal do Promoção Social, que o Executivo Muiucipai e o Cuiisdiio Municipal dos Diteiloa da Criança e do Adoiesoenio elegem para execução do orçamento e contabilidade dos recursos do mesmo 

r-RSFSÍTUSA MUMCXí-ÁX. 
mpmmwz - mrnmi^o 

SÍÇÃS 
DO CBÇMítENlme ÜÁ Cü?a ASILÍDACÍ 

PHi * ■ BO ORÇAMENTO 
Al. v • O ÇfÇJtrtiftdf!» çp Ftoyto c-vido.x-irt íi xAt-cos, fm-comís do P:irt:> dc Açáo M.-ÇtçngSJ. pl^sjvrtíirif' f« piccX' :< •r<- O:?:*'*'-;*--*-:-'•••■ 

phrtçifxw.tja :»i;»ef«ix!!:.;e •> da .jtwafcía-íe 
Üf1 - O otçiWKídu <K: Funtid inicgrai-i <v vcMcrto <#> Huu-típíp sm «.-..cia ao pf.ricçxd tU> uhisát:». 
52' ■ O pfiça-r.ç.sic iiç F.ósf-.v a.>>, i x «ixtte.vççSn ç ::■> :«;< o.co.coj. us asfabsuxrja;. p- isgic&çôs ix,".l:<is«<-.. 

mmM u 
DACÍNTABL.FDADR 

Ait. 8'* ■ A cwiíapiiKín.io iu runtK; «d-qLfca: t«f: frtàrSvg «vMíBFriar a sSaaçSd 
finrstr»;». paMm.-imai a .vça ixí-i;co tnifo* í vixJ». •x-x-fx-wos «• pxt-íc-s c we** 

afx-fad.Tas ox upiânurKe:; 
AP 5* - A íáto :-:fgan:;.ada da fwr.t-a o fwx-:ir..uss 

Idfiçfa* ile .vwtlroie- jvãvíp -Oldcoa^aiae 't.&X&xjyvi» o :1o •c.-ixo-». •i:-.--.:vvv "Ao o;i-v::n» ... 
sjxcxr cvsfco •Jcs soiVjçpS: k, izXfíc-itwtflI.ériXrntd, dr; «üítqrsats- >> sou dbfeiAJd 5C"!- pr-no 
Atwfta^çi <-.8«8!fcsf ,>4 Í.íitfiaassiufctófca. 

An «a - a osctúiii.vçío rj-iiávif sorSfpiia jxtfn rSjssivMH 

J'*- A.«etàb:r«atts widdá tftstpi.cs ai-miío: ds ci-iAo CMIUS V;- dos custos das serviços . ■ ■ i . 

S?"- üntc«d«óse pB»-'leiísàfjo .dc e«::'>o oa h»í»sset<ts. íí;ózsã-s 'ifo' táeítSa c desaota» dc Fundo s dímjis tíftíéarisfíSí^s exigidas jefe A«"jo,iTfe:áçíp 
íXitíneiM. 

J3*" As .■io::iofis».-«.>3os' e us ••cijci-rv.'. r-.rortoraios pAso»xc s rv.toçmí y g<«.| íc Mi;:úõip:õ. 

CA 2KSCÚÇÂC, ORÇÁÍÍ EMTÃR» 

DAS TíF-SPESAS 
Art. 11 lir:0:!d;toiio:idrt ApAs S íivíwkçSo da i.o: <lo Oojtérrciiio; ;; f.r.-i viív :: Wrroieijwt rio Fiqmacife» .'tççiol sitlimotem no Çoosotfaz MaaináKd v qarlro d:, xpanoçõ.-; .-ios 

.-ecwsos <'.o Fundo paia maxar cs pmeramas « wrdntvú rin Plírw dc Aç-J;.-. yinit;-;. at 
Alf. '-s ■ Mep:<!or.|:<-s-} sé:« ioaiizx-ia : a oaía-ftáíia. xuroir.-.açSo 

Rwágfatc Única - Para cs ca ws rio ioeiRViíucfn,'. e cmis.-.rioí cía.npníárias podetSa sei >t$::ásri«a os sóditos .adLivridio sujSc.tieMa.vs. .<• oSixvú-ás. av:Wij>:íi>;. puo:»( v abOffrn pc - rloqretcrto R«sc:fljyO,. 
M. 13- Aíespos? SoFtitvíoseWíisliruiiS ;:o: 

m. 
PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

SEÇtó U 
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 

Art. 3» - São atnbulções do Secielárlo Municipal de Promoção Sócia! 
l- Coordenar a execução da upHcação dos recuisos do Fundo tf» 

acordo com o Plano de Ação Municipal devklamenlo apiovado peto 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescenle 

II - Subinelei ao Conselho Municipal de Direitos o Plano de Aplicação a 
cargo do Fundo, cm consonância com o Plano de Ação Municipal dos 
Dirèílns da Criança e do Adolescente e com o orçamenlc municipal 

|il - Submeter ao Conselho Municipal de Direitos as demonsirações mensais de 
receiias e despesas do Fundo 

iV - Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das 
despesas do Fundo 

V - Tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações detiiiidas eir convênios e/ou contratos pmposlos polo Conselho Municipal de Direitos c» 
firmados pelo Prefeito Municipal. 

VI- Preparar as demonstrações mensais de receitas e despesas a serem 
encaminhadas ao Conselho Municipal dc Diieilos. 

Vil - Manter os controles necessários à execução orçnmemàtia do Fumlo 
referente a empenhos, liquidação o pngnmenin das despesas e aos 
recebimentos tias receitas do Fundo 

VIU - Manter em coordenação com o setor de paltimõnic no Fundo os 
controles necessários sobre os bens patrimnnia s com carga ao Fimto 

IX - Encaminhar a Contabilidade Geral do Município: 
B) mensalmente, as demonstrações de. receites c despesos: 
b) trimestralmente, os inventários de bons mateúajs e serviços 
c) anualmente, o inventário dos bens móveis c Imóveis o o balanço geral do 

Fundo. 
X - Firmar, com o responsável pelo comrale da execução «çamerdàtia. as 

demonstrações mencionadas anleiiormenle. 
XI - Provklariciar. junto á Contabilidade Gerai do Município, as demunsttaçòes 

que indiquem a situação econômico (inanccira geral dn Fundo. 
XII - Apresentar ao Conselho Municipal dn Direitos a análise e a avaliação da 

situação econômico tinanceifa do Fundo, detectadas nas demonslrações mencionadas. 
Xill - Manter os conlrotes necessários dos contratos c convênios dc eyccuç/io de 

prugiamas e projelcs do Plano Municipal de Ação (limados com 
msliluições governamentais e hSn-gnvemamenlais. 

XIV - Mariier o conlrote necessário rias receitas do Fundo estabelecidas no art 
y 

XV- Encaminhar ao Conselho Municipal de Direitos rçiatõrios mensais dc acompanliarnenío e avaliação da execução orçamentária dos programas c 
projetos do Piano de Ação Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

SEÇüe nr 
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE 

SUBSfCÀO I 
DO ORÇAMENIO 

Art 7* - O orçamerilo ik> Fuwlir evMencisrá as poiilicas. diretiizes o fogramas dn 
Ptaoo de Ação Municipal, observndos o piano filunsiuinl a l ei de Diretrizes Orçamentarias e os 
princípios da universalidade o da anuaiidade. 

§1* - D orçamento do Fundo integrará o orçamente dn MuMcipio. em otieCrér-jn ao pnnnipKida unidade 
§2* - O orçamento do Fundo observará, na sua elaboração e na sua exacuçâo. 

os padrões e normas estabelecidas na legislação perlinente 

SOBSEÇlD n 
DA CONTABILIDADE 

Ari 8° - A contabilidade do Fundo Municipal Ipm por obrtlrvo cvmct: ia' a situação 
financeira patrimonial e orçamentária tio próprio Fungo, observados os padrões e normas 
eslabelecirias na legislação pertinome. 

Aií 9" - A contabilidade será organizaria de forma a permirir o exercido das suas 
funções de controla prévio, concomitante ». subsequente e de informar, inclusive de aiiropria- e 
apurar custos dos serviços e, consequentemente, tie conctelizar o «eu ol^etívn bem como 
inteiprelar e analisar os rosuásrfes bbhdns 

Art. 10 - A escrituração contábil será leila pelo móltxlo rias partidas dob-art-a-, 
SI" - A contabilidade emitirá relatórios mensais de qsslão inclusive dos custos dos serviços. 
§2'- Entende-se por relalúno de geslSú ..s baianclí s meusais da uui rta >• despesas dn Fiinao e demais dmnoradmçõev exiq.las pela AdmiitstraçSn e pela legislação 

pertinente 
§3' As demonstrações e os rotatórios produzidos passaião n iniegrar a 

contabilidade gerai do Municipio, 

SfÇÜS V 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 

DAS DESPESAS 
Ari 11 - bnedialamente após a publrcação da Lei de Oiçamonlo. o JVscmlár.n 

Municipal tie Piomoção Social subnutleié ik> Consclfrc Municipal o quartio de apiicnçãn «os 
recursos do Fundo para apoiar os programas e ptoiclos do Plano de Ação Municipal. 

Ari 12 - Nenhuma despesa sem matizada sem a necessária -uítnnzação 
orçamentária 

Paiáginfo único - Pata os casos de iosuliciípcias e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei c 
abertos por deoctn do Executivo 

Art 13 - A desrresa dn Fundo se consltlurfé de 

Seja mais um dos assinantes do Jornal Capital 

Jornal Capitai, o seu líder diário 

Filhotes de Rottweiler 

O melhor cão de guarda do mundo 

Vendo 
ratar pelo fone: 723-1122 horário comercial com 

Vinícius 

Gráfica Jai 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. T 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MEL 

■ ■ 

rdim 

RA3ÂLHAMOS COM 

HORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingnes, n0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1545 
Bívuggue sua empresa. 

esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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I m p v r a ( r i z , 
a p r o x i m a d a rn v n t c 
quatrocentos mil habitantes e, 
com um passado político que 
não é digno de uma cidade que 
cresceu e se desenvolveu, 
principalmente às custas da 
fertilidade do solo 
maranhense. 

Sabemos contudo, que 
apesar da localização 
geográfica privilegiada, ainda 
é necessário contar com o 
apoio total e irrestrito dos 
nossos governantes. 
Portanto, como este é um ano 
eleitoral, é bom que se reflita 
s* )bre o nosso passado político 
e. escolha com 
responsabilidade seus 
representantes no próximo 
dia de outubro. 

Sua melhor arma, é sem 
dúvida nenhuma o seu voto. 
Votando com 
responsabilidade você estará 
pre|)arando um futuro melhor 
paraa nossa cidade. 

Leitura 

gostar de ler. Sabemos contudo, 
que apesar de muitas 
divergências nas opiniões, 
constatamos que o hábito da 
leitura já começa a fazer parte 
do dia-a-dia do imperatrizense. 

km razão disso, obervamos 
o grande fluxo de pessoas em 
quase todas as livrarias da cidade 
e. o que é mais interessante, é 
que o movimento não se deu 
apenas para a aquisição de 
material escolar, mas sim, jjara 
a leitura mesmo. 

Trafegabilidade 

l 'ma pesquisa revelou que 
o imperatrizense de uma 
forma generalizada, ê 
preguiçoso e tem fama de não 

Final de março já se 
aproximando c, 
consequentemente o final de 
mais uma administração 
municipal que, como todas as 
outras, reconhecemos também 
suas falhas. 

No entanto, já é público e 
notorio que de quando em 
quando costuma-se surgir 
movimentos de opinião pública 
reclamando surpreendentes 
demonstrações. 

As ruas de Imperatriz, 
apesar dos serviços de 
recuperação realizados 
recentemente, e das chuvas que 

vêm caindo ultimamente 
sobre a cidade, não foram 
suficientes para impedirem o 
aumento das crateras, 
tornando quase impossível o 
tráfego de veículos em vários 
setores. 

Guarda 
A guarda mirim, que tem 

sido um dos projetos mais 
edificantes da Secretaria de 
Promoção Social e. com essa 
visão entregou anteontem 
certificados para a guarda 
mirim, com participação de 
várias autoridades, entre elas 
o interventor Fldon Marques. 

Contudo, além da 
cerimônia de entrega dos 
certificados, foi inaugurada 
também a casa do educador, 
que terá como finalidade 
princiiial a realização de cursos 
de tapeçaria e outros para os 
menores carentes. 

Desemprego 
km meio a tantas 

informações, contraditórias ou 
não, constatamos que o 
número de desempregados 
aqui na em Imperatriz, não e 
tão grande como se parece. 

Conforme dados de uma 
fonte citadina, revelaram que 
apesar das constantes 
afirmações de que o 
desemprego continua 
imperante na cidade, 
constatamos que por incrível 
que pareça, está mesmo é 
faltando mão de obra 
qualificada na cidade. Será 
realmente um novo tempo? 

Cesta básica 
Apesar das aparências de 

estabilidade nos preços, 
constatamos através de uma 
denúncia, que os produtos 
que compõem a cesta básica 
continua aumentando na 
cidade. 
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QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DEEIÍTRADAE 

SALux^ 

FINs CIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

: sm mmrnmm 
■ lill 
Ü 

m n 

« 

mm • 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

: m 'Ç- 
mmm :■■■ ãsr*: 

mâ 

Automóveis e Peças Capri Líd» 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Clube Recreativo Tocantins 

«• 

li t» 
»• 

• • 

m \m 

í* 

Í 

Do Clube Recreativo Tocantins 

Vá e leve sua família. Dias 

17,18,19 e 20 de fevereiro 

na Sede Campestre do 

' Clube, a partir das 221i00. 

Os matinês terão a 

participação do 

Grupo Baby Cats, 

com início às 11 hOO 

Com animação do 

Conjunto Mossa Skpw c * 

Manda Araguaia 

Zocantins 

# 
*># - 

% 
# # # 

aL JW 

% 
# tf 

-#■ m 

I 
Contratamos 40 seguranças, 02 

médicos, 06 enfermeiros e usaremos 
somente cervejas e refrigerantes em lata. 

Sucesso com segtfrlnça 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o 
cliente. 

METODOLOGIA Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA: 

- O que é "ATENDER" - conceituação moderna; 
- Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- O profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas; 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes majs freqüentes; 
- A abordagem; 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência: 
- O preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- O fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. % 

Instrutor: Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Dj -ação: 15:00 hs. aulas 
Pe> -áom De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
~' aI. Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, ne 1250 - Centro 
Horário; Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00 
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WAPITAL Polícia Imperatriz, 15 de fevereiro de 1996 

Roseana esquece segurança em Imperatriz 

Os casos de violência continuam acontecendo, mas a governadora 

prefere fazer uma viagem para a China do que manter um diálogo franco com o povo maranhense 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

Enquanto a governadora 
Roseana Sarney passeia na 
China, o Maranhão fica 
colocado em segundo plano, 
sobretudo a Região 
Tocantina, onde ela teve 
expressiva votação. O tempo 
urge e torna-se necessário 
que a Chefe do Executivo 
trabalhe no sentido de 
viabilizar projetos que visem 
mudar a imagem negativa que 
sua administração possui, 
hoje, em todos os municípios 
do Estado. 

Imperatriz, a maior cidade 
do Maranhão, reivindica tudo. 
Até hoje, desde que foi (deita, 
Roseana Sarney não tentou, 
ao menos, anunciar projetos 
com a finalidade de tirar a 
cidade do quadro de atraso. 

O setor de segurança 
pública padece em razão do 
descaso da governadora, que 
deveria trabalhar. Agir com o 
propósito de ficar nos anais da 
história como a primeira 
mulher eleita, em voto direto 
e com o aval popular, ao cargo 
de governadora do Brasil. 

Entretanto, verifica-se o 
contrário. Todas as delegacias 
locais funcionam de forma 

precana e graças ao 
empenho, a força de trabalho 
dos policiais e, claro, dos 
delegados. 

Vários crimes já 
aconteceram e os 
responsáveis estão livres, 
soltos como pássaros num dia 
ensolarado. Até gozam das 
condições precárias, ridículas 
mesmo, em que se encontram 
o aparelho policial de 
Imperatriz. 

As fugas acontecem todos 
os dias na Central de Custódia 
de Presos de Justiça, CCPJ, 
localizada no Parque do 
Buriti, região do bairro 
Bacuri. Construído para ser 
um presidio modelo da região 
sul-maranhense, a CCPJ 
serve apenas para piorar o 
comportamento das pessoas 
que lá são presas. 

A reclamação é geral. 
Presos e soldados da Polícia 
Militar afirmam que a CCPJ 
já deveria ter sofrido uma 
reforma radical, como forma 
de mudar sua imagem junto 
aos diversos segmentos da 
sociedade tocantina. 

A Diretoria Regional de 
Segurança Pública sente na 
pele a falta de apoio 
demonstrado pelo Governo 
Roseana Sarney. Os 

benefícios solicitados 
parecem utopias, tendo em 
vista que poucos deles são 
lidos pela governadora e seus 
secretários. 

Coordenar algum órgão de 
segurança pública nesta parte 
do Estado é o mesmo que 
jx dir |)ara ser internado numa 
Unidade de Terapia Intensiva, 
U 11, pois a curto espaço de 
tempo a pessoa estará 
sofrendo de problemas 
cardíacos. O slress levará á 
bancarrota. A missão deve ser 
dada ao Rambo, Bradoque, 
Rocky, Exterminador do 
Futuro ou ao Incrível Muck. 
Caso contrário, estará fadada 
ao fracasso, pois ninguém tem 
o poder dos super-heróis do 
cinema. 

Desde a sua fundação, que 
o Jornal Capital vem 
cobrindo os bastidores 
policiais de Imperatriz. Por 
isso, tem um vasto acervo que 
permite-lhe asseverar que, se 
não houver interesse do 
Governo do Estado em sanar 
pelo menos os problemas 
básicos, os casos de violência 
continuarão tomando conta de 
Imperatriz, principalmente 
nos bairros afastados da 
região central. 

O setor de segurança local 

capenga e pede socorro a 
Roseana Sarney. A 
governadora, assim que voltar 
da China, deve sentar com 
seus secretários, no Palácio 
Henrique de La Rocque, e 
estudar uma solução 
rápida e inteligente para o 
problema. O povo exige 
projetos de longa duração, 
nada de paliativos. 

Até agora, uma coisa é 
certa: o "novo tempo" ainda 
não chegou por aqui. O povo 
vive assustado. Lojas 
localizadas até no centro 
comercial estão sendo 
arrombadas e, as vezes, em 
plena luz do dia. Que ousadia 
dos assaltantes e 
arrombadores. E um 
verdadeiro desrespeito ao 
Governo Estadual. 
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Roseana Sarney não investe na Segurança Pública 

Transluz e Vale do Sol 

Transporta e Vende 

Areia, seixo e serviços de terraplanagem 

Rua Hermes da Fonseca, 35 - Fone: 721-6138 e 721-4300 
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AGITE SEU 

VERÃO COM 

AVENTURAI 

Documentos 

Perdidos 

Dr. Pacheco comunica que perdeu uma pasta preta 
(de médico) contendo vários objetos: 

01 tensiõmetro Americano 
(aparelho de pressão) 1 cartão de crédito 
1 estetoscópio Varig Visa 
1 martelo 2 cartões de saúde 
1 diapazão Bradesco em nome de Sandra 
1 oftalmoscópio Mesquita de Macedo Pacheco 
2 agendas grandes 1 talão de cheque 
2 agendas pequenas Bradesco 
1 agencia eletrônica 4 certificados de cinco 
1 chaveiro contendo mil milhas caria (Ismyle) 

varias chaves 1 cartão Ismyle 
1 cartão de crédito do Pede a quem encontrar, 
Banco do Brasil favor devolver na Clineuro, na 

1 cartão de crédito do rua Luís Domingues, próximo 
Bradesco ao Hospital Santa Maria , que 

1 cartão de crédito Pan- será Ik-iii recomiiensado. 
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A Juliane Cosméticos 

avisa que precisa de vendedores 

externo para trabalhar com 

catálogos. Os interessados 

procurar na rua 3 de junho, 

307 na Vila Lobão, ou ligar 

723-3300 c/Maria. A 

cada 35 itens vendidos, o , 

vendedor tem direito a um cupom para 

concorrer a vários prêmios. 
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QUA RTA 

EDIÇÃO 

DE «JOÃO 

LISBOA - 

DIA 03 DE 

MARÇO 

BANDA BUM 

BUM DE BEBÊ 

E TRIO ^tERPA 

L 

Primeiro domingo de 

março na praça do 

~ado, em João 

Lisboa, a partir das 16 

horas 

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ - DIA XO DE MARÇO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a partir das 16 horas  


