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■Jmperatriz 

Aeroporto - - ^ j 

podeXr vai instalar sete postos de saúde 
com 

noturnos 

Foi confirmado o 
interesse da Penla 
Traasportes Aéreos em 
operar com vôos noturnos 
no Aeroporto de I m} >erat riz. 
A direvão do acro|>orto t4slá 
estudando com otitrus 
empresas a |K>ssil>i]idade de 
ojx rar com novas rotas no 
período noturno, 
principalmente as linhas de 
Brasília rumo a Belém, que 
{lassam no espavo aéreo 
próximo à cidade, com 
possibilidades bastante 
concretas de aumentar o 
movimento no Aeroj,)orto de 
Imiieratriz. Página 4C. 

■ Educação 

MEC envia 

material 

para 

escolas 

Os recursos para 

reforma e manutenção das 

escolas públicas foram 

convertidos em material 

para essas obras e já estão 

chegando ao Ginásio 

Fiqueninho, de onde estão 

sendo distribuídas para as 
unidades educacionais, de 

acordo com os pedidos 

formulados e os valores 

definidos. Pelo menos três 

escolas já estão recebendo 

material solicitado para a 

reforma do seu espaço 

físico. Página 3C. 

A Secretaria de Saúde de 
Imperatriz já está se 
movimentando no sentido de 
colocar em funcionamento mais 
7 postos de saúde no perímetro 
urbano da cidade; Vilinha e 
Parque Anhanguera deverão ter 
seus novos postos de saúde 
funcionando em breve, já que 
contam com locais em 
disponibilidade imediata para 
que tal aconteça. A Vila 
Cafeteira deverá ser o terceiro 
bairro a ter seu atendimento na 
saúde em funcionamento, já que 
está sendo definido um local 
para que seja instalada mais 
uma unidade de atendimento 
médico da Secretaria de Saúde. 
O objetivo primordial dessa 
meta traçada pelo secretário 
Carlos Amorim com o prefeito 
Ildon Marques de Souza é 
descentralizar o atendimento 
médico, levando para essas 
comunidades a proximidade 
dos recursos para que haja uma 
triagem clínica setorizada, antes 
que se abarrote os hospitais 
emergenciais de problemas que 

  podem ser tratados com jjQ^jfc-rp,, n; I iifiníMITI    i -ja • iw* 
O sccreLírio dn Smíde Carlos Amorim ■ na foto com Ildon Marques • vem priorizando as ações assistenciais de sua pasta -antecedência. Pagina 3B. 
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Infra 

Campanha de limpeza 

pública começa no Bacuri 

Indicadores 

j Dólar Comercial 
i Compra..   RS 1,0197 ; 

Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.034 
Dólar Paralelo 
Venda   RS 1.039 5 
Dólar Turismo 
Compra RS 1.0010 : 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 

i Venda R$ 12.57 : 
Poupança 

: Rendimento — 1.1275% ; 
Ufir (até dezembro) 

: VdlOI ' ' R$ 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro  RS 112.00 i 
Salário Família 
Valor R$7.66 : 
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Arnaldo Alencar 

Líder quer reeleição 

na Câmara Municipal 

O líder do Governo na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, Arnaldo Alencar, 
pretende apresentar o projeto 
de modificação do Regimento 
Interno do Legislativo, no 
sentido de que seja permitida 
a reeleição do presidente da 

■ Senado Federal 

casa. Nesse sentido ele deve 
contar também com o apoio 
do atual presidente Valmir 
Izídio e a simpatia da maioria 
dos vereadores 
imperatrizenses, que vê a 
matéria sem restrições. 
Página 3A. • 
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A Infra começou a executar a campanha de limpeza da 

Um dos problemas mais 
sérios que assolam as grandes 
metrópoles é a questão lixo 
urbano, que continua sem unia 
solução viável no Brasil, onde 
as usinas de' reciclagem existem 
em número bastante reduzido 
("m relação à necessidade do 
País. Imperatriz vive essa 
realidade que acompanha os 
moradores dos bairros mais 
populosos, onde o volume de 

lixo é considerável e precisa 
contar com um recolhimento 
sistemático dos dejetos 
urbanos, apesar, também, da 
necessidade de se coletar o lixo 
que vem sendo acumulado ao 
longo dos meses em terrenos 
baldios e áreas ermas, onde a 
própria população não tem 
colaborado muito, ajudando a 
aumentar esse volume 
depositando diariamente lixo 

cidade pelo bairro Bacüri 
nessas áreas. Agora a Infra 
deflagrou uma operação 
limpeza no bairro Bacuri e 
espera contar com a 
colaboração da própria 
população no sentido de não 
mais depositarem seus restos 
urbanos em sacolas para 
facilitar o seu recolhimento. 
Todos os bairros deverão ser 
atingidos por essa campanha. 
Página 3B. 

ACM é o novo 

presidente 

De nada adiantou a 
movimentação do PMDB em 
querer eleger íris Resende, 
Antonio Carlos Magalhães - 
PFL-BA - ganhou com 52 
votos contra 29 de íris. Hoje 
acontece a eleição na Câmara 
dos Deputados Federais, que 

tem três candidatos; Michel 
Temer - PMDB-SP; Prisco 
Viana - PPB-BA; e Osvaldo 
Campos - PSDB-PE. O 
Palácio do Planalto já tentou 
desarticular a candidatura de 
Osvaldo Campos em favor de 
Michel Temer. Página 4B. 

Recuperação das rúas 

depende do clima 

O diretor do Departamento Municipal de Estradas de 
Rodagem - Dmer, engenheiro José de Ribamar Santos Silva, 
afirmou hoje que já estão sendo realizadas as obras de 
restauração do corredor dc transportes coletivos em 
Imperatriz, mas que para que se cumpra os prazos 
determinados para a conclusão dos trabalhos é necessário 
contar com a diminuição das chuvas que vêm caindo na região. 
Página 2C. 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL ESPORTE PO 

Líder, mentor e porta 

voz da oposição 
Página 3A 

Quando a coruja 

justifica o morcego 
Página 3B 

Semus na Beira-Rio 

no carnaval 
Página 28 

Prefeito de João Lisboa 

retorna hoje de São Luís 

Página 2C 

WÊÊXM - mmymm* . . ... . 

SAAD contrata Rodoviária é área 

Mariano Neto de risco 
Página 6A Página fí* 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor: 
Recentemente, ao 

colocar uma carta simples 
nos Correios, paguei 16 
centavos pela entrega da 
correspondência. Havia 
adquirido o envelope por 
sete centavos e no total 
gastei 23 centavos com o 
envelope e com a 
postagem. Depois, fiz outra 
carta. Só que dobrei, 
coloquei etiqueta e não 
usei o modelo tradicional 
de carta com envelope, na 
tentativa de economizar. Ao 
colocar a correspondência 
nos Correios tive que pagar 
23 centavos. 

Explicaram-se que essa 
era a tarifa para pessoa 
jurídica. Depois, constatei 
que o preço era mesmo de 
16 centavos. Os 23 
centavos são cobrados 
apenas quando a 
correspondência é 
etiquetada e sem envelope. 
Isto é, os Correios cobram 
por uma coisa que não 
vende e nós estávamos 
pensando estar 
economizando ao usar 
etiquetas. Gostaria de 
receber explicações dos 
Correios e aviso que 
guardei os recibos. E certo 
que a tarifa é reduzida, mas 
as pessoas seguramente 
não sabem que isto está 
acontecendo nem qual é a 
explicação dos Correios. 
Gostaria também que me 
esclarecessem a respeito 
do fato de muitas vezes 
violarem correspondência, 
e até trocar objetos de 
maior valor por um de 
menor, como já aconteceu 
com uma vizinha, que teve 
um relógio seu trocado por 
um usado por um dos 
funcionários dos Correios, 
que inclusive presenteou o 
seu filho com um objeto 
que pertencia a outra 
pessoa. 

Alcione Dias Peleja 
Setor Rodoviário 

Sr Editor: 
Leio o espaço reservado 

ao leitor todos os dias, e é 
incrível, mas nunca me 
deparei com nenhuma carta 
de pessoas elogiando o 
trabalho desenvolvido por 
nossas autoridades. 

Mas na realidade, não é 
um fato de causar 
admiração, pois eu também 
estou escrevendo 
justamente para fazer 
reivindicações para o bairro 
onde resido. 

O nosso maior problema 
é a falta de policiamento, 
não existe ronda policial 
neste bairro, e muito 
menos um posto policial. 
Aqui são os próprios 
moradores que resolvem 
seus problemas policiais. 
Como recorrer às 
autoridades responsáveis 
pela nossa segurança? O 
posto policial mais próximo 
fica localizado no bairro 
Santa Rita, e lá os veículos 
utilizados pelo.s agentes são 
bicicletas. Dá para imaginar 
policiais perseguindo 
bandidos montados em 
bicicletas? Estamos nas 
mãos de Deus, não temos a 
quem chamar em caso de 
emergência. 

Genuíno Tavares 
Jardim Planalto 

A matemática do delírio 

Os fractais foram descobertos 

em 1975 pelo polonês radicado nos EUA, Benoit 

Mandelvrot, um funcionário da IBM 
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Estes planetas foram criados com equações para analizar turbulências 

Segundo o velho Euclides, 
matemático grego que viveu 
cerca de 2 200 anos atrás, 
existem figuras que não têm 
dimensão, ou melhor, têm 
dimensão 0. E o caso dos 
pontos, como este ponto final 
(.). Uma linha, por sua vez, é 
algo com uma única dimensão. 
Para conhecer qual a área de 
uma figura, é necessário 
multiplicar dois números - o do 
comprimento pelo da largura. 
Do mesmo modo, um bloco 
possui três dimensões, porque 
precisamos multiplicar três 
números (comprimento, 
largura e altura) para saber 
qual o seu volume. Euclides 
eslava certo. Mas não 
resolveu todo o problema. 

Os contornos das 
montanhas, a superfície dos 
pulmões humanos, a trajetória 
das gotículas de água quando 
penetram na terra - existe uma 
infinidade de fenômenos na 
natureza que, graças à sua 
irregularidade, não podem 
ser descritos j^Ór essa 
geometria toda certinha. E 
preciso apelar para 
complicados cálculos que 
resultam nas chamadas 
dimensões fracionárias - 
como a dimensão 0,5, por 
exemplo, típica de um objeto 
que é mais do que um simples 
ponto com dimensão zero, 
porém menos do que uma 
linha com dimensão 1. Só a 
chamada geometria dos 
fractais consegue descrevê-lo. 

Essa nova área das 

ciências matemáticas vem 
tendo uma enorme aplicação. 
Para os biólogos, ajuda a 
compreender o crescimento 
das plantas. Para os físicos, 
possibilita o estudo de 
superfícies intrincadas. Para 
os médicos, dá uma nova 
visão da anatomia interna do 
corpo. Enfim, não faltam 
exemplos. Um dos mais belos 
- e, sem dúvida, o mais 
colorido - é o uso dos factais 
na arte. Quando os 
computadores são 
alimentados com equações, 
eles criam magníficos 
desenhos abstratos. E o que 

você poderá ver nas 
ilustrações do inglês Greg 
Sams e no trabalho do Grupo 
Fractarte, formado por três 
1 )esq u isadores ])aul istanos. 

O artista digita uma 
equação. A partir daí, o 
computador faz literalmente 
milhões de cálculos e vai 
desenhando os fractais, 
imagens cuja riqueza de 
detalhes só perde para a 
própria realidade. 

Com uma das primeiras 
fórmulas usadas pelo criador 
dos fractais, o inglês Greg 
Sams obteve esta, uma espécie 
de galáxia. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

lldon retorna 
O prefeito lldon Marques 

de Souza retorna hoje de 
Brasília após manter encontro 
com a cúpula do PMDB 
nacional. O chefe de poder 
executivo imperatrizense 
também manteve 
conversações com dirigentes 
de órgãos do Governo 
Federal, bem como com 
parlamentares da bancada 
federal maranhense. 

E agora? 
Com a aprovação da 

reforma administrativa pelo 
Poder Legislativo 
imperatrizense, a hora é 
arregaçar as mangas e iniêiar 
o cumprimento das 
tradicionais promessas de 
campanha. E enorme a 
expectativa da população em 
relação ao governo nascido da 
Coligação Imperatriz Somos 
nós, principalmente as 
comunidades da prefeitura 
que têm sofrido com a 
escassez de investimentos 
governamentais. 

ACM venceu 
Antônio Carlos Magalhães 

(PFL-BA) é o novo presidente 
do Senado Federal, em 
substituição ao senador José 
Sarney (PMDB-AP). Ele 
obteve 52 votos contra 29 
dados ao senador íris 
Resende Machado (PMDB- 
GO), que teve sua 
candidatura prejudicada após 
fazer duras críticas ao 
Governo Fernando Henrique 
Cardoso. P, na Câmara 
Federal a eleição ocorre hoje, 
com três deputados na 
disputa: Michel Tamer 
(PMDB-SP), Prisco Viana 
(PPB-BA) e Osvaldo Campos 
(PSDB-PE). 

Ney e Eurico 
Aconselha-se a não 

convidar para a mesma mesa 
o prefeito Ney Bandeira, de 
Governador Edison Lobão 
(leia-se Ribeirãozinho) e o 
presidente da Câmara 
Municipal, vereador Eurico 
Surubin. Ambos de jiartidos 
diferentes não conseguem se 
entender, e a população 
daquele novo município vem 
sendo prejudicada com a falta 
de sintonia entre Executivo e 
Legislativo. 

Sem ambulância 
O Governo de Imperatriz 

continua sem possuir se quer 

uma ambulância para 
atendimento de casos de 
emergência. Enquanto isso, 
Açailândia tem o privilégio 
de possuir quatro de grande 
porte, que inclusive têm sido 
utilizadas por doentes de 
Imperatriz. Acredite se 
quiser. 

Retiro 97 
Evangélicos locais 

realizam retiros espirituais 
durante o período do 
chamado Carnaval. O povo 
de Deus é totalmente 
contrário a folia patrocinada 
pelas trevas, e em suas 
orações tem reivindicado 
Imperatriz para o Senhor 
Cristo de Nazaré, que em 
breve estará de volta. 

Dorian no BEM 
O ex-interventor Dorian 

Menezes acaba de reassumir 
sua função no Banco do 
Estado do Maranhão. 
Atendendo convite da 
governadora Roseana 
Sarney, ele voltou a ocupar 
o cargo de diretor 
administrativo do BEM. 

Açúcar e álcool 
A Região Tocantina 

deverá exportar açúcar a 
partir do segundo semestre 
deste ano, quando a Caimam 
começar a produzir o 
produto. O diretor- 
presidente da Empresa, 
Antônio Celso Izar mostra-se 
confiante numa significativa 
produção tanto de açúcar 
como de álcool em 97. 

Sálvio e a Amsul 
Sálvio Dino enfrenta 

dificuldades para 
administrar a Associação 
dos Municípios do Saul do 
Maranhão por causa da falta 
de recursos financeiros. 
Administradores municipais 
não estão quitando suas 
obrigações junto aquela 
entidade municipalista. 

Adeus Saló 
A morte de Salomão José 

de Santana Saló deixa uma 
lacuna na política 
imperatrizense. Ele foi um 
combativo de primeira hora 
do regime militar, na 
qualidade de fundador do 
MDB e PMDB com 
passagem pelo parlamento 
municipal. Votos do mais 
profundo pesar à família 
enlutada. 

Utilidade Pública 01/02/97 

PnHrU Militar 190 
Delegada de Plamáo ^ 722-1287 
Corpo de Beniheiros 193 
Hospital de Plantão (Geral) Hospital Geral (721-1065) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) Feq. iPrincípê (723-2022) 
Aeroporto 721-0662 
t. uçâã de "I rem 723-2260 
Iku.oiuar 722-2737 
Tropir.ás 721-4528 
Paraoás /2l-l /9a 
Alr.ootkos Anônimos 721-7711 
Pit léifuM Municipal 722-1748 
Câmara Municipal „ ,   723-1652 
Foram Henrique Dc La Roouc 7214)404 
Disque Hoi na Moita 722-1956 
DíTcsh do Consumidor m 
Ornar 196 
Caem a , ,   722-2505 
Correios 
PcrrilA ledrrat : • 721-24% 
Secretaria. E stadual da Fazenda 
Polícia Federal 722-1971 
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Legislativo Municipal 

Arnaldo Alencar vai apresentar projeto da Reeleiç 

O assunto é discutido em todo o país e agora a Câmara de Imperatriz vai embarcar na questão 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

762 dias. Excelência, vou 
dar um pequeno descanso 
para a senhora è não vou 
cobrar nada da senhora, 
pelo menos não com 
detalhes do seu (liscurso 
em praça pública quando 
fez as promessas para o 
povo da Região Tocantina. 
Só para não perder o jeito: 
cadê as obras governadora? 

Carnaval 
da Vida I 

já está quase tudo pronto 
para a inauguração do Bic - 
Balneário late Clube, com a 
realização do Carnaval da 
Vida, que traz Pinduca e 
banda, Boi Elétrico e Trio 
Elétrico. 

Para que os foliões 
possam brincar num clima 
de muita paz e amor, a 
direção do Bic contratou 
mais de 60 seguranças 
particulares, e vai contar 
ainda com o apoio total dos 
homens do Corpo de 
Bombeiros, cedidos pelo 
capitão Roberio, da Polícia 
do Exército, através da 
cooperação do comandante 
do 50° Bis, tenente coronel 
Diógenes Dantas e também 
da Polícia Militar. 

Tudo para assegurar total 
segurança de todos que 
comparecerem para brincar 
o Carnaval da Vida no Bic. 

Carnaval 
da 

Vida II 
A direção do Bic se 

preocupou também com a 
comodidade dos foliões. 
Para isso, montou um bar e 
restaurante nas 
dependências internas do 
clube, que vai estar sob os 
cuidados do conceituado 
Pivas, que tem ampla 
experiência no ramo de bar 
e de restaurante. 

Outra preocupação, foi 
com relação ã iluminação 
pública. Toda a avenida que 
permite o acesso ao Bic 
está sendo iluminada. Uma 
equipe de homens da 
Cemar estão empenhados 
em concluir os serviços 
antes do final desta semana, 
para que as pessoas que 
moram nas proximidades 
do clube possam se dirigir 
ao centro de lazer, até a pé, 
se assim o desejarem para 
arrebentar a boca do balão 
no Carnaval da Vida. 

//c/ã o 
paga garis 

O prefeito de Imperatriz, 
Ildon Marques de Souza, 

cumprindo mais uma de 
suas promessas de 
campanha, está dando 
prioridade as camadas mais 
carentes da comunidade. 

Comprovando isto, Ildão 
mandou pagar nesta 
segunda-feira, o décimo 
terceiro salário dos garis da 
prefeitura, que haviam sido 
excluídos do benefício pelo 
interventor Dorian 
Meneses. Ildon pagou 
juntamente com o décimo 
terceiro, o salário do mês 
de janeiro. Ildão pisada de 
porção, está mais forte do 
que o fumo do Abdia junto a 
comunidade de baixa renda, 
o ibope do homem está lá 
em cima. 

Ildon 
está de volta 

Depois de uma breve 
viagem a Brasília, ofide 
manteve encontro com a 
cúpula nacional do RMDB- 
P ar li d o do Movimento 
Democrático Brasileiro, 
retornou ontem a 
Imperatriz. Durante a sua 
viagem a Brasília Ildon 
também manteve 
conversações com 
parlamentares da bancada 
maranhense entre outros 
compromissos. 

Senado sob 
nova presidência 
Confirmando todas as 

previsões, o senador 
Antônio Carlos Magalhães 
não decepcionou e é o novo 
presidente do Senado 
Federal, em substituição ao 
senador José Sarney. 
Antônio Carlos Magalhães 
venceu seu concorrente, 
íris Resende, por 52 votos 
contra 29. A eleição para 
escolha do novo presidente 
da Câmara Federal 
acontece hoje. Estão 
concorrendo, Prisco Viana 
do PPB-BA, Osvaldo 
Campos do PSDB-PE e 
Michel Tamer do PMDB-SP. 

Reeleição 
virou 
moda 

Na volta dos vereadores 
as suas funções na Câmara 
Municipal, logo apôs-o 
recesso, o vereador 
Arnaldo Alencar, 
cumprindo seu primeiro 
mandato, vai apresentar um 
projeto de Lei para 
reeleição do presidente do 
legislativo municipal, já 
prevendo a reeleição do 
atual presidente, Valmir 
Izídio, no caso do seu 
trabalho ser aprovado pela 
maioria da Câmara. 

De forma geral o assunto 
é até simpático à população 
que não tem visto no tema 
reflexões mais profundas. 
Além do mais já está definido 
em várias esferas de poderes 
a questão da reeleição, onde 
os cargos de presidente 
podem ser ocupados pelo 
mesmo mandatário por dois 
períodos seguidos ou até 
mesmo mais períodos. 

Agora, o líder do Governo 
na Câmara, Arnaldo Alencar, 
resolveu definir que 
apresentará o Projeto de Lei 
contra o Regimento Interno 
da casa modificando-o e 
permitindo a reeleição para a 
presidência do Legislativo 
imperatrizense, embarcando 
nessa onda nacional da 
reeleição que vem tomando 
conta de todos os canais de 
divulgação na mídia. 

A questão de ser o líder do 
governo na Câmara que 
estará apresentando tal 
projeto já deve ter alguma 
influência, já que sua bancada 
é maioria e, hoje, a 
presidência exercida por 
Valmir Izídio leva o interesse 
tanto do Executivo quanto da 
bancada governista, já que a 
presidência é exercida por 
um vereador completamente 
entronizado com os anseios 
da comunidade e do que os 
próprios edis esperam da 
mesa diretora, 
proporcionando com que haja 
um funcionamento 
adequado, conforme ficou 
demonstrado nesse primeiro 
trabalho extraordinário de 
apreciação, votação e 
aprovação da Reforma 
Administrativa do Governo 
Municipal. 
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Valmir Izídio pode ficar 4 anos na presidência da Câmara 

Reeleição garantida 
Valmir Izídio ainda está a pouco tempo no cargo de presidente do Legislativo imi)eratrizense mas já traz uma vasta bagagem parlamentar 

e também uma exj wnência comprovada na organização interna da casa quando atuou durante o último período legislativo na tesouraria 
da Câmara. Ele é um dos vereadores mais resixntados do atual Legislativo e dá um respaldo de idoneidade à mesa diretora considerável. 

Caso seja aprovada a questão da reeleição para a presidência da Câmara Municipal de Imperatriz, Valmir Izídio sai com uma vantagem 
enorme pela respaldo com que vem sendo agraciado por seus correligionários e companheiros de bancada, já que os governistas tem 
hoje maioria na Câmara e pode ter garantida com antecedência a sua permanência no cargo durante todo o mandato Legislativo atual. 

■ Coerência Parlamentar 

Líder, mentor e porta-voz da oposição 

O Grupo Coerência Parlamentar conta com uma fluência política perfeita no 

trabalho de oposição política ao Executivo Municipal 

O chamado "Grupo dos 8", 
oficial m e n te " C o e r ê n cia 
Parlamentar", conseguiu 
reunir um grupo de 
vereadores que vão desde a 
oposição consciente até a 
opressão política dos ideais 
governistas. O prefeito Ildon 
Marques de Souza conta com 
a maioria na Câmara mas vai 
se defrontar com uma 
oposição que marca cerrado e 
ainda por cima embasada nas 
normas regimentais da 
governabilidade municipal em 
seus direitos e deveres. 

Já nessa convocação 
extraordinária essa "oposição" 
contou com uma 
movimentação voluntária de 
munícipes que vieram somar 
forças às questões contrárias 
ã vontade da sociedade, e o 
que pode ser mexido acabou 
modificado na Du de Reforma 
Administrativa que, mesmo 
sendo aprovada do jeito que o 
Executivo queria, acabou 
sendo maculada com os 
ponteios desse grupo que, a 
rigor, tem hoje três nomes em 
destaque entre tantos outros. 
Apesar de perfilarem 
vereadores da estirpe de 
Adhemar de Freitas, um 
recordista em mandatos na 
Câmara, e Carlinhos Amorim, 
que mantém um diálogo muito 
bom com o Executivo e a 
bancada governista, os 
vereadores que estão 
encabeçando a oposição se 
resumem em Joel Costa, 
André Paulino e Simplício 
Zuza. 
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■ Joel Costa - liderança escolhida 

() vereador Joel Costa não é uma liderança imposta nem mesmo 
por seus ideais oixjsicionistas, até porque esse estigma Joel jamais 
vai carregar. Acontece que dentro da bancada oposicionista Joel 
Costa representa hoje um interlocutor sensato, até certo ponto, 
mas que conhece o pensamento da situação por já ler exercido a 
função de líder do governo, quando da interventoria de Ildon 
Marques, e acabou apontado para a função por Simplício Zuza Neto 
e acabou emplacando sem maiores alardes, até porque, nesse metiê, 
conta com o reconhecimento da oratória de seus demais 
companheiros de bancada 

■ André Paulino - O mentor da 

política intelectual do contrário 
Até agora não se pode contar com uma palavra sequer que saísse 

da boca do vereador André Paulino que sequer fizesse um mais-ou- 
menos com a situação. As crítica veladas da forma de se comportar, 
de administrar, de governar, de fazer política e até de pensar do 
Executivo faz de André a gratuidade do contrário político em relação 
ao prefeito Ildon Marques. 

Não há nada que faça o vereador André Paulino dizer que foi 
feito algo bom, nem mesmo quando o Executivo volta atrás, como 
na questão da Fundação Cultural, que ele considerou como matéria 
que não deveria nem ter existido. André Fiz uma oposição política 
direta com discursos políticos porém apartidários, já que ambos 
perfilam na mesma sigla 

■ Simplício Zuza - Reqimento Interno é livro de 

cabeceira 
Não existe preocupação maior do que o cumprimento do Regimento Interno e Constitucional da 

matérias apreciadas indo Legislativo para o vereador Simplício Zuza que anda com um exemplar d« 
Regimento Interno da Câmara debaixo do braço. Lógico que não existe nenhum demérito nissc 
muito pelo contrário, Simplício é um exemplo; pena que esse Legislativo herda uma morosidad 
C onst itucional que começa a ser combatida agora por obra da mesa diretora da casa que pretendi 
acabar com tanta inconstitucionalidade. C aso isso ainda volte a ocorrer, os olhos atentos e a mentalidade 
fiscalizadora do vereador Simplício Zuza Neto. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 



4A □ Cidade □ Quarta-feira, 05 de fevereiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

■ Eleições 98 

Candidatos e partidos em ideais deferentes 

Os propósitos de partidos e candidatos começam a ficar conflitantes em relação ao pleito eleitoral de 98 

Pode parecer ambíguo mas 
no entanto existe uma certa 
coerência no tema, já que o 
propósito dos candidatos são 
individuais e dos partidos são 
coletivos, embora exista a 
questão da preferência para os 
mais cotados em termos de 
votos. 

Existe uma questão 
partidária; que vem tomando 
conta de vários dirigentes, a 
respeito do excessivo número 
de candidatos que aparecem 
para cargos durante as eleições 
para as Câmaras Estadual e 
Federal. Um outro assunto que 
vem chamando a atenção 
desses mesmos dirigentes são 
os famosos "paraquedistas", 

candidatos que aparecem de 
quatro em quatro anos apenas à 
caça de votos sem maiores 
benefícios para a região, 
diminuindo o poder de fogo e 
representatividade da região. 

Essas preocupações, se 
forem concretizadas em ações 
dentro dos partidos em 
Imperatriz, com toda a certeza 
deve ferir alguns interesses de 
São Luis, inicialmente, e inibir a 
questão dos candidatos de última 
hora, ou aqueles que apenas 
pretendem aparecer para forçar 
uma barra política dentro do 
situacionismo, peneirando quem 
tem realmente condições de 
chegar lá por força do voto e da 
vontade do povo. 

■ Candidatos aos borbotões 
Não se pode questionar a vontade política de certas lideranças 

municiiKÜs em querer se candidatar Basta |Kgar os jornais da regiàt) 
para espelhar um número incontável de prováveis candidatos ao 
pleito de 98 que, muito provavelmente, vão conseguir uma vaguinha 
aqui, outra ali; sai de um partido aqui, consegue outro ali; e assim 
todos acabam embarcando no bonde da alegria que vai dar com os 
burros n agua, como vem acontecendo com a região tocantina que 
não conta com o número de representantes que tem condições de 
eleger. 

Não adianta bancar o herói. De herói morto o cemitério tá cheio 
e candidatos traídos, as ruas e o folclore político regional mais 
abarrotado ainda. O importante são os partidos que nessa hora 
tem que adotar |)ostura consciente e fazer com que sejam eíetivafWT 
medidas restritivas que atendam à necessidade de se colotHr a 
verdadeira representatividade de Imperatriz e região. 
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Davi Alves Silva recebeu votos de todo o estado para se 
eleger Deputado Federal 

■ Bancada sacrificada 

João Pilha dow contar a conip;mbii de Milton hqtcs nesses 2 anos 

■ Voto distrital 
O voto distrital é uma proi)osta que no Maranhão tem alcançada 

pouca ressonância política por motivos óbvios. Até hoje os cardeais 
da i (olítica têm tratado os núcleos eleitorais como verdadeiros currais 
da ignorância humana, agindo como no tempo do coronelismo. 
Dentro desse aspecto, o voto distrital acaba com essa pulverização 
e os paraquedistas vão perder a vez, tendo que optar por região, ou 
se arriscarem à sua própria região. 

O voto distrital restringe ao eleitor a escolha do candidato, ou 
seja, na região tocantina, o eleitor só poderá votar em candidato da 
região tocantina, eliminando a \ mlverizaçào de votos que tanto tem 
prejudicado a representatividade de Imperatriz na Câmara 
Legislativa Estadual. 

■ O prejuízo vindo de São Luís 
Um dos primeiros prejuízos causados pela ação danosa de São 

Luis são os cargos públicos. Se fizer um levantamento dos cargos 
públicos em Imperatriz, vai se chegara um percentual considerável 
de vagas ocupadas por pessoas de São Luis, que não se desvinculam 
de sua cidade e vem para Imperatriz ganhar seu salário que acaba 
todo revertido e investido na capital do estado. 

Enquanto Imperatriz não reverter o quadro da 
representatividade parlamentar na Assembléia legislativa Estadual, 
vai faltar até mesmo empregos nas esferas oficiais, por mais boa 
vontade que se possa esperar dos órgãos públicos. Por isso os 
Deputados de São Luis e região vinculada à capital do estado não 
permitem que seja catapultada da vida política certos vícios como 
os que acontecem em Imperatriz, quando se amontoam aos 
borbotões candidatos de votos mínimos, os chamados "espoca 
urna", que servem ajxmas para dividirem o eleitorado e garantir a 
pulverização que tanto interessa aos paraquedistas da capital 
maranhense. 

Imperatriz, como a segunda cidade do Maranhão, conta com uma 
representação mínima em todos os níveis. São dois Deputados Federais e 
apenas um Deputado Estadual. Abem dizer que Milton Lopes assumiu uma 
vaga na Assembléia Legislativa Estadual mas não vem bem da saúde e 
compareceu em primeiro de janeiro a São Luis apenas para tomar posse e 
retornar ao hospital onde está fazendo tratamento. 

O Deputado João Paiva vem ocupando sozinho a função de representar a 
Região Tocantina e, esse ano deve contar com o companheiro de coligação, 
Milton Lopes, para conseguir algum resultado concreto para sua base política. 
A nível federal, os Deputados Sebastião Madeira e Davi Alves Silva vem 
atuando junto aó Orçamento da União mas de forma i mlverizada \ )ara a região, 
sem que haja uma representatividade mais exarcebada da questão. O sacrifício 
{)ara os parlamentares em darem conta, sozinhos de toda a necessidade 
regional se restringe aos parcos direitos de ixmetração nos recursos oficiais 
que deverão ser distribuídos pela U nião. 

Wm 

mim 
mm 

m 1 
m 

mmm 

m 

11 ..Éíii 11 

f i:ÍÍ . ¥:• 

Deputado Federal, Sebastião Madeira representa a 
região em Brasília 

tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Baixa 
Alcançou enorme 

repercussão no paí% 
especialmente entre \ )rofissionais 
de comunicação, a morte do 
j( analista Paulo Francis, registrada 
na manhã de ontem em New York 
(Estados Unidos). Marxista na 
juventude, caj ritalista na velhice, o 
correspondente da Rede Globo 
construiu uma imagem polêmica. 
A mídia brasileira perdeu um 
homem talentoso e |X)rtador de 
coragem suficiente para dizer o 
que pensava - mesmo que isso 
imi ilicasse remar c< mira a maré c 
a "a )i nj ird\ k' batalhas homéricas. 

Lição 
O demorado e controvertido 

processo de votação da reforma 
administrativa mostrou que o 
presidente da Câmara, vereador 
Walmir Izídio(PTB), precisa 
aprofundar seus conhecimentos 
da atividade legislativa e do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Imperatriz. 
Sobretudo em razão de sua 
profissão, a advocacia, o chefe do 
Poder Legislativo não pode 
continuar sendo questionado }X)r 
seus pares em relação a supostos 
"erros" ou inobservância de 
preceitos legais. Dominando o 
Regimento, a bíblia de qualquer 
parlamento, o dr. Walmir estará 
1 )r< mto ] iam a induzir as vi ilações 
na casa de Doigival Pinheiro de 
Sousa e responder os 
questionanienlí is que certamente 
continuarão sendo feitos por 
vereadores oj xisiciimistas como 
Simplício Zuza Neto, André 
Paufino DVMbuquerque, Valdinar 
Barrosejoel Costa 

ÉCedo 
Reeleição não é prorrogação. 

Quem quiser habilitar-se a 
nvandkklura terá, primeiro, que 
mostrara in i] xdência e habilidade 
nos cargos que ocupam 
atualmente. Do contrário, nem as 
máquinas salvarão presidentes, 
g< iven iad< ires e} irefeiú is. 

Confirmado 
Diretor de futebol do 

Imperatriz, o jornalista Wiliam 
Marinhoiiarticipou em São luis, 
ontem à noite, de reunfeo onde 
f< iram acertackis os detalhes finais 
do campeonato maranhense de 
futebol} irofissional, versão 1.997. 
O Cavalo de Aço, cujo time está 
em formação, i lartici} ará mesm< i 
da competição. Com o aixiio da 
t( ireidade ngi* inal, imagina-se. 

Times 
Opostos 

Os deputados federais de 
Imperatriz estão mais uma vez 
divididos. Na votação para a 
presidência da Câmara, que 
acontece hoje1, o ex-prefeito 
Davi Alves Silva votará no 
deputado baiano Prisco 
Viana(PPB), obedecendo 

orientação partidária, enquanto 
o médico Sebastião 
Madeira (PSDB) fecha com o 
peemedebista Michel 
Temer(SP). O primeiro é de 
oposição, enquanto o segundo 
tem o apoio do Governo e figura 
como franco favorito no pleito. 
Que ainda tinha, ] leio menos até 
o começo da tarde de ontem, um 
candidato tucano rebelde; 
Wilson Campos (PSDB-PE), 
que tem simpatia do chamado 
"baixo clero" e em quem 
Madeira votaria não fora olobby 
do Palácio do Planalto a favor de 
Temer. 

Perguntinha 
Quantos projetos realmente 

importantes a Câmara de 
Imperatriz aprovará nos 
próximos quatro anos? 

Full Time 
Comerciantes do ramo 

■ perdem uma concorrente. A 
jornalista Maria luõnia está 
fechando sua boutique para 
dedicar-se inteiramente à 
comunicação e ao colunismo 
social em jiarticular. 

Questão Fechada 
Tio Gérson (PSB - São Pedro 

da Água Branca) e Ney Bandeira 
(PSDB - Governador Edison 
Lobão) bateram o martelo. Os 
prefeitos decidiram que 
nenhum servidor público das 
regiões compreendidas pelos 
novos municípios trabalharão 
nas novas Prefeituras. Todos os 
funcionários foram devolvidos a 
Imperatriz, o Município-mãe, 
que terá a tarefa inglória de 
demitr jx^ssoas com até mais de 
20 anos de serviço público e que 
têm estabilidade. Em face do 
gesto, os administradores 
começam suas gestões atiçando 
o ódio dos servidores e 
respectivas famílias. O 
argumento de ambos é que 
terã< >,} x )r im} x )siçã< uloG iverix > 
Federal, que realizarem 
concursos públicos para 
receberem verbas para 
Educação, Saúde etc. 

Provável 
Entre André Paulino, 

Bernardino barbosa e Sílvio 
Macedo, tudo indica que a 
máquina prefeitura] tende a 
torcer jxda vitória do último na 

'eleição para presidente do 
P M D B i mperatrizen se. 
Secretário do partido, Sílvio 
Macedo tem um irmão (Sérgio 
Macedo) e seu pai (Jurivê 
Macedo) noj irimeiro escalão da 
administração municqjal. Pesa a 
seu favor ainda, pelo menos em 
tese, o fato de ter trabalhado 
fortemente pela viabilização da 
candidatura do prefeito Ildon 
Marques pela legenda, ano 
passado. 
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Social 

Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 

Página 3B 
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Linda Veloso coment? 

sociedade 

imperatrizense 

Página 2B 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 

Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes 

Página 4B 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Bom 
profissional 

Machado Neto, colunista 
deste Capital, manda 
direito o seu recado 
divulgando os mundos 
empresarial c industrial dc 
Imperatriz e o tocanlins 
maranhense. O seu 
Informes Regionais 
noticiam como manda o 
figurino a economia 
brasileira, deixando os seus 
leitores bem informados 
das novidades surgidas no 

setor. 
Realmente, a continuar 

desta forma, Machado Neto 
continuará aumentando o seu 
número de leitores. Por 
outro lado, é gente da gente, 
profissional responsável, 
competente e preocupado (Mn 
exercer bem suas funções. 

Coração 
de dragão 

Diretor do filme Coração 
de Dragão, o américa no Rob 
Coben está aproveitando a 

visita ao Rio para conhecer 
algumas figurinhas de quem 
ouviu falar muito lá fora. O 
primeiro da lista é Miguel 
Falabella. Como foi o autor 
de Salsa e Merengue quem 
fez a voz do dragão no Brasil, 
os dois já têm almoço 
marcado para a semana que 
vem. 

Coisa 
nossa 

O radialista Orlando 
Menezes, mesmo atuando 
fora de Imperatriz, é tido 
como um dos bons 
profissionais da imprensa 
regional. Hoje, ele faz um 
programa numa emissora de 
freqüência modulada da 
Cidade do Ferro. 

Tirando 
as dúvidas 

A Rede Bandeirantes quer 
conhecer melhor as classes 
C e D. Certa de que precisa 
direcionar alguns de seus 
produtos a um outro público, 
a direção da emissora 
contratou semana passada o 
instituto de pesquisa Enfoque 
para desvendar os mistérios 
e preferências desse tipo de 
telespectador. O resultado 
provocará algumas 
mudanças na programação. 

No volante 
Luís Carlos. E o nome do 

motorista da Secretaria da 
Comunicação e da Cultura 
dc Imperatriz. O moço sabe 
ter um bom diálogo com os 
seus colegas dc trabalho. 

Sempre que sai as ruas com 
a finalidade dc cumprir 
alguma pauta determinada 
pela coordenação de 
jornalismo da Comunic, 
nova denominação da 
Secom, Luís Carlos é só puro 
alto astral e força de 
vontade. Portanto, quer 
dizer que o time de 
Edmilson Sancbes está um 
arraso. Valeu! 

Jornalismo 
e política 

Confirmado. A imprensa 
e a política estarão em 
discussão no Deles e Delas, 
na CNT. E que a convidada 
será a jornalista e deputada 
federal Cidinba Campos. A 
entrevista é comandada pela 
socialite Regina Marcondes 

Ferraz e pelo professor 
Júlio Lopes. 

O B/C 
e o bicho 

Tudo pronto, moçada. A 
galera está convidada para 
participar do melhor 
carnaval. Basta ir ao 
Balneário Iate Clube, o Bic, 
que é um verdadeiro bicho. 

Um 
alô 

Para o jornalista e 
acadêmico Valdir Azevedo 
Braga, editor-redator da 
Folha do Maranhão do Sul, 
informativo quinzena] que 
divulga os fatos e os 
homens de negócios e 
administradores da Região 
Tocantina. 
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Aquário 

Você está [irecebendó que muita 
coisa vai mudar em sua vida. Só que 
ainda não chegou a hora de entrarem 
ação. Saiba esperar. As vezes, pare- 
ce que tudo o que dizemos é mal in- 
terpretado. Número de Sorte: 22 

Em pleno final de semana, você 
pude ainda estar absorvida pelo traba- 
lho. Mas conte com a ajuda dos astros 
para resolver tudo. Procure não ficar 
nervosa sem necessidade. 

Número de Surte: 14. 

listar com amigos e reforçar os la- 
Cos entre vocês agora é uma 
necessidade.Esqueça os defeitos e li- 
gue-se apenas às virtudes. Sinceridade' 
ê bom, mas tem sua hora. 

Número de Sorte: f)!. 

Apesar das boas vibrações que os 
astros lhe enviam, não é a hora ainda 
de realizar as mudanças que você de- 
seja. Espero o momento certo. 

Número de Sorte: 04. 

Você se sente agora um pouco mais 
reservada e vive- suas emoções inter- 
namente. E um momento ideal para 
recarregar as baterias. Seu pique para 
a agitação volta com tudo. 

Número de Sorte: 12. 

Momento ideal para você repen- 
sar seu relacionamento com chefes 
ou autoridades. Seja prudente e en- 
care os fatos de modo realista. Fique 
de antena ligada. 

Número de Sorte: OS. 

Touro Câncer flj) Virgem 
111 Escorpião ^ Capricórnio O q Peixes 

Você tem vontade de levar seus I loje será melhor você ficar alenta O contato com os amigos está favo- Procure conter uma certa tendên- 
projetos adiante, mesmo que esteja para não se exaltar demais nas conver- recido. Cnide-se apenas para não se cia ao nervosismo, pois em breve tudo 
um pouco insegura. E hora de reflc- sas com amigos. Não estique o papo empolgar demais. Ou você vai acabar o que deseja começará a se concmli- 
tir para tomar a decisão certa. além da conta. Procure controlar essa falando o que não deve... O negócio ê zar. O compasso é de espera. Estar com 

Número de Sorte: 02. tendência de falar muito se divertir ao máximo e esquecer os- os amigos pode ser gratificante. 
Número de Sorte: 09. problemas. Número de Sorte; I 7. Número de Sorte: 33. 

Tire este dia para relaxar e ficar Aproveite o final de semana para 
com as pessoas que você mais gosta. rever todos os acontecimentos recen- 
Deixe os assuntos sérios para um mo- tesem sua vida. Procure encarar tudo 
menlo mais oportuno. de forma bastante realista. 

Número de Sorte: 18. Número de Sorte: 10, 
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TV 

CNT 
05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11 ;25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Crianção 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 Cine'IVash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:30 Programa Silvia Poppuvic 
19:00 Locai 
19:10 Meu Pé de Uiranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca dc 
Futebol 
23:45 Jornal da Noite 

06:00 O despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11 ;55 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na 'IA' 
14:00 Sessão Bang-Bung 
15:15 Bill Body 
16:15 Agente G 
17:30 ü Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Paixões Perigosas 
22:00 Especial Sertanejo 
00:00 25" Hora 
01:0() Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia <& Cia (com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11 :(K) A Família Adams 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escòlinha do Golius 

Sistema TucaniTs de 
Comunicação 

06:10 Programa Ecumênico 06:00 Telemanhã 05:00 Padrão Técnico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 06:30 Igreja da Graça no Lar 05:30 Alfa e Ômega 
06:30 Telecurso 2000- 2" Grau 07:30 Escola Bíblica na TV 05:55 Minutos de Deus 
06:45 Telecurso 2000- I" Grau 08:00 Home Shopping 06:00 Igreja da Graça 
07:00 Bom Dia Imperatriz 08:15 Sailor Moon 08:00 Carloon Mania 
07:30 Bom Dia Brasil 08:45 Samurai Warriors 10:00 Swat Cats 
08:30 TV Colosso 09:30 Grupo Imagem 10:30 As Novas AvenluAs do 
11:00 Angel Mix 10:30 Shurato Agente 86 
12:00 Mirante Meio Dia 10:55 Feras do Carnaval 11:00 Anjos da Lei 
12:30 Globo Esporte 11:00 Manchete Esportiva 11 ;50 Mesa Redonda 
12:50 Jornal do Maranhão P Edição 11:30 Edição da Tarde 12:20 Ponto de Encontro 
13:15 Jornal Hoje 12:15 TV Alternativa 13:00 Cadeia 
13:40 Vídeo Show 13:45 Gente Importante 14:00 Mulheres 
14:10 Vale a Pena Ver de Novo - 14:45 Papa Tudo 17:00 Eli Corrêa 
Mulheres de Areia 15:00 Corrida Maluca 18:00 190 Urgente (cora Carlos 
15:40 Sessão da Tarde 15:15 Super Human Samurai "Ratinho" Massa) 
17:45 Malhação 15:45 Grupo Imagem 19:30 CNTJornal (com Leila 
18:20 Anjo de Mim 16:40 Esquentando oaTamborins Richers) 
19:15 Jornal do Maranhão 2;j Edição 16:45 Sailor Moon 20:15 Série Missão em Houston 
19:30 Salsa e Merengue 17:15 Samurai Warriors Vigilantes 
20:30 Jornal Nacional 17:45 Reboot 21:10 Juca Kfouri 
21:05 O Rei do Gado 18:15 Shurato 22:00 Cinena na TV 
22:10 Você Decide 18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 00:30 Fim de Noite. Stingray - C 
23:10 Inlercine 19:35 Na Rota tio Crime Contrato de Risco - Flor de 
01:10 Jornal da Globo 20:05 Jornal da Manchete Laranja 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Sucesso do Hawai - 

O Baile do Havaí, realizado na última sexta-feira pelos amigos 

Nina Herênio e o colunista Jonas Ribeiro, deu início ao Carnaval 

com muita alegria, folia e frevo. Confira abaixo o clics dos 

foliões. 
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Nina e Jonas Ribeiro, promoter's da grande noite 

Carnaval da Vida 

No Balneário late Clube, o carnaval vai ser da 

vida mesmo! Pinduca e Banda e Boi Elétrico 

comandarão a alegria juntamente com o grande 

animador Conor Farias. Tudo isso durante as 

quatro noites. Não percam! 

Arena 

Nesta quinta-feira o nosso grande amigo 

Ueverton Braçalles espera a sociedade 

imperatrizense para comandar o carnaval da 

Boate Arena. 

Semus na Beira-Rio 

A Secretaria Municipal de Saúde estará 

presente no Carnaval de Imperatriz na 

Beira-Rio com stand, prestando 

informações e serviços. E nos clubes, 

várias equipes estarão distribuindo 

camisinhas para os perus foliões. 
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Nina com o casal Dr. Claumir e Tereza Simões 
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Grupo de médicos do Hospital Sào Rafael comunas esposas. Dr. Almeida 

e Tetê, Dr. Fernandes e Mara, Lêda Peixoto, Dr. Ricardo e Lucília Barhum 

Retornando ao BB 

Retornou ontem as 13h00 a agência do Banco do Brasil de 

João Lisboa, nosso amigc José da Costa Júnior (Zezinho), por 

hosnestidade e competência no exercício da função e o grande 

profissional que sempre foi para o Banco do Brasil. 

M. M. Jóias Óticas 

Sua mellqok1 (òiay com 

melKor preço 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

25% de desconto Faça seus óculos de grau conosco 
Rua Ceará, 578-B L 36 • Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte pjg™ 2c 

Cidade 

As notícias mais recentes 
ü 

da cidade de Imperatriz 

Página 4C 

Regional/Naciòn 

As notícias do Brasil voe 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 

Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 

Página 3C 

Quarta feira, 05 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

de 

Matrículas 
A Secretaria de Saúde 

continua efetuando 
matrículas para a Escola de 
Cegos do Maranhão. Para 
que o deficiente visual 
lenha acesso a Escola 
localizada na capital do 
estado deve está na faixa 
etária de Oh à 25 anos. 
Várias famílias já 
procuraram a Secretaria de 
Saúde para efetuar a 
matricula dos filhos que são 
deficientes visuais. 

Repasse 
Atendendo a solicitação 

da Juíza da Varada Infância 
e da Juventude, Euiza M. 
Nepomuceno. a St1 cr et ar ia 
de Desenvolvimento 
Comunitário repassou no 
último dia 27 um lote de 
alimentação destinado a 15 
menores infratores 
internos da Fundação 
Nacional de Assistência á 
Criança. A titular da pasta 
Sofia Oliveira explicou que 
vem procurando a melhor 
maneira possível de 
atender a solicitação da 
Juíza, ela acrescentou que 
o prefeito lldon Marques 
também está preocupado 
com a situação desses 
menores e determinou total 
assisiéncia alimentícia. 

Pesquisa 
Em parceria com a 

Superintendência Nacional 

de Abastecimento-ST)NAH. a 
Defensoria do Consumidor- 
DECON realizou nos dias 25 
e 24 uma pesquisa nos 
comércios de combustíveis 
Com a realização da pesquisa 
loi constatado diferença de 
até 10 vírgula 87 por cento no 
preço do litro do álcool. 

Advertência 
O DECON - é veinculado 

a Secretaria do 
Desenvolvimento Rural e fez 
também um trabalho de 
fiscalização em todos ex- 
postos de gasolina da cidade. 
De acordo como o diretor 
João Marques da Silva, as 
irregularidades mais comuns 
nos postos foi a ausência da 
indicação dos preços dos 
combustíveis e de outros 
produtos expostos a venda, 
como aditivos. Água mineral, 
Oleo lubrificante e 
refrigerantes, 

Todos os postos foram 
advertidos e orientados 
sobre o cumprimento das 
normas de comercialização 
do Departamento Nacional 
de Combustíveis e da 
SI NAR num prazo de 8 dias. 

Seminário 
Tromover melhorias no 

ensino público maranhense, 
loi o objetivo do primeiro 
seminário de cooperação c 
pare» ria da qualidade da 
educação básica. O encontro 
aconteceu nos dias !>() e 51 em 
São I.uís e foi promovido pela 

Secretaria Estadual 
Educação do Estado. . 

Em Imperatriz a Secretaria 
de Educação do Município 
recebeu livros do Ministério 
da Educação. Os livros que 
vão permitir conhecer o 
trabalho de vários escritores 
serão destinados aos alunos 
da primeira a quarta série. 

Holanda 
Em João Lisboa o ex- 

candidato a prefeito Holanda 
deverá lançar o seu nome 
mais uma vez. Holanda goza 
de um grande prestígio da 
população de João Lisboa e 
região e por isso deverá 
colocar seu nome para a 
apreciação. Nas últimas 
eleições a prefeito Holanda 
leve uma votação expressiva. 
Vários os correligionários 
políticos estão na expectativa 
para o lançamento da 
campanha que deverá 
acontecer no início do 
próximo ano. 

Projeto 
A Polícia Militar de João 

Lisboa através do delegado 
Sub tenente Santos enviou a 
Prefeitura Municipal um 
projeto para instalação de 
uma sala de aula na delegacia 
de Polícia da cidade para dar 
aulas aos presos. Conforme o 
projeto a Delegacia entraria 
com a sala e a Prefeitura com 
um quadro negro e <> 
professor. 

As informações obtidas 
pela reportagem dão conta de 
que a primeira dama de João 
Lisboa lolete Dino gostou da 
idéia e aprovou o projeto 
devendo atender as 
solicitações da Polícia Militar 
na pessoa do Sub tenente 
Santos nos próximos dias. 

Ondas Curtas 

Tá chegando a hora...Carnaval com Pinduca é no BIC 

Cerpamente falando é o carnaval da vida... 

Cadê a menina dos olhos... 

Virgem que riqueza II 

Hoje é quarta-feira e quarta-feira sempre é uma quarta-feira 

l m certo vereador disse4 esta frase! 

Como este pessoal da imprensa me pertuba...! 

Na verdade tem visitas que incomodam, não é isto mesmo amigo? 

Francisco Holanda deverá sair candidato a deputado Ivstadual em João Lisboa! 

A informação é do bola de carne. 

Neste4 Carnaval a única batiela é a ele) cetração 

Por onde anda Retberle) "e» Guerreire)" 

Vem ai a próxima nove-la elas onelas curtas...Mistério. 

Quem será et últime). 

Se4rá que4 agale4ra e4stá pesande) que4 os últimos serãe» ets primeirets. 

De4 Salvaelor a Belém elo Pará...De Belém ele) Pará a Imperatriz o portàe) da Amazônia 

Maneiel Ce4cílie), Alfre-elae» e4 Magal...Ge4nte nossa 

Micheda ele) Sistenna Nativa ele4 Comunicação é um ametr ele4 pesseta! 

Silvio Macexle) é canelielato a presielemte elo PMDB? 

O bom dia ele4 hoje4 e para ei ceunandante ele» "Bar ela Ivsquina" Timoleo 

I 
Nfl IMPRENSfl 

A elescetbcrta ela elupla do Laboratório Cavenelish, 
hélice4 leii repleMa ele4 em Cambrielge4 (Jame4s 

enmçóe-s, paixões (• inlrigas. Waslson e4 Francis Crick, 
A elispula e4 acetrriela cernira que4 nãe) chegavam a 
ei lempe) envolveram três formar uma e4quipe 
grupos ele pesquisaelores de4 etficial). 
DNA: os enfants lerribles De-u na Imprensa 

c í / 
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Os Fan tasMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

02- Demostradores 

de venda 

01- Caseiro 

10- Vendedoras 

03- Vendedores 

externos 

01- Cozinheira 

06-Domestica 

01- Técnico em 

eletrônica 

02- Auxiliares de 

frentista 

01-Secretária. 

LÂSORATORtO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

wm. 

▼ 
1 - 54 11 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

SUS 
Foi aprovado pelo plenário 

do Senado, autorização para 
a contratação de crédito 
externo, no valor de US$ 31)0 
milhões, entre o Brasil e o 
BID, destinado a financiar 
parcialmente o projeto de 
Reforço à Reorganização do 
Sistema Único de Saúde 
(Reforsus). A matéria agora 
vai à promulgação. O objetivo 
é implementar ações 
estratégicas para reforçar o 
desenvolvimento do Sistema 
Único de Saúde, mediante a 
recuperação física e 
tecnológica da rede 
assistencial. 

Propósito 
Em nome da Comissão de 

Assuntos Econômicos, o 
senador Ademir Andrade 
(PSB-PA) deu parecer 
favorável à iniciativa, dizendo 
que seu propósito é beneficiar 
as unidades da Federação 
com maior carência de 
recursos e fortalecer a saúde 
pública. O País assiste a 
incessantes reclamações 
contra a falta de recursos para 
obras inacabadas, a maioria 
delas hospitais. A aprovação 
do projeto é uma oportunidade 
valiosa para atender a essas 
necessidades. Os recursos 
serão fundamentais para 
recuperar a rede dos serviços 
públicos. 

CPMF 
Os poucos dias de 

cobrança da Contribuição 
Provisória sobre 
Movimentação Financeira 
(CPMF), iniciada no último 
dia 23, demonstram o tamanho 
do erro cometido pelos 
parlamentares ao aprová-la. O 
Congresso cometeu um erro 
ao atender ao apelo emocional 
do ex-ministro da Saúde e 
precisa corrigi-lo. As bolsas de 
valores foram atingidas pela 
fuga de capitais para o 
Exterior, já se registram 
pressões altistas sobre a 
inflação e as taxas de juros. 
Faltaram informações 
consistentes sobre o impacto 
do novo imposto numa 
economia que, apesar de 
colocada entre as maiores do 
mundo, ainda frágil. Mas pior 
que o erro é persistir nele, 
como muitos o fazem "porque 
não têm coragem de corrigi- 
lo". 

Polícia Federal 
O plenário do Senado 

aprovou também, por 
unanimidade, o projeto de lei 
que institui o Fundo para 
Aparelhamento e 
Operacional izaçào das 
Atividades-Fim da Polícia 
Federal (Funapol), a fim de 
prover a instituição de 
recursos que lhe propiciem 
exercer efetivo combate ao 
crime organizado, 
principalmente ao tráfico de 
drogas e ao contrambando. A 
matéria agora vai à sanção 
presidencial. A administração 

dos recursos do Funaixil ficará 
a cargo de um conselho 
gestor, composto pelo diretor 
do Departamento de Polícia 
Federal, que o presidirá, e 
pelos dirigentes dos outros 
órgãos centrais responsáveis. 

Dívidas 
A Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado 
(CAE), presidida pelo senador 
Francelino Pereira (PFUMG), 
aprovou pareceres favoráveis 
a quatro protocolos de acordo 
entre o Governo Federal e os 
Estados de Goiás, Rio de 
Janeiro, Rondônia e Paraíba, 
para rolagem de dívidas 
mobiliárias e amortizações de 
obrigações não negociadas 
junto ao Tesouro Nacional, 
Banco Central e instituições 
financeiras como a Caixa 
Econômica Federal e BNDES. 

Informações 
O senador Ademir 

Andrade (PSB-PA) pediu que 
a Presidência do Senado cobre 
do ministro extraordinário da 
Reforma Agrária, Raul 
Jungmann, resposta a um 
requerimento de informações 
sobre a legalidade da compra 
de 4,2 milhões de hectares de 
terras no Pará pelo 
empresário Cecílio do Rego 
Almeida. O requerimento foi 
apresentado por Ademir 
Andrade em 1!) de maio do 
ano passado. "O Brasil quer 
saber como esse empresário, 
dono da empreiteira C.R. 
Almeida, se tornou dono de 
4,2 milhões de hectares no 
Pará, uma área que eqüivale 
à metade do Estado de S^nta 
Catarina. O Incra não pode 
sonegar ao Congresso essa 
informação", cobrou o 
senador. 

Déficit 
Investimentos imediatos 

do governo no aumento da 
área a ser plantada para a 
safra das culturas agrícolas 
de inverno, cujos planos são 
feitos pelos produtores em 
fevereiro, terão impacto 
significativo na reversão do 
quadro deficitário da balança 
comercial brasileira, afirmou 
o senador Osmar Dias (PR). 
Ele sugeriu que "aqueles que 
têm maior contato com o 
governo" levem esta proposta 
ao presidente da República. 

CPI dos Títulos 
A CPI dos Títulos Públicos 

aprovou requerimento a ser 
encaminhado ao ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, no 
sentido de "recomendar que 
não sejam objeto de 
renegociação, em contrato 
firmado entre a União e 
Estados e Municípios, as 
dívidas estaduais e 
municipais constituídas para 
pagamento de precatórios 
judiciais". Tais dívidas estão 
sob investigação por parte da 
comissão, presidida pelo 
senador Bernardo Cabral 
(PFDAM). 

Prefeito Sálvio Dino 

retoma hoje de São Luís 

Primeira-dama e secretária de Solidariedade esteve acompanhando o prefeito 

04 

ê 

. . : 

Prefeito de João Lisbon, Sálvio Dino, busca recursos 

O prefeito de João Lisboa 
Dr. Sálvio Dino está em São 
Luís desde a semana passada 
onde foi resolver vários 
assuntos atinentes a sua 
Administração em João Lisboa 
e também ligados a Amsul - 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão. 

A Primeira Dama lolete 
Dino também está na Ilha com 
projetos para a Secretaria de 
Solidariedade, ela juntamente 
com Sálvio Dino, participaram 
de um encontro com o 
Secretário de Educação do 
Estado de João Lisboa. A 
secretária lolete esteve 
também na Solecit, Secretaria 
de Solidariedade do Estado 
onde deu entrada a vários 
convênios para a assistência à 
comunidade carente de João 
Lisboa e principalmente aos 
atingidos pela Hanseníase e 
pediram recursos para a acabar 
com esta doença que 
predomina na cidade. 

O prefeito juntamente com 

a primeira Dama desembarcam 
no Aeroporto local logo mais 
as 13 horas e 5 minutos e no 
período da tarde irão 
despachar na prefeitura. A 
Primeira Dama lolete disse a 
reportagem que a Secretaria 
de Solidariedade tem vários 
projetos também em Brasília 
^ntre eles; Oficinas 
profissionalizantes, duas 
creches, uma na rua Nova e 
outra na Norte Sul, para 
assistir melhor a criança 
carente, e tão logo os recursos 
sejam liberados, as obras serão 
executadas. Já o prefeito Sálvio 
Dino tem projetos para todos 
os setores de João Lisboa e que 
já está com os poucos recursos 
de inicio de mandato, 
colocando alguns em prática. 

O prefeito Sálvio pretende 
em sua administração 
trabalhar de mãos dadas com 
o governo do Estado e Federal 
para levar à João Lisboa os 
recursos necessários para o 
desenvolvimento da cidade. 

■ Em tempo 

DMER restaura corredor de transportes coletivos 

Recuperação prossegue nas artérias consideradas mais críticas 

Iniciadas há quinze dias, as 
obras de restauração do 
corredor de transportes 
coletivos (conjunto de 
logradouros públicos por onde 
trafegam os ônibus coletivos) 
deverão ser concluídas ainda 
nesta primeira quinzena de 
fevereiro. 

A previsão é do diretor do 

Departamento Municipal de 
Estradas de Rodagem 
(DMER), engenheiro José de 
Ribamar Santos Silva, que 
conta com a diminuição das 
chuvas para que o prazo se 
cumpra. "Só podemos aluar se 
o tempo estiver bom", explica. 

Segundo ele, perto de trinta 
mil pessoas são beneficiadas 

com melhores condições de 
deslocamento, maior fluência 
do tráfego e maior 
comodidade, no Centro e nos 
bairros Vilinha, Parque 
Alvorada I. Parque Alvorada II. 
Vila Nova, Vila Fiquene, 
Cacauzinho, Vila Cafeteira e 
Ouro Verde. 

Além do corredor de 

transporte coletivo, outras 
localidades também recebem 
a atenção do DMER. "Isso 
vem ocorrendo "no Centro e 
nos bairros da periferia, 
regiões onde, na medida do 
possível, procurarmos dar 
ênfases à recuperação de suas 
artérias", comenta José de 
Ribamar. 
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COMUNICADO 

A CÂMARA MUNICIPAL 

DL IMPERATRIZ, CONSTERNADA 

COM O FALECIMENTO DO SENHOR 

SALOMÃO SALÓ JOSÉ DE SANTANA, 

OCORRIDO ONTEM, DEPOIS DE 

PRESTAR RELEVANTES SERVIÇOS 

A CIDADE, PRINCIPALMENTE NO 

E X E R C í C10 DE M AN D ATO 

ELETIVO, COMO VEREADOR, 

APRESENTA VOTOS DE PROFUNDO 

PESAR A FAMÍLIA ENLÜTADA. 

IMPERA TRIZ. OLÓE FEVEREIRO DE 1997 

/ 
/ / / 

/y 
VÂLMIR /fZ IDÍO CQ0A 

VEREADOR 

Colégio Evangélico Imperador 

Aviso aos pais de alunos 

de materna! ao 2^ grau 

— desconto de 30% 

A direção do Colégio Evangélico 
Imperador informa à comunidade que vai funcionar nos três 
turnos: do Maternal à 4S série no turno matutino e vespertino/ 
de 3" série ao 2° grau, apenas no turno matutino. No noturno 
funcionará também as turmas de 2,, gráu. 

Informa que vai trabalhar com um número 
reduzido de alunos, oferecendo apenas 20 vagas por turma, 
objetivando dar maior acompanhamento aos alunos, atendê- 
los individualmente em suas dificuldades e garantir-lhes um 
excelente nível de aproveitamento. 

Esclarece ainda, que a Escola está 
reestruturada, tem uma proposta educacional de excelente 
nível e conta com um ijuadro de professores a altura da 
qualidade superior que se propõe realizar. 

Volta a assumir, pessoalmente, a 
coordenação pedagógica da Escola, aprofessorã Vânia Saddi, 
que retoma sua filosofia de trabalho e dá ao Imperador espaço 
que ele sempre ocupou. 

Nesta última semana de matrícula, a 
Escola está completando suas vagas, fazendo um desconto 
especial de 30%. Vale a pena conferir. 

Matricule seu filho no Imperador e usufrua deste desconto 
especial, só nesta semana. 

Senhor «fitQdte ésgueçctè de 

mrthürn db $eu5 benefeios*. 

Expresso Acailandia 

Informações; Fone; 723-2885 

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

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

teledebate via Embratel 

Evento visou ao fortalecimento das relações entre 

os governos federal, estaduais e municipais na área da Saúde 

Moto-táxis 

Discutir ações que levem à 
melhoria da assistência à 
comunidade e ao surgimento 
de novo conceito de Saúde 
pública - foi o objetivo central 
do teledebate promovido, 
quinta-feira passada, dia !>(), 
pelo Ministério da Saúde, 
através da Embratel (Empresa 
Brasileira de 
Tt '1 ('eom uni caçoe s). 

Presente ao evento, no 
auditório da Embratel, o 
secretário municipal da Saúde, 
Carlos Gomes de Amorim, 
reconheceu a grande 
resj tonsabilidade do órgão que 
representa na construção de 
um sistema de Saúde 
realmente eficaz. Ao destacar 
a importância da iniciativa, (de 
observou que a discussão da 
problemática veio reforçar o 
seu desejo e o do prefeito Ildon 
Marques de realizar um sério 
trabalho em favor da melhoria 
no atendimenlo público na 
área. 

"O ideal seria a Semus 
procurar o doente e não o 

doente procurar a Semus", 
comentou o secretário, para 
acrescentar em seguida que 
lodo o seu ânimo está 
concentrado nesse ideal. "Com 
os esforços do prefeito Ildon 
Marques nesse sentido, o 
principal gestor da saúde 
pública, acreditamos nessa 
conquista", explicou. 

Gomes de Amorim frisou 
ainda a importância do 
teledebate pelo nível do 
esclarecimento proporcionado 
v pelo incentivo à prevenção, 
e conclamou a população a 
colaborar com o processo de 
mudança. "A população pode 
exigir mais do secretário, 
principalmente cobrando 
aquilo de que mais necessita", 
concluiu. 

O tema foi O Ministério da 
Saúde, os Estados e os 
municípios: fortalecimento dàs 
relações. Os assuntos tratados 
abrangeram desde a 
implantação e a 
regulamentação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) até 

ações integradas para 
enfrentar situações 
emergenciais. O ministro da 
Saúde, Carlos César 
Albuquerque, também 
explicou qual a 
responsabilidade dos 
conselhos e das secretarias 
municipais na construção da 
nova saúde pública. 

Também participaram do 
debate vários membros do 
Conselho Municipal de Saúde 
(CMS), servidores da 
Eundaçào Nacional de Saúde 
(ENS), da Secretaria Municipal 
da Saúde (Semus), médicos e 
outras pessoas envolvidas na 
recuperação da imagem da 
saúde pública no Brasil. 

I )o Rio de Janeiro - de onde 
o teledebate foi transmitido - 
participaram, além do ministro 
da Saúde, o secretário 
executivo do Ministério da 
Saúde, Barjas Negri, o 
presidente do Conass, 
Armando Raggio, e o 
presidente do Conasems, 
Gilson Catarino. 

• • 

Escolas recebem materiais 

do Ministério da Educação 

Foto Pinheiro • 721-7090 .Vífr- 
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Estudan f es das escolas 

Averba anual do Ministério 
da Educação (Mec) para a 
manutenção e funcionamento 
das escolas municipais foi 
transformada ano passado em 
materiais de consumo: 
cimento, areia, tijolo, tinta, 
materiais hidráulico e elétrico, 
limpeza e cantina. 

municipais terão li vi 

Cada escola conveniada 
formulou o pedido de acordo 
com suas necessidades e 
valores determinados. Após a 
licitação e compra, os materiais 
estão chegando á sede da 
Secretaria da Educação, mais 
precisamente ao Ginásio 
Eiqueninho. Dali, sao 

Situação continua indefink 

Embora exista a proibição do serviço, até agora a 

clandestinidade não tem inibido os mototaxistas 

O Sindicato dos Moto- 
taxistas e o Sindicato das 
Empresas de Moto-táxis em 
Imperatriz, já estão com 
recurso na justiça para 
regulamentar o serviço que 
vem contrapondo a vários 
interesses, inclusive da 
própria categoria, que até 
agora não conseguiu 
tranqüilidade para disciplinar, 
principalmente, o transporte 
de passageiros por meio das 
moto-táxis. 

Existe um apoio global da 
população que vem 
prestigiando o novo serviço, 
essencialmente devido ao 
baixo custo e a rapidez com 
que vem sendo executada a 
corrida, muito embora os 
pontos conflitantes também 
existam, exatamente em 
detrimento ás vantagens 
apresentadas, como por 
exemplo, em conlra-partida à 
rapidez vem a falta de 
segurança, e em relação ao 

lííívimKíg-;-. 
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Os moto-táxis também não vêm respeitando os pontos 
de ônibus na hora de pegar passageiros 

preço vem o péssimo 
atendimento que ainda é 
prestado fora dos pontos, e dos 
avulsos que passam pelos 
pontos de ônibus coletando 
irregularmente passageiros. 

Dentro dessa questão da 
regulamentação da categoria, 
muitos estão chiando sobre o 
direito de trabalhar, no entanto, 
os coletivos também 
empregam vários chefes de 

família com todas as suas 
obrigações sociais recolhidas, 
e a ação dos mototaxistas não 
pode ser respeitada fugindo 
do que reza, inclusive, a 
regulamentação do serviço, 
que não permite esse tipo de 
ação. Infelizmente ultrajado 
pelos mototaxista que dessa 
forma, ganham o combate de 
outra categoria por simples 
pretensão de poder. 

os do MEC e da FAE 

distribuídos ás escolas. 
Algumas escolas já 

começaram a receber, como a 
João Dantas. Hebe Cortez e 
Joca Vieira, que pediram 
materiais para reforma dos 
prédios. A previsão é a de que 
todo o material chegue até o 
final do mês. 

■ COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
a0® ' # - UM projeto devida - 
rAtO.0, ? 22- ANO DE FUNCIONAMENTO 

Roo ■ Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddíi 

Luciana da Ounha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e 1- GRAU 
TUPNOS: MATUTINO E VESPERTINO» 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

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

1 a A 3- SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
eTERCEIRÃO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESIRUIURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
turmas matutino vespertino noturno 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111,20 111,20   
3ye4H Série 121,40 121,40   
59 a 83 Série 131,50 131,50   ' 
29 Grau 141,60 141.60 121.40 
Terceirão • 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamanc/aré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRÃbA! 
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Você também vai daKvçau! 

Carnaval da Vida no BIC 
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Infra lança campanha 

de limpeza no Bacuri 

Participação da comunidade é 

fundamental, frisa o secretário da Infra-Estrutura 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Máquina da Infra trabalhando no lixão da Rua Dom Pedro I 

A Secretaria de Infra- 
Estrutura (Infra) abriu, ontem, 
às LShOO, uma campanha que 
visa promover a limpeza do 
Centro e bairros da cidade. Os 
trabalhos iniciaram pelo Bacuri 
por meio de mutirão que 
envolveu garis e moradores do 
local. 

A intenção é evitar que novos 
focos de doenças, como a 
dengue, a leptospirose e 
verminoses sejam registrados, 

colocando em risco a saúde da 
população, principalmente das 
crianças, que são os alvos mais 
fáceis, em virtude da fragilidade 
de seus organismos. 

O secretário Jairo de 
Oliveira lembra, a esse respeit o, 
que é importante contar com 
todo o apoio da comunidade. 
Caso contrário, fica difícil 
vislumbrar o êxito da 
campanha, que será 
intensificada assim que o 

período de Carnaval terminar. 
Ele também destaca que, 

contando com a participação do 
povo, a Infra pode ir mais longe 
no cumprimento das 
determinações do prefeito Udon 
Marques. "É preciso que haja 
uma permanente sintonia e o 
envolvimento de todos os 
setores na campanha, pois do 
contrário nunca conseguiremos 
sucesso em nosso trabalho", 
ressalta. 

Quando a coruj a 

justifica o morcego 

A aparência ilude quem abre mão da essência 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

Ontem, neste mesmo 
Jornal, lancei o artigo 
intitulado Canário que 
acompanha coruja passa a 
dormir de cabeça prá baixo. 

Usei 23 parágrafos e 62 
linhas, totalizando exatas 632 
palavra com o objetivo de 
mostrar que nem tudo que se 
lê corresponde à realidade, ou 
seja, a essência dos fatos por 
vezes está mascarada. 

Interessante é que, de 
forma inadvertida, coloquei 
um título no artigo que 
continha um erro crasso. De 
primeira grandeza. Afinal, é 
de domínio público que coruja 
dorme em pé. Da mesma 
forma que o canário. 

Certo seria escrever: 
Canário que acompanha 
morcego passa a dormir de 
cabeça prá baixo. 

Como sabemos, a coruja, 
embora noturna como o 
morcego, dorme com a 
cabeça para cima. Do mesmo 
jeito das demais aves. 

O primo distante de 
Drácula, o morcego, ou a 
guandira, também é noturno. 
Porém, sequer chega a ser 
uma ave, posto que pertence 

à família dos mamíferos. No 
entanto, o andirá (outro nome 
para o morcego) é quem 
realmente dorme de cabeça 
para baixo. 

A surpresa é que, passado 
o dia de ontem, quando 
veiculado o artigo, recebi 
cumprimentos de diversos 
colegas, intelectuais e artistas. 
Só faltou um ornitólogo. Ou 
mesmo um expert > em 
mamíferos voadores. 

As linhas de. ontem, 
justamente pediam a atenção 
de leitores, ouvintes e 
espectadores para uma visão 
crítica em relação às notícias 
veiculadas na mídia. 

Sem querer, com o título 
errado do artigo de ontem, 
ficou claro que é preciso 
aguçar o espírito de quem é 
consumidor das notícias. 

Diariamente, somos 
bombardeados pelo jornal, 
televisão, rádio e mais o cinema, 
o videocassete, a difusora da 
rua e o carro de som. 

Os fatos que são notícia na 
mídia, às vezes, são fabricados 
com a devida parcialidade 
determinada pelo órgão de 
comunicação. O objetivo é fazer 
do cidadão mero reflexo das 
opiniões e da linha editorial 
daquele veículo. 

O projeto A Imprensa em 
Tela, promovido pela 
Secretaria da Comunicação e 
da Cultura (Comunic), 
cumpre .com seu objetivo de 
aguçar e afiar as mentes. 

O filme exibido na última 
terça-feira, 28 de janeiro, A 
Montanha dos sete abutres, 
mostrou que, não raramente, 
atrás da notícia há o jogo dos 
donos de empresas de 
c o m u nica ç ã o 
descomprometidos com a 
comunidade e com a 
interatividade. 

Como objeto de reflexão, 
podemos afirmar que. 
mesmo as empresas de 
comunicação, estão sujeitas 
a outros interesses de outros 
setores da sociedade. 

Ou seja, sequer certos 
donos de empresas de 
comunicação podem, 
sempre, veicular aquilo que 
pensam ser o melhor para a 
sociedade. 

A imparcialidade pode 
deixar de existir na mídia. 
Mas jamais deve se ausentar 
do leitor, ouvinte ou 
espectador. Mesmo voando 
com os morcegos, os 
canários devem dormir como 
de costume: de cabeça para 
cima. 

Semus instala nov 

postos de saúde 

r 

A Secretaria da Saúde 
(Semus) vai ampliar a 
prestação de serviços na 
periferia de Imperatriz por 
intermédio de novos postos 
de saúde. Das sete unidades 
cuja instalação está prevista 
para breve, três começarão a 
funcionar já nos próximos 
dias, porque duas, as da 
Vilinha e a do Parque 
Anhanguera. já têm sedes, e 
a terceira, na Vila Cafeteira, 
terá o local definido em breve, 
com a colaboração da 
comunidade. 

O objetivo é descentralizar 
o atendimento à comunidade 
carente, atualmente 
concentrado na própria 
Semus e nos centros de 
Saúde de Cumaru, Vila Nova, 
Vila Lobão e Bairro Santa 
Rita," tendo em vista que 
distância entre esses postos 
e a população periférica tem 
causado muitos transtornos 
aos que necessitam de 
atendimento emergencial. 

O secretário e o prefeito 
lldon Marques destacam que 
é importante que o exemplo 

Foto Pinheiro -721 
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Carlos Amorim: "comunidadeperiférica é nossa prioridade" 

da comunidade desses bairros tendo em vista a promoção de 
de colaborar com a instalação melhorias na qualidade dos 
dos postos seja seguido pelos serviços de saúde prestados 
moradores dos demais bairros, à população. 
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Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 5 * 

bro,1310, beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

CL: 
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Wmm 
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airnavftl do fínpuAmho 

Programação: 

Dia 08/02 - às 22h00 - Abertura oficial, com o corte da fha simbólica e o desfile da rainha do Carnaval/95, com a presença das autoridades locais; Dia 09/02 - às 20h00 - Desfile 
dos blocos; Dia 10/02 - às 18h00 - Apuração do desfile dos blocos; Dia 10/02 - às 22h00 - Desfile das fantasias (Masculino e Feminino); Dia 11/02 - às 20h00 - Desfile dos 
primeiros colocados (Blocos e Fantasias). 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

lldoN ÍRETA AVÍÃO PARA TRAZER 

coRpo cIe "SaIó" 

O prefeito Ddon Marques de Souza, que fora a Brasília para 
participar de reuniões sobre incremento turístico com o presidente 
do Congresso, José Sarney, e também na Embratur, foi uma das 
poucas i)essoas que se faziam presente na hora da morte, às 9h de 
ontem, do ex-presidente do PMDB e ex-vereador de Imperatriz 
por duas vezes, Salomão (Saló) José de Santana, que as encontrava 
internado no Hospital de Base com problemas cardíacos. O prefeito 
de Imperatriz, num ato natural de solidariedade para com a família 
do amigo Saló, não teve dúvidas em fretar um avião da TAM para 
trazer o corpo, incluindo os familiares que se encontravam em 
Brasília, entre eles dona Iva Santana (viúva) e Salomão José de 
Santana Filho, marido de vereadora Mary de Pinho. 

A princípio, Ddon Marques de Souza colocou à disposição da 
família enlutada, o seu avião particular. Mas, como o avião é 
pequeno, houve a necessidade do fretamento de outra aeronave, 
da TAM. 

Retorno ANTEcipAdo 

O retorno de Ddon Marques a Imperatriz estava previsto 

m 
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Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje  1,24% 

Ontem  1.20% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (721-1759). 

UFír 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$     0.9108. 

URFI (MunícípaI) 

JANEIRO/97 R$ 9,11 

UPC 

R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$ 1,08 

* Turismo R$ 1,06 
:!! Comercial   R$ 1.04 

Cotações de Quarta-feira, 05/02/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem, 30, da BM&F: 

R$  11.67. 

SaLárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112,00 

SaLárío FamíIía 

Dezembro/96 R$ 7,66 

Oíerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 

1400. 

para hoje, mas foi antecipado para ontem por conta da morte de 
Salomão Santana, ex-presidente do PMDB, partido pelo qual o 
prefeito foi eleito nas últimas eleições. 

AçraÓ ECIMENTOS 

A vereadora Mary de Pinho, nora do ex-presidente do PMDB, 
Salomão José Santana (que foi também um dos fundadores do 
antigo PMDB), ao dar informações a este colunista sobre a triste 
ocorrência que enluta o partido e a sociedade imperatrizense, 
fez questão de antecipar os agradecimentos ao prefeito Ddon 
Marques de Souza e a todos que de imediato se solicidarizaram 
com a família "neste momento de muita dor". 

Víúva e filúos 

O ex-presidente do PMDB (que foi um dos fundadores do 
antigo MDB em Imperatriz), piauiense de Canto do Buriti e há 
muito tempo radicando nesta região, morreu aos 65 anos de 
idade, deixando viúva e senhora Iva Santana e os seguintes filhos: 
Salomão José de Santana Filho, presidente da Colônia de 
Pescadores; Ivonete (Caema); João Santana (Gráfica Brasil e 
ex-jornal Capital); Irinete (Liliane); Irinilde (Imperanorte); 
Ivanilde e Ivone (residentes em Brasília). 

VeIórío 

O corpo do saudoso ex-presidente do PMDB e também ex- 
vereador por dois mandatos, Salomão José de Santana, cuja 
chegada a Imperatriz eslava prevista para a noite de ontem, 
deverá ser velado na Câmara.Municipal. 

A presidência da Casa quer prestar-lhe as últimas homenagens 
antes da Grande Viagem. 

"A família ainda vai decidir", disse ontem a vereadora Mary 
de Pinho. 

Enterro 

O enterro do corpo do ex-vereador Saló, deverá ser realizado 
no cemitério particular da família, na localidade "Lagoinha", na 
estrada de João Lisboa, segundo informação chegada à coluna. 

Notas Úe Pesar 

// 
Uma çranÚe perÓa 

Aniversariantes (ACII) 

Jonas Aquino 

Guimarães (Casas 

Novo Mundo). 

Aniversaria hoje e 

recebe os parabéns 

e votos de muito sucesso da ACII. 

e do Feito à Mão Restaurante 

(self-service, churrasco no quilo e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, 

esquina d a Rua Alagoas-centro. 

Fone: 721-3565. 

concluiu Bernadinho que, logo após saber da morte d' 
Saló, procurou fazer contatos com os demais meml 
partido para inteirá-los da triste ocorrência. 

Dona SúírIey 

A executiva Municipal do PMDB de Imperatriz, presidida 
atualmente pelo empresário João Matiolli (e pelo vice, Alair 
Chaves), deve publicar Nota de Pesar nos veículos de 
comunicação por conta da morte do seu antigo líder e ex- 
presidente. 

O mesmo deverá acontecer em relação à loja maçônica à qual 
o saudoso Saló era ligado. 

Enquanto o prefeito Ddon Marques prestava toda assist, 
aos familiares de Salomão José de Santana, em Brasília, a 
primeira dama do município, dono Shirley Marques de Sousa, 
se dirigia à residência do Sr. Saló, na rua Bom Jesus (entre 
Godofredo Viana e Manoel Bandeira), para os preparativos do 
velório, procurando ao mesmo tempo parentes e amigos do 
falecido. 

Vale o registro. 
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Considerado um dos "cardeais" do partido em Imperatriz e 
sem dúvida um dos membros mais ativos, o peemedebista 
Bernadinho Barbosa disse ontem que a morte de Salomão José 
de Santana, representa "uma grande perda para o PMDB", 
adiantando que Saló foi fiel ao parido "até à última hora". 

"Não era homem de conchavos; fazia política por amor", 

O Comando do 50s BIS, na pessoa do Ten. Cel. Diógenes 
Dantas Filho: de sua senhora, Fátima Dantas e da filha 
Grasiela donen. Cel. Daladiêr Barros (subcomandante), 
e demais oficiais, prestou ontem uma significativa 
homenagem ao Juiz de Direito Carlos Nina, que está se 
aposentando do cargo, Carlos Nina estava acompanhado 
de sua esposa Dra. Fátima Nina (Promotora) e do Dr. 
Oscar. Ten. Cel. Diógenes Dantas Filho conferiu ao Dr. 
Carlos Nina, a placa símbolo do 50B BIS (foto), 
observado pelos presentes, entre os quais alguns alunos 
da escolhinha do Marwel, liderados pelo presidente 
Nfítreirq Silva. Emocionado, o Juiz Carlos Nina agradeceu 
ao gesárde Diógenes Dantas Filhos e do subcomandante 
Datâtíier Barros. Detalhes depois. (Foto:Moreira Silva). 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Geral 

(721-1065); PEDIATRIA Hospital Pequeno 

Príncipe (723-2022) OBSTETRÍCIA: Hos 

pitai Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 
Oferecimento: FARMACIA DO ZEZÉ, na 

Rua Ceará, (723-2224), desejando a todos os 

clientes e amigos, muito sucesso. 

Humor 

Adão e Eva passeiam pelo 

Paraíso: 

- Você me ama? — pergunta 

Eva. ' 

— E eu lá tenho escolha?- 

(Playboy/JuE95). 

rm. "•7 k i-:\ 

r, >• 

Materiais pára 
-// A- i h si/) jsj escritório, escolar, 

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

IMPERATRIZ 

í^moçâo em prtpel repórter (rnod. 400) R$ 6,00 
apei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

.;    i ... Ji.i 

Fone; 722-1478 

Fax: 722-14g0 

1 ' "ÇJ/'- , • / 
Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

1 IH 

   

•j SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA | 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clínica Lab. e Pet 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurai^ç 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo^Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário, 
CRMV/TO - 0204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - MaranHão 

* ) 
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INDICADOR 

ADVOGADO 

{...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

fj^o/liuxiy SocLcLt/ 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

A cesta básica da dona-de-casa 

Feirinha do Bacuri - Fone: 721-0443 
Imperatriz-Maranhão 

Carrocerias 

Facchini 

- A empresa do ano 2000 

Rodovia BR-010 - Fone: 723-3366 
Imperatriz-Maranhão 

CASTROCLINICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

Vídeo Endoscopia. Esôfago Gastro Duodenoscopia, 
Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Clínica e Cirurgia do 

Aparelho Digestivo, Colo-Proctologia, Cirurgia Vídeo- 
Laparoscopia e Colangiapancreatografia Endoscopia 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 722-1046 
V Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA ^ 

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Piva's Bar 

A 

TucanvTs Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspfense, 

policia^ westen, eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte; 665 - Juçara 
Imperatriz-Maranhão 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e sauna 

Rodovia BR-010, n0 85 
Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayão - Fone: 721-3512 
Imperatriz-Maranhão 

LASSILIDER 

CONSTRULAR 

Tudo em materiais para construção: tintas 
se utomotivas e muito mais. Confira as nossas 

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 
menor preço e o melhor atendimento 

Av. Getúlio Vargas, 2125 - Fone: 721-2275 
. Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

 721-2221 ^ 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

Registro de Firmas, Contabilidade, Assuntos Fiscais, 
Trabalhistas, Tributários, Assessoria a Microempresas etc. 

Siduey nta&cimettfa rfnaújo- • 
Técnico errr Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, l5 andar, sala 02 
Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão , 

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 
19 Em bom estado de conservação Valor: R$ 

1.350,00 

29 Semi-nova, dois meses de uso 
Valor: R$ 1.850,00 

Tratar pelo fone: 977-4151 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723^1831 

Vende-se 

Uma chácara em João Lisboa, na Rua Raimundo 
Aristide n010, próximo a barreira da PM, com 2.700 

m2 e várias fruteiras e coqueiros da praia. Casa 
construída, com 2 quartos, 2 salas e 1 banheiro, 

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura ^ d ctntc ee ^ pneemíe 

Vasos ornamentais, flores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Delegado de João Lisboa lança 

projeto "Escola na Cadeia" 

Polícia Militar apresentou a proposta à Prefeitura Municipal 

Ü subtenente Santos, da 
Polícia Militar e delegado de 
João Lisboa, apresentou uma 
proposta à Prefeitura 
Municipal de João lisboa, onde 
beneficia os presos daquela 
delegacia. Segundo o delegado, 
todos os presos poderão 
estudar tranqüilamente e 
agindo desta forma eles 
poderão voltar ao convívio da 
sociedade. 

O subtenente solicitou a 
instalação de uma sala de aula 
na delegacia. Segundo ele, a 
delegacia tem uma sala 
disponível, enquanto que a 
Prefeitura entraria apenas com 
o professor e o quadro negro, 
além das pequenas despesas, 
como giz e outros. 

O autor da projeto "Escola 
na Cadeia" esteve reunido com 
a primeira-dama do vizinho 
município, lolete Dino, onde foi 
bem recebido. lolete Dino 
adotou a idéia e afirmou ao 
subtenente que em breve irá 
providenciar as solicitações do 
mesmo. 

Santos disse à reportagem 

i 

Subtenente Santos, delegado de JL, confia no projeto 

que o objetivo do projeto é 
educar o preso. Na sua 
delegacia, por exemplo, 
existem presos que não sabem 
nem assinar o próprio nome. 

Está medida irá beneficiar os 
detentos de forma que quando 
deixarem o xadrez os 
elementos possam ser 
verdadeiros cidadãos. 

WMMÊÊ 

■ início 

das aulas 

Após o sinal verde da 
Prefeitura Municipal de João 
Lisboa, o delegado disse 
ainda que as aulas somente 
serão realizadas no período 
noturno e que brevemente 
estará levando ao 
conhecimento da imprensa a 
data em que as aulas serão 
iniciadas. A população 
também está gostando da 
idéia. Algumas delas 
também estão dispostas a 
ajudar dentro do que for 
possível. "O erro é humano. 
Todos nós estamos correndo 
este perigoso risco de errar. 
Então vamos ajudar quem já 
está arrasado por uma 
besteira que cometeu", disse 
Antonio Mathias, morador 
de João Lisboa. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Setor Rodoviário continua área de risco 

As imediações do Setor 
Rodoviário continua sendo área 
de risco. Passageiros que são 
obrigados a permanecer na 
Rodoviária por falta de 
transporte, devido horários ou 
dinheiro, são as principais 
vítimas dos desocupados. 

O braçal Luís Machado, 
maranhense, 30 anos de idade, 

foi assaltado na última terça- 
feira por um elemento 
desconhecido. O braçal 
trafegava no sentido Cafeteira, 
quando foi abordado pelo 
elemento, que com um revólver 
em punho ordenou que ele lhe 
entregasse sua porta-cédula, 
senão o mataria. Ao tentar 
argumentar com o ajjsallanle, 

Luís foi surpreendido com um 
tiro de revólver calibre 22 e 
levado às pressas para o 
Hospital Alvorada, onde se 
submeteu a uma cirurgia. Luís 
afirmou à "reportagem que a 
princípio pensava que a arma 
fosse de brinquedo. Além disso 
não levava sua carteira porta- 
cédula. O elemento 

aparentando uns 16 anos de 
idade pediu então que lhe 
entregasse sua camisa. Como 
Luís demorou alguns segundos 
ele lhe detonou um tiro no peito 
esquerdo. A direção do 
hospital disse à reportagem 
que Luís passa bem e 
possivelmente terá alta no dia 
de hoje. 

Perda de documentos 
José Milton Dias da 

Fonseca, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Pernambuco, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, ent/e 
outros. O fato,, segundo 
informações do queixoso, 
ocorreu na última segunda- 
feira. 

Perda de documentos 
Quem também reclamou 

a perda de seus documentos 
pessoais foi Antonio Miranda 
Tavares, maranhense, 
casado, residente na Rua A, 
Parque Alvorada, perdeu 
uma bolsa contendo sua 
Carteira de Identidade e seu 
Título Eleitoral. De acordo 
com as informações do 
comunicante, a bolsa deve 
ler caído quando o queixoso 
viajava do Centro dos Carlos 
para Imperatriz. 

Arrombamento 
Gerônimo da Silva Santos, 

paraibano, 34 anos de idade, 
braçal, residente na Ruajoãc 
Lisboa, Nova Imperatriz, 
reclamou de arrombamentc 
em sua residência. Segundr 
ele, elementos desconhecidos 
arrombaram a janela dos 
fundos da casa e retiraram 
vários objetos de pequenos 
valores como, un 
liqüidificador, várias peças d( 
roupa e um rádio portátil. 

Furto de bicicleta 
Marlon de Jesus Alves 

maranhense, 19 anos de idade 
comunicou que um elemento 
desconhecido furtou sua 
Montain Bike, 18 marchas. O 
jovem disse à reportagem que 
a bike estava estacionada en 
frente aloja Liliani, onde tinha 
se deslocado até aquela loja 
para quitar uma prestaçãt 
para sua genilora. O fato 
ocorreu na tarde da última 
sexta-feira e foi registrado na 
Delegacia de Polícia para qiu 
as autoridades tomem aí 
providências cabíveis. 

Plantão de Polícia j 

Delegado: Edilson Santos 

Escrivão: Pinheiro 

Perito: Joacillo Magalhães 

Agentes: Francisco Carlos, Cabral e 

Guilmar 

Comissário: Lindoso 
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Respeite a Tida. Brinque o Carnaval sem morreu 

iVão ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta!? 

Jgcíra-^io c Jgalneárío <Jate Qlub 

AMIMACAOâ «MCA I iAWA â »11 iLITka€@ 

Neste Carnaval, a única batida é a do coração 

mrnmmmmmmmmm. 

Apoio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba DPM - Distribuidora dos produtos Marllan 

Onde Você Estiver Arcor e Trigo Fina 


