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Câmara suspende Lei de 

Regulamentação das Mototáxis 

Depois de receber ofício do 
Tribunal de Justiça do Estado, 
dando conta da decisão de 
acatar o pedido de 
inconstitucionalidade da Lei de 
Regulamentação das Mototáxis 
em Imperatriz, a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal resolveu 
suspender a Lei. Essa decisão 
cria um impasse enorme 
porque dá margens a que os 
órgãos de fiscalização do 
trânsito, como a Cirelran e o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, DMT, retirem de 
circulação todas as motocicletas 
que estejam efetuando o serviço 
que, pela suspensão da Lei, se 
tornaram clandestinas. E agora 
resta saber se a Ciretran e o 
DMT, que até agora se 
mantiveram omissos, vão agir 
dentro do que determina a Lei, 
ou a suspensão da Lei. O 
Sindicato dos Mototaxistas e o 
Sindicato das Empresas de 
Mototáxis já estão com defesa 
protocolada no Tribunal de 
Justiça do Estado e agora, com 
essa decisão da Câmara, vão ler 
que decidir tudo mesmo é na 
justiça. Página 4B 

O renomeado exotérico 
Prof9 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica ura de 

seus fantasmas, os 
F anta sMAm i n ha s. 

Página IC 
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Dótar Comercial 
Cnmpra , RS 1.0197 |: 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 [ 
Dólar Paralelo 
Compra _ RS 1.034 | 
Dólar Paralelo 
Venda RS 1.039 i 
Dólar Turismo 

: Compra R$1.0010 ' 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,0350 j 
Ouro (g) J 
Venda _ RS 12,57 1 
Poupança • 

: Rendimento  - 1.1275% : 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0.8247 
Salário Minimo 
Outubro R$112.00 : 

Salário Família 1 
Valor RS 7,66 i| 
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Depois de quase chegar no paraíso com a Regulamentação, as mototáxis voltam a estaca zero com a suspensão da Lei 

Reforma vai 

facilitar a 

administração 

O Vice -Prefeito Luis 
Ca 
al st i a é 
imm aecessiáâáí* do aóvo 
governo para tomar viável a 

' ãdmmistraçãó pública de 
lm; nsbem 
^ o prmcípal ajrtkttiâdor 

: 

arr^ãÇâr a& íáângas para 
tomara responsabilidade d< • 
dividir - trábâlbó de 
gO ' o 
dasttecesskíãdes é > pr* T -ití > 
Mor Marques. Página 4 A 

Hemomar faz 

campanha de 

doação de sangue 

Durante toda essa sema- 
na a Hemomar estará fazen- 
do uma campanha de doação 
de sangue, convocando to- 
dos os doadores a compare- 
cerem à sede da entidade, e' 
também a comunidade que 
queira participar dessa cam- 
panha, para doação principal- 
mente do sangue tipo "O" 
negativo, ounde qualquer 
outro grupo sangüíneo. 

Página 4 A. 

Aprovada finalmente a 

Reforma Administrativa 
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Os vereadores se reuniram 
A dministrativa 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz se reuniu na 
tarde de ontem para 
aprovar a Lei de Reforma 
Administrativa do Governo 
Ildon Marques de Souza. O 
texto foi aprovado da 
maneira como foi acordado 
nas discussões entre o 
Legislativo e o Executivo 
que acabou excluindo 
alguns artigos como o que 
extinguia a Fundação 
Cultural de Imperatriz, e 

nessa segunda-feira a aprovar 
do Governo 

mais dois outros artigos. A 
votação em plenário foi um 
exercício verdadeiro para 
esse novo Legislativo que 
já teve de mostrar serviço 
e também para o Executivo 
que teve de mostrar sua 
força e a que veio pois 
encontrou vereadores 
dispostos a participarem 
do processo levando os 
anseios da sociedade, 
como aconteceu com os 
artistas da Fundação. A 

a/n em dois turnos a Reforma 
Ildon Marques 

partir de agora não existe 
mais qualquer entrave para 
que o Executivo tome as 
medidas que deverão ser 
tomadas e nomeia o 
secretariado que ainda 
está interinamente 
aguardando a Reforma. A 
votação em dois turnos 
aconteceu em uma única 
sessão, como prometeu o 
presidente do Legislativo 
Valmir Izídio; e cumpriu. 
Página 

Polícia 

Escapou da execução 

e entregou policiais 

José Marques, deu entrada 
no Hospital São Marcos, em 
Imperatriz, com vários tiros 
de calibre 38 no corpo. Num 
golpe de pura felicidade, José 
Marques foi marcado para 
morrer pelo agente Jorge e 
o Delegado Burunga, da 

■ Semus 

polícia de Balsas; levou um 
tiro na nuca, que varou a 
cabeça e saiu pelo olho, 
sobrevivendo 
milagrosamente e entregou 
os policiais pela trama. O 
motivo da execução pode 
ser maconha. Página 8A. 

Campanha contra 

a Aid's no carnaval 

O Secretário Municipal de 
Saúde reuniu a imprensa, 
donos de clubes e motéis, na 
semana passada para 
anunciar a campanha de 
prevenção contra doenças 
sexualmente transmissíveis e 
Aid's durante o carnaval em 

Imperatriz. Uma equipe vai 
percorrer os locais de 
carnaval promovendo a 
distribuição de folhetos 
informativos sobre o uso 
correto da camisinha, e 
sobre essas doenças. 

Página 4C. 

■ Senador La Rocque 

Alfredo Nunes vai à São Luís em 

busca de recursos 
O prefeito do novo município 

de Senador La Rocque, está em 
São Luis onde participa de uma 
reunião com o Secretário Estadual 
da Educação, Gastão Vieira, e vai 
tentar obter recursos para a 
recuperação das estradas vicinais 

do município que se encontram 
intransitáveis, e também para o 
término da construção da ponto 
na localidade do Olho D'Agua e 
Buritirana. Alfredo está otimista 
quanto a) seu início de governo. 
Página 3A 

política cidade social regional esporte polícia 

Em defesa do regimento Imprensa em Tela 
da Câmara. ^ l ' • L * 

estreia no e. 

Os bailes pré- („ memonan de Paulo 
carnavalescos de ^ . 

Sobreira 
Página 3A ii Página 4B 

Imperatriz 
Página 2B 

Federação Maranhense Elemento escapa da 
vistoria os estádios execução da policio 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor 
Estou escrevendo para 

falar a respeito da minha 
rua, que está localizada no 
parque Anhanguera. 

Moro nesta mesma rua 
há anos, e nunca foi possível 
um carro chegar até a porta 
da minha casa. Isso porque 
a rua esta interditada desde 
que foi criada. Nunca nem 
mesmo um trator passou 
por aqui para abrir direito a 
rua. Nós moradores, 
usando enxadas, pás e 
outros equipamentos, 
somos os responsáveis por 
todo o trabalho. Gostaria 
que o administrador da 
cidade, fiezesse uma visita 
ao nosso bairro para 
verificar de perto a situação. 
Sei que ele vai ter que 
caminhar um pouquinho, 
mas não acredito venha a 
ser um problema para ele, 
visto que nós moradores 
passamos por essa situação 
diariamente. 

Marilva Santana 
Parque Senharol 

Sr Editor 
O maior problema 

enfrentado pelos moradores 
da Vila Cafeteira, diz 
respeito ao precário sistema 
de energia elétrica que 
abastece o bairro. 

A p r o x i m a d a m ente 
cinqüenta por cento das 
residências são iluminadas 
através de gambiarras, o 
que põe em risco a 
segurança das pessoas que 
residem nestas casas. 

Por várias vezes fomos 
até o escritório da 
Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar), pedir 
providências para o 
problema e nunca fomos 
atendidos. Sabemos que os 
chefes da empresa e 
Imperatriz, tem perfeito 
conhecimento do problema, 
e não trazem soluções. 

Sabemos que depois de 
regularizada a situação 
vamos também receber 
todos os meses as contas de 
energia, mas preferimos mil 
vezes pagar a conta da 
energia que consumimos 
que continuar correndo 
risco de morrermos 
eletrocutados a quelquer 
momento. 

Sebastião 
Vasconcelos 

Vila Cafeteira 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

denunciar que existe um 
lixeiro próximo a minha 
residência. O lixo é desj )ejado 
em um terreno baldio pelos 
prórpios moradores do local, 
e também por pessoas que 
chegam em automóveis e 
despejam lixo doméstico 
nesta área. 

Já procuramos saber a 
quem pertence o terreno 
para que o proprietário faça 
pelo menos um muro em 
volta da área, mas não 
conseguimos nada. Não sou 
somente eu, mas a grande 
maioria dos moradores que 
querem a extinção deste 
lixeiro. 

Marcelino Rodrigues 
Parque do Buriti 

A ordem é multar 

As infrações aumentam e a polícia aperta o cerco, 

à espera de leis mais rigorosas 
Dar aquela paradinha de 

"um minuto" em fila dupla para 
deixar o filho na escola, fazer 
uma conversão proibida para 
fugir do congestionamento ou 
cruzar o sinal vermelho na 
madrugada: atire a primeira 
pedra o motorista que não 
tiver cometido uma dessas 
pequenas infrações do dia-a- 
dia. E há outras, não tão 
pequenas, também cometidas, 
principalmente nas grandes 
cidades, com uma freqüência 
assustadora. De outro lado. 
não faltam cidadãos para 
reclamar da falta de leis, de 
policiais e de punições - mas o 
fato é que -a grande maioria 
dos motoristas no país 
(mesmo entre os que 
reclamam) não conhece as 
leis, dá um jeito de burlar as 
normas sempre que 
necessário e acaba cometendo 
os abusos que condena nos 
outros motoristas. 

E o futuro não parece fácil. 
Só em São Paulo, por exempo, 
mais de 250 mil novos carros 
somaram-se à frota (hoje de 
4,5 milhões) no último ano. 
Manter a ordem nas ruas 
tornou-se mais urgente. 
Multas, guinchos, campanhas 
educativas - as prefeituras das 
grandes cidades brasileiras 
têm feito de tudo para 
controlar as ruas. A de São 
Paulo iniciou uma campanha 
mais rigorosa para flagrar os 
motoristas que se arriscam ao 
volante com altas taxas de 
álcool no sangue. A chamada 
Operação Bafômetro visita os 
principais pontos de badalação 
noturna da cidade para punir 
os abusos. Só na capital 
paulista, 55 mil motoristas são 
flagrados semanalmente pelos 
operadores do Departamentp 
do Sistema Viário (DSV), 
cometendo alguma 
irregularidade. A infração 
campeã foi o estacionamento 
em desacordo com a 
regulamentação - ou seja, nem 
sempre o local é proibido, mas 
as normas para parar o carro 
não foram atendidas. Com 18% 
do total, está em primeiro 
lugar tanto entre os 2,8 
milhões de multas aplicadas 
em São Paulo quanto nas 
quase 250. mil lavradas em 
Belo Horizonte. Em junho do 

ano passado, a prefeitura 
paulistana desencadeou uma 
operação para gu inchar esses 
carros estacionados 
irregularmente. Nos 
primeiros dias, foram 
multados 30% a mais de 
carros, o que contribuiu para 
melhorar o fluxo nas ruas. 

Em grandes avenidas e 
corredores de trânsito, o 
excesso de velocidade e as 
manobras arriscadas são 
infrações cometidas em 
abundância. Em São Paulo, 
radares instalados nas vias 
marginais dos rios Tietê e 
Pinheiros flagram, por dia, mil 
motoristas apressadinhos, 
sendo 80% no horário noturno 
- quando é menor o volume de 
tráfego e a pista torna-se um 
convite à alta velocidade. 

Ultrapassar o sinal 
vermelho, uma falta que traz 
risco de colisão e 
atropelamento, é a segunda 
infração mais cometida: em 
São Paulo ela foi responsável 
por 13,1% do total de multas no 
ano de 95. A seguir, o terceiro 
lugar no ranking cabe aos 
motoristas que deixam o carro 
em local proibido: eles 
respodem por 6% (ias multas 
expedidas em 1994. O quarto 
e o quinto foram ocupados, 
respectivamente, pelas 
conversões proibidas (4%) e 
pelo uso da conlramãO (2%). 

Com tantas infrações, os 
cofres da prefeitura de São 
Paulo foram engordados em 
cerca de 50 milhões de reais 

O bafômetro, uma arma 
cada dia mais usada 

no ano passado. "Mas o ideal 
é não ter de cobrar coisa 
alguma. Multa zero significa 
infração zero", observa Dulce 
Lutfalla, membro do Conselho 
Estadual de Trânsito 
(Cetran). E acrescenta: "O 
infrator de trânsito é um 
egoísta que, quando viola as 
leis, só pensa no seu bem- 
estar", 

Dublê infrator - Para 
gerenciar o complicado 
trânsito de São Paulo, chegou- 
se a um acordo que deve ser 
estendido pelo novo Código 
Nacional de Trânsito para 
todo o país. Os operadores da 
prefeitura aluam nas infrações 
relativas à circulação na 
malha viária. Cabe ao Detran, 
através dos policiais do 
Comando de Policiamento de 
Trânsito, fiscalizar as 
condições do carro e do 
condutor. E a rotina de 24 
anos do soldado Edson Lopes, 
que a cada dia lenta, com uma 
paciência budista, organizar o 
trânsito da cidade. 
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O radar instalado na Marginal Tietê, cm São Paulo, já 
flagrou carros "voando " a 21 ti km/h. conversão proibida, 
para em fila dupla e estacionamento irregular, são outros 
pecados comuns nas ruas de nossas cidades 
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A imprensa em 

tela estréia hoje 

O uso do artifício cinematográfico, 

trazendo a fantasia para a 

realidade, é um dos bons 

caminhos adotados para 

aperfeiçoamento da imprensa 

Numa promoção da Secretaria da 

Comunicação e da Cultura, estréia, hoje, às 19 

horas, no auditório da Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz (ACII), o projeto A 

imprensa em tela, com o objetivo de 

proporcionar a difusão de informações sobre 

diversos aspectos do exercício do jornalismo, a 

partir de temáticas tratadas em alguns dos 

melhores filmes do gênero. 

O filme da estréia — A montanha dos sele 

abutres conta a história do personagem 

Charles Tatum, um militante da imprensa de 

Nova Iorque (EUA) que não consegue mais 

encontrar emprego em virtude de sua conduta j 

boêmia e anti-ética. Depois de tentar uma | 

contratação na capital inutilmente, ele se muda 

para a cidade de Albuquerque, no interior do 

Estado, onde faz uma parceria com um jornalista | 

profissional recém-formado com a intenção de 

conseguir um furo de reportagem na esperança 

de reconstruir a sua imagem, objetivo que 

alcança sem grandes dificuldades, Esse sucesso 

inicial será suficiente para transformar o seu 

caráter9 Ou os vícios prevalecerão sobre o 

profissionalismo e o condenarão a retornar à 

marginalidade? Descubra a resposta 

participando da primeira sessão do projeto A 

imprensa em tela. 

Produzido na Paramounl Pictures, o filme foi 

dirigido por Billy Wilder e o personagem 

principal é um dos mais renomados atores de 

Hollyvvod, Kirk Douglas. O secretário da 

Comunicação e da Cultura, Edmilson Sancbes, 

coordenador do projeto, comenta que "o filme é 

considerado um dos melhores dentre os voltados 

para a atividade jornalística, ao lado de outras 

grandes produções (também incluídas na 

programação do projeto), como Todos os homens 

do presidente e Cidadão Kane, este último 

considerado pela crítica internacional como o 

melhor filme de toda a história do cinema". 
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Em defesa do Regimento do Legislat i 

O presidente da Câmara, Valmir l/íJio, fez uma declaração pelo cumprimento do regimento da interno da caí. 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

754 dias. Excelência, o 
que está acontecendo afinal 
de contas, ou nós não 
estamos conseguindo nos 
comunicar ou a senhora 
simplesmente resolveu 
ignorar as promessas que 
fez para a Região Tocantina 
durante a sua campanha ao 
governo do Estado? Porque 
mesmo que a senhora por 
ventura tivesse esquecido o 
seu débito excelência, eu 
estou aqui dia-a-dia 
lembrando cada uma das 
promessas que a senhora fez 
em palanque para milhares 
de pessoas. Então, cadê as 
obras governadora? A 
senhora vai ou não vai 
honrar a sua palavra e 
cumprir as promessas de 
campanha? 

f 
A propósito 

O Poder Público local 
deveria pensar seriamente 
em alternativas para a 
ampliação da oferta de vagas 
no segundo grau. A 
demanda de candidatos é 
bem maior que as matrículas 
que podem ser feitas pelas 
instituições oficiais de 
ensino médio. E como o 
poder aquisitivo da grande 
maioria é baixíssimo, caso 
não haja a solução da 
gratuidade milhares de 
jovens ficarão fora da sala de 
aula este ano. 0 que é 
lamentável. 

Ampliação 
Gradativamente o 

comércio atacadista vai 
crescendo na região do 
Mercadinho. Em quase 
todas as ruas do setor os 
armazéns vão ocupando os 
imóveis. Não fora a 
recessão, que impõe sérios 
obstáculos á atividade 
comercial, esse e outros 
segmentos do comércio 
seriam mais fortes em 
Imperatriz. 

Mudanças 
Está bem encaminhado o 

projeto que pretende a 
municipalizaçào do sistema 
de saúde em Imperatriz. A 
experiência tem mostrado 
que os serviços melhoram 
com a municipalizaçào. 

Edmilson 
é o bicho I 

O secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, está com 
a corda toda. Chega de oito 
da manhã e só sai as duas da 
madrugada. E ainda trabalha 
no sábado, ü homem anda 
na pisada no Porção. 

Igualzinho a lldon Marques. 

Edmilson 
é o bicho II 

Eu estou sabrndo 
também, que Edmilson 
Sanches recebe lodo mundo 
na hora. Sem essa do 
famoso chá de cadeira. Eu 
que já fui seu vice- 
presidente na Airt, conheço 
bem a fera. Ildão está bem 
calçado na Comunic, o nome 
soft que Edmilson arranjou 
para sua Secretaria. 

Edmilson 
é o bicho III 

E não para por ai. O 
super-secretário também vai 
assumir a Pasta do 
I)esenvolvimento integrado. 
Sabe o que essa Secretaria 
vai fazer? Arranja lá fora, 
nos States e na Europa, além 
do próprio Brasil, aquilo que 
a Prefeitura de Imperatriz 
está precisando, que é a 
jojoba, o dólar, o faz-me-rir, 
o arame, a ponta, o milho, a 
verdinha. Boa Sorte 
Edmilson, digo: Super- 
secretário. 

Linha dura 
Em observação ao déficit 

recorde da balança 
comercial brasileira, de US$ 
5.5.') bilhões em 1996, o 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan, foi categórico: o 
câmbio poderá ser 
aperfeiçoado, mas não muda 
enquanto ele estiver no 
governo. Foi um recado 
claro aos que estavam 
esperando por uma 
mexidesvalorização. Numa 
demonstração de que as 
regras do jogo não serão 
alteradas para compensar 
ineficiências, Malan 
disparou: "Mudar a política 
cambial seria um atestado 
de incompetência, de que 
não somos capazes de 
aumentar a produtividade c 
reduzir os custos de 
exportação". Há tempos que 
•o ministro não falava tão 
duro. 

Pré-datado 
reconhecido 

O pré-datado foi 
oficialmente reconhecido. 
Na última semana, o 
Conselho Monetário 
Nacional autorizou os 
bancos a receberem 
cheques como garantia nas 
operações de crédito, o que 
estava proibido desde abril 
de 1995. Com a decisão, 
espera-se maior oferta de 
empréstimos no sistema 
financeiro e, 
conseqüentemente, um 
recuo nos juros. 

r": 

«1 

í 

z.v • 

Valmir Izidio quer cumprir regimento 

A questão da Reforma 
Administrativa, de alguma 
forma causou polêmica, até por 
aqueles que se posicionaram 
contrários politicamente à 
administração publica, e os que 
a defendem. No meio dessa 
celeuma, se encontrava o 
presidente do Legislativo 
Valmir Izidio com a 
incumbência de levar a bom 
termo < >s t rabalhos de análise do 
Projeto de Reforma sem atrasar 
o Executivo e sem atropelar as 
Comissões Parlamentares. 

Valmir explicou que a 
questão foi tratada com a maior 
lisura possível, e que contou 
com a compreensão do Poder 
Executivo nesse pormenor, já 
que existem prazos a serem 
cumpridos e que pretendia agir 
com rigor tão logo esses prazos 
fossem atropelados, mas que 
em nenhum momento 
pretendia abrir mão da sua 
postura de isenção 

Quanto ao atraso na entrega 
do relatório da Comissão de 
Orçamento, nas mãos do 
relator André Paulino, Valmir 
explicou que o prazo expirou 

apenas nesse fim de semana, 
de cinco dias para que o relator 
entregasse o seu parecer e se 
caso, nessa segunda-feira não 
houvesse sido entregue, iria 
convocar o presidente da 
Comissão, vereador Adhemar 
de Freitas, para que se 
cumprisse o regimento da casa 

Valmir Izidio fez questão de 
deixar claro que não vai dar 
satisfações por pressão, seja da 
imprensa ou de qualquer setor 
político interessado na 
Reforma ou qualquer outra 
mat-eria deliberativa da 
Câriiara. Ele adiantou que os 
trabalhos estão sendo 
desenvolvidos a contento e que 
até agora não há motivo para 
maiores alardes, e que essa 
questão da Reforma 
Administrativa já está resolvida. 
A sessão plenária aconteceu 
extraordinariamente nessa 
segunda-feira,pára efetuar a 
votação da Reforma em uma 
única sessão, como já estava 
acordado com os vereadores, já 
que faltavam duas votações; a 
votação dos relatórios e a 
aprovação final. 

Raimundo Cabeludo 

Contra os desmandos no Maranhão 

Segundo o ex-prefeito de João Lisboa, ele não é contra 

a família Sarney, mas contra os desmandos no Estado 
O prefeito Raimundo 

Cabeludo se converteu num 
dos maiores combatentes 
contra, e também num dos 
maiores combatidos pela 
família Sarney. Dentro desse 
quadro, ele acabou dividindo 
sua administração nas 
questões municipais c 
também nas contendas com 
o Governo de Roseana 
Sarney. 

No entanto, Raimundo 
Cabeludo afirmou que não é 
contra a família Sarney, que 
considera uma das mais 

tradicionais do Maranhão, ele 
é combatente dessa política 
degenerativa que faz o estado 
apodrecer onde coleciona 
títulos indignificantes como 
campeões da tuberculose e da 
hanseníase, a pior educação 
do país e a pior faculdade de 
ensino superior, somando a 
isso tudo o estado com maior 
número de mortalidade 
infantil. 

Cabeludo disse que como 
mandatário e como cidadão 
sempre vai se posicionar 
contra esse tipo de coisa que 

é feita no Maranhão, em 
prejuízo da população que vive 
em estado de miséria por causa 

de um governo incompetente 
para gerir a coisa pública em 
favor da sua gente. 

■ Um soldado do partido 
Quanto às próximas 

eleições. Cabeludo ainda não i 
tem uma definição sobre m 
rumos que deve tomar, já que 
se posiciona como um 
soldado do seu partido. Ele 
devera ser um dos candidatos 
tias eleições de 98. seja para 
a Assembléia Legislativa 
Estadual ou para a Câmara 

dos deputados federais, 
faltando ainda definir ainda 
a sua representativklade já 
que existe também a 
possibilidade de Raimundo 
C abeludo se candklalar pelo 
Estado do Tocantins, onde 
também tem desenvolvido 
substanciais contatos 
políticos. 

Problemas de Senador 

La Rocque são estradas 

O prefeito Alfredo Nunes já conseguiu resolver alguns e busca solução 

para outros problemas como das estradas vicinais de seu município 
Alfredo Nunes, desde que 

foi eleito prefeito do novo 
município de Senador La 
Rocque, antiga Mucuíba, se 
investiu de coragem e 
determinação para começar a 
administrar os problemas que 
sabia, existem normalmente 
em todas as comunidades. 

0 primeiro deles, e também 
um dos mais terríveis para a 
região, é o período invernoso 
que todos os anos deixa 
comunidades inteiras 
completamente isoladas. 
Nesse aspecto, Alfredo já 
conseguiu a parceria da 

empresa Nova Sião para a 
construção de dois desvios na 
MA-122, nas localidades de 
Olho D'água e Buritirana, já 
que a construtora incumbida 
de concluir a construção das 
pontes ainda não teve 
condições de terminar a obra. 

No entanto, regiões como 
a do Pindaré e de Cumarú a 
Açaizal Grande, de grande 
desenvolvimento 
agricultura e da pecuária df 
leite, as estradas vicinais 
estão com seu tráfego 
interrompido devido 
chuvas. Alfredo pretendi 

cobrar do Governo do Estado 
do 

150 

da 

as 

o cumprimento 
empiçarramento de 
quilômetros que já está dentro 

■ Em São Luis 

Alfredo Nunes viajou para 
São Luis onde deverá 
participar do encontro de todos 
os prefeitos maranhenses com 
o Secretário Estadual da 
Educação, Gastão Vieira, nessa 
terça-feira, 28, e também tentar 
conseguir maiores subsídios 
sociais para serem investidos 
em Senador La Rocque. 

do Orçamento do Estado, pari 
resolver essa situação qiu 
vem complicando a vida dos 
agricultores e pecuaristas. 

Dentre as reivindicações que 
Alfredo leva na mala está a 
questão das estradas que 
cortam o município, onde 
pretende bater na tecla da 
necessidade de pavimentação, 
da MA-122, além da franca 
recuperação de todas as 
estradas vicinais junto à 
governadora. 
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VALE TRANSPORTE 

PresenteTm Imeosfr/dp ^RpnAa u 1 s^a s°cial niulto importante nas relações entre empregados e empregadores. no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,! 310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

Hernomar faz campanha 

Durante toda essa semana os doadores de sangue estão sendo 

convocados a prestar sua valiosa colaboração com urgência 

Não se tem qualquer dúvida 
sobre a importância da doação 
de sangue no país. Em 
Imperatriz a situação não é 
diferente e a Hernomar, o único 
banco de sangue da região tem 
conseguido manter, dentro das 
limitações, um padrão bastante 
aceitável no atendimento, 
superando todas as dificuldades 
e alcançando resultados 
bastante eficientes. 

Durante toda essa semana a 

Hernomar está convocando a 
presença dos doadores de 
sangue, que já fazem as doações 
regularmente e também a 
comunidade que possa doar 
sangue do tipo "O" Negativo, 
ou qualquer outro tiix) de grupo 
sangüíneo. Os horários para 
comparecimento vão de 7:30 
horas até as 11:00 horas; e de 
13:30 horas até as 15:00 horas, 
na sede da Hernomar, em 
Imperatriz, que fica anexo ao 

Necessidade constante 

A doação de sangue é uma 
necessidade constante que 
precisa ser mantida para que 
possam ser salvas muitas vidas. 
A Hernomar vem 
desenvolvendo um serviço 
muito bom de col«íagem e 
distribuição do plasma na 

região, fazendo o sistema de 
compensação, solicitando a 
reposição do sangue a quem 
dele necessita, e vem 
conseguindo um bom resultado 
para manter os estoques, já que 
qualquer sangue doado serve 
para substituir o que foi 

Hospital Regional Materno 
Infantil, na Praça Tiradentes. 

A Hernomar está divulgando 
um anúncio em toda a imprensa 
chamando com urgência 
presença dos doadores para 
que seja mantido o nível de 
estoque de sangue para servir 
às necessidades que existem na 
região. Por isso estão sendo 
convocados doadores para 
todos os tipos de sangue, já que 
é preciso manter o estoque. 

retirado, procurando sempre o 
remanejamento dos grupos 
sangüíneos de forma que 
sempre se tenha os mais 
variados dentro da necessidade 
de atendimento. Doar sangue é 
sublime e essencial para salvar 
a vida dos semelhantes. 

11' 
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diário Jornal Capital O seu 

Luís Carlos Noleto 

Pulverizar para poder administrar 

O vice-prefeito Luis Carlos Noleto abre o leque da 

administração pública como uma necessidade de governo 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N9 001, de 01 de janeiro de 1997 

Dispõe sobre aumento de patrimônio e troca de títulos e 
carteiras sociais. 

0 PRESIDENTE DO BALNEÁRIO IATE CLUBE, no uso 
das atribuições legais, que lhe atribui o Estatuto do Balneário 
Iate Clube, no capítulo XIV das disposições gerais e trasitórias. 

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 
54 e 55, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 50,00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$ 30,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que todos os sócios: Remidos, 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarão R$ 5,00 
(cinco reais) à Secretaria do clube, pela exi>edição da Carteira 
Social. 

IV - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

imperaUz-UA. ,ÔL'iâ-.ía?ie:to oe i / ' 

COhORf&ÊSDE FARIAS 
Preaitee dò Saineáíio late Ciube 

Imperatriz tem hoje um 
vice-prefeito com gabinete e as 
mangas arregaçadas. Essa é a 
impressão que deixa Luis 
Carlos Noleto ao assumir 
responsabilidades dentro do 
governo que ajudou a eleger 
para administrar a cidade 

Pregando o discurso da 
enlronização ideológica, o 
vice-prefeito tem sido o 
principal arliculador político 
do (joverno Municipal, 
colocando a imagem do 
prefeito Ildon Marques 
resguardada de toda conduta 
comprometida, que não seja 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
i 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. r> 

com a ordem e o compromisso 
social da educação. 
Responsável pela montagem 
da base política do Governo na 
Câmara, o vice-prefeito é 
atualmente o homem forte da 
administração, no aspecto 
político, funcionando como um 
canal competente entre a 
administração e a necessidade 
política. Dentro do aspecto de 
governo, Luis Carlos Noleto 
ainda não definiu bem sua 
função, no entanto, 
politicamente já se pode ter 
uma idéia concreta do poder do 
vice-prefeito que continua 

agindo como fiel escudeiro ' ■ 
prefeito de Imperatriz. QiuuT-» 
à criação das novas secretarias, 
por exemplo, Luis Carlos foi 
enfático ao afirmar que a 
pulverização é para facilitar a 
administração do próprio 
município que, dessa forma, 
poderá obter resultados mais 
transparentes trabalhando com 
pessoas especialistas em áreas 
específicas, obtendo não 
apenas um melhor rendimento 
dentro das secretarias, mas 
também trazendo maiores 
benefícios para toda a 
comunidade. 

Um prefeito diferente 

A Dir< 

——tr- 

aria 

Indagado sobre a questão de 
um vice-prefeito com gabinete e 
prestando serviço, luis Carlos 
esclareceu que isso só está 
acontecendo porque Ildon 
Marques de Souza é um prefeito 
diferente e que quer fazer as 
coisas diferentes. 

Luis enfatizou que esta é a 
maneira de se alcançar a nova 
filosifia que se quer implantar na 

administração pública de 
Imperatriz, buscando no- ^ 
rumos, novas soluções para que 
se tenha a erradicação de 
problemas corriqueiros e banais 
que ainda continuam 
incomodando toda a comunidade 
imperatrizense, principalmente 
na área social e da saúde, onde 
são maiores as necessidades e 
carências da nossa sociedade. 

Municipalizacão da saúde 

Luis Carlos Noleto falou 
sobre a questão da 
municipalização da saúde como 
uma necessidade primordial 
para se alcançar resultados 
concretos no setor, tão 
sucateado e vilipendiado 
atualmente. Ele afirmou que 
deixou o processo de 
municipalização em estágio 
avançado, quando esteve â 
frente da Secretaria Municipal 
da Saúde, mas que houfe ifm 
retrocesso e agora existe a 
necessidade de se começar 
novamente o processo. 

Luis argumentou que -a 
importância da municiflfUzaçào 
da saúde se concemra nos 
recursos da saúde que'passam 
a ser geridos#pe|o gestor da 
área, ou seja, a municipalidade, 
e não órgãos que cumprem 

apenas funções 
governamentais. O vice-prefeito 
destacou que a participação do 
Conselho Municipal de Saúde é 
primordial para o equilíbrio da 
saúde e que dessa forma, 
Imperatriz deve alcançar 
caminhos de pi egresso no 
atendimento médico-hospitalar, 
principalmente â população 
carente. 

Ele não quis definir planos 
de ação, mas adiantou que Ildon 
Marques ainda não definiu se 
vai optar por um Socorrão ou 
se faz o atendimento por 
especialidade. No entanto, 
concordou qu# existe a 
necessidade de uma central de 
distribuição de 
tudo isso ain 
estudado junto com 
municipalização dã saúde. 

i's, mas que 
stá sendo 

''' cáSSSfc. 
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Carteia 

R$ 4,00 
Edifão Especial de Ano Novoi 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

l9 Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 Moto C-100 Dream - 3g Bati- 

da: 1 Automóvel Mil 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Gíl Carvalho 

Fora de ação 
A dengue t em conseguido 

tirar muita gente de ação, 
aqui no Sistema TucaniLs de 
Comunicação então, ela veio 
com força total. 

A última a ser infectada 
com a doença transmitida 
pelos Aedes Aegypti, foi a 
editora eletrônica do Jornal 
Capital, Socorro Carneiro 
(foto), que desde sexta-feira 
passada está impossibilitada 
de exercer as suas funções 
neste diário. Desejamos a 

nossa colega de trabalho, uma 
breve e completa 
recuperação. 

Novidades 
A TV Capital está 

preparando muitas novidades 
que vão pintar na telinha 
depois do carnaval. Tem 
gente voltando e tem gente 
mudando de canal. O 
importante é constatar que a 
programação da TV Capital, 
de qualidade em todos os 
níveis, vai ficar ainda melhor, 

proporcionando ao 
telespectador maiores opções 
em entretenimento. Vale a 
pena aguardar que logo 
depois do carnaval tem muita 
gente legal pintando na TV 
Capital. 

Estreando 
Tem muita gente que 

acabou de ser eleita na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, mas a Tribuna da 
Imprensa continua recebendo 
os mesmos profissionais que 
continuam firmes na 
cobertura do Legislativo para 
dar à população todas as 
informações correias. Nessa 
convocação extraordinária 
lodo mundo compareceu e 
deu aquela cobertura com 
bastante eficiência, dando os 

devidos descontos porque 
senão... não seria a 
imprensa. 

Sala nova 
L por falar no Legislativo, 

o presidente da casa Valmir 
Izídio já anunciou que 
pretende melhorar o 
sistema de som do plenário 
e dar uma sala mais ampla 
para a imprensa. Boas 
novas. Pelo menos um 
presidente que trata a 
imprensa com respeito do 
jeito que a categoria 
merece. Cafezinho, chá. 
água gelada e agora um 
ambiente mais adequado. 
Afinal já era tempo de 
alguém lembrar dos 
profissionais que divulgam 
os nomes do plenário. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 
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Aries 
H 

Gêmeos 

As hrnrficas vibrações hmurvs 
di-ixarãu viifc cum maior 
cunci-nlravão no Irabalho. Hum 
momento também |iaru solicitar a 
ajmla. Se alguém pedir sua 
ciilabiiraçàii, procure estar disponiVel, 
Número de Sorte: 44. 

Você poderá apniveilar hoje as biias 
influências lunares para dar andamento 
a seus projetos profissionais. Use sua 
criatividade! Problemas de 
relacionamento com a pessoa amada 
serão compreendidos com maior 
facillidade. Numero de Sorte: 01'. 

Leão 

Organizai,ai. ■ pralicidade são as 
palavras de ordem deste dia. O ideal e 
você se concentrar ao máximo no 
trabalho. Agilize seus contatos. O 
trabalho não i a única coisa na vida. 
Não seesquev : de dar mais espaço às 
suas emoções! Numero de Sorte; 08. 

Libra 

1 lá momentos em que não se pude 
fazer nada para superar um obstáculo 
a não ser esperar. Se isso estiVer 
acontecendo, compreenda! Faça Oe 
tudo para manter a paz interior, mesmo 
que alguém lhe venha com 
provocaçõaes. Numero de Sorte; 29. 

Sagitário xw\ 
Aquário 

O momento é muito favorável para 
os assuntos profissionais. Fique alenta 
as oportunidades que pintarem. Você 
alcançará projeção. A presença de 
outras pessoas será muito agradável. 
Converse com elas sobre suas metas. 

Numero de Sorte; 33. 

Suas idéias inovadoras ser! 
muito bem-recebidas no ambiente de 
Irabalho. Coloque sua criatividade 
para funcionar. O sucesso é 
garantido! Vibrações lunares 
positivas aumentam sua vontade de 
se comunicar! Numero de Sorte; 21. 

Touro Câncer 
íH) 

Virgem 
iil 

Escorpião 
K 

Capricórnio Peixes 

Set a cada vez mais forte em você 
o de-ijn de uma posição financeira 
m.us sohda. ['asa planos para um 
futuro material seguro. Deixe-se 
levar pelo clima romântico que 
predomina durante a noite. F.squeça 
.s problemas! Número de Sorte; 39. 

Lua e Nelutio acentuam em você 
um espirito benevolente e acolhi -dor. 
Coloque-So mais à disposisão de 
pessoas necessitadas. Você entendera 
muito bem os problemas alheios e 

era dar os conselhos na medida 
ria! Numero de Sorte: 77. 

abi 

A Lua r nova suas energias e 
uimenta sua auloconliança para 
ronquisursêus objetivos. Seu sucesso 
dependi ra apenas de si ns esforços. 

ixe m pouco as preocupações 
profissionais de lado e abrase para os 
assuntos afetivos. Numero de Sorte; 1)7. 

L) 

A energia de Flutão aumentara em 
você o desejo de romper limites e 
descobrir novas possibilidades para sua 
vida! Não perca tempo! Dé uma chance 
para que os outros plissam participar 

• sua vida. Diga a eles o que éshl 
nlindo! Número de Sorte: Iri. 

di 

Sua objetividade no trabalho será 
nota ; ; por todos. Sua cabeça estará 
cheio de idéias, e voce poderá ir longe 
se e loca-las em prática. A 
tranquilidade em casa sera 
reconWlante. Procure amenizar suas 
difiu ulil.ides. Número de Sorte: 7)3. 

Fique atenta a uma possível 
proposta profissional. Fia pode 
mudar sua situação financeira para 
melhor. O momento é excelente para 
você aprofundar ainda mais seu 
envolvimento cum a pessoa amada. 

Numero de Sorte; 60. 

PPOG RAMAÇAO D E TV - VHF/UHF - IMPE RATBIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora Canal 
to 

Mirante Canal 
13 

Nativa 
Canal 

21 CNT 

TV Capital 

Canal C/Rede 
t - 

Kecorà a 

raíalidades 

àos> fatos e 

atualidade 

dos 

■acontecimentos 

de Imperatriz 

e região 

06:00 O Despertar da Fé 
07;00 Repórter 190 

, #7:30 Cidade Agora 
08;!íl Note e Anote 
11:55 Falando de. Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio.na TA" 

' 14:15 Hill Budy' ' 
.. 15:15 D Agente (i 
' 0 NÍundi^ite Heakman 

17:00 Cidade Alerta 
18:30 Jornal da Record 
18:05 Cidade Atyta 
19:15 Informe São Paulo 
19:30 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência 
23:00 25:i I lora 
00:00 Palavra de Vida 
02:30 Jesus Verdade 
05:00 Despertar da Fe 

TV e Jornal 

Capital no 

Carnaval 97 

06:00 Alvora i.iSertaneja 
07:00 Bandeira2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Fliana) 
10:00 Muppel Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Bob\ 
11 :()0 Familia Aiiams 
1 1 ;30 A Pequena Sere ,i 
12:00 Moreira Serra Kspecial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:3(4.AqufÇÇgora 
14:31) Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:0(1 Chaves , J 
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 Curvas Perigosa^ -Série.. 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze i Meja 
01:15 Jornal tio SBT 
01:45 Programa Joyce i asçowitch 
01:50 Perfil 

f 

05; 10 Programa Ecumênico 
05:15 Telecurso Profissionalizante 
05:30 l elocurso 2000- 2" Grau 
.05:45 Telecurso 2000- L Grau 
06:00 Bom Dia Imperatriz 
06:30 Bom Dia Brasil 
07:30 IA' Colosso 
10:00 Angel \lix 
1 1 ;00 Mirante Meio Dia 
11:30 Glob. Lsporte 
11:50 Jornal do Maranhão I' Edição 
12:15 Jornal 1 loje 
12:40,Vídeo Show 
13:10 Vale a Pena Ver de Novo - 

Mulhres de Areia 
14:40 Sessão da Tarde 

' 16:45 Malhação 
17:20 Anjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 2 ' Edição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 0 Rei do Gado 
21; 10 Terça N obré- A Co m éd i a d a V i d a 

Privada 
22:10 Intorcine 
00:10 Jornal da Globo 
1)0:40 Campeões de Bilheteria 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 I lome Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 SairUirai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 'IA' Alternativa 
13:45 Fui sal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 
20105 jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Mareia IVltier Pesquisa 
23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 Home Shopping 
UO.Pi Igreja da Graça no Lar 
00:40 Clip Gospel 
o 1:40 Espaço Renascer 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Svvat Cais 
10:30 As Novas Aventuras do 

Agente 86 
11:00 Anjos da D-i -Escola de ModeMs 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Inlerpró - Telemarkeling 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 l Irgente (com Carlos 

"Ratinho'- Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball. Força Bruta- 

Anjos da Morte 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Su|)er Sessão - Missão Suicida 
00:00 Fim de Noite - Slingray. Contrato 

de Risco 
01:00 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Mudando de idade 

A grande amiga Tina, que mudou de idade no início da 

semana, foi homenageada pelos amigos e familiares com 

uma grandiosa festa, onde foi servido um delicioso jantar 

só com frutos do mar. A aniversariante, simpática como 

sempre e bastante feliz com a homenagem, fez questão de 

posar ao lado dos amigos na grande noite para eternizar 

esse momento de intensa alegria para a vida de nossa 

querida amiga Tina, a quem aproveitamos para desejar 

toda felicidade. Confira alguns closes que flagrei 

especialmente para essa nossa coluna na magnífica festa 

da Tina. 
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Entre as jovens Laurinha Maia e Ana Regina, Tjna faz mais 

uma pose durante a noite em homenagem a passagem de mais 

uma primavera. 

Vermelho e Preto 

Wanderley Rodrigues, da W. R. Promoções, está esperando 

todos os foliões imperatrizenses, nesse dia primeiro, no Clube 

Tocantins para a ''Noite do Vermelho e Preto", que promete fazer 

uma avant-premiere animadíssima do que vai ser o carnaval 97 

em Imperatriz. 

tc 
Uma Noite no Haway" 

O promoteur, Jonas Ribeiro, garante que o baile pré- 

carnavalesco, "Uma Noite no Haway" já está com 

sucesso garantido e avisa a quem ainda não adquiriu sua 

mesa para agilizar e garantir já o seu lugar. O baile 

"Uma Noite no Haway" acontece dia 31 de janeiro no 

Juçara Clube. 
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No aconchego das amigas, a aniversariante Tina ladeada por 

Eliene, Larice, Edilene e Sônia, dá mais uma pausa no papo 

para mais uma fotografia. 

Carnaval da Vida 

O Balneário late Clube está garantindo o melhor carnaval de 

Imperatriz em 97 investindo alto nas grandes atrações, como 

Pinduca e banda além de dois trios elétricos e o "Boi Elétrico". 

A segurança também é um item importante com a iluminação 

do acesso à Praia do Cacau; que tal brincar o carnaval com 

vista panorâmica para o Rio Tocantins! Só no B1C. 
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Pedro, Ferreira, Maia, Tina e Ricardo Wanda deram um 

tempo no papo para aparecer na fotografia. Amigos que foram 

prestigiar a amiga Tina. 

M. M. Jóias Otkqs 

Sua melhor (óia, ciam melhor preç:o 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

d© desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - íimbira Shopping 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúiio Vargas, 1001 - Fone; 721-0560 

Imperatriz Maranhão 

W£<.:W:V,:Ç;.íí,, 

ücilcriôis de Coaslrufô© 

Desligue-se dos outros 

tCbeJ 6 barcvto 

Primeiro Piso 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA CIDADE SOB 

O PONTO DE VISTA DE 

Luiz Duarte 
Página 2C 

Ke^úmaL 

Juiza proíbe menores em 

boites a partir da meia 

noite 

Página 3C 
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Cidade 

Secom abre projeto 

Associação Comercial 

Página 2C 

Regional/Cidade 

Sálvio Dino confio em 

suo eleiçõoo poro o 

fímsul 

Página 4C 

Terça-feira, 28 de Janeiro de 1997 

□ 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

48 horas 
O relator das comissões da 

Câmara Municipal, André 
Paulino, mostrou que tem 
pressa para definir os rumos 
políticos de Imperatriz. APA 
linha 30 dias para estudar e 
entregar o relatório, mas no 
entanto em menos de 
quarenta e oito horas 
entregou nas mãos do 
presidente da comissão, 
vereador Adhemar de Freitas, 
todo o relatório. Por sua vez, 
Adhemar de Freitas de 
imediato repassou toda a 
documentação ao presidente 
da Casa, vereador Valmir 
Izídio, que deverá convocar os 
vereadores para mais uma 
reunião que deverá acontecer 
ainda está semana. 

André Paulino disse à 
reportagem, que tudo que 
tinha que ser feito da sua 
parte já foi feito e, que 
juntamente com a população 
e o restante dos vereadores, 
aguarda a convocação do 
presidente daquela Casa, 
vereador Valmir Izídio, para a 
segunda reunião. 

Buracos 
Vários buracos nas 

principais ruas do centro de 
Imperatriz estão colando a 
vida dos condutores de 
veículos em perigo. Um 
buraco nas proximidades da 

Igreja Nossa Senhora de 
Fatima, deixou toda a parte da 
frente de um veículo Del Rei 
toda danificada. 

Estes buracos são 
constantes, uma vez que as 
redes, de esgotos nesta época 
de chuvas, transbordam e a 
enchorrada acaba levando as 
tampas das redes. 

Convocação 
O Hemomar está 

convocando doadores de 
sangue e comunidade em geral 
portadora do sangue "O-" (O 
negativo), assim como os 
demais grupos sangüíneos, 
que compareçam ao Hemomar 
com urgência, de 2a a (L feira, 
das ()7h30 às IlhOO e das 
13h3() às IShOO. O objetivo do 
Hemomar local, é se preparar 
para o carnaval. Conforme a 
assistente social Rosélia 
Albuquerque Ramos, nesta 
época do ano acontecem 
muitos incidentes. 

FMF 
O presidente da Federação 

Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira, está se 
preparando para fazer uma 
visita à cidade de imperatriz. 
Na Região Tocantina, o 
presidente da Federação 
Maranhense de Futebol 
pretende conversar com o 
presidente da Sociedade 

Atlética Imperatriz e do Tecão 
Maravilha. Alberto Ferreira 
deverá participar dos 
programas esportivos para 
esclarecer algumas notícias 
destorcidas, que foram 
divulgadas por alguns cronistas 
esportivos local e da capital do 
Estado. 

O presidente do Cavalo de 
Aço, Conor Farias, disse à 
reportagem que a vinda do 
presidente da FMF em 
Imperatriz será muito 
proveitosa, uma vez que o 
presidente irá observar de 
perto as necessidades do nosso 
futebol. "O interior, em 
especial Imperatriz, precisa 
mais do apoio da Federação", 
disse Conor. 

Sálvio Dino 
O presidente da Amsul, dr. 

Sálvio Dino, prefeito de João 
Lisboa, está otimista com o 
apoio que lhe foi dispensado na 
lula para chegar à presidência 
da Associação dos Prefeitos do 
Sul do Maranhão. Sálvio Dino 
pretende nos próximos dias, ter 
uma conversa com o prefeito de 
Imperatriz, Ildon Marques de 
Souza, no sentido de conseguir 
o prédio da antiga Cobal (local 
que no momento serve para 
esconderijo de marginais) para 
ser a nova sede da entidade. 
Outro objetivo de Sálvio Dino é 
conseguir realizar uma grande 
competição esportiva entre os 
clubes do Sul e Sudoeste do 
Maranhão. A competição só 
deverá acontecer no segundo 
semestre onde o estádio 
Cafeteirão já poderá ter 
recebido os serviços de 
iluminação. 

Ondas Curtas 
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Olha Jaldene... as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. 

O homem já não fala a mesma língua... 

Na sexta-feira quase que o colunista assistia a uma luta de box ao vivo...! 

No combate estavam o gordo e o magro... Que tal heim?! 

O amor é lindo... Vá devagar companheiro.... 

O repórter pesado é gente nossa... Alô Paulão. 

0 '1 ecão foi ao interior paraense e voltou com dois mil reais no bolso. 

Agora parece que a coisa vai. Ontem a galera mais uma vez manteve contato com a FMF. 

1 á chegando a hora... Compre o bingão, compre o bingão... 

O vereador Batista já bateu um bolão... Estamos torcendo por você no Legislativo da Cameleira. 

No carnaval do BIC, a única batida é a do coração. 

Doe sangue e salve vidas. Procure o Hemomar. 

Pelas ondas curtas foi captada mais uma mudança do Moreno... Este é gente Beer Draft! 

O clima em Balsas não é dos melhores. 

Burunga e Jorge estão em situação difícil... 

A história do homem que fez de morto para... Está de volta. 

Mais uma vez o pepino vem parar nas mãos do delegado Israel Rocha. 

Maravilha foi a visita de Elenice Leonel...! 

E meu amigo Fred... Frederico.... 

O bom dia de hoje, é de Josevaldo (o bicho papão Chacal da madrugada)... E sai de baixo... 

Deu na Imprensa 

O senador Gilberto Miranda 
defendeu a substituição do 
atual sistema previdênciário 

ibrasileiro, baseado na chamada 
repartição simples, por um 
modelo de capitalização. 
Segundo Miranda, no modelo 

»• de capitalização, os fundos 
privados substituem com 

vantagem a operação previdenciária estatal. Por isso, o . 
modelo ainda vigente no Brasil está perdendo prestígio no 
mundo. 

Síne Empreao 

03- Marceneiro 

03-Técnico 
SEGURANÇA DO ; 

TRABALHO 
03- Vendedores^ 

01 - BABÁ 

Oi - Cobrador 

03 Operadores 
DE RETRO- 

ESCAVAOEIRA 

05-Doméstica 

0 mor é lindol 

pi 
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Fcan WcrnsmMAm in h eas 
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LASORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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■ Escema 

Inscrições estão 

sendo feitas na 

Semus 

Objetivo é preparar os cegos 

para o mercado de trabalho 

A Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) está 
efetuando inscrições para a 
Escola de Cegos do 
Maranhão (Escema). 0 
titular da pasta, Carlos 
Gomes de Amorim, informa 
que os interessados devem 
procurar a sede da Semus, 
na Avenida Getülio Vargas, 
1813, no Centro, a partir de 
ontem, dia 27, no horário 
das 8h às 12h. 

Podem inscrever-se 
deficientes-visuais que se 
encontrem entre os 6 e 25 
anos. A Escema trabalha 
com crianças, adolescentes 
e adultos deficientes visuais 
há 32 anos. Os alunos têm 
alojamento e alimentação 
gratuita. 

O objetivo da Escema é 
assegurar um futuro 
melhor aos cegos por meio 
de um ensino 
especializado. "E uma 
oportunidade que deve ser 
aproveitada por aqueles 
que portam essa 
deficiência", comenta o 
coordenador da Escola, 
Elton Frederico. 

No Brasil, os cegos são 
vítimas de muita 
discriminação. No entanto, 
são capazes de exercer 
várias atividades 
profissionais com um bom 
índice de produção. "Mas 
isso, se estiverem 
preparados por uma escola 
especializada", lembra 
Elton Frederico. 

Legislativo Municipal 

Suspensa Lei de 

Regulamentação das Mototáxis 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Imperatriz resolveu suspender 

a Lei de Regulamentação das Mototáxis acatando liminar judicial 

A Câmara Municipal resolveu 
acatar a liminar judicial expedida 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado, concedendo o argumento 
de inconstitucionalidade da Ijci de 
Regulamentação das Mototáxis, 
que foi aprovada praticamente ao 
apagar das luzes do último 
mandato legislativo. 

Ficando suspensa a Lei, 
também extingue o processo que 
legalizava o serviço e agora a )1< xra 
na clandestinidade todos os 
mototaxistas que atuam no 
mercado. A decisão de acatar a 
liminar judicial acontece numa 
hora inoportuna fiara o sindicato 
da categoria que está sé 

preparando para a continuidade 
do processo e agora terá que 
recomeçar da estaca zero, 
devendo retornar todo o trabalho 
de reestruturação política da 
questão. Mesmo a Lei de 
Regulamentação já estar aprovai la 
e haver suspensa, faz com que a 
decisão agora recaia sobre a 
justiça. Daqui para a frente os 
tribunais judiciais é que vão decidir 
essa questão. 

O processo de 
inconstitucionalidade foi acatado 
por unanimidade pelo Tribunal de 
Justiçado Estado, deixando claro 
a maneira como está sendo 
encarada a questão. Muito 

Iniciam as matrículas em 

Ribamar Fiquene 

Ribamar Fiquene iniciou 
ontem dia 27, e se estenderá até 
dia 08 de fevereiro a renovação 
de matrículas dos atuais alunos 
da Rede Municipal de Ensino. Os 
novos alunos serão matriculados 
dentro do mesmo critério dos 
veteranos. A previsão da 
Secretária Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e 
I^azer, Dra. Luce Manada Rocha 
Miranda, 54 anos, é observar 
cerca de 2.500 estudantes nas 27 
escolas da Prefeitura. 

A Secretaria Municipal de 
Educação assinalou que a 
determinação do Prefeito 
Raimundo Jorge, é que todas as 
escolas funcionem 
satisfatoriamente. Para isso, a 

Secretaria de Educação já tem 
recursos assegurados para a 
compra de material didático, giz, 
papel e outros. 

Por outro lado, já estão sendo 
realizados levantamentos para 
que sejam providenciadas as 
reformas necessárias em todas 
as escolas da Sede e distritos. 
Rejiaros como: na parte elétrica, 
hidráulica e sanitária, os 
pequenos consertos têm a 
finalidade de evitar maiores 
gastos. 

Luce Rocha, assegurou que 
a Prefeitura deverá chamar 
novos i irofessores até o início do 
ano letivo dependendo das 
necessidades da Secretaria de 
Educação. 

Resolução NQ 01/97 

A mesa Diretora da Câmara Municipal de Imperatriz, 
considerando o recesso Legislativo; 

Considerando o Ofício Ng 1697/96 — CJCV, do 
Maranhão informa a este Poder Legislativo a decisão de que 
"unicamente consideram a liminar concedida" na ação direta 
de inconstitucionalidade Ng 0033/96, reiteirado pelo Ofício 
Nü 08/97 — GP, suspendendo os efeitos da Lei Municipal Ng 

803/96, (Lei do Mototáxi); 
Considerando o que dispõe o Art. 14 inciso V da Lei 

Orgânica do Município de Imperatriz e o Art. 31, inciso 
XVIII ' da Constituição do Estado do Maranhão; 

RESOLVE. 
Art. le) — Declarar a suspensão dos efeitos e 'da eficácia 

da Dú Municipal NQ 803/96 (Iam do Mototáxi) até ulterior 
decisão judicial. 

Art. 29) — Esta Resolução da Mesa Diretora entra em 
vigor na data de sua aprovação, revogadas às disposições em 
contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 

AOS 27 dias do mês de janeiro de 1997. 
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embora a Assessoria Jurídica do 
Sindicato dos Mototaxistas e das 
Empresas de Mototáxis 
acreditam que possam obter 
vitória no Supremo, em relação a 
essa mesma questão de 
inconstitucionalidade e já tem 
defesa protocolada no próprio 
Tribunal de Justiça do Estado, a 
verdade é que os mototaxistas 
passam a ser irregulares daqui 
para frente, sem qualquer 
argumento alegatório, já que não 
existe mais a Lei Municipal de 
Regulamentação a sustentar essa 
situação indecisa. 

Ação coatora 
Até agora tem sido mínima 

qualquer tij K) de ação em fav< )r d< > 
bom funcionamento do serviço de 
mototáxis. Qualquer um pode 
1 K'gar uma moto e ser mototaxista 
em Imperatriz. Não existe 
qualquer disciplina. Muitos 
mototaxista que atuam no merado 
imperatrizense vieram de cidades 
vizinhas atraídas pela promessa i le 
ganho compensador. 

Preocupados com essa 
situação, os dois sindicatos 
pensam em agir mas se sentem 
retidos na questão jurídica da 
Regulamentação e do \ irocessi > de 
inconstitucionalidade que corre na 
justiça e agora coloca todo o 
serviço na clandestinidade. Resta 
agora saber se os órgãos 
responsáveis pelo trânsito de 
Iinfieratriz como a Ciretran e o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, DMT, vão realmente 
retirar das ruas as motos que 
teimarem em realizar o serviço 
mesmo na clandestinidade. Afinal, 
não existe nada que autoriza mas 
também não existe nenhuma lei 
que afirme que seja proibido o 
transixwte de passageiros através 
das mototáxis. 

Prejuízo para a população 
Mesmo sem ter qualquer 

outra argumentação, a Câmara 

Municipal mais uma vez incorre 
no ridículo da 
inconstitucionalidade, mesmo 
contando com uma assessoria 
jurídica O pior dessa situação é a 
própria população que vai arcar 
com mais essa conta já que o 
serviço oferecido é barato e 
eficiente, restando aprimorar 
apenas a qualidade que ainda 
deixa muito a desejar, sem 
qualquer regulamentação com 
qualquer mototáxista fazendo sua 
própria regra de mercado., o que, 
de certa forma, é bastante 
prejudicial, também, para os 
usuários. 

O bom da questão, envolvendo 
a suspensão da Lei de 
Regulamentação das Mototáxis, é 
que as autoridades aprendam, os 
legisladores idem, e os dois 
sindicatos resolvam deixar de 
fazer remendos e buscar 
justificativas artificiais, e dessa vez 
retornem com efetivas ações, 
tanto na justiça quanto na esfera 
política, mas principalmente com 
disciplina para se obter 
melhores pilotos e não 
motoqueiros irresponsáveis que 
"batem pegas" pelas ruas 
principais e principalmente, que 
haja uma única norma de 
cobrança, não exatamente o 
preço, más regras para que cada 
mototaxista não faça suas 
próprias taxas ou quesitos para 
atuar no mercado. 

Com toda a certeza a 
poj mlação precisa do serviço das 
mototáxis, mesmo contra a 
vontade dos taxistas que movem 
essa ação de 
inconstitucionalidade; mas se 
seguissem a organização e 
disciplina dos próprios taxistas, 
haveria um índice bem melhor de 
qualidade e aí seria difíe"1 

contestar esse serviço dedicáu 
à classe da população mais 
desassisüda. 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRADA! 

Você tombem vai daiaçar! 

Carnaval da Vida no BIC 

f)\náucn e J^onda c o J£oí ^létrlco de 

^ensmo ^ibeL ^íiiíos ^ííis e 

^biquinho 
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II ADEAU KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

Luiz Duarte 

Reportagens Nlisori Sã:r|||Í' 



JORNAL CAPITAL Terga-feira, 28 de janeiro de 1997 □ regional/cidade H 

■ Saúde 

Autoridades discutem Saúc 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Imprensa 
em tela 

Estréia, nesta terça-feira 
(28), às 20 horas, no auditório 
da Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(AC II), o projeto A imprensa 
em tela, promovido pela 
Secretaria da Comunicação e 
da Cultura com o objetivo de 
propiciar disseminação de 
informações sobre diversos 
aspectos do exercício do 
jornalismo, a partir de 
temáticas tratadas em alguns 
dos melhores filmes do 
gênero. 

O filme da estréia — A 
montanha dos sete abutres —, 
que tem como personagem 
principal um dos melhores e 
mais famosos atores de 
Hollywood, Kirk Douglas, 
conta a história de um 
jornalista de uma metrópole 
que, sem encontrar emprego, 
vai para uma cidade pequena, 
onde esquece os princípios 
éticos da profissão para 
conseguir notícias. 

Segundo o secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, "o filme é 
considerado um dos 
melhores dentre os que 
abordam questões da 
atividade jornalística, ao lado 
de outras grandes produções, 
como Todos os homens do 
presidente e Cidadão Kane, 
este tido pela crítica mundial 
como o melhor filme de toda 
a história do cinema". (Estas 
duas últimas produções 
também estão incluídas no 
projeto). 

Tocando 
no assunto 

O secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, mostra-se 
bastante confiante no que diz 
respeito ao resultado do 
projeto. Imprensa em tela tem 
como meta apenas despertar 
o interesse dos profissionais 
da área que atuam na cidade 
para os assuntos* que 
norteiam a ética jornalística, 
hoje colocada em segundo 
plano em diversas partes do 
País. 

Mesmo pensamento tem 
os presidentes do Sindicato 
dos Jornalistas de Imperatriz 
(Sindijori). Daniel Sousa, e da 
Associação de Imprensa de 
Imperatriz e Região Tocantina 
(Airt), Clélio Silveira. Eles — 
já fazem alguns dias — 
estiveram conversando sobre 
o assunto com Edmilson 
Sanches e afirmaram que 
trata-se de um acontecimento 
histórico para o jornalismo 
imperatrizense. 

Descentralizando 
ação 

A saúde de Carolina 
receberá atenção especial 
porque o secretário José de 
Jesus Silva, garante que todos 
os setores sociais serão 
assistidos. 

Do seu programa de 
trabalho consta a implantação 
da medicina preventiva. Com 
resultados positivos em outras 
cidades, apresenta-se como 
meio eficaz para redução de 
enfermidades. * 

Em contato com o prefeito, 
ficou certo de que em breve 
serão reabertos e reequipados 
os postos médicos que estão 
em completo abandono nazona 
rural. 

Em cima 
do lance 

Dentro dos próximos dias, 
estará circulando em 
Imperatriz mais um veículo de 
informações. Trata-se da 
Variety, que, como o próprio 
nome já diz, abordará uma 
série de assuntos que estão em 
evidência na cidade. 
Variedades sobre cinema, 
teatro, literatura, dentre outros. 

Quando estiver mais 
próximo, fornecerei mais 
detalhes. O escrita aqui até foi 
convidado para integrar o seu 
corpo editorial. 

Regras 
fiscais 

Apesar da expectativa de 
maior estabilidade nas regras 
fiscais, os tributaristas se 
preparam para grandes 
batalhas judiciais, esperando a 
definição das discussões de 
alguns temas em 1997. 

A briga contra o expurgo da 
correção monetária no Plano 
Real, uma das maiores 
divergências dos últimos anos, 
é considerada uma batalha 
ganha pelos contribuintes. 

Estudando 
projeto 

Uma equipe de professores 
do curso de Comunicação 
Social da Universidade Eederal 
do Maranhão (Ufma), entre 
eles a professora Ester 
Marques, está projetando o 
curso de Pós-Graduação e 
Mestrado e Doutorado para o 
curso. Também está estudando 
a implantação do curso de Pós- 
Graduação em jornalismo o 
professor Adriano Duarte 
Rodrigues, da l Jniversidade de 
Lisboa (Portugal). 

Frase 
do dia 

"Se você não o estiver 
esperando, nunca encontrará o 
inesperado". 

(Heráclito, filósofo grego) 

Prefeito confirma municipalização 

Depois da realização de 
várias reuniões para debater a 
problemática da saúde pública, 
representantes do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS), da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) e dos prestadores de 
serviço da área elaboraram um 
documento intitulado Saúde 
Pública em Crise que foi 
entregue ao prefeito Ildon 
Marques, no final da tarde da 
última quinta-feira, durante 
audiência em seu gabinete. 

A audiência durou noventa 
minutos e serviu para 
fortalecer o elo de ligação entre 
o Poder Executivo e a 
comunidade, por meio dos seus 
representantes no Conselho 
Municipal de Saúde, presidido 
pelo secretário da pasta, Carlos 
Gomes de Amorim. Fez-se 
aibda uma explanação dos 
principais problemas da Saúde 
no município, que busca 
autonomia por intermédio da 
descentralização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Também constaram da 
pauta de reunião assuntos 
como o corte de 30% dos 
recursos para a saúde de 
Imperatriz, a viabilização da 
vinda de um técnico ou 
empresa para agilizar o 
processo de municipalização, a 
necessidade de definição do 
teto dos recursos a ser 
destinados à Saúde na cidade, 
a instalação de uma estrutura 
básica imediata para a 
distribuição de Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIHs), 
o gerenciamento urgente do 
Posto de Assistência Médica 
(PAM) e do Centro de Saúde 
Três Poderes e a 
informatização da Semus, a 
contratação de recursos 
humanos, conforme a 
necessidade da administração 
da Semus, entre outros. 

O prefeito Ildon Marques 
ouviu atentamente a 
explanação e afirmou que 
precisa de apoio de todas as 
representações classistas e 
comunitárias e de todos os 
segmentos da sociedade de um 
modo geral, tendo em vista o 
momento bastante difícil que 
passa o município em todas as 
áreas, o que exige de todos a 
colaboração mútua. 

Quanto à questão da 
municipalização, tão em 
evidência nos últimos anos em 
virtude da crise que se instalou 
na Saúde, ele declarou: "Sou a 
favor, vou adotar todas as 
providências necessárias para 
que o mais breve possível esse 
processo seja concluído e a 
Saúde seja, de fato e de direito, 
municipalizada". O prefeito 
informou ainda que já está 
trazendo um técnico para 
elaborar o projeto e agilizar a 
concretização do processo. 
"Vou apoiar todas as iniciativas 
de interesse coletivo", afirmou. 

O chefe do Poder Executivo 
municipal agradeceu o apoio do 
Conselho Municipal de Saúde 
e solicitou que seja elaborado, 

m 
m 

vm. 

I 

......sóí: :V:V 

Aí 
m* AAaíí 

v'\ ■: AO 

mi mmmí 
..V. 

Af; 
mm. 

íS;. 

i ' ' I 4 - - 1 
i Á V #í /r- 

í% I 

*<>>. 
cX * ■/ 
/■■Ví ív 

>-.-s 
I j .p 

m i : m 
t&m i ; mm 

Carlos Gomes de Amorim, secretário de Saúde do Município 

em comum acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
um relatório que exponha 
todas dificuldades 
enfrentadas no atendimento 
à população, para ser levado 
ao secretário de Estado da 
Saúde, Marival Lobão, com 
vistas à busca de alternativas 
que venhas solucionar os 
problemas da área. 

"A municipalização da 

saúde não resolverá todos os 
problemas, mas, com um 
bom gerenciamento, 
solucionará parte deles. E 
enquanto o processo não é 
concretizado, precisamos da 
adoção de medidas paliativas 
para melhorar o atendimento 
à população carente", 
declarou o secretário Carlos 
Amorim ao prefeito Ildon 
Marques. 

Prefeitura patrocina cantora mirim 

Adriana e suas Adrenalinas porjetam-se no cenário artístico de Imperatriz 
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Ser uma cantora 
profissional — este é o sonho 
de Adriana Cavalcante 
Marinho, 14 anos, estudante 
da 5° série. 

Adriana Marinho tenta 
projetar-se no mundo 
artístico como vocalista do 
grupo musical Adriana e suas 
Adrenalinas há quase dois 
anos. Ela já está se 
preparando para a gravação 
do seu primeiro trabalho em 
fita cassete e conta com o 
apoio da Prefeitura 

Municipal no financiamento 
da gravação do play-back 
(matriz). 

As músicas estão sendo 
compostas por Paulo 
Maranhão c o maestro 
Rocine Dias, especialmente 
para a cantora mirim. A 
gravação será realizada na 
Juliete Produções. Serão 
composições voltadas para o 
público infantil. 

Enquanto aguarda a 
realização do sonho de ter 
seu primeiro trabalho 

gravado, Adriana faz shows 
pela cidade e volta a ser a 
atração especial do Polianna 
e suas Baby Cat's, aos 
domingos na Fly Back. 

Talento nato 
Adriana Marinho tem um 

talento nato. Desde criança já 
ensaiava as primeiras canções 
e também participava de 
grupos teatrais na escola. Aos 
seis anos já estava nos 
palanques políticos cantando 
músicas de campanhas. 

A cantora-mirim participou 

do prográma de caloui 
Domingo Legal e, competi 
até com adultos, conseg». . 
desbancar todos os 
concorrentes, vencendo e 
levando troféu durante várias 
semanas consecutivas. Nesta 
época, ela cantava sozinha os 
grandes sucessos da música 
sertaneja. 

O grupo só nasceu depois 
que recebeu um convite para 
participar de um outro grupo 
musical: Angélica e suas 
Angeli Cafs, também de 
Imperatriz. A mãe e 
empresária, Marileide Lima 
Cavalcante, e o pai, Osmundo 
Lima Marinho, não 
permitiram que a filha 
ingressasse no grupo porque 
a programação previa 
viagens. Então, resolveram 
criar um grupo somente para 
ela. 

Inicialmente, Adriana 
comandava um grupo de oito 
meninas, que dançavam e 
animavam a criançada. Todas 
coregrafadas por ela em 
ensaios diários. "E 
importante ensaiar, 
principalmente quando tem 
shows", comenta. Hoje, o 
grupo está composto de cinco 
dançarinas, mas estão 
procurando mais duas 
integrantes. . 
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Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

l9 Batirla: 01 Mobilete - 2g Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 3S Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TV's a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

1Q Batida: 1 Mobilete - 2g Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 39 Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 
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■ Carnaval 97 

Semus promove campanha contra Aids 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

A Secretaria de Saúde 
(Semus) vai promover uma 
campanha de prevenção de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids neste 
carnaval. Foi o que anunciou o 
titular da pasta, Carlos Gomes 
de Amorim, na última quarta- 
feira (23), em reunião com 
representantes da imprensa, 
donos de clubes e de motéis e 
os coordenadores da 
campanha. 

A Primeira Dama do 
município de João Lisboa e 
Secretária de Solidariedade, 
lolete Dino, esteve reunida 
com o pessoal da Secretaria de 
Saúde do Município na pessoa 
da Secretária Dr. Marismar, 
para debaterem sobre a 
Hánsieneese, mal que está 
atacando muitas pessoas na 
cidade de João Lisboa e região. 
Segundo levantamento 
realizado pela Secretaria de 
Saúde, os dados da doença são 
preocupantes e a Secretária de 
Solidariedade e Primeira Dama 
lolete Dino, ficou assustada e 
irá buscar recursos na Cápital 
junto a Secretaria de Saúde do 
Estado. 

lolete Dino disse a 
reportagem que a sua 
Secretaria ira dar todo o apoio 
às vítimas da doença e 
juntamente com a Secretaria de 
Saúde do Município será feito 
um trabalho para a acabar a 
Hánsieneese em João Lisboa e 
região. A Secretaria da 
Solidariedade lolete Dino 
também se reuniu com os 
vigilantes aposentados do 

O secretário solicitou o 
apoio dessas entidades. "K 
necessário que todos 
participem repassando 
orientações mediante folhetos 
explicativos", declarou. 

A campanha consta da 
distribuição de folhetos à 
imprensa. Uma equipe vai 
percorrer todos os locais de 
festas carnavalescas para 
distribuir material educativo 
sobre o uso de camisinha. 

Município e irá realizar 
modificação no quadro e que o 
posto ou lugar dos vigilantes 
aposentados seja ocupado por 
um pai de família carente e que 
realmente esteja precisando. 
Com relação aos idosos ou 
vigilantes aposentados a 
Secretaria continuará dando 
assistência aos mesmos — 
inclusive já está com um projeto 
em Brasília, para criação no 
Município de João Lisboa o 
Centro de convivência para 
Idosos. lolete Dino disse que 
está somente aguardando os 
recursos serem liberados em 
Brasília para a execução do 
projeto era João Lisboa que 
visa um maior conforto e apoio 
aquela pessoa idosa que tanto 
contribuiu para o 
desenvolvimento do nosso 
País e que agora está de uma 
forma ou de outra 
desprotegida. A Primeira 
Dama afirmou que a sua 
Secretaria irá sempre apoiar 
as famílias carentes do 
Município com alimentação e 
medicamentos e tudo que for 
preciso para uma vida melhor. 

Carlos Amorim também 
colheu sugestões que serão 
utilizadas na Campanha. O 
diretor da Divisão de DST/ 
Aids da Semus, o médico Pedro 
Lemos da Silva, já está 
providenciando a elaboração 
do material. 

"Nesse período as pessoas 
são movidas por impulsos ou 
sentimentos e cometem alguns 
excessos, tornando-se passivas 
de contaminação de doenças 

sexualmente transmissíveis, 
principalmente a Aids, cujo 
índice continua aumentando", 
advertiu Pedro Mário. 

A preocupação do 
secretário e do diretor da 
Divisão de DST/Aids se 
justifica porque, apesar das 
várias campanhas realizadas 
em nível nacional pelo 
Ministério da Saúde (MS), os 
resultados ainda não atingiram 
as expectativas. 

Maranhão no Poder 
Jaime Santana está 

praticamente confirmado 
como o futuro líder do PSDB 
na Câmara. Fundador da 
legenda, o parlamentar 
maranhense conta com o 
apoio das principais 
lideranças tucanas para ser o 
sucessor do deputado paulista 
José Aníbal no posto. Após a 
votação da emenda da 
reeleição o assunto será 
sacramentado pela cúpula do 
partido do presidente da 
República. 

Articulador 
O maior cabo eleitoral da 

campanha pró-Jaime Santana 
vem sendo o deputado 
imperatrizense Sebastião 
Madeira. Aliás, o parlamentar 
citadino tende a ser 
beneficiado com a presença 
de seu colega de bancada na 
liderança do PSDB. Madeira 
pensa que seu espaço junto ao 
Governo será ampliado com 
o relacionamento próximo 
que historicamente mantém 
com Jaime. 

Hora da Verdade 
Líderes governistas 

anunciam para amanhã a 
votação da emenda da 
reeleição. FHC e sua troupe 
exibem otimismo. Tudo 
indica que o presidente do 
momento mais governadores 
e prefeitos poderão tentar, nas 
urnas de 98, a continuação 
nos respectivos cargos. Com 
algum favoritismo, 
considerando que a máquina 
governamental sempre 
desequilibra em favor do 
situacionismo. 

É Hoje 
Ontem à tarde a Câmara 

apreciou as emendas e, nesta 
terça, está prevista a votação 
final do projeto de reforma 
administrativa. A oposição 
conseguiu o que queria; 
começar o ano legislativo 
provocando dores de cabeça 
no Executivo. Seus cardeais 
estão convencidos de que a 
matéria passara sem maiores 
dificuldades, dada a retirada 
da proposta de extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz e a maioria cia 
bancada situacionista. 

Perguntinha 
O inverno do Tocantins 

tocará ribeirinhos de suas 
margens neste 97? 

Crítico Duro 
André Paulino promete dar 

muito trabalho ao líder 
governista Arnaldo Alencar. 
Em cada pronunciamento o 
vereador do PMDB assume 
ura posicionamento muito 
forte, quase radical contra os 
interesses do Palácio Branco. 
Com a experiência de outros 
mandatos, o parlamentar 

médico conhece mais o 
caminho das ladras que seus 
ex-correligionários 
situacionistas. 

Ficam os Dedos 
Açailândia não é, de todo, 

um caso perdido para 
Sebastião Madeira. Mesmo 
que o prefeito banque a 
candidatura do médico e 
secretário Antonio Pereira, 
alguns integrantes do grupo 
político de Deusdete Sampaio 
podem apoiar a candidatura à 
reeleição do deputado 
tocantino. No pleito passado 
Madeira fez dobradinha com 
o atual prefeito, que se elegeu 
deputado estadual, o que lhe 
rendeu um caminhão de 
votos. Apesar de ser filiado 
atualmente ao PMDB, o 
prefeito Deusdete é 
interlocutor freqüente e 
parece manter alguma 
simpatia por seu colega de 
profissão. 

Maquiagem 
A Beira-Rio pode ficar 

ainda melhor com algum 
investimento por parte da 
Prefeitura. Discretos serviços 
tornariam a avenida mais 
freqüentada da cidade um 
lugar ainda mais agradável. 

Até Quando? 
Há coisas inconcebíveis. O 

fato de nenhum secretário de 
Obras ter conseguido, por 
exemplo, recuperar em 
definitivo os trechos 
marginais da Rodovia Belém- 
Brasília no Terminal 
Rodoviário, Hotel Anápolis e 
av. Bernardo Sayão. Todo 
asfalto colocado nesses 
pontos críticos acabam em 
poucos dias, mantendo-se os 
buracos que dificultara o 
tráfego. 

Plantão 
.Sálvio Dino começa a 

despachar diariamente na 
sede da Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão. O prefeito de João 
Lisboa pretende marcar sua 
nova presidência com 
algumas realizações 
importantes. 

A Dez Mãos 
Não será por falta de 

interessados que a 
pavimentação da Estrada 
do Arroz não saira a partir 
de agora. Além da 
governadora Roseana, que 
já prometeu o asfaltamento 
da rodovia, os prefeitos 
Hdon Marques, de 
Imperatriz, José Lisboa, de 
Cidelândia, João Pinto, de 
Vila Nova dos Martírios, e 
Tio Gérson, de São Pedro 
da Água Branca, estão 
intcressadíssimòs na obra. 
Com disposição para 
ajudarem em sua 
viabilização, acredita-se. 

Primeira Dama do Município 

reúne-se com o pessoal da saúde 

ilii 1 

mmmmm 

TpllS í ÜS. 
^ i ' 

'm&mãmâ 
iwiii 

li 

ngll iilii 
m ; . 

IP 

mmiJm 
■| 

^^^^^^^^mÊsstsatsmssÊÊSÊm 
.S/v/, lolete Dino Primeira Dama e Secretária da Solidariedade dt 
João Lisboa. 

- 
TÉil 

0 f w 
«■ S- 

■ •? 

Va brincar o carnaval em São Luís-MA 

Saídas diariamente às 

09h20 

19h30 

feia HM 
m ÜM 

w 

mÊm 
mm 

Inamfiontattda 'Voce M 72 í-5687 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 

MADEIREIRA LEÃO DE OURO 

Temos víeas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda 

Entregamos a domieilio 

FoiNE: 

BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

In Memorian - Era um dos meus 

amigos mais queridos. Com 

justificativa médica, foi um infarto 

que o levou desta vida, embora 

saibamos que o grande motivador 

de sua morte foi o fumo, este 

terrível inimigo da humanidade. 

Refiro-me ao Paulo Humberto 

Sobreira, um pioneiro da televisão 

local, empresário empreendedor, 

mesmo nem sempre bem sucedido. 
S 

E indiscutível a afirmação de que* 

Paulo Sobreira procurou dar, 

sempre, o máximo de si por 

Açailândia, a cidade que adotou, de 

alma e coração, para legar sua 

experiência e sua atividade 

laboriosa. Imperfeito, como todos 

o somos, o pranteado nem sempre 

conseguiu acertar, mas, entre erros 

e acertos, há um saldo grandemente 

positivo a seu favor, pelo muito que 

fez pelo desenvolvimento do 

município. Fica aqui, registrando, 

o nosso mais profundo sentimento 

de perda, ante tão infausto 

acontecimento que nos tirou do 

convívio o sempre lembrado Paulo 

Humberto Sobreira. 

As fotos atestam bem a alegria em 

momentos festivos do amigo. 

Acontecimentos sociais. Sempre ao 

lado da sua companheira 

inseparável Fátima,,, A minha 

mensagem é a alegria maior de 

poder ter tido a oportunidade de 

conhecer Paulinho e o Bornéo. Fica 

aqui registrado a nossa eterna 

saudade. 
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O eterno casal Sobreira, Fátima e Paulo — Outubro/95. 
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O casal Sobreira, Fátima e Paulo. Ela foi homenageada como "Mulher de Expressão/96'. Um 

casal nota 10 que faz sucesso do Ipê Clube oferecendo o que há de melhor em lazer par a nossa 

sociedade. Março/96 

: 

■ ■' 

O simpático casal Sobreira sempre é presença expressiva nos maiores acontecimentos da city. 

Ai na foto pousando para o álbum de casamento do bolo casal VViller Siqueira (promotor público) 

e a bela noiva Gardênia, Domingos César e a promotora Lana Cristina. 

I Baile Pré-Carnavalesco do Itinga do Maranhão, no Kalamazoo 

DIA 31 DE JANEIRO - As 22 HORAS 

Participação especial". 

Ciovana Oliveira 
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Finalmente Legislativo aprova Reforma Administrativa 

Em sessão realizada nessa segunda-feira foi aprovada a Reforma Administrativa do Governo Ildon Marques 
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O plenário aprovou em duas votações a Reforma 

Conformo havia sido 
acertado, o Legislativo realizou 
as duas votações de aprovação 
da Reforma Administrativa em 
apenas uma sessão. O 
presidente da casa Valmir Izídio, 
cumpriu o que assumiu. 

A maior polemica da 
Reforma Administrativa não 
ficou, na realidade, por conta de 
qualquer das emendas que o 
grupo Coerência Parlamentar, 
de oposição, quiz suprimir, mas 
por conta do relator da 
Comissão de Orçamento, 
André Paulino, que resolveu 
fazer uso de todo o prazo legal 
para entregar o seu parecer, o 
que acabou acontecendo 

11 apenas nessa segunda-feira. 
Jp • . Como havia se 

comprometido, o presidente da 
Câmara, Valmir Izídio, de posse 

' J z s' 'K dos relatórios, convocou a 
' ' sessão para apreciação das 

Administrativa emendas e aprovação dos 

■ 

pareceres, e posteriormente a 
votação final da matéria. 

A sessão leve início logo 
após as 1() horas de ontem, 
começando pela leitura dos 
relatórios e apreciação das 
emendas com abertura da 
palavra aos vereadores após 
cada leitura de emenda. Como 
já era previsto, todas as 
emendas apresentadas pela 
oposição foram rejeitadas, 
sendo mantido o texto de 
acordo com o que fora acertado 
durante as negociações em 
torno do matéria desenvolvida 
em diálogo direto com o próprio 
Executivo. Dois vereadores não 
compareceram à sessão de 
ontem: Walmir Magalhães e 
Valdinar Harros. Valdinar estava 
para a zona rural e não foi 
possível localizá-lo e Walmir 
Magalhães não se obteve na 
Câmara, ontem notícias de seu 
paradeiro. 

■ Acerto prévio 

Uma das vitórias dessa convocação extraordinária, foi a forma como o Legislativo e 

o Executivo conduziram as conversações sobre a matéria. Antes de se levar a plenário, 
suscitando polêmicas desnecessárias e desgastante, abriu-se um leque de possibilidades 

e as cartas foram colocadas na mesa. Todas. 
Expostos todos os traumas possíveis a respeito do assunto, o Executivo, que a 

princípio tratava o assunto como questão fechada, entendeu que era melhor negociar 
para que toda a sociedade pudesse ganhar com o regime democrático da vontade 
pluralizada. Desta forma forma suprimidos artigos que tratavam da extinção da Fundação 
Cultural de Imperatriz, que acabou preservada: suprimiu-se ainda nas preliminares 

também as questões sobre o reembolso de serviços prestados por meios próprios e 
também a questão de cargos comissionados. 

Dessa forma o Executivo abriu sua cartada e pôs na mesa o que pretendia de essencial 
para se colocar em andamento a aprovação da sua Reforma Administrativa. Posto e 
feito, ontem o plenário ratificou, como queria o governo Ildon Marques, as Leis de 
Reforma da atual Administração Pública de Imperatriz, que dessa forma, desata os 

freios e já aperta o acelerador para o trabalho sem mais nada que o entrave. 

COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - 

; 2 2'-' A NO DE FUNCIO N AM ENT . 

Vânia Lúcia da Cunha 
Luciana da Cunha Saddí 
FaRKAT SaDDI Ftt-HO 

1 - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR o GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATE RN AL 1 (criança do 2 anos; a ô- SÉRIE 

TI - UNfDADE II - GRAU 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 * A 3* SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
8 TERCE IRÃO 

A DireçAo informa que no ano de 1997 o Cqicgio proporcionara um avanço 
MFJQDCLC"3.CO E UMA NOVA LS1RU1URA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO,. PLENAMENTE. 
o SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

Legislativo Municipal 

A batalha da 

Reforma final 

A Câmara começa em alto nível os trabalhos 

parlamentares da atual legislatura 

Foram duas semanas de 
muita tensão e alguma 
transpiração. Dessa forma o 
Legislativo apreciou, votou e 
aprovou a Reforma 
Administrativa do governo 
Ildon Marques, buscando 
formas concretas e legítimas 
de representação dos 

anseios da sociedade. 
De um lado. Arnaldo 

Alencar, líder do governo, 
buscando justificativa no que o 
Executivo apresentava; de 
outro, joel Costa, a voz da 
oposição, tentando alegações 
contra o que entendia como 
nocivo à sociedade. Fina 

batalha de gigantes que pela 
primeira vez não foi 
dominada pelos bochichos 
da imprensa que tentou mas 
não conseguiu encontrar 
subterfúgios para alcançar a 
Câmara no seu preceito 
mais forte que é a 
credibilidade. 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
c) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto for rs- de filhos 

b) Reestruturado quadro de professores 
d) Acompanhamento individual 
f) AdequaçAo por faixa etária 
h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS 
Materna l/J ordim 
Jardim 11/2' Sé fie 
3' e d'Série 
S11 a 8° Série 
2Ü Grau 
lerceirão 

MATUTINO 
101,10 
111,20 
IZIÂU 
131,50 
141.00 
184.10 

VESPERTINO 
101,10 
I l 120 
121..40 
131.50 
141.00 

NOTURNO 

121,40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NAO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rucs TamcmcJarS n* J30 - Fone 723-1692 - imperatriz - MA 

■ Arnaldo Alencar, rebatendo à altura 

0 médico Arnaldo Alencar, quando aceitou liderar a bancada governista afirmou 
que o fez por acreditar que estava tomando a decisão certa porque acredita que 
Ildon Marques tem as melhores condições e fará uma administração à altura do que 
ele mesmo almeja para a comunidade imperatrizense. 

Arnaldo se sentiu muito satisfeito com seu desempenho nesse primeiro trabalho 
na função e fez questão de frisar que tem o coração manso mas pretende argumentar 
com firmeza e rebater com galhardia quando provocado. Ele quer mostrar uma 
postura de líder que' pretende assumir integralmente conforme o compromisso 
político o exige. 

Arnaldo Alencar fez uma breve análise desse atual Legislativo e o considera de 
excelente nível, com uma oposição ainda dividida entre alguns poucos que pretendem 
trazer a discussão para hostes menos portentosas mas que de forma geral é o melhor 
Legislativo que o município já teve. 

■ Oposição coerente e sem votos suficientes 

A maior virtude do grupo Coerência parlamentar é exatamente a consciência de 
sua situação dentro do quadro de votos. Os parlamentares de ojfasição sabiam que 
eram votos vencidos em plenário e por isso ps n^ais coerentes, como Adhemar de 
Freitas, Cadinhos Amorim e Raimundo Trajaho párticiparam das conversações com 
o governo municipal porque era a única chance de se obter qualquer modificação. 

De outro lado estiver^n Simplicio Zuza Neto e Anttó Paulino que usaram de 
seus atributos para as costumerias pressõe*; efifcinlffl^iat?ria e expondo aquilo 
que eram seus pensamentos em torno do que se apresentava. Intermediários 
e^t^erflirn os restantes de vereadores do grupo oposicionista que. ou se omitiram, 
ouse resguardaram da situação. 

Hospital Santa Maria 

^9, dáaqãà. 'poite:723- Í955 

O pioneiro da sa de imperatrizense  



JORNAL CAPITAL Terça-feira, 28 de janeiro de 1997 Q econoiH' 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

FPM para municípios é de R$ 45,3 milhões 

A Secretaria do Tesouro Nacional acaba de liberar 

as duas primeiras parcelas de FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), para todas as 217 

prefeituras do Maranhão, incluindo é claro, os novos 

municípios (81), entre os quis alguns desmembrados 

de Imperatriz. O repasse total é de R$ 45,3 milhões. 

A primeira cota veio reforçada em aproximadamente 

90%. A primeira parcela saiu no dia 10 e a segunda, 

no dia 20, enquanto a terceira deverá sair no dia 30 

deste mês (quinta-feira). 

Quem recebe mais 

São Luís, Imperatriz, Caxias, Codó, Bacabai e Santa 

Luzia, são os municípios que mais recebem cotas do 

FPM. Nos primeiros dias de janeiro, a capital do 

Estado recebeu R$ 4,7 milhões. Em seguida aparece 

Imperatriz e Caxias com R$ 928 mil cada. Codó 

recebeu R$ 417 mil, enquanto Bacabal e Santa Luzia 

ficaram com R$ 394 mil. 

Novos municípios 

"Marinheiros" de primeira viagem no assunto, os 

A vuMertfOricwte&ACII 

f* Maria Luciane da M. Silva (Auto 

C enter). 

Aniversaria e recebe os parabéns e 

votos de muito sucesso da AVI1 e do 

Feito à Mão Restaurante (self- 

service, churasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina d a Rua Alagoas. Fone. 

721-3565. 

M erccujo- 

Poupança 

Hoje   1,24% 

Ontem  1,21% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

R$ : R$ 0,9108. 

Dólar 

* Paralelo   R5 1,11 

* Turismo   RS> L06 

* Comercial R5 1,04 

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem 20/01 da BM&F: 

RS......... Ih88. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$112,00 

Salário Família 

Janeiro/97     R$ 7 £6 

* Ofereci^lèntÔ:'LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo^enp^Çjgg^ g^aça. Aproveite ^ 

nossas p r o m o ç ò e s^deNoíui âs Aulas. Rua 

Simplício Moreira, 1478, Centro, com o fone 722- 

1478 e o fax 722-1400. 

Hume 

prefeitos dos novos municípios não viam a hora de por 

a mão nas primeiras cotas do FPM a que suas 

prefeituras têm direito. A ansiedade era geral e a maioria 

deles conseguiu receber RS 69 mil, somando as duas 

parcelas. 

Outros receberam bem mais; Davinópolis (ex-Vla 

Davi) por exemplo, embolsou RS 92,8 mil; Senador 

La Roque (ex-Macuiba), RS 96 mil e Senador Edson 

Lobão (ex-Riberãozinho), RS 69,5 mil. 

Negociação 

Para receber as primeiras cotas de FPM de seus 

recém-criados municípios, os novos 81 preíeitos do 

Maranhão chegaram a fazer fila na Delegacia da Receita 

Federal par tirar o CPF do município, para poderem 

abrir conta-corrente no Banco do Brasil. 

Mesmo sem consaeguirem tirar o documento dentro 

do przazo, muitos deles tiveram acesso ao FPM de suas 

prefeituras, depois de ampla negociação em Brasília. 

O importante é que, a partir de agora, os novos 

prefeitos já podem planejar, contando com os repasses 

regulafes do FPM a que seus municípios têm direito. 

Abertura 

Comemora-se hoje, 28, o Dia da Abertura de Pontos 

no Brasil oas países vizinhos. 

Isso em 1808, época do Brasil colônia de Portugal. 

Votação da reforma 

Marcada para as 16h de ontem, a segunda votação 

Depois de percorrer durante horas a feira de arte, 

o turista escolhe um quadro; 

— Gostei! Ficarei com esta tela! 

— O senhor acaba de fazer .uma execelente 

escolha! Esta tela me custou dez anos de vida! — 

comenta o pintor. 

— Nossa, tudo isso? Deve ter dado um trabalho 

e tanto! E o pintor; 

— Verdade... Foram duas horas para pintar e o 

resto da vida para conseguir vender! 

(Playboy/Mai/92). 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE 

Hospital São Rafael (721-1713); 

PEDIATRIA/HOJE: Máter Clínica (723-2403); 

OBSTETRÍCIA; (todos os dias) Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 

ORTOPEDIA: (todos os dias) Clínica de 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento; FARMAC1A DO ZEZÉ, na Rua 

Ceará (723-2224), desejando aos clientes e amigos, 

muito sucesso. 

■ rs»»!»!» 
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Quem esteve aniversariante no último domingo, 26, foi o 
garota o Tbales Castro Bezera Fialho (na foto entre os pais). 
O aniversariante é filho do Oficial de Reserva do Exército, 
Advogado e diretor secretário do Marwel, Vandir 
Bernadinho Bezerra Fialho e da professora e diretora do 
SEN AI, Maria Lurdes Castro Fialho. Vale o registro com 
os parabéns primeira escolhinha de futebol de 
Imperatriz presidida pelo incansável Moreira Silva. 

em plenário da Câmara Municipal, da Reforma 

Admkinistrativa, enviada pelo prefeito Ildon Marques 

ao Poder Legislativo na primeira quinzena deste mês. 

Veja detalhes no noticiário político deste jornal. 

Quina 

Dezenas sorteadas no doming, 26, parao concurso 

271 da QUINA: 03, 11, 24, 54, 65. 

Confraternização 

' Os membros e smpatizantes do Centro Espírita José 

Grosso realizaram no último domingo, a festa de 

confraternização de 1996. 

O lacal foi o Parque de Exposição Lourenço Vieira 

da Silva, cujo restaurante foi cedido pela Diretoria, 

presididza pelo Cel. Ventura, para que os espíiitas 

pudessem se reunir com seus convidados. 

O Centro Espírita José Grosso tem como atual 

presidenta a Dra. Aríete (odontóloga), contando com 

um grupo de abnegados colaboradores, entre os quais 

a ex-presidente, Dra. Maria Helena Ventura Oliveira. 

Vale registro. 

Mega Sena 

Confira também as dezenas sorteadas ontem. 27, 

para o concurso da Mega Sena: 03, 17. 25, 35, 48. 

56 

Nova acadêmica 

Ana Célia Mumz dos Santos é mais uma estudante 

imperatrizense a sair vitoriosa no vestibular da 

UFMA. Ela foi aprovada em 9o lugar para o curso de 

Ciência Contábeis. 

Ex-aluna do Graça Aranha e freqüentadora do 

Cursinho Gabarito, a nova acadêmica de Ciências 

Contábeis da UFMA é irmã do também estudante de 

Química (UEMA), Sílvio Muniz dos Santos, 

funcionário graduado da Servet. 

Vale o registro com os nosso parabéns. 

fcr/L, 

Materiais para 
-// / fisj * Jsj escritório, escolar, 

^MIO/IÍU/ bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

r ÇT 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 
T Pí^moção em p.-ipel repórter {mod. 400) R$ 6,00 253j cep 65 901- 490 - 

lmperatriz-MA 
! VT cfrp a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

L _J"  .-2- . . ^2  _ 

% 
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SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO iTOA 

Clínica Lab. e Pet Shíti^ 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA - 0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o204 

O... . ...C nnminaues. 1408 -Cemro - Fona: 7214135 - Imperatriz- Maranhão 



6A □ cidade □ Terça-feira, 28 de janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

FMF faz vistoria nos estádios 

Cavalo de Aço iniciou os trabalhos visando o Campeonato Estadual de 1997 no CTSF 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Amistoso 

O Tecão Maravilha 
continua perdendo. O 
amistoso realizado no interior 
paraense fez parte de uma 
série de amistosos que a 
equipe irar realizar ao longo 
do mês de fevereiro. A derrota 
de 2 a 0 para a seleção de 
Rondon do Pará não 
preocupou o técnico 
Batatinha. Os dois gols 
sofridos pelo Tecão Maravilha 
foi de bola parada. Tá certo 
que a nossa equipe não 
apresentou aquele futebol 
esperado, mas iremos tentar 
acertar contra a Seleção de 
Jacundá no próximo domingo. 

FMF 

Hoje a diretoria do 
Tocantins Esporte Clube 
conforme informações de 
Justino Filho irar enviar uma 
ordem de pagamento para 
entidade maxima. A diretoria 
do clube informou ainda que 
o objetivo no momento é 
quitar o débito junto a 
Federação Maranhense de 
Futebol "o nosso pensamento 
no momento é quitar lodo o 
débito e depois iremos pensar 
na participação do Tocantins 
no Campeonato Estadual de 
1997" disse Justino Filho. A 
divida do Tecão junto a Casa 
do futebol é em torno de R$ 
15.000,00 (Quinze mil reais), 
este débito conforme disse o 
presidente Alberto Ferreira 
será parcelado, ou seja, 
receberá a mesma atenção 
que está sendo dada ao Cavalo 
(le Aço e ao MAC- Maranhão 
Atlético Clube. 

Cavalo 
de Aço 

Vários jogadores se 
apresentaram ao técnico Isnad 
Antonio. O encontro entre 
jogadores e comissão técnica 
aconteceu no Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
abadia, mas de acordo com os 
entendimentos mantidos 
anteriormente com o diretor 
do centro de treinamentos 
Salgado Filho os jogadores e 
o treinador realizaram um 
bate papo naquela praça 
esportiva. O técnico Isnad 
mais uma vez afirmou que as 
contratações dos chamados 
jogadores estrangeiros só 
acontece após as festas de 
carnaval. 

A crônica esportiva da 
cidade de Bacabal já está 
anunciando a partida entre o 
campeão Maranhense de 96 
e o Cavalo de Aço para o 
próximo dia 23 de Fevereiro 

no Estádio Municipal Frei 
Epifânio D' abadia. 

Xerife 

O zagueiro Duílio uma das 
grandes figuras do 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 1993 também 
poderá ser contratado. Na 
tarde do último domingo a 
reportagem esteve 
conversando com o jogador 
que se mostrou interessado 
em defender as cores do mais 
querido no Campeonato 
Maranhense desta 
temporada. Desde que 
deixou o Cavalo de Aço o 
jogador se dedicou ao futebol 
Tocantinense onde é 
considerado ídolo por onde 
passou. 

Biro -Biro 

O meio-campo Biro-Biro 
também foi uma das peças 
que se apresentou ao técnico 
da Sociedade Atlética 
Imperatriz. Além de Biro- 
Biro, mais dois jogadores de 
João Lisboa estiveram 
presente. O atacante 
Neusrisvan, Edilson e Didico 
também estiveram presente. 
O prefeito de João Lisboa 
Sálvio Dino disse a 
reportagem que estará a 
disposição da diretoria do 
Imperatriz e que pretende 
ajudar a equipe dentro do que 
possível. 

Destaques 

Os destaques na 
apresentação do Imperatriz 
ficaram mesmo para a 
presença de vários jogadores 
que estão tentando acertar 
com a diretoria do mais 
querido. 

Fabinho, Chaguinha, Zé 
Neto, Jader, Vadson, Kelino, 
Jerry, Neguinho e 
Cabecinha, os dois últimos 
atuaram pela equipe do Porto 
Franco em 1994. 

Fabinho, Chaguinha, Zé 
Neto, Jader e Vadson 
poderão definir suas 
situações junto a diretoria do 
Imperatriz ainda está 
semana. O Kelino que já 
treinou no time base do 
Imperatriz está se 
recuprando bem de uma 
cirurgia e garante que vai 
lutar pela vaga de tiular. O 
técnico Isnda Antonio poderá 
acertar ainda está semana a 
contratação de jogadores que 
foram destaques no último 
campeonato de Açailândia. 
Robson, Rihinha e Marinho 
poderão ser os destaques do 
alvi-rubro nos próximos dias. 

O presidente da Federação 
Maranhense de Futebol 
Alberto Ferreira é aguardado 
em Imperatriz por dirigentes 
do Tocantins Esporte Clube e 
Sociedade Atlética Imperatriz. 
Além de ter uma conversa com 
os dirigentes das duas equipes 
Alberto Ferreira também irá 
esclarecer a crônica esportiva 
alguns assuntos relacionados a 
participação dos times 
profissionais da cidade assim 
como a formula de disputa do 
Campeonato Maranhense de 
Futebol temporada de 1997. 
Para o presidente do Cavalo de 
Aço Conor Pires de Farias a 
visita do presidente da entidade 
será bastante proveitavél uma 
vez que o dirigente a muito 
tempo não vem a região 
tocantina para conhecer de 
perto a real situação do nosso 
futebol. 

Alberto Ferreira deverá 
também esclarecer algumas 
notas que vem sendo divulgado 
no Jornal Estado do Maranhão 
que dão conta da não 
participação da SAI- Sociedade 
Atlética Imperatriz no Estadual 
de 1997. 

O técnico Isnad Antonio 
disse a reportagem que no 
entanto só está preocupado 
com o time que será montado 
"o que está acontecendo é 
normal, os chamados times 
grandes da capital são 
preocupados com o Imperatriz 
e por isso a este tipo de 
picuinhas" disse o treinador. "A 
diretoria do clube já está 
cuidando destes detalhes e por 
isso não porque se preocupar" 
desabafou o treinador. 

iN 
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Alberto Ferreira (centro) presidente da FMF é aguardado pela crônica de Imperatriz 

■ Treinos 
Visando uma boa participação no campeonato o treinador iniciou ontem oi 

trabalhos com os chamados jogadores prata de casa. A maioria dos jogadores que 
se apresentaram ontem ao treinador ja tiveram passagem por grandes equipes do 
futebol maranhense, tocantino e goiano. Zé Neto, Jader e Vadson assim como o 
veterano Duílio estão confiantes de que serão importantes para o engrandecimento 
e a boa campanha da equipe no campeonato. De acordo com o diretor técnico da 
Federação o campeonato maranhense inicia-se no próximo dia 23 de fevereiro com 
Imperatriz e Bacabal no Frei Epifânio. 

O treinador disse ainda que o diretor William Marinho está mantendo contatos 
com três jogadores de Açailândia, Ribinha, Marinho e Robson poderão acertar 
com o clube nas próximas horas. 

MAC- ainda não se definiu 

t 

, o tri-campeão estadual Maranhão Atlético não definiu 

se participa da temporada de 1997 
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MAC tem problemas para a formação do elenco para o estadual 

A diretoria do Maranhão fisicullor irar acumulra funções 
Atlético Clube não definiu se 
participa ou não do Campeonato 
Maranhense de 1997. Enquanto 
isso o time vai perdendo terreno, 
no último final de semana o 
fisicultor Adindo Azevedo 
anunciou que irar deixar o clube 
uma vez que recebeu uma 
excelente proposta da diretoria 
do Moto Clube. Adindo foi 
indicado pelo técnico Rosclin 
Serra que assumiu o comando 
técnico do Papão do Norte. O 

dentro do clube, além de cuidar 
da parte física do time 
profissional ele irar comandar a 
escolinha do Moto uma das 
prioridades da diretoria a fim de 
continuar revelando craques. O 
fisicultor ainda pensou diversas 
vezes antes antes de se decidir, 
mas depois de chegar à 
conclusão de que o clima é de 
muita incerteza no Maranhão 
Atlético Clube, aceitou o convite 
da diretoria motense. 

■ Indefinição 

A participação do MAC no 

campeonato estadual que começa no 

dia 23 de fevereiro com a Taça 

Cidade de São Luís ainda não foi 

definida. Os dirigentes acreditam 

que tudo continua na dependência 

dos patrocínios que está pi ••mdo. 

Há informações ainda não 

confirmadas de a Data Control irar 

patrocinar o clube na temporada de 

97. O time do Maranhão Atlético 

Clube se todo reformulado vários 

jogadores foram liberados o time do 

MAC a mais de seis meses não 

participa nem de amistosos. 

m 

_ 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

SOfiSxxÁy §axLl(y S\SS\Oj 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana ne 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. Nallton 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 
 Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA , 

D PM - Comércio c 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

^ Imperatriz-Maranhão  

✓   

Piva^s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanos Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 

v Imperatriz-Maranhão  

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

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 

LASSiiJnmt 

CONSTRULAR 

Tudo em materiais para construção: tintas 
automotivas 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 

v 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. 

Sidney TtaâcitPtettfa rfnatcfa 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgivd Pinheiro de Sousa, 831, 19 andar, saia 02 
\. Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 
^mÊÊmmÊÊÊÊ^mmm^ÊÊÊÊÊm 

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 
«8/ 

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 Õttde ci ante âe faify pneàmte 

Vasos ornamentaisfflores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Elemento escapa da 

morte e entrega policiais 

Maconha pode ter sido a causa da tentativa 

de execusão e homicído em Balsas 

O delegado do Io DO Dr. 
Israel Rocha foi indicado 
para investigar o caso da 
tentativa de homicídio e 
homicídio em Balsas Sul 
Maranhense. De imediato o 
delegado titular do primeiro 
distrito indicou os agentes 
Lindozinho e Eliane para 
acompanhar o caso. 

No último domingo deu 
entrada no Hospital São 
Marcos vítima de vários 
disparos de revolver calibre 
38, José Marques, 
maranhense, 28, natural 
daquela cidade. José 
Marque, contou a 
reportagem que se 
encontrava juntamente com 
sua namorada em um bar 
localizado no centro de 
Balsas quando encontrou 
com o agente conhecido por 
Jorge. 
• Após poucos minutos de 
conversa segundo informou 
a vítima o policial o 
convidou para outro par 
localizado nas imediações. 
Ao chegar no local indicado 
pelo policial o agente disse 
que o local não estava 
agradando e novamente fez 
um convite para José 
Marques para irem para o 
Maravilha Velha um bar que 
fica as margens do Rio 
Balsas local isolado da 

cidade. 
Conforme José Marques 

ele ainda argumentou com 
Jorge de que naquele local 
não tinha mais ninguém e 
que aquela hora da noite o 
local se tornava perigoso. 

Naquele momento surgiu 
o delegado conhecido por 
Burunga que reforçando o 
convite se dirigiram até o 
Maravilha Velha. O 
delegado dirigia seu veículo 
Fiat enquanto que Jorge e o 
casal estavam em Saveiro de 
propriedade do agente. No 
caminho o agente e o 
delegado pararam por três 
vezes e conversaram 
bastante. José Marques 
disse a reportagem que o 
delegado sempre balançava 
a cabeça dizendo que não. 

Para chegar até o 
Maravilha Velha existe 
apenas uma estrada e ao 
chegar em um cruzamento 
Jorge tomou rumo diferente 
deixando José Marques já 
preocupado. A vítima disse 
que perguntou ao policial 
porque ele estava tomando 
aquela estrada que era 
considerado um local de 
desenova, o policial 
respondeu que tinha 
escondido as margens 
daquela estrada um revolver 
e que iria pegá-lo. 

iii 
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Israel Rocha delegado do 19 DP foi indicado para investigar 
o caso que envolve à PC 

■ Execução 
Em certa altura daquela estrada Jorge estacionou o veículo e 

pediu que os dois saíssem de dentro do veículo. Naquele 
momento chegou o delegado e ordenou que o casal deitassem 
no chão. Ao se deitar no chão José Marques disse que o delegado 
sacou de um revolver e o atingiu com um balaço na cabeça 
atingindo o olho direito da vítima. Enquanto isso conforme as 
denuncias de José Marques o agente "Jorge" executava a tiros 
sua namorada. José Marques disse a reportagem que quando 
recebeu o tiro st' fez de morto e caído no chão ouviu o agente 
pedindo que o delegado lhe desse um tiro no braço para ter 
certeza de que estava morto. Mais um tiro foi detonado no braço 
de José Marques e este continuou se fazendo de morto. Após 
alguns minutos o delegado e o agente deixaram o local. Quando 
percebeu que estava sozinho a vítima deixou o local e foi até a 
estrada pedir socorro. A denuncia do envolvimento do delegado 
Burunga e do agente Jorge já. chegou ao conhecimento do 
delegado geral da Polícia Civil do Maranhão que de imediato 
pediu que trouxessem a vítima para Imperatriz para que as 
denuncias fossem investigadas. José Marques disse ainda que o 
agente Jorge lhe fornecia Maconha acreditando a vítima que 
tenha sido este o motivo do mesmo querer assassina-lo uma vez 
que temia que José Marques abrisse o jogo. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Furto de bicicleta I 
Ernandes Vasconcelos de 

Morais, brasileiro, 
maranhense, residente na Rua 
Nova bairro Bomsucesso 
comunicou que dois elementos 
não identificados furtaram sua 
bicicleta Monark Barra 
circular ano 96. Ernandes disse 
a reportagem que os 
elementos arrombaram o 
cadeado do portão da casa do 
queixoso e retiraram do 
interior da área da casa a bike. 

Furto de bicicleta II 
Hildete Sampaio Santos, 

maranhense, residente na Rua 
Souza Lima bairro Nova 
Imperatriz também foi vítima 
de furto de sua bicicleta 
Montain Bike. A comunicante 
informou a reportagem que 
um elemento não identificado 
e de cor moreno estatura 
mediana aproveitou um 
pequeno descuido da 
comunicante para praticar o 
furto. Segundo Hildete a 
bicicleta estava estacionada em 
frente ao Hospital Santa 
Tereza. 

Furto de documentos 
Amilton Texeira Ramos, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua A bairro 
Santa Rita foi vítima de furto 
de todos seus documentos 
pessoais. De acordo com as 
informações do 
comunicante sua porta 
cédula estava em cima do 
painel do seu veículo Parati, 
quando foi levada por 
elementos desconhecidos. 
O fato ocorreu na tarde do 
último sábado quando o 
veículo do queixoso se 
encontrava estacionado em 
frente sua residência. 
Perda de documentos 

Roberval Miranda Salim, 
paranaense, casado, 
motorista, residente em 
Cascavél no Paraná em 
trânsito por Imperatriz 
comunicou que perdeu sua 
porta cédula contendo todos 
seus documentos pessoais, 
tais como, Carteira Nacional 
de Habilitação, Carteira de 
Identidade Civil e outros. O 
queixoso disse ainda que os 
documentos devam ter" 
caído do seu bolso quando 
trafegava pela Avenida 
Beira Rio. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Radige Rodrigues 

Escrivão: Gentil Ferreira 

Perito: Joacillo Magalhães 

Agentes: William, Francisco Carlos, Cabral e 

Guilmar 

Comissárío: Lindoso 

' J 

i 

fífíA 
m 

Respeite avida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta!? 

cA* e Jgolneárío ^nte ^lube 

Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 
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