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Deusdedith 

O prefeito <te Açailândia, 
Deádeditb Sampaio, deu 
posse a seu secretariado 
nesta segunda-feira. 06. 
colocando o priraeiro 
escalão para trabalhar 
ofictalmcnfc. Já que a unia só 
voz a afirmativa é que o 
patrimônio público foi 
depredado pela 
administravão passada. 

G âmara Legislativa poderá 

ter sessão extraordinária 

Advogados 

fazem 

prevenção 

contra cárie 

Por mais estranho que 
possa parecer, a Caixa de 

Assistência dos Advogados 
do Maranhão está 
realizando, de 6 a 10 de 
janeiro, a Primeira Semana 
de Prevenção da Cárie e 
Doenças Gengivais da 
entidade. Página 4B. 
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Valniir índio, presidente do legislativo deverá convocara extraordinária da Câmara e atender aos anseios de toda a sociedade 

João Lisboa 

Prefeitura recadastra 

servidores municipais 

O prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, decretou o 
recadastramenlo de todo o 
funcionalismo público 
municipal, para tomar 
conhecimento exato da 
realidade do seu Município. 
O recadastramenlo estará 
acontecendo em lodo o 

território municipal até o dia 
7 de fevereiro, e apenas o 
próprio servidor devera 
comparecer nos postos de 
recadastramenlo, munidos 
de todos os documentos 
necessárias que comprovem 
seu vínculo com o Município. 
Página 3A. 

Cafeteira contradiz 

presidente argentino 

O senador Epitácio 
Cafeteira criticou 
severamente as declarações 
do presidente argentino 
Carlos Menem, contrário à 
iniciativa do governo 
brasileiro em conceder 
privilégios e vantagens às 

montadoras de veículos para 
instalação na Região Norte- 
Nordeste do País. Cafeteira 
chega a colocar em xeque a 
soberania nacional em 
respeito ao Mercosul, diante 
das declarações do presdiente 
argentino. Píigina 4B. 

M Vale do Rio Doce 

Novos vagões para 

transporte de cargas 

A Cia. Vale do Rio Doce está colocando em 

funcionamento cinco novos tipos de Vagões, que 

deverão ser testados para o transporte de caminhões 

e cargas, abrindo espaço para o aumento do peso 

transportado por cada comboio. Página 2C. 

Biblioteca Pública funciona 

precariamente em Imperatriz 

:: > 

As prateleiras da Biblioteca Pública de Imperatriz 

■ Açailândia 

Desapropriação da Vila Ildemar não foi paga 

As cerca de vinte mil 
famílias que vivem na Vila 
Ildemar, um dos bairros 
mais populosos da Cidade 
do Ferro, vivem uma 
grande incerteza com a 

constatação de que a 
desapropriação das terras 
onde estão instaladas as 
residências da Vila, não foi 
paga como era devido. Em 
1993 foi criada a Vila Ildemar 

e a Prefeitura Municipal 
deveria ter pago cerca de 
300 mil reais pelas terras. O 
que todos querem saber 
agora é onde foi parar todo 
esse dinheiro. Página 4A. 

política cidade 

(mplaniaçao do josé Araújo lança 
secrefana tira posse de 

secretários novo d,sco 
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SOCIAL 

Destaque para Stela 

na Disney 
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REGIONAL ESPORTE 

Confira os locais cie 
recadastramento em João 

Usboa. 
3A 

Os' vereadores 
imperatrizenses poderão se 
auto-convocar 
extraordinariamente para 
apreciar uma série de matérias 
que deverá ser enviada pelo 
Executivo Municipal em 
caráter de urgência. Duas 
questões chamam a atenção; a 
reforma administrativa, que 
está sendo promovida pelo 
prefeito lldon Marques está 
emperrada pela ausência do 
legislativo, que se encontra em 
recesso enquanto o Executivo 
trabalha. E outro assunto, que 
deverá chamar muito mais 
atenção ainda, será o pedido de 
autorização para contrair 
débito junto a instituições 
financeiras, assim como fez o 
interventor Dorian Menezes 
no início de sua interventoria 
junto ao Banco do Estado do 
Maranhão, sem levantar tanto 
alarde quanto agora. Com um 
orçamento curto, Imperatriz 
précisa de recursos para ser 
administrada imediatamente. 
Página 4A. 

Criada pela Lei Delegada 
44/74, na gestão do interventor 
Antonio Rodrigues Bayma 
Júnior, a Biblioteca Pública de 
Imperatriz passa por um 
período de intensa dificuldade. 
O órgão sempre sobreviveu de 
doações e ãs custas do esforço 
de alguns abnegados pela 
cultura é a literatura, e até hoje 
não existem recursos oficiais 
destinados ã Biblioteca. O 
acervo atual foi doado em sua 
grande maioria pela população 
e conta hoje com mais de doze 
mil volumes; nesse total, 
inclusive, está incluído mil e 
trezentos periódicos. Agora a 
Biblioteca Pública de 
Imperatriz luta para que sejam 
renovadas as assinaturas de 
revistas importantes para seu 
acervo que estão vencendo, e 
são patrocinadas pela 
Secretaria Municipal da 
Educação. Um dos problemas 
mais sérios é que há livros de 
menos para tanto usuário que 
procura as prateleiras da 
Biblioteca. Página 4C. 

O renomado exotérico 
Prof° Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 

Página 1B. 
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"iodos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
Fa nta sMAm inha s. 

Página 1C. 

Dólar Comercial 
Cnmp™ .RS 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra .R$1.034 
Dólar Paralelo 
Venda.., R$1.039 
Dólar Turismo 
Compra  R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda _R$ 12.57 
Poupança 
Rendimento  — 1.1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0,8247 
Salário Minirao 
Outubro R$112,00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 

Futebol feminino em 

alfa na cidade 

Páaina 7A 
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Ladões de bicicleta 

aterrorizam a cide « 
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Sobra lei, falta vergonha 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

A vida pública, pode ser a 
morte privada dos idealistas. 
A política é o túmulo de 
sonhadores que teimam em 
levar a sério o ideal de servir 
sem ser vil nem servil. 

Uma das poucas saídas 
para não se chegar ao fim de 
glórias do que está aí em 
cima é cumprir e fazer 
cumprir a Lei. Fora disso, é 
arranjo, é "jeitinho", é 
corrupção, os quais, um dia 
— espera-se terminem por 
ser duramente castigados. 

Para mim, a primeira 
tarefa dos jornalistas deveria 
ser conhecer as Leis do 
Município e, como cidadãos 
ou profissionais, passar a 
cobrar, a infernizar a vida dos 
mandatários. Cidadania tem 
preço, e muitos governantes 
sabem disso, embora 
confiem na passividade, na 
preguiça, quando não no 
medo ou covardia de seus 
munícipes. 

Em Imperatriz a Lei 
Orgânica, que é a 
Constituição do Município, 
aprovada na noite de 6 de 
abril de 1990. Fui o primeiro 
cidadão de Imperatriz a ter 
uma cópia dessa Lei, obtida 
após a aprovação, a 
contragosto de alguns 
vereadores. Tem 204 artigos, 
incluídos os onze das 
disposições transitórias. 

Temos o Código de Obras, 
ou Lei de Edificações. E a Lei 
n0 197/78, com 79 artigos 
(pelo menos, na versão que 
tenho). Temos também o 
Código de Postura, que 
contém "as regras de polícia 
administrativa a cargo do 
Município". Trata-se da Lei 
n0 221/78, com 192 artigos 
(repito; na versão em meu 
poder) 

Talvez não tenha sentido 
pedir às autoridades 
imperatrizenses que olhem a 
Constituição Brasileira, o 
Código Civil, etc. É pedir 
muito. 

Entretanto, parece que 
não tem muita gente 
interessada em cumprir a 
Lei, não. Aliás, parece que 
não tem muita gente sequer 
interessada em ler as leis. E 
não seria descortês dizer que 
tem muita gente que sequer 
sabe ler, ler com mentalidade 
de cidadão consciente dos 

deveres a cumprir ou dos 
direitos a exigir. 

Não se sabe ao certo por 
que uma coisa 
aparentemente tão simples 
não é observada. Por que os 
cidadãos não reclamam 
mais? Será por 
desconhecimento? Por 
medo? Passividade? Por 
preguiça? E as autoridades, 
por que não cumprem? Será 
por descaramento? 

Na tarde do sábado 
passado, 4, entrando pela 
noite adentro, um trio 
elétrico contratado pela 
cerveja Antárctica, amontado 
em caminhão "Volvo" ("eu 
rodo", em latim) despejava 
toneladas de barulho, voz e 
música na Praça Brasil, nas 
proximidades do Hospital 
Santa Maria, do Posseidon 
Hotel e de residências. 
Orgulhoso, o locutor ainda 
anunciava ser aquele 
dinossauro chegado de 
woofers e tweeters "a terceira 
maior potência sonora do 
Brasil". 

Se trio elétrico abaixo 
algumas centenas de pessoas 
se retorciam ao som do 
reggae e do samba, nas 
construções em volta dos 
vidros tremiam, imagens de 
tevê iam e voltavam, parentes 
e amigos de pacientes 
reclamavam. 

Diligentemente, 
preventivamente, ali 
estiveram o Corpo de 
Bombeiros, a Polícia Militar 
(com quatro viaturas e mais 
de 30-homens) e até uma 
viatura tipo jeep do Exército 
com cinco soldados. Segundo 
a recomendação da ONU, 
deve haver um policial para 
cada 250 habitantes (cidades 
mais populosas) ou 350 
habitantes (cidades 
menores). Na média, 
estimada uma população de 
trezentos mil habitantes, 
Imperatriz deveria ter pelo 
menos mil policiais. 

Considerado isso, e 
admitindo-se a 
movimentação de pelo menos 
50 policiais, parece que 
houve uma 
su p e r con ce ntraç ão d e 
policiais em alguns 
momentos do tal show de 
sábado. Espero que, um dia, 
a prestação de serviços de 
policiamento preventivo 
desse tipo seja remunerada 
de maneira bem elevada. 

bem cara, para que a Polícia 
possa se equipara melhor, se 
manter melhor, pagar melhor 
seus homens, parar de ser 
um mendigo à espera da boa 
vontade do Poder Público, e 
investir no policiamento de 
áreas mais carentes e mais 
afastadas do centro urbano. 

A Praça Brasil, como o 
próprio país quê lhe deu o 
nome, tem sido vítima de 
estupros os mais diversos. 
Em nome de campanhas 
políticas e de jogadas 
comerciais, faz-se de um 
lugar público o palco das 
defesas de interesses 
privados. E o povo, besta e 
pobre, vai avalizando tudo 
isso em troca de algumas 
horas de diversão ou de pura 
falta de opção. 

Pelo menos dois artigos 
da Lei 221/78 se aplicam ao 
fulcro deste texto. Um deles, 
o artigo 67, afirma que "é 
proibido executar qualquer 
trabalho ou serviço que 
produza ruído, antes das 7 
horas e depois das 20 horas, 
nas proximidades de 
hospitais, escolas, asilos e 
casas residenciais". O artigo 
65 já advertia que "é 
expressamente proibido 
perturbar o sossego público 
com ruídos ou sons 
excessivos (...)" Por sua vez, 
o artigo 77 não admite 
dúvidas e proclama 
terminantemente: "Não 
serão fornecidas licenças 
para a realização de jogos ou 
diversões ruidosas em locais 
compreendidos em área 
formada por um raio de 100 
metros de hospitais, casas de 
saúde ou maternidades". Por 
que, então, continua o 
descalabro, a falta de 
respeito, reforçada pela falta 
de vergonha, de um 
funcionário menos 
consciencioso conceder 
licenças flagrantemente 
ilegais, ilegítimas e, quem 
sabe, imorais? 

Não interessa nem saber 
quando foi expedida a licença 
para o evento de sábado 
passado. O que importa é 
que, a partir de agora, a 
Prefeitura, em respeito à 
Lei e sobretudo em respeito 
ao sossego de pacientes, 
hóspedes e moradores 
vizinhos da Praça Brasil, 
declare e afixe naquele local 
placa indicativa de que 
aquela é uma área em que é 

expressamente proibida a 
realização de eventos 
demasiadamente ruidosos. 

Apesar da localização 
estratégica da Praça Brasil, 
não se pode, em nome da 
saúde de um evento político 
ou de uma promoção 
comercial, desconsiderar a 
saúde da Lei e das pessoas 
que habitam em volta 
daquele logradouro público. 
Talvez a mentalidade de 
quem pede e de quem 
fornece uma licença assim, 
ao arrepio da norma legal, 
seja uma mentalidade 
estreita, mas Imperatriz não 
é não. Imperatriz não é só a 
Praça Brasil. Eu aposto se 
os empresários gostariam 
de ter um paquiderme 
ruidoso daqueles em frente 
às suas residências ou 
próximo do hospital em que 
estivessem acamados, a 
deplorar, a acharem um 
absurdo. 

O que se critica aqui não 
é a utilização de espaços 
públicos para a realização 
dessas e outras "coisas". O 
que se alerta aqui é para a 
possibilidade legal de, um 
dia, uma empresa privada, 
uma pessoa pública ou um 
servidor municipal (ou o 
próprio Município) pegar 
pela proa um processo, 
desses bem furiosos e 
fundamentados, ante essa 
sem-vergonhice que é o 
contínuo e crescente 
desrespeito à Lei vigente, 
legitimamente elaborada, 
exaustivamente discutida e 
solenemente aprovada e 
sancionada. Quem sabe não 
esteja próximo esse dia, em 
que o Poder Legislativo 
tenha mais compromissos 
que comprometimentos, e o 
Poder Executivo tenha 
servidores que sejam mais 
interessados que 
interesseiros. 

Se a Lei for observada, 
quem sabe o Brasil comece 
a ser melhor respeitado a 
partir da praça que, em 
Imperatriz, leva o seu nome. 

Edmildon Sanches, 
cidadão empossado de 
consciência e técnico 
nominalmente indicado 
para a Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado 
e para a Secretaria da 
Comunicação e da Cultura 
da Administração Ildon 
Marques. 
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Sr. Editor: 
O trânsito de Imperatriz 

vive uma de suas piores 
fases, tendo em vista que 
todos os dias são 
registrados acidentes 
envolvendo veículos de 
todos os portes. Não basta 
à população reclamar, tem 
de conscientizar-ífe e 
trabalhar no sentido de 
elaborar campanhas. Tudo 
com o objetivo de mostrar 
às autoridades 
competentes o caos 
verificado no setor, o que 
faz com que o centro da 
cidade fique em péssimas 
condições de 
trafegabilidade na hora do 
rush. 
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Motoqueiros 
Passou do limite a 

imprudência e a 
irresponsabilidade dos 
motoqueiros que prestam 
serviços como moto-táxis. Se 
não houver a aplicação da 
autoridade pelos responsáveis 
do setor, o número de 
acidentes vai aumentar, 
inclusive com vítimas fatais. 

Dificuldade 
O imperatrizense está 

encontrando dificuldade para 
assimilar o PO (Puro Origem) 
do discurso proferido pelo 
prefeito Ildon Marques. A 
plebe entende que a mistura 
de raças, como portuguesa, 
africana, indígena e outras 
menos importantes, 
resultaram também em 
cruzamentos que colocam o 
brasileiro muito distante de 
um conceito PO. 

Plantão Mirante I 
Após a posse do prefeito 

Ildon Marques, parece que o 
Sistema Mirante de 
Comunicação, da Rua Alagoas, 
mudou-se para a Rua Rui 
Barbosa. 

Todo os dias bem cedinho 
os carros de reportagem da 
Mirante chegam para o 
plantão diário. 

Interessante. Na campanha 
política de Ildon Marques não 
se viu todo este carinho por 
parte da Mirante ao Ildon 
Marques. 

indicar as mesmas repetições 
de legislaturas passadas. Além 
disso, os sintomas são de que 
os "esquemas" serão os 
mesmos para a acomodação 
jKilítica dos vários segmentos 
e grupos ali existentes. 

Maioria 
Como era de se esperar, o 

prefeito Ildon Marques de 
Souza já conta com uma 
maioria considerável na 
Câmara, o que lhe permitirá 
aprovar todas as mensagens e 
projetos do Poder Executivo, 
independente da vontade do 
chamado grupo oposicionista. 

Chuva 
Vários setores da periferia 

de Imperatriz estão 
completamente alagados em 
razão das fortes chuvas que 
têm caído sobre a cidade. A 
falta de saneamento básico 
agrava todos os problemas 
decorrentes das chuvas, 
inclusive no centro, onde não 
existem galerias de águas 
pluviais. 

Precipitação 
Precipita-se o vereador 

Simplício Zuza Neto ao julgar 
o comportamento da bancada 
evangélica na Câmara 
Municipal — se é que existe 
essa bancada — conforme 
visão do vereador. Compará-los 
a exemplos passados é admitir 
uma generalização infame 
contra todo o povo evangélico. 

Plantão Mirante II 
O plantão da Mirante na 

Prefeitura de Imperatriz não 
se restringe somente aos 
carros de reportagem, 
principalmente quando se vê 
chegar todas as manhãs, 
Sérgio Macedo, leia-se vice- 
presidente do Sistema, e, por 
último, Chafi Braide, diretor 
comercial do Sistema Mirante, 
com a sua famosa pasta, 
batendo o cartão de ponto na 
Prefeitura. Parece até que a 
Rede Globo de Imperatriz 
instalou-se por completo no 
Palácio Branco. 

Câmara 
Menos de duas semanas da 

posse dos novos vereadores, 
os discursos começam a 

Liberdade 
Nenhum dos vereadores 

evangélicos — Sofia, 
Arimatéia, Arnaldo e Joel 
Costa, foi eleito cora discurso 
oposicionista, mas de 
mudanças e seriedade. Ser 
situação não é sinônimo de 
irresponsabilidade ou qualquer 
outro adjetivo. Antes de tudo é 
o pleno exercício da liberdade 
democrática. 

Para meditação 
"Porque a nossa luta não é 

contra o sangue e a carne, e, 
sim, contra os principados e 
potestades, contra os 
dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças 
espirituais do mal, nas regiões 
celestes". (Ef. 6-12) 

Utilidade Pública 53,10 

Polícia Militar    
Delegacia de Plantão — 
Corpo de Bombeiros   
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hemomar.—— 
Tropigás ___ 
Para gás _____ 
Alcóolicos Anôawnos 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal 
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita 
Defesa do Consumidor   
Cemar 
Caema   ——- 
Correios 
Receita Federal   ——— 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Polícia Federal    
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
Sta. Maria 
Nice Lobão 

721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 

198 
196 

722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
734 dias. Excelência, a 

quantas andas , as 
promessas efetuadas pela 
senhora nos logradouros 
públicos de Imperatriz 
durante a sua campanha 
política? Se pararmos um 
pouquinho um pouquinho 
no tempo e tentarmos o 
processo da imersão do 
sexto sentido de cada um de 
nós, iremos encontrar ainda 
ressoando em nossa 
consciência as suas 
promessas eleitorais 
formuladas naquele palco 
político eleitoral instalado 
na Praça Brasil, quando a 
senhora dizia que se eleita 
for, vou resolver o 
problema de segurança 
pública da Região 
Tocantina, que aliás, até 
agora nada foi feito, irei 
concluir todas as obras 
deixadas pelo meu 
antecessor José de Ribamar 
Fiquene. 

Interessante, todas as 
obras continuam intactas 
como no último dia de 
governo de Fiquene, 
governadora, não está na 
hora da senhora fazer um 
fade back na sua 
consciência com relação as 
promessas feitas a 
Imperatriz? 

Muitos heróis 
& poucos bandidos 
A cidade de Imperatriz 

pouco a pouco vem 
demonstrando o seu 
crescimento pujante 
independentemente das 
ações e da vontade dos 
políticos da região. 

Se nós pararmos um 
pouquinho vamos notar que 
a cidade está cheia de falsos 
salvadores da pátria, e 
super equipada com os 
senhores culturais, aqueles 
que se julgam o supra sumo 
da inteligência, os imortais 
a toda prova o que no fundo 
no fundo, não passam de 
falsos profetas. Como dizia 
alguém que eu não sei 
quem é nem me lembro o 
nome, Imperatriz está em 
estado de graça, só tem 
intelectual no meio de 
campo. É meu velho amigo, 
é muito herói prá pouco 
bandido. 

Até tu 
Brutus 

Sc o contribuinte 
brasileiro parasse para 
questionar quem são os 
heróis do poder, qual seria 
o resultado da sua análise? 
Se o eleitor imperatrizense 
fizesse a mesma reflexão 
qual seria o resultado? 

Baseado nessa corrente 
filosófica, podemos 
encontrar o quê da questão: 
existe algum homem sério 
na política brasileira? O 
resultado é difícil de ser 

analisado, mas quanto mais 
você anda na coisa pública 
mais se decepciona, de 
repente você para e indaga: 
até tu Brutus és corrupto? 

Pouca cabra 
& muitos cabritos 
A Região Tocantina 

detém o maior colégio 
eleitoral do estado do 
Maranhão após a capital, e 
até o momento não soube 
tirar proveito político da 
sua potencialidade. 

Vejamos: Imperatriz, 
localizada às margens da 
Belém-Brasília é hoje 
talvez a cidade de maior 
imponência deste trecho 
pré-amazônico, chegando 
as vezes a afrontar capitais 
nordestinas. 

Segundo o IBGE, o 
nosso índice populacional 
não passa dos 350 mil 
habitantes, o que é 
bastante questionável, 
para muitos ela chega a 
450 até 500 mil habitantes, 
que nenhum partido ou 
político conseguiu se 
firmar como uma 
verdadeira liderança 
política imperatrizense. 

Taí garotinho, pouca 
cabra e muito cabrito na 
politicalha de Imperatriz. 

Doutor Bene 
está de volta 

O maior cardiologista da 
Região Tocantina está de 
volta ao batente após uma 
viagem de merecidas férias 
para o sul do país. Para 
quem não sabe, doutor 
Bene André Comacho de 
Araújo é o proprietário do 
Instituto Cardiológico de 
Imperatriz, com bastante 
experiência em cardiologia 
adquirida nas grandes 
capitais brasileiras. 

O Hospital Santa Maria 
ficou bastante 
movimentado ontem 
durante o plantão médico 
do doutor Bene, amigos, 
pacientes e colegas de 
profissão foram 
cumprimentá-lo e desejar 
boas vindas no seu retorna 
a Imperatriz. 

O último dos 
M oi ca nos 

O deputado federal 
Sebastião Madeira revelou 
que está consciente da 
importância da sua atuação 
junto ao Congresso 
Nacional para ajudar a 
liberar verbas federais para 
Imperatriz. O deputado 
Madeira garante que vai 
viabilizar os recursos para 
ajudar a sua cidade, 
independente de quem seja 
o prefeito. Madeira 
considera-se o último dos 
Moicanos como a força viva 
de oposição a família 
Sarney e^Bteus ^liados em 
Imperatriz. 

João Lisboa 

Prefeitura promove recadastramen 

Devido ao enxugamento da máquina 

administrativa a Prefeitura vai recadastrar o funcionalismo 

m 

Joã Sálvio Dino, prefeito Lisboa 

O prefeito do Município de 
João Lisboa, Sálvio Dino, 
decretou# recadastramento de 
todos os funcionários 
municipais em atividade ou 
não, para que se possa ter uma 
noção exata dos seus 
servidores, quem está ou não 
prestando serviços ao 
município. O recadastramento 
acontecerá no período de 6 de 
janeiro a 7 de fevereiro, em 
caráter improrrogável, nos 
horários de 08:00 às 12:00 
horas, e das 14:00 às 18:00 
horas, nos locais que estão 
relacionados nos quadros 
divulgados nesta matéria, 
munidos dos seguintes 
documentos: último contra- 
cheque, Carteira de 
Identidade, Título Eleitoral, 
CIC, certidão de casamento ou 
certidão de nascimento dos 

filhos, PIS-PASEP e documento 
que comprove a admissão do 
funcionário no serviço público 
municipal, como por exemplo 
carteira profissional, termo de 
contrato, portaria, ato de 
nomeação, termo de posse, ou 
outros; de^se documento que 
comprova a admissão no 
serviço municipal será exigida 
uma cópia para arquivo, dos 
demais documentos deverão 
ser apresentados o original ou 
fotocópia autenticada. O 
levantamento que será 
realizado com o 
recadastramento do 
funcionalismo de João Lisboa 
também servirá para definir o 
quadro dos servidores em face 
das novas Unidades 
Administrativas criadas de 
territórios dantes pertencente 
ao Município. 

Somente o funcionário 

poderá se recadastrar 

Deverão se recadastrar todos 
os servidores do Executivo 
Municipal que esteja exercendo 
cargo de carreira, do quadro 
permanente, como professores, 
agentes administrativos; ou 
cargos comissionados ou de 
confiança, lotados no órgão da 
administração direta, indireta, 
autárquica e fundadonal. 

Todos os funcionários 
deverão comparecer 
pessoalmente aos postos de 
recadastramento, não podendo 

ser apresentadas procurações 
ou qualquer artifício para que 
terceiros possam fazer o 
recadastramento de qualquer 
servidor. Também os 
funcionários que estiverem em 
férias, licença para tratamento 
de saúde ou licença prêmio, ou 
que esteja à disposição de 
qualquer outro órgão público, 
com ou sem ônus para a 
Prefeitura, também deverão 
comparecer para se 
recadastrarem. 

Sem recadastramento 

sem pagamento 

O funcionário que não se 
recadastrar, estará 
automaticamente fora da folha 
de pagamento dos servidores. 
Todos os departamentos 
públicos municipais, através de 
suas coordenadorias ou chefias, 
deverão facilitar o acesso dos 
servidorçs aos postos de 
recadastramento. Nas localidade 

fora da sede do município, onde 
houver uma maior concentração 
de servidores, haverá o 
deslocamento de uma equipe 
que fará o recadastramento. 
Deverá ser obedecido os locais, 
dias e horários determinados 
nos, quadros desta matéria, 
quando estas equipes estarão 
atuando. 

LOCAIS DE RECAÍjASTRAMENTO 

Pólo I - Sede do Município de 

João Lisboa 

Escola Local 
CESG - João Francisco Lisboa  Centro 
Esc. Mun. Tancredo Neves  Bananinha 
Esc. Mun. Costa e Silva  Bananinha 
Esc. Mun. Professora Elza Maria  Invasão 
Esc. Mun. Joana Menezes  Cidade Nova 
Esc. Mun. Laurentina Pereira Mota  Centro 
Esc. Mun. Desemb. Nicolau Dino  Mutirão 
Esc. Mun. Aldenor Arruda  • Centro 
Esc. Mun. Francisco de A. Ximenes  Cidade Nova 
Esc. Mun. Benf. S. Francisco de Assis... Cidade Nova 
Esc. Mun. Presidente Médici  Norte-Sul 
Esc. Mun. Pequeno Príncipe  Cidade Nova 
Creche Dom Marcelino  Centro 
Escola de Computação  Centro 
Esc. Mun. Pré Escolar Casulo  Cidade Nova 

Pólo II - Povoados que 

compõem a sede do Município 

de João lisboa 

Escola Local 
Esc. Mun. São Pedro  Cacauzinho I 
Esc. Mun. Sol Nascente  Cacauzinho II 
Esc. Mun. Santo Antonio  Lagoa da Onça 
Esc. Mun. União  M. dos Crentes 
Esc. Mun. Cecília Meireles  Pé de Galinha 
Esc. Mun. Maranhão Novo  São Raimundo 
Esc. Mun. Bom Jesus  Cent dos Louros 

Pólo III - Centro dos Carlos - 

Data para o recadastramento: 

17 de janeiro de 1997 

Escola Local 
Esc. Mun. Marly Sarney.  Cent dos Carlos 
Esc. Mun. Presid. C. e Silva  Cent dos Carlos 
Esc. Mun. Manoel Siriqueira  Pindorama 
Esc. Mun. Gonçalves Dias  Brejinho 
Esc. Mun. Santa Rita  Santa Rita 

Pólo IV - Bom Lugar - Data 

para recadastraménto: 17 de 

janeiro de 1997 

Escola Local 
Esc. Mun. Oldacy Jorge Vieira  Bom Lugar 
Esc. Mun. Benedito Leite  Bom Lugar 
Esc. Mun. Costa e Silva  Bom Lugar 
Esc. Mun. São José  Brejo do Meio 

PóloV - Data para 

recadastramento: 18 de janeiro 

1 007 

Escola Local 
Esc. Mun. José Sarney.  Serra do Odilo 
Esc. Mun. N. Sra. de Nazaré  Cap. D,Agua 
Esc. Mun. Frei Tomé  Mussambê 

M 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi ^ma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-Q10 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-344^ 
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Câmara Municipal 

Legislativo deve realizar 

sessão extraordinária 

Os vereadores deverão se auto-convocar para 

apreciarem o pedido de autorização para 

empréstimos ao Executivo 

A questão já está ficando 
polêmica. Porém não existe 
nenhuma polemização nesse 
assunto que diz respeito à 
matéria que será enviada pelo 
prefeito Ildon Marques de 
Souza ao Legislativo para 
apreciação e votação, 
solicitando autorização para 
contrair débito junto à 
instituições financeiras. 

A questão já se estende 
desde a interventoria de 
Dorian Menezes que fez o 
mesmo papel, enviou a matéria 
no apagar das luzes de sua 
administração. Conclusão; foi 
mal interpretada e rechaçada 
pelo Legislativo passado. No 
entanto é necessário analisar, 
sem precisar ser muito 
profundo, que o orçamento 
apresentado e aprovado por 
Dorian é menor do que o 
orçamento do ano passado, 
pelo menos em vinte e cinco 

por cento. Ora, sem dinheiro 
não há como administrar. A 
arrecadação municipal e os 
convênios, como saúde e 
educação por exemplo, são 
recursos provenientes de um 
fundo para aplicação em áreas 
específicas, sobrando, 
inclusive incentivado pelo 
próprio Governo Federal, 
recursos com instituições 
internacionais, por exemplo, 
para aplicação em áreas de 
saneamento básico, já que 
Imperatriz necessita de 
recursos substanciais para 
essa área. O Executivo 
necessita da autorização do 
Legislativo para qualquer 
levantamento de recursos 
dessa natureza, em qualquer 
seguimento, e os vereadores, 
ao que parece, sensibilizados 
com essa necessidade, deverão 
se reunir extraordinariamente 
para apreciar e, muito 

provavelmente, aprovar o 
pedido. 

Os recursos destinados 
pelas emendas ao Orçamento 
da União chegam a ser 
insuficientes para que se 
estenda o serviço público, já 
que a cidade não pode ficar 
restrita às 20 emendas 
apresentadas pelos 
parlamentares a esse 
Orçamento Federal, e ainda 
ficar pendente da divisão desse 
número de emendas a tantos 
outros municípios que 
precisam de recursos federais 
também, e é de obrigação do 
parlamentar exercer essa 
representação. Portanto, se 
não houver canais para 
obtenção de recursos para 
administrar uma cidade de 
dimensões territoriais e sociais 
extensas como Imperatriz, 
torna-se realmente 
ingovernável. 

■ Os Profetas do "Contra" 

Todo e qualquer projeto 
deve ser apreciado e analisado 
com certa cautela antes de ser 
apontado como prejudicial à 
sociedade, para que não se 
incorra no risco de meter os 
pés pelas mãos e uma idéia 
lançada não tornar pedra de 
tropeço. Apresentada pelo 
interventor Dorian Menezes, 
seria realmente inadmissível a 
aprovação do projeto já que ele 
próprio encaminhara um 

orçamento municipal tão curto, 
para logo a seguir, sem 
qualquer pretensão, apresentar 
tal projeto para extensão dos 
cofres públicos. 

Já com o prefeito Ildon 
Marques, que chega neste 
instante com o intuito de 
arrumar a casa, o projeto se 
justifica porque ele tem quatro 
anos pela frente para 
administrar as necessidades de 
toda uma comunidade que, 

COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - V rO^0^, 

2.2.- ANO DE FUNCIONAMENTO 
"P0 ' v pVD 
> p.oo..• Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi 

Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e 1? GRAU 
TIJPNOSr MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8' SÉRIE 

II - UNIDADE II - 2- GRAU 

TUPIMOS: MATUTINO F NOTURNO 
1 3 A 3- SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

eTERCEIRÃO 

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

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por fa.xa etária 
g) Desconto por n2 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10 
Jardim I1/29 Série 111,20 111 -20 
39e 4a Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 1.31,50 131.50 -------- 
29 Grau 141.60 141,60 121.40 
Terceirão 184,10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

■ Acailandia 

Vila Ildemar ainda não é do povo 

A desapropriação do terreno não foi paga e 

Deusdedith garante que seu governo efetuará o 

pagamento 

0 ano era 1993 quando foi 
criada a Vila Ildemar, com a 
desapropriação do terreno 
onde vivem hoje cerca de 
vinte mil famílias. Durante 
todo seu governo, o ex- 
prefeito Ildemar Gonçalves 
garantia que havia pago o 
terreno desapropriado para a 
instalação da Vila que leva o 
seu nome. No entanto, a 
realidade é outra. 

Extinto o governo de 
Ildemar Gonçalves e 
empossado Deusdedith 
Sampaio no cargo de prefeito 
de Açailândia e não houve 

mais como esconder a situação. 
A família Gonçalves, detentora 
do título de propriedade do 
terreno da Vila quer receber o 
dinheiro pela desapropriação 
que teria custado aos cofres 
públicos 300 mil reais em 93. A 
inversão da propriedade já se 
tornou impossível pelo estado 
adiantado de urbanização em 
que se encontra o terreno em 
questão, já que, com vinte mil 
famílias morando na área, já 
forma instalados e 
desenvolvidos vários 
comércios, instalações públicas 
e investimentos de terceiros na 

área. 
Preocupado com essa 

situação caótica que herdou 
da administração anterior, o 
prefeito Deusdedith Sampaio 
já garantiu a desapropriação 
definitiva do terreno, 
afirmando que se não for feita 
a doação de seus lotes às 
famílias já instaladas, ele fará 
o pagamento devido para que 
resolva de vez essa situação, 
levando uma tranqüilidade 
definitiva aquela comunidade 
que é constituída de pessoas 
carentes que necessitam do 
ampara do poder municipal. 

Sem destino 

Com essa questão lica 
outra indagação; onde foi 
parar os trezentos mil reais 
saídos dos cofres municipais 
para pagamento do terreno 
da Vila Ildemar? Essa 
pergunta, sem dúvida, corre 
na boca de todo açailandense, 
que, no entanto, ainda não 

sabe qual o paradeiro desse 
montante considerável. Basta 
afirmar que vários prêmios 
oferecidos por títulos de 
capitalização em concursos 
nacionais, que pregam a 
independência pelo resto da 
vida, são inferiores a esse valor. 

Esse recurso saiu dos cofres 

públicos, com toda a certeza, 
justificado pela compra do 
terreno para a instalação 
dessas vinte mil famílias na 
Vila Ildemar e agora se 
descobre que o dinheiro 
teve destino até agora 
ignorado, já que o terreno 
não foi pago. 

sem dinheiro, tornaria 
improvável. Não basta apenas 
ser contra o projeto ou apontar 
o desastre parlamentar que 
ameaçou queimar o projeto 
idêntico apresentado por 
Dorian' Nem todo queijo é 
suíço, nem toda cerveja é 
alemã, nem toda tecnologia é 
japonesa. Nem todo projeto é 
igual, não basta apenas ser 
contra, tem que se ver a 
proveniência. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de 

Novembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Vcloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 

JpágfB* 2(1 

■m 

r Sociedade 

Linda Veloso comenta a 

sociedade 

imperatrizense 

Página 2B 

1 CídadeH 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Elíene França 

Mão cheia 
O jornalista Adalberto 

Franklin, proprietário da 
Ética Editora, é um 
profissional de mão cheia. 
Eu, que tive o privilégio e a 
satisfação de com ele 
trabalhar quando exerceu o 
cargo de editor-chefe do 
Jornal O Progresso, sou uma 
prova da sua efetiva 
competência e da 
responsabilidade que tem no 
cumprimento de suas 
funções. 

Pique total 
Com pique total, Ana Maria 

Braga deu um show de talento 
e beleza, no último dia 8, no 
Ginásio do Ibirapuera, em São 
Paulo. Oito mil pessoas 
participaram da gravação de 
dois programas, durante todo 
o domingo. 

Os especiais de Natal e Ano 
Novo foram ao ar dias 21 e 28. 
A renda arrecadada no 
espetáculo foi revertida para a 
Sociedade Beneficente 
Pestallozzi. 

Boa audiência 
O "Cidade Alerta", 

programa apresentado por 
Luiz Duarte com reportagens 
externas de Nilson Santos vem 
conseguindo obter bons 
índices de audiência. Até 
mesmo na região central de 
Imperatriz, ele tem boa 
parcela de audiência 
garantida. 

Os dois profissionais da 
comunicação da terra do frei 
estão mesmo bem afinados e 
desenvolvendo um trabalho 
merecedor de elogios por 
parte de todos nós. 

Capital legal 
A Rádio Capital AM 

continua promovendo 
alterações em sua 
programação com o afã de 
aumentar ainda mais a sua 

audiência. E olhe que vem 
novidades por aí ... Estão 
faltando apenas alguns 
detalhes e, também, a 
confirmação de nomes. 

Em 1997, a emissora de 
propriedade do comunicador 
Conor Farias promete 
arrasar, já começando com a 
cobertura total das festas 
carnavalescas. 

Bic quase pronto 
Entram na fase final os 

preparativos em torno da 
reforma por que passa o 
Balneário Iate Clube (Bic), 
outra empresa que leva a 
assinatura de Conor Farias. 
Vem prometendo fazer o 
melhor carnaval de 
Imperatriz. O Bic, para quem 
não sabe ainda, fica localizado 
às margens do rio Tocantins. 

Boa indicação 
Conor Farias é o novo 

presidente da Sociedade 
Esportiva Imperatriz (SEI), 
mais conhecida como Cavalo 
de Aço. O empresário da 
comunicação promete 
realizar uma história e 
gigante administração. O 
primeiro passo será colocar a 
casa em ordem e coloca o 
time em campo. 

De parabéns, portanto!!! 
Veiculação garantida 
Há três anos a Record 

exibe Arquivo X. Série sobre 
casos de paranormalidade e 
mistérios sem explicação, 
investigados por dois agentes 
especiais; Fox Mulder (David 
Duchonovny) e sua parceria 
Dana Scully (Gillian 
Anderson). 

Arquivo X é um dos 
maiores fenômenos de 
audiência dos últimos anos. 
Com fãs no mundo todo, a 
série já foi exibida em trinta 
países e está no 5o ano de 
produção. Segundo o 
produtor Chris Carter, seus 
fãs poderão assistí-la até o 
ano 2000, quando Arquivo X, 
provavelmente irá virar 
longa-metragem. 

Premiada com um Golden 
Globe como melhor série 
dramática de televisão e 13° 
prêmios Emmy, Arquivo X 
foi líder em audiência em 
vários países como Estados 
Vnidos, Austrália, Espanha 
e Inglaterra. No Brasil, a 
série faz tanto sucesso, que 
já existem fãs-dubes 
organizados em todo o País. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos Leão -O- Libra Sagitário Aquário 

As emoções estão deixando você 
sem razão. R recomendável um 
pouco de paciência para resolver 
seus problemas afetivos. 

Evile comentar suas inlimidades 
com terceiros, pode ser prejudicial. 

O clima não é favorável para 
discussões em família. Tenha cautela 
na hora de decidir o que quer da vida 
e, principalmente no relacionamento 
afetivo. Tenha mais disciplina com o 
setor profissional. 

Rancores não a levarão a lugar algum. 
Existem |jessoas querendo destruir o que 
você contruiu durante anos. No amor, ê 
nu Ihor pensar duas vezes antes de decidir 
que caminho seguir. O momento é 
propicio |)ara uma viagem. 

Você está ótima hoje. Dia propricio 
para sair e conversar com os amigos. 
Tudo está a seu favor, inclusive aquele 
galo que você não tira da cabeça. 

Vá em frente e lute pelo que você 
quer. 

Briga com a família pode surgir, 
mais por culpa sua do que dela. Não 
seja insistente no que acha certo, 
muitas das vezes perdemos muito com 
isso. Alguém importante vai aparecer 
para ajudá-la. 

Sua vida profissional está 
começando a entrar nos eixos. 
Aproveite as oportunidades que estão 
surgindo e planeje o futuro, quem 
sabe até umas férias. Dê uma chance 
a você mesmo e arrisque tudo. 

i 

hí 

Touro Câncer Virgem Escorpião 
K 

Capricórnio 
s 

Peixes 

A solidão, hoje, ê recomendável. 
Ei que só por algumas horas e reflita 
sobre o que a esta incomodando. Os 
amigos podem atrapalhar um pouco 
em certas horas. 

Seja cautelosa com tudo. 

Hoje ê seu dia de sorte. Aquele Recuse qualquer convite para sair Aquele romance escondido está por 
paquera só está esperando um sinal. hoje. E mais recomendável ficar em um triz. Vê se resolve tudo de uma vez, 
Não perca tempo por motivos de casa e ler um bom livro. Quando as pois não se pode deixar as coisas cofno 
orgulho, pois o que ê bom não dura coisas acalmarem mais. dê um passo à estão. 
muito. Toque o barco e faça o que está frente, sacuda a poeria e recomece O jeito é enfrentar a realidade e 
pansaiulu. tudo. Passar sono lhe fará muito mal. abrir o jogo. 

O momento é favorável para 
viagens. Tudo está correndo como 
você planejou, inclusive com relação 
aos sentimentos. 

Tem uma pessoa próxima 
querendo te trapacear. Fique de olho. 

O sonho de conseguir ser feliz 
está quase se realizando. Basta você 
mesmo dar um empurrão. Chega de 
lamentar o que passou e siga em 
frente com o que está a vista. Não 
perca tempo. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/ÜHF ■ IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

03:00 Igreja da Graça 
00:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 

Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11:23 Vamos Falar com Deus. 
11:30 Estação Crianção 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:13 Ix)cal 
13:13 Cine Trash (A Frogra 

mar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 

Poppovic 
19;00 Local 
19:10 Meu Pé de laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca de 

Futebol 

5 

TV 

Capital 

06:00 O despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11:33 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 ü Rádio na TV 
14:00 Sessão Bang-Bang 
13:13 Bill Body 
16:13 Agente G 
17:30 C) Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:13 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Paixões Perigosas 
22:00 Especial Sertanejo 
00:00 25" Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé 

Canal 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

03:38 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 

Boby 
11:00 A Família Adams 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:30 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:43 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SBT 
23:43 'ô Soares Onze e Meia 
01:00 'f rna1 do P " 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

06: 
06: 

06: 
06: 
07: 
07: 
08: 
11: 
12: 
12: 
12: 

13: 
13: 
14: 

17 
18 
19 

19 
20 
21:03 O Rei do Gado 

13 

TV 

Nativa 

10 Programa Ecumênico 
13 Telecurso 

Profissionalizante 
30 Telecurso 2000- 2o Grau 
45 Telecurso 2000-1" Grau 
00 Bom Dia Imperatriz 
30 Bom Dia Brasil 
30 TV Colosso 
00 Angel Mix 
00 Mirante Meio Dia 
30 Globo Esporte 
30 Jornal do Maranhão Ia 

Edição 
15 Jornal Hoje 
40 Vídeo Show 
10 Vale a Pena Verde Novo 

Mulheres de Areia 
40 Sessão da Tarde 
43 Malhaçào 
20 Anjo de Mim 
15 Jornal do Maranhão 2" 

Edição 
30 Salsa e Merengue 
30 Jornal Nacional 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:13 Sailor Moon 
08:43 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:33 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:13 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:43 Papa Tudo 
13:00 Corrida Maluca 
13:13 Super Human Samurai 
13:43 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando oa 

Tamborins 
16:43 Sailor Moon 
17:13 Samurai Warriors 
17:43 Reboot 
18:13 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 

21 cT
N

Vt 
NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO • 

TV Rádio 

e Jornal 

Capital, 

sempre a 

sua 

melhor 

opção 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Mova marca 

O 3cmco d o o Celeste. \c\y\ç-oiA nessa segunda-jei^a/ ô, a nova 

ma^ea do baneo^ cjue |oi apresentada a autoridades e clientes 

de JJmperatriz num refinado coquetel na agência da cidade, 

l-^arabêns aos gerentes e amigos que comandam o Banco do 

/sjordete nessa região/ íBuj-raslo/ (Bdmilsony e em especial a 

/daristéia /"Ooleto^, pela nova marca que identijica realmente a 

entidade ainda mais com a nossa região. 

X 

í —«ow 

Difiney 

Stela Maris, 

filha dos amigos 

Dr. Luiz Carlos 

Noleto e 

Maristáia 

Noleto, em sua 

viagem pelos 

Estados 

Unidos, posou 

ao lado da 

• Minnie, exibindo 

todo o seu 

charme. Confira 

o close da 

gatinha. 
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2alt Lake City 

Embarcou ontem com destino aos ézestados LAnidos o gatíssimo 

Leandro yVlereb de Oliveira, juntamente com uma turma do 

^/ázigi, onde vai j-azer intercâmbio cultural na cidade de 3alt 

Lake Oity, Ostado de LAtak. Leandro retorna ã nossa cidade 

somente em jeverelro. 

Retornando 

Gatinha 

Depois de uma longa temporada ao lado dos familiares, 

retornam à nossa ci dade o casal amigo Dr. Oal vão e 

3ocorro. Prometem multas novidades em sua loja, Dmport 

Sugar", que fica no Sm p era triz Skopping, neste ano de 97. 

, Osta gatinka maravilkosa que está emoldurando a coluna 

koje, ê Su^'OKva Vel oso, filKa desta colunista que caprickou 

foto e na pose. na 

mmmmmmmmmmmm 
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Otimífimo 

Liane Llerênio e Sliane formam uma dupla otimista ã frente de 

seu empreendimento, a loja "Stamp', que fica no Smperatriz 

Skopping. São as mais jovens empresárias de moda que 

também apostam no desenvolvimento de nossa querida 

Smperatriz. 

H, M. Jóias Óticas 

ua melkor jóia, com melkor preço 

Venha conferir nossas promoções arrazadoras 

Você é que faz seu plano de pagamento 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargas, 1 001 - Fone: *721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

W»JH Barra ii rando 

WwWB ^olerittis éB ô# 

nk melhor opçio para saa constrocio 

Desligue-se dos outros 

(Sbel é barato 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Educação 
A Prefeitura de Imperatriz 

lançou está semana o "Plano 
Quadrienal" para a educação. 
Em uma entrevista coletiva, 
o prefeito Ildon Marques de 
Souza disse que o plano vem 
atender grande parte da 
carência no setor 
educacional. O secretário de 
Educação, Agostinho Noleto, 
falou da elaboração do "Plano 
Quadrienal". Ele informou 
que com a pré-malrícula será 
feita um melhor controle para 
que sejam usados de maneira 
mais correta as 
potencialidades da educação 
evitar o desperdício. 

Agostinho Noleto pediu o 
apoio da imprensa no sentido 
de convencer os pais e a 
população que a matrícula 
será posteriormente após 
uma pré-matrícula. 

Inundações 
Um mar de lamas e 

crateras inundadas pela água, 
formando imensas lagoas no 
meio das ruas, é a imagem 
das primeiras semanas de 
inverno em Imperatriz. A 
avenidaJK, por exemplo, está 
praticamente intrafegável, 
assim como várias ruas de 
acesso aos bairros 
periféricos. A Secretaria de 
Infra-Estrutura já está 
montando um plano de 
emergência para sanar os 
problemas provocados pelas 

chuvas. 
Segundo o secretário Jairo 

de Oliveira, ainda esta semana 
aquela pasta vai estar 
colocando nas ruas número 
maior de máquinas e homens 
para resolver a situação. 

Recadastramento I 
O prefeito de João Lisboa, 

Sálvio Dino, por meio de 
decreto, resolveu determinar o 
recadastramento dos 
servidores municipais. A 
informação é do secretário de 
Administração, José Carlos 
Pio. Segundo ele. o 
recadastramento obedecerá as 
datas de 06 de janeiro até o 
próximo dia 07 de fevereiro. 
Em entrevista concedida ao 
Jornal Capital, o secretário 
disse que o servidor que não 
se apresentar para o 
recadastramento será 
automaticamente cortado da 
folha de pagamento. 

Recadastramento II 
Conforme o secretário, o 

Pólo II compreende o interior, 
para onde serão deslocados 
equipes da Prefeitura para 
fazer o recadastramento nos 
próprios povoados. Pio disse 
ainda que esta medida será 
tomada para evitar que os 
funcionários tenham que se 
deslocar até a sede do 
Município. As medidas 
tomadas pelo Executivo é 
visando colocar a casa em 

ordem. Sálvio Dino dirige o 
Município de João Lisboa pela 
segunda vez em sua história 
política. 

Recesso 
A Colônia Z-29 está de 

recesso por obediência ao que 
chamam "época do defeso". 
Segundo o presidente da 
Colônia dos Pescadores, 
Salomão Santana, este período 
da Piracema está sendo 
tranqüilo. "O Ibama está 
tomando as providências 
cabíveis para garantir o período 
de produção dos peixes", disse 
ele. • 

Barragens 
O Governo de Minas Gerais 

recebeu 2 milhões e 900 mil 
reais para dar continuidade às 
obras de construção de 
barragens no Vale do 
Jequitinhonha. Os recursos 
foram liberados pelo 
Ministério do Meio Ambiente. 
Até dezembro deste ano, cento 
e trinta e duas barragens 
estarão prontas, num total de 
500 previstas. O governo pode 
liberar hoje, recursos para 
socorrer as vítimas da chuva 
em Minas. 

Chuvas 
O Governo do Rio de 

Janeiro decretou estado de 
calamidade pública em nove 
Municípios que estão sofrendo 
com as chuvas há mais de 6 
dias no interior carioca. As 
cidades reconhecidas pelo 
governador Marcelo Alencar 
como áreas de calamidade são 
as seguintes; Natividade, Bom 
Jesus, Itaperuna, Lages do 
Muriaé, Varre e Sai, Itaúva, 
Bom Jesus do Itaperuna, 
Cardoso Moreira e Cordoeiro. 

Ondas Curtas 

Os últimos serão os primeiros... Que o diga "Raimundo Primeiro . 

Todos estão se agarrando como podem... 

De inspetor de quarteirão prá frente a galera tá aceitando tudo. 

De Senador La Rocque à Governador Edison Lobão... E pique total 

Que Surpresa heim... 

Sfrá que vai pintar uma prorrogação? 

Pelas ondas do rádio o que esperto é para o companheiro Paulo Sérgio (Sérgio Muller) 

É quem deu um duro danado e não está vendo nem uma luz no fim do túnel... 

Afinal, depois dos noventa minutos é outra historia. 

Quem estava de malas prontas, voltou atrás, ou seja, não vai mais embora. 

É lamentável os danos causados pelas chuvas em Minas e no interior do Rio de Janeiro 

Quando será apresentado no novo capitulo "Intinerante ? 

Salve uma vida... Doe sangue! 

O llemomar está precisando com a máxima urgência de doadores... 

As indefinições estão rondando... 

Requebra, requebra e esfrega na comadre... É mais um super show 

Renilson Souza esta de malas prontas... Na Gameleira é bem melhor 

Pindoba ou Pitomba?... Muitas promessas assustam! 

Quem patrocinou o churrasco? 

O bom dia de hoje é para a simpática Ivoni (SMC) 

DEU NU IMPRENSA 

O Senado concluiu a votação dos projetos de 

resolução que autorizam a rolagem da dívida de São Paulo e 

de mais oito Estados que permitem aos governos do Rio de 

Janeiro, Goiás e Espírito Santo emitir títulos do Tesouro para 

resgatar papéis que venceram na virada do ano. As operações 

foram formalizadas até o último dia do ano de 1 996. 

IK é irnít emtio 

rx 

Os Pan faaMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine/Emprego 

02 Doméstica 

01 Atendente 

de serviços 

gerais 

01 Marcineiro 

01 Secretária 

04 Garçonetes 

15 de Novembro d Rui Barbosa 

LASORATOfUO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Fone: 72 1 -54 1 tf 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Cacau 
reage 

A produção de cacau da 
Bahia, em queda constante 
desde o início da década, 
pode ter finalmente atingido 
seu ponto mais baixo este 
ano, devendo a partir de 
agora começar a crescer, 
segundo produtores rurais e 
traders. 

A safra 1996/97 deverá 
totalizar cerca de 2,5 milhões 
de sacas de 60 quilos, 
embora já tenha atingido 6 
milhões, até a virada da 
década. 

Reclamações 
contestadas 

O governo das Filipinas 
está contestando as 
reclamações efetuadas pelo 
Brasil de que o coco 
exportado para o mercado 
brasileiro estaria 
contaminado com fungos. 

Segundo Virgílio David, 
administrador do órgão 
estatal Philippine Coconut 
Authority (PCA), a agência 
filipina do produto, as 
exportações de coco das 
Filipinas para o Brasil não 
continham qualquer tipo de 
contaminação. 

importações. Segundo ele, 
depois de consultar o Banco 
Central e a Secretaria de 
Receita Federal, "não houve 
congestionamento, nao 
houve falhas, não houve 
nada que concretizasse 
caos". Por isso, garantiu; 
"não há qualquer 
possibilidade de revisão do 
sistema, que veio para ficar". 

GVRD tem novos vagões 

A Vale coloca em teste cinco modelos e experimenta o transporte de 

carros e produtos químicos. A compra foi possível por meio de 

parceria feita com fabricantes ferroviários e fornecedores 

Obtendo 
ISO 9002 

A Confederação Nacional 
dos Transportes (CNT) 
recebeu o certificado de 
qualidade ISO 9002, 
tornando-se a primeira 
instituição sindical do 
mundo a ganhar este título. 

A avaliação foi feita pela 
Fundação Carlos Alberto 
Vanzolini e a cerimônia de 
homologação deve ^ ser 
realizada ainda este mês. 

Créditos 
suplementares 

O Congresso Nacional 
acaba de aprovar 22 
projetos de lei de créditos 
suplementares e especiais 
aos orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de 
Investimentos das Estatais. 

Apenas a abertura de 
crédito liara o Programa de 
Desligamento Voluntário, 
do Ministério da 
Administração e Reforma do 
Estado, já aprovada na 
Comissão Mista de 
Orçamento, deixou de ser 
apreciada. 

Os créditos foram 
destinados a órgãos do 
Poder Judiciário, Braspetro, 
Caixa Econômica Federal, 
Supremo Tribunal Federal e 
ministérios. 

Negando 
falhas 

Os secretários executivo 
do Ministério da Fazenda, 
Pedro Parente, 
desautorizou a versão de 
que teria havido um casos 
no primeiro dia de 
implantação do programa 
Siscomcx para as 

Técnicos 
desconfiam 

A desconfiança de 
técnicos do governo é de 
que os despachantes 
estejam se sentindo 
ameaçados e, por isso, 
difundindo a versão de que 
a operação das guias de 
importação através do 
Siscomex só esteja dando 
problemas. Parente, porém, 
não quis comentar essa 
possibilidade. "Não vou 
entrar em polêmica com 
ninguém". 

Responsável pelo anúncio 
da extensão do Siscomex 
para as importações, ainda 
em agosto, Pedro Parente 
diz que o governo teve 
bastante tempo e tomou 
todas as precauções para 
evitar tumultos e problemas 
durante a operação. Ele 
defendeu a novidade, 
dizendo que, além de 
eliminar, papéis e 
burocracia, permite que o 
governo tabule os dados 
unificados de todos os 
órgãos do sistema, de dentro 
e de fora do circuito oficial, 
para avaliar todo o processo 
e o desempenho das 
importações. 

A Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) está colocando 
nos trilhos este ano cinco 
novos tipos de vagões 
ferroviários. Sua subsidiária, a 
Estrada de Ferro Vitória - 
Minas (EFVM), estuda ou 
negocia diretamente com os 
principais clientes a adoção de 
modelos inéditos no Brasil. As 
inovações projetadas e 
testadas ao longo de 1996 
objetivam a abertura de 
negócios em logística de 
transportes de cargas variadas 
e o aumento progressivo do 
peso suportado por cada uma 
das composições de trem. 

Através de parcerias com 
fabricantes ferroviários e 
fornecedores de matérias- 
primas incomuns para esse 
ramo, a oficina central da 
EFVM, localizada na capital 

i 

^*1 
a: e ■ 

w 

m 
í: 

wi i: 

Ü 

aaaa 

Vale coloca novos 

capixaba, ajudou a montar 
vagões de cargas Com 
funções específicas. Os 
protótipos custaram ao todo 

vagões nos trilhos 

para a Vale cerca de R$ 1 
milhão, mas poderão 
representar um elevado 
investimento em ativos da 

da Ferrovia Norte-Sul 

controlada da companhia á 
medida que for confirmada a 
viabilidade econômica de 
cada um deles. 

O primeiro va^ão aprovado tecnicamente 

O primeiro vagão aprovado 
tecnicamente foi o tipo gôndola 
em aço inoxidável, constituído 
de ura material de "notável 
resistência à corrosão e ao 
atrito", informa o gerente-geral 
de manutenção e tecnologia da 
EFVM, Marcos Mendonça 
Ribeiro. 

Desenvolvido em parceria 
com a paulista Cobrasma S. A, 
fabricante de vagões, e a 
mineira Acesita, única 
siderúrgica sulamericana 
especializada em aços 

especiais, o modelo foi testado 
a partir de novembro último em 
quatro unidades que 
transportaram o minério de 
ferro das minas da Vale em 
Itabira (MG) para o Porto do 
Tubarão, em Vitória (ES). 

Ao empregar um aço mais 
nobre, o vagão de inox pode 
custar algumas vezes mais que 
o tradicional. 

Apenas suas rodas e eixos 
são iguais aos dos já usados. O 
vagão inoxidável pesa 15,4 
toneladas, uma a menos que o 

normal, e por isso poderá 
resultar numa economia média 
anual para a EFVM de US$ 1 
milhão no consumo de óleo 
diesel. 

A redução nos gastos do 
energético só será possível, 
contudo, caso sejam substituídos 
paulatinamente os cerca de 8 mil 
vagões tradicionais da Vale, em 
aç( > carbono baixa liga. 
' A EFVM possui 250 

locomotivas de 3,6 mil HP, sendo 
que cada composição, puxada 
por duas máquinas, reúne no 

máximo 160 vagões, totalizando 
650 metros ou 14 mil toneladas. 

Segundo Mendonça, o vagão 
cm inox traz ainda a vantagem 
estrutural de possuir abas 
laterais que alargam em 10% a 
capacidade sobre os modelos já 
usados (75 toneladas) e que 
também estão sendo 
convertidos para esse tipo de 
desenho. O outro ponto 
favorável ao uso do inox é a 
higiene, facilitando a troca de 
cargas distintas como grãos e 
minérios. 

BR/ 
loja de conveniência 

A Petrobrás 
Distribuidora S. A. (BR) 
inaugurou na última sexta- 
feira em Belo Horizonte sua 
primeira loja de 
conveniência em Minas 
Gerais. A rede BR Mania, 
formada por 370 unidades 
em todo o País, possui banco 
24 horas, padaria, 
delicatessen e um comércio 
inicial de 800 itens diversos. 

Empresa 
se destaca 

A BR destaca entre as 
novidades de sua loja 
mineira um "fast food" 
central, de visual exclusivo. 
É"estimado um público no 
primeiro ano de 
funcionamento de 240 mil 
clientes, que podem gerar 
uma receita de R$ 840 mil. 

Ao se expandir para 
outros pontos de Minas, a 
distribuidora de 
combustíveis espera faturar, 
em 1997 cerca de R$ 8,7 
milhões apenas no estado. 
Nos Estados Unidos, esse 
tipo de serviço já responde 
por 48% do faturamento total 
dos postos de derivados de 
petróleo, quase l)S$ 70 
bilhões. 

Um novo 

modelo de vagão ampliar 

S 

e 

O aço também poderá 
substituir no futuro todos os 
dormentes de madeira da 
estrada: atualmente os 
dormentes metálicos já 
respondem por 20% do total. 
Também para combater a 
corrosão, mas só que voltado 
para o transporte de produtos 
químicos, como fertilizantes e 
alguns graneis líquidos, a 
EFVM experimenta um modelo 
de vagão feito com caçambas 
em fibra de vidro. 

Criado especialmente para 

conquistar a Fiat Automóveis, 
com fábrica em Betim (MG), 
outro vagão já aprovado pelos 
técnicos da ferrovia é o 
cegonheiro ferroviário. O 
protótipo desenvolvido na 
própria Vale tem capacidade 
para transportar, 12 carros cada 
um, divididos em dois andares. 

A Fiat é o principal cliente da 
EFVM em transportes por 
contêineres. cerca de 2 mil por 
mês, envolvendo autopeças, 
produtos siderúrgicos e carros 
desmontados e prontos. 

É nesses dois últimos 
itens que a CVRD quer 
ampliar seus serviços á 
montadora, atendida hoje 
por 50 vagões de apenas 
três veículos cada. 

Mendonça ressalta que 
o projeto aguarda agora 
apenas o sinal verde da 
montadora italiana, que 
precisaria deixar de 
utilizar o sistema de 
transporl e por rodovia em 
caminhões eegonheirós 

até o Porto do Rio para 
passar a utilizar o 
Corredor Centro-Leste, 
que integra a EFVM aos 
portos capixabas. 

Caso tudo dê certo, a 
Vale deverá encomendar 
70 unidades desses vagões 
especiais. Entre as 
vantagens destacadas pela 
c o m p a n h i a e s t áo os 
ganhos de custo na 
substituição do transporte 
por carretas. 

Intermodalidade rodoferroviária traduzida 

Tradução fiel da 

chamada intermodalidade 

rodoferroviária, os Toad- 

raillers", já 
experimentados nos 

Estados Unidos, são 

vagões que rodam tanto 

em rodovias e ferrovias, 
passando com praticidade 

do asfalto para os trilhos e 
vice-versa. 

O modelo possui um 

traçado de engenharia 

apropriado para se adaptar 

em caminhões e trens e 
deverá ser utilizado apenas 

para cargas especiais e 

novos pontos de integração 
rodovia-ferrov ia. 

Mas o mais ousado tipo 

de equipamento ferroviário 

que está saindo das 
pranchetas da EFVM são 

os chamados vagões 

retráteis biarticulados, 
desenvolvidos 

especificamente para o 

transporte de contêineres. 

Sua principal 
característica é possuir 

encaixes móveis 

facilmente manipulados 

por guindastes e que 

dispensam as amarras. 

Outro avanço é o 

melhor desempenho em 

curvas de linha. Assim 

como os cegonheiros, 

cada vagão desse tipo tem 

dois andares e pode 

suportar seus veículos 

embaixo e o mesmo 

número acima. Em função 

da nova altura de alguns 
vagões, a EFVM está 

planejando ampliar a 

abertura de alguns de 

seus túneis. 

I ADE ALI 
ECTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

ftpresenllrçõos Luiz Duarte 

Nilson Santos 



JORNAL CAPITAL Quarta-feira, 08 de janeiro de 1997 U egiotiaI 

Açailândia 

Deusdete empossa secretariado 

Administração passada conseguiu depredar 

o patrimônio público numa verdadeira afronta à população 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

por Raimundo Primeiro 
e Beth Macedo 

Da Editoria de Regional 

O prefeito de Açailândia, 
Deusdedith Sampaio, 
empossou oficialmente no 
cargo o secretariado do 
primeiro escalão do seu 
governo. 

A solenidade teve início às 
12:30 horas e foi realizada na 
segunda-feira, 6, em seu 
gabinete na Prefeitura, 
oportunidade em que se fez 
presente expressivo número 
de pessoas. 

Deusdedith Sampaio, 
durante o seu pronunciamento, 
destacou a responsabilidade de 
cada secretário para com o 
município durante os próximos 
quatro anos, tempo em que 
permanecerá no comando do 
Poder Executivo da Cidade do 
Ferro. 

Ixnnbrou, a propósito, que 
eles estão encarregados de 
auxiliarem na solução de 
problemas reclamados pela 

ii: 

im 

1 
Deusdete Sampaio, prefeito de Açailândia 

comunidade e na elaboração de O secretariado cio primeiro 
projetos que assegurem a escalão da admimsli açao 
viabilização de obras de peso, Deusdedith Sampaio ficou 
já a partir dos próximos meses, assim constituído: 

Secretariado Municipal de Açailândia 

1 - Secretaria de Saúde — Dr Dalvadi-úo 
Moreira; Dr. Douglas (.ornes, adjunto 

2 - Secretaria de Cultura — Maria Pmoy 
Brito dos Santos; Rosa Maria Sousa, adjunto 

3 • Secretaria de Comunicação — Noemy 
Aiaides (Miro Ferraz); Marinaldo 
Gonçalves, adjunto 

4 - Secretária de Comercio e Indústria — 
Iran Almeida Santos; Maurüio Touassi. 
adjunto 

5 - Secretaria de Educação — Aríete 
Cutrim; Zeila Fernandes, adjunto 

6 - Secretaria de Desportos e Ixizer ~~ 
juscélio Barbosa dos Santos: Roberto de 

Sousa Figueiredo, adjunto 
7- Secretaria de Economia — Dr. Antonlo 

Pereira Filho; Demerval Machado dos; 
Santos, adjunto 

8 - Secretaria de Ação Social — Rozane 
Ferreira Sampaio; Havia Barros Souza,: 
adjunto 

9 - Secretaria de Infra-Bstrutura — 
Roberto Lucas Borneo; Ramier de Pereira, 
adjunto 

lú - Procurador-Geral do Município — 
Dcrnival Guimarães de Souza 

11 - Chefe de Gabinete — Gilzete 
Sampaio 

Abandono 

Dois dos secretários que 
azem parte da administração 
deusdedith Sampaio ficaram 
impossibilitados de serem 
empossados na última 
segunda-feira, quando da 
realização da solenidade 
presidida pelo prefeito do 
vizinho município. 

São eles; Juscelino 
Oliveira e Silva, secretário de 
banejamento, e Paulo 
Roberto, secretário de 

Administração. O motivo do 
impedimento é que as duas 
secretarias ainda encontram- 
se em fase de implantação, 
sendo que na primeira sessão 
xtraordinária da Câmara 

Vlunicipal, que foi levada a 
efeito ontem, 7, o primeiro 
projeto a ser apreciado é o 
que trata da regulamentação 
cias pastas que ainda estão em 
fase de concretização. 

Outro problemas que 
ficou para ser solucionado 
refere-se a ampliação 
reforma das secretarias. E 
que elas estão em péssimo 
estado de conservação e sem 
oferecer nenhum conforto, s( 
quer, para a execução dos 
trabalhos. Os secretários 
ficaram tristes quando as 
receberam. Contudo, 
prefeito prometeu colocar as 
obras em andamento no 
menor espaço de tempo 
possível. 

Segundo o secretariado, 
as salas abandonadas 
revelaram o descaso e a 
desconsideração da 
administração municipa 
anterior para com 
patrimônio público. 

Pé 
quente 

A Secretaria de 
Comunicação Social do 
Município (Secom) vive 
novos dias, sob o comando do 
jornalista Edmilson Sanches. 
Faz a contratação de 
profissionais tarimbados e de 
efetivo conhecimento da área 
em que atuam. 

Boa escolha, portanto, do 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, ao escolhê-lo para 
fazer a divulgação dos fatos 
que nortearão o seu governo. 
Ao mesmo tempo, Sanches 
tem circulação fácil em todos 
os órgãos de imprensa da 
paróquia em face do trabalho 
que aqui desenvolveu quando 
exerceu o cargo de 
presidente da Associação de 
Imprensa de Imperatriz e 
Região Tocantina (Airt). 

Bom 
desempenho 

Com aumento de 13% 
sobre o resultado das vendas 
de 1995, a Spaipa S.A, 
segundo maior 
engarrafamento da Coca- 
Cola do Brasil, que atua no 
Paraná e interior paulista, 
fechou 199(1 com 
faturamento de R$ 600 
milhões. As vendas de 142 
milhões de litros de cerveja 
Kaiser encerraram o balanço 
da empresa. 

A Spaipa aumentou de 
23,1% para 24,5% sua fatia no 
mercado paranaense. Em 
Curitiba, ganhou dez pontos 
percentuais em um ano e 
detém agora 41,5% do 
mercado. A meta da empresa 
é crescer outros 13% este 
ano. 

De cara 
nova 

O Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) está de cara 
nova. Perto de completar 45 
anos de existência, acaba de 
concluir um projeto para 
mudar sua identidade visual. 

O aspecto mais visível 
das transformações — a 
nova logomarca — será que, 
em Imperatriz, foi lançada 
oficialmente às 18 horas de 
segunda-feira, 6. 

O gerente da agência, 
local da instituição, Eufrázio 
Fernandes Neto, foi quem 
fez uma exposição de 
motivos sobre os objetivos 
do BNB com o lançamento 
de sua nova logomarca, 
reiterando, em tempo, que 
"a nova identidade visual do 
Banco do Nordeste surgiu 
como uma necessidade 
identificada no projeto de 
Marketing Global. O 
objetivo é adequá-lo à sua 
nova proposta de atuação 
como empresa moderna". 

Empresas 
informais 

Um convênio firmado 
entre o Sebrae-MA e o 
Centro de Apoio aos 
Pequenos Empreendimentos 
(Ceape), vai garantir 
cooperação técnica e 
financeira a empresas que 
atuam no mercado informal 
e em alguns municípios do 
interior do Estado. 

Inicialmente, o convênio 
— de acordo com as 
informações — vai beneficiar 
cerca de 700 empresas dos 
municípios de Arari, Vitória 
do Mearim, Caxias, Santa 
Inês e Pindaré. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

fMREOD/i 24 horas com você 

Imperatriz/ 

Sâo Luís 

lida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22;40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21:00 hs 
Volta 

7:30 e 21.00 hs 

/fMRECD/l 

Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

paro maior 
comodidade dos 

passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

mmem 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILÂNDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

'Você ^ 721 "5687 

..... 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁnCA 

FOTO K1RL1AN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto kirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo celular: 

977-4037 - Nalva - Imperatrix 

973-3502 - Giulia - São Luís 

Telefax - Giulia - 231-2034 

Som e luz 

a 
í Sí 

Ai li li 
111? 

APOIO: Sistema Tucamís de Comunicação 
sl ili 
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■ Biblioteca Pública Municipal 

Órgão funciona precariamente 

Diretora quer contar com apoio govermental 

o que, segundo ela, melhorará significativamente atendimento ao público 

A Biblioteca Pública 
Municipal de. Imperatriz passa 
hoje por uma série de 
dificuldades. Criada pela Lei 
Delegada 44/74, artigo 
primeiro, na gestão do 
interventor Antonio Rodrigues 
Bayma Júnior, a instituição 
sempre sobreviveu às custas 
de doações e ao esforço de sua 
diretora, Maria de Lourdes 
Clemente Lemos. Não existem 
recursos destinados à 
Biblioteca. Seus dezesseis 
funcionários recebem os 
salários diretamente da 
Prefeitura. 

Antes a Instituição 
funcionava em salas alugadas 
e em 1983 recebeu sede 
própria, onde funciona até hoje, 
na Rua Simplício Moreira. As 
instalações foram ampliadas 
em 85, mas já não são 
suficientes. 

Segundo a diretora, no ano 
de 91, sob a gestão do então 
prefeito Davi Alves Silva, a 
situação da Biblioteca piorou. 
Antes, contava com um 
convênio com o Instituto 
Nacional do Livro (INL), de 
onde recebia cerca de 350 
livros por ano. "Na gestão de 
Davi esse convênio acabou". 

Maria de Lourdes Lemos 
afirma que a sua maior 
dificuldade está na aquisição de 
livros didáticos e paradidáticos. 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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O acervo que a Biblioteca tem 
hoje foi doado e em sua grande 
maioria teve que ser 
recuperado. Alguns dos livros 
se encontram marcados com 
pincel ou corretivo, num 
esforço de apagar as respostas 
ali contidas. 

A Biblioteca conta hoje com 
um acervo de 12.893 livros. 
Nesse número estão incluídos 
1.300 periódicos. Antes 
recebiam assinaturas de 
revistas como Veja, Isto É, 
Superinterèssante, Terra e 
outras, as quais eram pagas 

pela Secretaria de Educação do 
Município. As três últimas 
foram recebidas até o ano 
passado e esperam renovação 
de contrato. 

Faltam também, segundo a 
diretora, uma bibliotecária para 
fazer a catalogação dos livros 
que chegam. Em outras 
épocas, contou com ajuda vinda 
de São Luís, mas, ainda 
segundo Lnirdes Lemos, ainda 
se faz necessário alguém que 
po4a fazer o treinamento do 
pessoal ali. 

Ainda há reclamações dos 

■ Espaço físico 

Aumento de espaço é solicitado 

rW 

■;:í 

Com tantas dificuldades 
para conseguir livros e 
materiais necessários, a 
diretora ainda conta com outro 

Biblioteca Pública reclama situação de abandono por parte do Poder Municipal 

alunos, que sempre encontram 
o que procuram ou quase 
sempre há livros de menos 
para o número de usuários na 
época das aulas. Segundo 
Maria de Lourdes, há períodos 
em que se formam filas, 
quando cerca de quinhentos 
alunos passam por ali por dia. 
A instituição conta com 1.255 
"sócios de carteirinha". Às 
vezes tiro do próprio bolso para 
fazer cópias de páginas de 
livros para que todos tenham 
onde pesquisar", afirma a 
diretora. 

■ O aluno 

Quem freqüenta a 

Biblioteca Municipal, é 

quase sempre o aluno 

que não dispõe de 

recursos para comprar 

um livro. Eles chegam 

de diversos pontos da 

cidade e dos mais 
distantes possíveis. 

Segundo a diretora, 

estes alunos vêm de 

bairros da periferia, 

cursara o primeiro, o 

segundo e também o 

terceiro graus. "Não e 

difícil ver alunos vindos 

de longe chegarem 
aqui e voltar, porque 

falta um livro ou falta 

espaço", comenta. 

Maria de Lourdes 

Lemos espera entrar 

este ano de 97 com o 

"pé direito" e que os 

novos administradores 

tenham "amor e 

desprend nnento p a ra 
com todos os setores, 

caminhando de mãos 

dadas para juntos 

formar cidadãos livres e 

conscientes". 

Maria de Lourdes, diretora da Biblioteca Pública Municipal 

problema. O espaço usíco. A 
sede onde. funciona a 
Instituição está necessitando 
de reformas urgentes. Ilá 

vidraças quebradas e portas e 
janelas esperando para ser 
trocadas. A diretora e 
funcionários tiveram que 
improvisar e colocar tábuas nas 
janelas para tapar os buracos. 

A cantina também funciona 
com precariedade e não há 
bebedouro para os alunos. 
"Está quebrado". 

Maria de Lourdes liemos 
diz que se fazem necessárias 
uma máquina Xerox, um 
retroprojetor. um telefone ou 
uma extensão telefônica. 
"Estamos sem comunicação". 
Segundo ela, o sistema elétrico 
também precisa de 
manutenção. 

O espaço destinado aos 
usuários também precisa ser 
ampliado, para evitar-se as filas 
que se formam à espera de 
vagas, ou até mesmo a criação 
de uma sala exclusiva para 
estudo, segundo a diretora. 

Faltam ainda máquinas de 
escrever (contam com apenas 
uma estado precário), mapas, 
uma videoteca e um espaço 
para fazer exposições. 

Há também problema de 
segurança. Lourdes Lemos 
informa que muitas bibliotecas 
já foram roubadas ali. "Gostaria 
que o muro fosse aumentado e 
houvesse uma grande para o 
estacionamento das bicicletas", 
declara. 

Tribuna 

Capital 

Juceiino Pereira 

Sugestão 
Já era tempo do 

Departamento Municipal de 
Trânsito pensar em 
estabelecer mão única nas 
Ruas Bom Futuro, para 
desafogar a Getúlio Vargas, e 
Santa Tereza, para reduzir o 
fluxo de veículos na 
Bernardo Sayào. Os 
motoristas agradeceriam 
muito, certamente. 

Perguntinha 
Imperatriz lançará 

quantos candidatos a 
deputado estadual? 

Risco a menos 
São tantos pedestres e 

ciclistas atravessando a pista 
de rolamentos da BR-010, à 
altura da Rodoviária, que já 
se justifica a construção de 
uma passarela sobre aquele 
trecho da Belém-Brasília. A 
Prefeitura tem recursos para 
bancar projeto dessa ordem. 

Lembrar é preciso 
Nesses tempos em que se 

acentua a necessidade de 
economizar o dinheiro 
público, convém recordar 
que o Governo do Estado, na 
gestão anterior, deixou em 
Imperatriz as obras 
inacabadas do I DP, Hospital 
Henrique de Li Rocque e 
Terminal Rodoviário. Não 
seria pecado nenhum a 
conclusão desses projetos, 
todos importantíssimos para 
a cidade. 

Vantagem 
A chance de permanecer 

(i anos no cargo dá ao 
secretário Agostinho Noleto, 
da Educação, a chance de 
colocar em prática uma 
política educacional pelo 
menos a médio prazo. 
Noutros tempos as políticas 
sofriam solução de 
continuidade em face das 
constantes mudanças de 
titulares na pasta da 
Educação. 

Favorito 
Se há um elenco de 

candidatáveis a deputado 
estadual favoritos, essa lista 
é encabeçada pelo advogado 
Deoclides Macedo. Além dos 
votos que conseguirá em 
Imperatriz e outros 
Municípios, o ex-prefeito de 
Porto Franco conta com 
apoios declarados do 
sucessor, Eri Marinho, do 
seu ex-vice e prefeito de 

Campestre.José Miranda, de 
seu ex-vereador e prefeito do 
Paraíso, Vicente Ribeiro, do 
ex-vereador c prefeito de 
Lajeado Novo, Deusdete, e 
provavelmente dos prefeitos 
Raimundo Jorge, de 
Sumaúma, e Claro Dentista, 
do Estreito. 

Sangue novo 
Empresário conhecido 

está sendo estimulado a 
preparar-se para uma 
candidatura majoritária no 
ano 2.()()(). É provável que 
esse homem de negócios 
represente importante grupo 
político na sucessão 
imperatrizense. 

Favas contadas 
A essas alturas não 

convém alimentar-se ilusões. 
A emenda constitucional da 
reeleição será aprovada no 
Congresso sem maiores 
dificuldades. Presidente, 
governadores e prefeitos 
atuais serão liberados para a 
disputa em 98 e dois anos 
depois. 

A propósito 
Reeleição é justa. Difícil 

argumentar contra a tese, 
afinal de contas as 
democracias mais 
tradicionais a admitem. O 
máximo que se poderia dizer, 
para evitar que o processo 
em curso não parecesse 
casuísmo, legislação em 
causa própria, era que o 
permissivo legal em gestação 
deveria prever a reeleição 
apenas para os próximos 
mandatários. 

SOS 
O trecho imperatrizense 

da Estrada do Arroz, de 
aproximadamente 50km. 
reclama imediatos serviços 
de recuperação. Caso as 
máquinas n.T -"cuperem a 
rodovia imediatamente, 
mantendo-se o atual regime 
de chuvas, será muito difícil 
chegar-se aos distritos de 
Cinzeiro. Bacaba, Olho 
IVágua dos Martins, 
Coqüelândia, São Félix e 
Petrolina. 

No assunto 
Mais uma vez a JK 

encontra-se em situação de 
intrafegabilidade. Santa Rita. 
Boca da Mata, Bom Sucesso, 
Asa Norte, Côco Grande e 
Nova Imperatriz não 
merecem. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Bntregmuos a domicilio 

MDE1RE1RA LEÃO DE CURO I 

FONE: 

Temos vigas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luíza 

Jantgr 

Itin^a do Maranhão continua om festa com a posse da nova 

administração pública municipal. Dessa vez o prefeito Pimentel deu 

posse ontem, terça-feira, 06, ao seu secretariado, os auxiliares 

cjue estarão seu lado durante o seu governo, na administração das 

áreas de seu município, colaborando para construção dessa nova 

comunidade de Itin^a do Maranhão. Após a cerimônia da posse, foi 

realizado um jantar oferecido aos secretários municipais de Itin^a, 

e demais autoridades e convidados. 

São Luís 

Como já era de se prever, a romaria a 6ão Luís deverá ser uma 

constante das novas administrações municipais em busca de 

recursos para viabilização de áreas e pastas. A Secretária da 

Educação de Açailândia, Aríete Cutrim viajou para a capital do 

estado onde deverá se avistar com o Secretário Estadual da 

Educação, Gastão Vieira, para tentar obter subsídios para serem 

aplicados na realização de sub-projetos, dinamizados por sua 

secretaria, já ojue a educação vem sendo apregoada como um dos 

setores a ser privilegiados pelo governo de Roseana Sarney. 

Esperamos c^ue sim. 

«■ 

ü 

obstetrica. Sola prá frente; medicina pública se fa mesmo c 

atendimento à população. 

Ma mão 

Quem ficou na mão nesse final de semana újue passou foi essa 

colunista, cjue inclusive fui obrigada a ficar fora do ar na TV Cidade, 

simplesmente porque algum gatuno resolveu surrupiar todo o 

equipamento de externa da TV Cidade, depois que todo o nosso 

material gravado havia sido feito. Como a fita com as matérias 

para serem levadas ao ar estava dentro da máquina, o larápio a 

levou junto. Estou aguardando uma cortesia do malandro em, pelo 

menos, devolver a fita com nosso trabalho gravado. 5e isso' 

acontecer, posso ate pensar numa gratificação. 

Procad 

0 prefeito 

Deusdedith 

5ampaio está 

promovendo o 

lançamento, hoje, 

do Programa de 

Capacitação de 

Docentes, Procad, 

em cerimônia nesta 

quarta-feira, ás 9 

horas, no Colégio 

bandeirantes. 0 

apoio á educação e 

importante para 

qualquer governo 

municipal que vem 

dando destaque 

especial para o 

A simpatia do secretário de Saúde, Dalvadísio Santos Setor. 

i 
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ltín££ do Maranhão 

Um trio de muito charme: FIávia Abreu, Fátima Francisqueto e Sílvia Bornel 

Formatura 

0 prefeito Pimentel continua altamente prestigiado por sua base 

política, inclusive sua bancada que vem desenvolvendo um belíssimo 

trabalho parlamentar, já alcançando maioria absoluta na Camara 

e grandes possibilidades de empreender um ótimo governo, apesar 

das dificuldades. Itinga do Maranhão merece alcançar seus ideais 

de progresso com bastante sucesso para quem acredita e investe 

naquela terra. 

A turma de formandos da Escola Isabel Cafeteira esta com a 

programação prontinha a cerimônia de recebimento dos canudos. 

Dia 16 de janeiro, será celebrado um culto em ação de graças 

enquanto no dia seguinte, 17, será celebrado uma missa, também 

em ação de graças pelos formandos. A cerimônia social acontece 

no dia 13, no Açai Clube, numa recepção que está sendo organizada 

com requinte para entrega dos diplomas. 

Contrgtação 

A Secretaria de Saúde de Açailândia já arregaçou as mangas e 

começa a mostrar serviço. Considerando que o mais importante e 

o atendimento ao público, já foram contratados dois grandes 

profissionais, médicos da mais alta competência que vão trabalhar 

no atendimento público da Secretaria de Saúde. 0 medico Ivan 

Luciano Lima, e goiano e sua especialização e cirurgia geral e 

laparoscopia, que e uma novidade excelente para Açailândia. Ja o 

Dr. Dantas e de São Paulo e sua especialização e ginecologia 
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O casal Érica e João Carlos (Banco do Brasil), em recente evento 

ms Estamos no limiar de uma nova era! Um tempo de progresso e 

desenvolvimento; de esperança na "Força do Progresso . Nosso 

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio e a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa Feliz Força do Progresso! 
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José Araújo lança novo disco 

"Cowboy do asfalto" faz shows na Região Tocantina 

Público mostra-se fiel ao seu trabalho e superlota os locais onde o artista se apresenta 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

O cantor e compositor José 
Araújo faz nova visita a 
Imperatriz. Agora, veio fazer o 
lançamento do Seu novo disco, 
além de manter um encontro 
com os seus fãs aqui da Região 
Tocantina. 

José Araújo é goiano, 
contudo, revela-se também um 
filho desta parte do Maranhão. 
Diz que nesta terra já 
conseguiu fazer diversos 
amigos e, também, contar com 
o apoio da comunidade 
regional. 

O novo trabalho do cantor 
foi feito em CD, vinil e K-7, 
mostram as músicas por ele 
interpretadas. Tem uma boa 
voz e conseguiu afirmar-se 
como um membro da Música 
Regional Tocantina por saber 
apresentar-se nos eventos para 
os quais foi contratados, além 
de levar expressivo número de 
pessoas aos seus shows. 

Dentro ou fora de Goiás, por 
onde José Araújo se apresenta 
tem a certeza de poder contar 
com o apoio de um público fiel. 
Faz valer a máxima. 

Após sua estada por 
Imperatriz . e municípios 
circunvizinhos, José Araújo 
embarca numa turné para o 
Piauí, também com o propósito 
de divulgar e consolidar seu 
trabalho naquele estado. 
Revela, a esse respeito, que 
todo o material promocional já 
foi preparado e anteriormente 
enviado ao pessoal 
encarregado de difundi-lo. 

Ontem, 7, José Araújo 
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José Araújo viaja hoje para o Piauí, onde fará turnê 

realizou um grande show no 
Circo do Frank Silva, que fica 
localizado no recém- 
emancipado município Edison 
Lobão, antigo Ribeirãozinho. 
Com agenda cheia, na mesma 
esteve apresentando-se no 
povoado de Bananal. 

José Araújo é um dos 
autores de "Cowboy, herói do 
rodeio", música que consegue 
movimentar o público por ele 
se apresenta. Confira a letra e, 
entre no ritmo da música 
country com José Araújo, o 
cowboy do asfalto. 

Comwboy, herói do 

rodeio 

José Araújo - Sérgio de 
Moraes e Witamar 

E muito fácil ser herói 
de um rodeio 

E só montar e não fazer 
feio 

E esperar a 
recompensa 

Antes de montar eu oro 
a Deus 

E peço graça, ouço 
hurras! 

De herói da praça 
E outra cowgirl vem me 

procurar 
Ela se aproxima. 
Cada uma me ensina 
Que ser líder é mesmo 

assim. 
Tem que se portar de 

boa dose de postura 
Pois o peão é a figura 
Do cowboy, do laçador. 
Por isso, cantem, 

cantem comigo! 
Esta canção que vai 
Fazer você um 

campeão. 
Decore as leis do 

cowboy, 
Herói de rodeio. 
Respeito, amore paz. 
E o seu laça acertará 

. em cheio. 
Por isso cantem, 

cantem... 

Cafeteira refuta Carlos Menem 

Declarações do presidente argentino 

contra incentivos a montadoras ferem soberania brasileira 

O senador Epitácio Cafeteira 
(PPB-MA) (foto), citando 
noticiário da imprensa, criticou 
a posição do presidente da 
Argentina, Carlos Menem, 
contra a concessão, pelo 
governo brasileiro, de 
vantagens para a instalação de 
montadoras de veículos nas 
regiões Norte e Nordeste. 

Disse, sobre o assunto, que 
"aqui, por tudo se louva o 
Mercosul, que tem sido 
apresentado como remédio 
para todos os males do Brasil. 
Porém, com essa declaração do 
Sr. Carlos Menem, estamos 
mostrando que nossa soberania 
está entrando pelo ralo, uma vez 
que o presidente da Argentina 
chega a dizer isso numa cidade 
do Nordeste". 

O senador maranhense 
observou que não poderia 
deixar passar despercebida 
uma declaração dessa 
gravidade, pois, acrescentou, 
não será pelas relações 
estabelecidas com .o Mercado 
Comum do Cone Sul que o 
Brasil deixará de exercer sua 

soberania. 
Foi além e asseverou que "há 

muito tempo que lenho 
colocado nesta Casa que o 
Nordeste tem sido afastado até 
mesmo da troca de mercadorias 
dos negócios feitos no País. Por 
outro lado, disse Cafeteira, 
"Hoje somos escravos deste 
Mercosul, que vêm impondo o 
privilégio de algumas regiões, 
em detrimento de outras, 
prejudicando, acima de tudo, a 
Nação". 

Segundo Cafeteira, o 
Mercosul será muito bem-vindo 
à medida que ajude ao País. 
Finalizando enfatiza que 
"porque a ajudar os países que 
fazem parte desse mercado 
comum, preferível será que o 
governo privilegie os estados do 
Norte, Nordeste e Cenlro- 
Oeste, onde as condições estão 
realmente difíceis. Temos que, 
antes de tudo, encontrar uma 
maneira de eliminar as 
disparidades regionais, que 
estão se aprofundando com 
essas relações". 

Cafeteira continua 
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afirmando ser um verdadeiro 
defensor da região Nordeste, a 
qual encontra-se inserida o 
Maranhão. De acordo com o 
senador, o Estado também tem 
forte potencial econômico, 

■ Combatendo cárie infantil 

Advogados 

preparam semana 

de prevenção 

A Caixa de Assistência 
dos Advogados do 
Maranhão (ACAAMA), 
confirma que estará 
realizando durante o período 
compreendido de seis à dez 
de janeiro do corrente 
exercício, a Primeira 
Semana de Prevenção da 
Cárie e Doenças Gengivais 
da entidade. 

De acordo com as 
informações, haverá uma 
vasta programação, que 
constará de vídeos, palestras 
educativas e aplicação 
gratuita de flúor para 
menores de doze anos, com 
distribuição de brindes às 
crianças. 

A Comissão Organizadora 
da Campanha destaca, em 
tempo, que serão 
acrescentas ainda quatro 
palestras por dia, sendo 
duas pela manhã, uma com 
início às oito e trinta horas, 
outra às dez e trinta. Já no 
período da tarde começará 
às 14 e trinta e outra, às 16 
horas. 

A ACAAMA revela que 
tem lodo trabalho já 
elaborado, poN possui dois 
consultórios odontológicos 
atendendo adultos e 
crianças no horário de 8 às 
12 e 14 às 18 horas. 

Os preços de tabela são 
abatidos em cinqüenta por 
cento e o pagamento poderá 
ser feito em duas parcelas, 
no começo e no fim do 
tratamento dentário. 

A entidade enfatiza que a 
cobertura se estende à 
advogados e dependentes, 
funcionários e dependentes 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil no Maranhão e 
universitários do curso de 
Direito. A adesão é gratuita. 

Para maiores 
informações, entre em 
contato com a Associação 
dos Advogados de 
Imperatriz, cuja sede fica 
situada nas proximidades 
do Fórum Henrique de La 
Rocque. (Raimundo 
Primeiro, da Editoria de 
Cidade). 

SINDICATO DOS MQTOQUEIROS TAXISTAS 
AUTONOMOS DA REGIÃO TOCANTINA 

ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO 

MOTO TÁXI - LEI MUNICIPAL 803/96 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N0 01/96 

Em virtude do atraso decorrente dos 
transtornos ocasionados pela Liminar concedida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e das 
providências tomadas pelo Sindicato em reestabelecer a 
vigência dos efeitos da Lei, através de MANDADO DE 
SEGURANÇA, a data da Concorrência Pública será 
transferida da data de 15/01/97 para o dia 07/02/97, 
mantidos o horário, o local e as demais condições do Edital 
de Licitação publicado no Jornal Capital, de 14/12/96. 

Imperatriz, 07 de janeiro de 1997 
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entretanto, ainda não conseguiu 
contar com efetivo apoio por 
parte do Governo Federal. 
"Mas continuo buscando 
benefícios para minha gente", 
lembrou. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

Afirma SERRARIA MAPOAM LTDA., situada à BR-010, 
Km 1354, Côco Grande, Imperatriz-MA., CONVOCA o 
Sr RAIMUNDO MENDES DA SILVA portador da CTPS 
n0 46721 — Série 0001-MA, a retornar ao trabalho no 
prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme 
Art. 482 Letra I do Dec. Lei n0 5.452 da CLT. 

Imperatriz, 08 de janeiro de 1997 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

MiCROEMpRESA pAQA MENOS 

ímposio com o SIMPLES 

Embora o trabalho em casa quase sempre comece de 
maneira informal, é importante que os empreendedores 
regularizem suas atividades; só assim poderão ampliar a 
participação no mercado, vendendo também para varejistas e 
atacadistas ou prestando serviços para empresas que precisam 
de notas fiscais. E há, sempre, a possibilidade de se beneficiar 
de vantagens em financiamentos e outras. 

UNÍfiCAÇÃO 

A fim de estimular os empreendimentos de pequeno porte, 
a partir de janeiro de 1997, o Governo Federal unificou o 
pagamento de impostos e contribuições sociais do empregador 
- Cofins e Previdência - para as micro e pequenas empresas. 
A decisão consta da Medida Provisória editada em novembro 
com o objetivo de simplificar o recolhimento de tributos 
devidos à União, estados e municípios. Agora, eles passarão 
a ser pagos como se fossem um só imposto, com alíquota 
variável entre 5% e 10% calculada sobre a receita bruta dessas 
empresas. 

OUEM á QUEM 

Segundo a MP, as firmas com faturamento anual até R$ 
120.000,00 - cento e vinte mil reais - poderão enquadrar-se na 
categoria das microempresas, beneficiando-se da isenção do 
Imposto de Renda e do PIS/PASEP. Tanto as micro quanto as 
pequenas empresas -receita acima de 120 mil e inferior a 720 
mil por ano-calendário - têm direito de optar pela inscrição ao 
SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições. , . „ 

No caso das microempresas, a alíquota do "imposto único 
será de 6,5%. A taxação das empresas de pequeno porte variará 
entre 8,4% e 10% em função da receita bruta anual. Estados e 
municípios poderão aderir ao "imposto único", recebendo da 
União as parcelas que lhes couberem, referentes ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - ICMS - e ao Imposto Sobre 
Serviços - ISS. Ainda há dúvidas sobre o ingresso - voluntário - 
dos governos estaduais e municipais no novo sistema de 
tributação. 

REdüÇÃO ÓA büROCRACÍA 

Na opinião de consultores especializados em pequenas 
empresas, a MP do "imposto único" para micro e pequenas 
empresas diminui consideravelmente a burocracia, além de 
reduzir a tributação sobre vendas -ICMS- produção industrial - 
ÍPI- e serviços -ISS, e as contribuições sociais e previdenciárias. 

Mercado 

Financeiro 

funcional em todos os sentidos. 
Estou falando da Secretaria do Desenvolvimento Inte 

e da Secretaria de Comunicação e Cultura, que está sur 
no lugar da antiga Assessoria de Comunicação. 

O seu titular, Edmilson Sanches, a quem o colunista tem a 
honra de incluir em seu círculo de amizades, está trabalhando 
como louco para colocar tudo em seus devidos lugares. 

Vai conseguir, sem dúvida. 

FoiÓqRAfo E foTOqRAÜA 

Comemora-se hoje o Dia do Fotógrafo e o Dia Nacional da 
Fotografia. 

Parabéns. 

ConÍIítos 

Poupança 

Hoje   1,29% 

Ontem   1,25% 

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

UfÍR 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$ 0,9108. 

DóIar 

* Paralelo   R$ 1,12 
:i: Turismo  R$ 1.06 

* Comercial  R$ 1.04 

Cotações de sexta-feira, 03/01/97. 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, em 07/01/ 
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R$  12,00. 

SaIárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Dezembro/96 R$ 7,66 

OIerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax. pelo menor preço da praça. 

Aprow ite nossas promoções da VOLTA AS 

AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 

Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 

1400. 

Num primeiro momento, a MP deve causar conflitos entre a 
União, estados e municípios, mas dificilmente haverá condições 
para retirar das micro e pequenas empresas o tratamento 
preferencial assegurado pela Constituição de 1988. A MP 
também vai contribuir para a uniformização dos critérios de 
enquadrameítto das microempresas, hoje muito diferente de 

estado para estado e nos milhares de municípios em todo o 
País. 

AutoconvocAção 

O projeto de Reforma Administrativa que será implantado 
pelo prefeito Ildon Marques de Souza, depende da aprovação 
da Câmara Municipal, que poderá se auto-convocar para 
apreciação desta e de outras matérias em caráter de urgência, 
tendo em vista a indisponibilidade de recursos do Poder 
Executivo para a convocação remunerada do Poder Legislativo, 
no momento de recesso. 

Observadores acreditam que o presidente Valmir Izídio deva 
promover a autoconvocação da Câmara, num gesto que só 
poderá se reverter em cfédito político para o Legislativo 
imperatrizense, contando sem dúvida com a simpatia e a 
aprovação da população. 

Seria este um dos atos de parceria entre os dois poderes, a 
que se referiu o vice-prefeito Luís Carlos Noleto, em recente 
cleclaração à imptensa. 

Novas secretarías 

O Projeto de Reforma Administrativa elaborado pela 
administração Ildon Marques de Souza, ertgloba duas novas 
secretarias, cuja aprovação tem que passar pela Câmara 
Municipal, para que possam ganhar respaldo jurídico e 
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O Juiz Gervásio Protássio, no momento de férias, está 

viajando coma família, devendo retomar ao batente a partir 
de fevereiro, segundo informação prestada à coluna pela 
juíza Luzia Madeiro. Gervásio Protássio é visto na foto (de 
boné) atrás do Tenente Coronel Diógenes Dantas Filho, 
quando este fazia a entrega de um par de redes e uma 
bola ao presidente do Marwel, Moreira Silva, durante visita 
à primeira escolinha de futebol de Imperatriz, a convite 
do Comandante do 5O3 BIS. Vale o registro com votos de 
um feliz retorno de Dr. Protássio e família a Imperatriz. 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Satna 

Maria (723 1955); PEDIADRIA (HOJE): 
Hospital Nice Lobão (721-8174); 
OBSTETRÍCIA (TODOS OS DIAS): Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 
Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento: FARMACIA DO ZEZE, na 

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

Feliz Ano Novo 

Aniversariantes (ACII) 

tSe você está 

^ aniversariando 

hoje, receba os 

parabéns e os 

votos de 

continuado 

sucesso 

profissional da 

ACII e do FEITO À MÀO 

RESTAURANTE (Self-Service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados ). Na Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua Alagoas - 

Centro. 

Fone: 721-3565. 

i Humor 

O homem chega em casa e 

encontra a mulher muito 

brava: 

- Sabe que horas são? Três da 

manhã, você não tem 

vergonha? 

- Vergonha, por quê? Se eu 

tivesse ficado em casa, seria 

exatamente a mesma hora!!! 

(Playboy/Fev/94) 

0 Materiais para 
/í J/, riyUr escritório, escolar, 

{Ay.lAÁAy hnhinas nara Fay. bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

p;'ç?müção em p.-rpel repórter (n,od. 400) R$ 6,00 
. qrma) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 
"v     X 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

lmpera*riz-MA 

L., : «8 § Íl 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

- - — -—■■  —=j£ 

Clínica Lab. e Pet ShCt^ 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Pna l uís Hominaues. 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

14.00 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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ADVOGADO 

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

Jra/Jiai/ §acLcl(y r V 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperalriz-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 

GA5TROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Piva's Bar 

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 
. 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 

LASSILIOmt 

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, 21 25 - 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. 

Scdneef, nfadcimettto- rfnaújo- 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 19 andar, sala 02 
v Celular: 977A 669 - 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 

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. Cnsa 
construída, com 2 quartos, 2 salas e 1 banheiro, 

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplido 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 a ante ác 

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

V 
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperátriz-Maranhão 
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Futebol Feminino 

Serve Bem treina hoje na Beira-R. 

Ênio Gomes assumiu o comando técnico das "garotas" visando o Campeonato Feminino 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

América 
O futebol Infantil do 

América volta a campo neste 
final de semana para 
enfrentar a Seleção Infantil de 
João Lisboa. A diretoria do 
América foi convidada na 
última semana, quando 
esteve naquela cidade para a 
partida diante da Sociedade 
Esportiva Janduí que acabou 
não acontecendo. A princípio 
a partida está prevista para às 
14:00 horas no Estádio 
Cafeteirão. O técnico NÔRa, 
informou a reportagem que 
irá colocar em campo a 
equipe base que disputou as 
competições na última 
temporada. 

Janduí 
A Sociedade Esportiva 

Janduí retoma suas atividades 
a partir do próximo dia 20 de 
'aneiro. O diretor presidente 
.a Escolinha de Futebol, 

Janduí Diniz, garantiu a 
reportagem que neste 
retorno as atividades em 1997 
irá fazer várias inovações no 
time. Janduí pretende investir 
na contratação de 
professores para atender a 
solicitação dos pais de alunos. 

Fran Cardoso 
A Escolinha de Futebol 

Fran Cardoso também está 
em recesso. Conforme 
informações obtidas, o ex- 
craque Fran, diretor 
presidente da escolinha, se 
encontra no Sul do País. Além 
de curtir as férias, Fran 
Cardoso também está 
buscando mais 

1 ■onhecimentos para aplicar 
•m sua escolinha nesta 

temporada. 
Marwel 

A Escolinha de Futebol do 
Marwel, a primeira escolinha 
de futebol da região e que já 
fez muitos craques, ao 
contrário das outras 
concorrentes, continua em 
atividade. O presidente do 
Marwel, Moreira Silva, 
continua realizando a 
tradicional entrega de 
medalhas e se preparando 
para os jogos do final de 
semana. Além da partida 
entre Marwel de Craques e a 
Seleção de Senador La 
Rocque no Estádio Cafeteirão 
em João Lisboa, Moreira 
Silva irá colocar em campo na 
preliminar, os jogadores das 
categorias de base do clube. 
Os ingressos estarão a venda 
ao preço único de R$ 1.00 
(Um real). Toda a renda do 
jogo será em prol do abrigo 
dos velhinhos "Lar São 
Francisco de Assis". 

Desfalque 
O Marwel já tem o 

primeiro desfalque para a 

partida de volta contra a 
Seleção de Senador La 
Rocque. O craque Alencar, 
que iniciou sua carreira de 
atleta no Marwel Esporte 
Clube e se consagrou no 
Clube do Remo de Belém do 
Pará, está de malas prontas. 
Alencar viaja às 14h30min de 
hoje para o Rio de Janeiro, 
onde irá acertar as bases do 
contrato com a diretoria do 
Fluminense. O jogador será 
um dos grandes reforços do 
Fluminense para o torneio 
Rio-São Paulo, que começa 
ainda este mês. 

Duílio 
O zagueiro Duílio, um dos 

principais jogadores da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz na campanha de 
1993, confirmou sua 
presença contra o 
selecionado de Senador La 
Rocque. Duílio ultimamente 
estava defendendo as cores 
do União Futebol Clube de 
Araguaína (TO). O jogador 
está em Imperatriz desde do 
início do mês de dezembro. 
Além de Duílio estarão 
presente Djalma, ex-Moto 
Clube; Diná, ex-Goiatuba e 
Zé Neto (Caburé) entre 
outros. O atacante 
Lamartinc, que disputou o 
campeonato maranhenst 
pela equipe da Caxiense, 
também confirmou sua 
participação. 

Tecão Maravilha 
O alvi-verde, que teve 

formada no último domingo 
sua nova diretoria, está 
trabalhando firme para as 
disputas das competições da 
Liga Imperatrizense de 
Desportos. De acordo com 
seu presidente, Moisés 
Negreiros, a equipe poderá 
participar do Copão 
Maranhão do Sul e da Copa 
Regional, que deverão 
acontecer no próximo 
semestre. 

Cavalo de Aço 
O Mais querido, "Cavalo 

de Aço", após a eleição da 
nova diretoria já deu início 
aos trabalhos visando as 
competições em nível 
estadual e nacional, ou seja, 
as competições promovidas 
pela Federação Maranhense 
de Futebol e CBF. A 
princípio, conforme o diretor 
de futebol William Marinho, 
a equipe pretende contratar 
um treinador de renome. A 
diretoria da Sociedade 
Atlética Imperatriz, também 
descartou as possibilidades 
de disputar o campeonato 
amador da primeira divisão, 
mas garantiu que irá se 
dedicar às competições 
Juvenil e Juniores. 

O futebol feminino está em 
alta na terra do Frei. A bola que 
rolava solta para os machões, 
também virou paixão para as 
mulheres. Garotas de todas as 
idades estão conquistando o 
seu espaço. O técnico Ênio 
Gomes, por exemplo, está 
dedicando a maioria do seu 
tempo com aulas técnicas de 
futebol de campo ao time do 
Serve Bem, a equiix? é formada 
por jovens de 14 a 17 anos. Um 
dos destaques do time é a 
volante Kelly, que ao lado de 
Leila Ferreira está ganhando a 
confiança do treinador para as 
próximas competições. Por 
enquanto, o elenco é formatlo 
por dezessete atletas; Kelly, 
Luciana, Leila Ferreira, Jucélia, 
Helliana, Éligia, Andréia, 
Irismar, Sabrina, Katiane, 
Fabiana, Ana, Adriana Ferreira 
e Leyttthiar. 

A partir das 17:00 horas de 
hoje, o treinador irá comandar 
um leve treino com bola no 
setor Beira-Rio. O futebol 
feminino em Imperatriz 
começou a ganhar seu espaço 
em 93, quando o ex-presidente 
do Cavalo de Aço, Damião 
Benício, investiu nas Perigosas 
Peruas (Vila Davi) hoje 
Davinópolis, depois da 
fundação das Perigosas Peruas 
e a participação da Seleção 
Brasileira de Futebol Feminino 
nas últimas Olimpíadas, as 
garotas da Região Tocantina 
perderam o medo e 
mergulharam de cabeça no 
projeto "Futebol é para todos". 
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Serve Bom Futebol Clube (Feminino) realiza treino a partir das 17:00 horas 

Treinos 

O time, além de treinar na 
Beira-Rio, tem seu espaço 
garantido em outros campos 
de futebol, como é o caso do 
Brasileirinho. O técnico Ênio 
Gomes (foto), conforme 
informou a reportagem, irá a 
partir de fevereiro treinar a 
equipe feminina apenas duas 
vezes por semana, podendo ser 
terça e quinta. A preocupação 
do técnico é com as categorias 
de base da Sociedade 
EsiKirtiva Janduí, que deverá 
voltar com força total a partir 
do próximo dia 20. 
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SAI define elenco este mês 

Cavalo de Aço começa a se preparar para as disputas do CE de 97 
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Sociedade Atlética Imperatriz será comandada por um grupo de empresários 

O Cavalo de Aço de tantas 
glórias, finalmente terá uma 
diretoria para comandar o clube. 
Um grupo de empresários, 
depois de muitas pesquisas e 
observando a carência do 
esporte profissional, resolveu 
se unir em torno da garantia da 
redenção do futebol 
profissional. O Cavalo de Aço, 
time de maior tradição dentro 
do futebol profissional local, é 
o clube de maior torcida do 
interior maranhense, em 1993 
a torcida deixou claro de que 

quando se tem time a torcida 
apóia. Na decisão do 
campeonato, por exemplo, mais 
de 500 torcedores 
acompanharam a equipe no 
Estádio Castelão. 

A nova diretoria que tem a 
frente o empresário Conor Pires 
de Farias, garantiu a 
reportagem que juntamente 
com o grupo de empresários 
que fazem parte da diretoria 
executiva e com os membros do 
clube, irá devolver a alegria ao 
torcedor alvi-rubro, para isso já 

está sendo negociado a 
contratação de um técnico. 
Segundo informou o diretor do 
clube William Marinho, a 
princípio será um treinador 
local, para que possa 
movimentar as divisões de base 
do Cavalo de Aço. Após este 
trabalho, a diretoria deverá 
anunciar o nome de um 
treinador de renome, assim 
como seis jogadores que irão 
compor o elenco que irá 
disputar as competições 
estadual e nacional. 

■ Frei EpifaniQ 

O Estádio 

Municipal Frei 

Epifânio D' Abadia, 

conforme 

declarações de 

William Marinho, já 

foi colocado à 
disposição da 

diretoria do clube. 

Os treinos de acordo 

com Marinho, irão 

iniciar tão logo o 

treinador indicado 

definir o elenco. 

Com relação ao 
transporte dos 

jogadores e dos 

repórteres 

setoristas, o 

presidente Conor 

Farias, garantiu que 

em breve irá 
solucionar o 

problema. 
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Família pede punição para assassino 

Mãe chora a morte da filha e pede ajuda para salvar o filho, que encontra-se em estado grave 

Francisca da Silva Santana, 
maranhense, 43 anos de idade, 
residente no Setor Beira-Rio, 
ainda chora a morte da filha, 
que foi barbaramente 
assassinada em 23 de outubro, 
com 19 facadas. A vítima 
Darlenice Silva" Santana, 
maranhense, 19 anos de idade, 
foi toda cortada de faca por um 
elemento já identificado pela 
polícia. No entanto, já passados 
mais de 100 dias, o elemento 
ainda não foi capturado pela 
Polícia Civil local, que por 
outro lado alega falta de 
condições de trabalho para dar 
continuidade às invetisgações. 

De acordo com as primeiras 

crime, disse que o elemento 
estava totalmente drogado. A 
testemunha disse ainda que 
Darlenice já estava morta, mas 
mesmo assim o elemento 

continuou lhe aplicando os 
golpes. Antes de deixar o local 
o elemento ainda usou uma 
pedra para atirar contra a 
cabeça da vítima. 

investigações levantadas pela 
polícia, a morte de Darlenice 
pode estar ligada a drogas. 
Uma testemunha, que não quis 
se identificar e presenciou o 

■ internado 

Francisca Santana, ainda chorando a morte da filha, está 

desesperada com a situação clinica do filho, Cleidson da Silva 

Santana, maranhense, 20 anos de idade. Cleidson foi baleado no 

último final de semana. Ele está com uma bala alojada no crânio 

e corre risco de vida. Sem dinheiro, ela faz um apelo à população 

de Imperatriz no sentido de arrecadar dinheiro para pagar um 

neurologista. 

Cresce o furto de bicicleta 

Ações de marginais deixam a população preocupada 
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Bicicletas roubadas e apreendidas ficam na delegacia a espera de seus donos 

Os assaltos continuam 
acontecendo. Nem mesmo o 
trabalho ostensivo da Polícia 
Militar deixa a população 
tranqüila. Os profissionais 
ladrões de bicicletas procuram 
os locais mais isolados para 
praticar os delitos. No período 
noturno, a maior preocupação 
vem por parte dos alunos e dos 

■ Nacional 

pais, que ficam em casa 
rezando para que os filhos 
voltem inteiros. 

No pátio da Delegacia de 
Roubos e Furtos, várias 
bicicletas que foram 
recuperadas continuam 
aguardando os seus 
respectivos proprietários, com 
a documentação. A DRF - 

Delegacia de Roubos e Furtos, 
que agora é comandada pelo 
delegado Reginaldo Nunes, 
vem mantendo o mesmo 
trabalho que estava sendo 
desenvolvido pelo delegado 
Arlindo Assunção, que foi 
transferido para a cidade de 
Timon, divisa com o Teresina, 
no Estado do Piauí. 

Assalto 

José Antonio 

Mendes, 

maranhense, 

motorista, 

residente na Rua 

Paraíba, Nova 

Imperatriz, 

comunicou que 

dois elementos 

desconhecidos lhe- 

abordaram às 

proximidades da 

TV Bandeirantes, 

onde sob a mira de 

um revólver foi 

obrigado a entregar 

sua bicicleta 

Montain Bike e sua 

carteira porta- 

cédula contendo 

todos seus 

documentos 

pessoais. 

Traficante é preso em Recife 

"Robertinho de Luca" aguardava 

esposa e filhos quando foi preso pelos agentes 

Envolvido com 
contrabando de armas, 
seqüestros e formação de 
quadrilha, o elemento José 
Roberto da Silva Pinto "o 
Robertinho de Luca", foi 
preso na Rodoviária de 
Recife, quando aguardava a 
chegada da esposa e filhos. 
Robertinho d d* Luca é o 
último de uma série de 
elementos considerados pela 
polícia como de alta 

periculosidade. 
Há mais de doze anos José 

Roberto comanda uma favela 
no Rio de Janeiro. Na Favela 
de Luca ele proibiu os 
moradores de criarem cães e 
colocar vidros e qualquer 
tipo de proteção nos muros, 
assim como ordenou que 
todas as casas fossem 
pintadas de verde para 
confundir as operações da 
polícia carioca. 

Um batalhão de policiais 
militares e civis fizeram a 
segurança do traficante na 
sua chegada ao Rio de 
Janeiro. Do Aeroporto 
Internacional do Rio de 
Janeiro ele foi levado direto 
para a Depol, onde prestou 
depoimento e negou sua 
participação com o 
contrabando de armas. 
Robertinho de Luca é carioca 
e tem 37 anos de idade. 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Furto de bicicleta 
Maria Aparecida de 

Menezes Araújo, casada, 
residente na Rua Amazonas, 
comunicou que dois 
elementos desconhecidos 
entraram em sua residência 
e levaram a bicicleta 
Montain Bike, cor cinza, 18 
marchas, ano 96, de 
propriedade do seu menor. 
De acordo com as 
informações da vítima, a 
bicicleta estava na área da 
residência. O fato ocorreu 
por volta das lOhOO de 
ontem. 

Arrombamento I 
Antonio Fernando Júnior, 

maranhense, casado, 
residente na Rua João 
Lisboa, comunicou que os 
larápios visitaram sua casa 
na madrugada da última 
segunda-feira. O queixoso 
disse ainda que os 
elementos entraram pelo 
telhado da residência e após 
o acesso ao interior da casa 
conseguiram abrir a porta 
dos fundos e levaram vários 
objetos. 

Antonio informou que os 
elementos levaram, além de 
um televisor a cores 16 
polegadas, vários objetos de 
pequenos valores. 

Arrombamento II 
Cláudia Andrade 

Brandão, mineira, casada, 
residente na Rua João 
Castelo, comunicou que 
elementos não identificados 
entraram na sua casa e 
levaram um aparelho de som 
3 em 1 e um botijão de gás. 
O fato, de acordo com a 
denúncia de Cláudia, 
ocorreu por volta das iThOO 
da última segunda-feira, 
quando os elementos 
aproveitaram a ausência da 
queixosa, que tinha ido a 

uma mercearia que fica ás 
proximidades de 
residência. 

sua 

Furto de bicicleta 
Claudimar dos Santos, 

paraense, 19 anos de idade, 
estudante, residente na Rua 
Coriolano Milhomem, 
comunicou que ura 
elementos desconhecido 
furtou sua bicicleta Monark 
Barra Circular. Conforme a 
denúncia do comunicante, a 
bicicleta estava estacionada 
em frente a loja de 
eletrodomésticos Paraíba. O 
furto ocorreu por volta das 
llhSOmin, quando 
Claudimar tinha ido até a 
referida loja pagar uma 
prestação. 

Perda de documentos 
Jandira Ângela Santos, 

goiana, 43 anos de idade 
casada, residente na 
Gonçalves Dias, também 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, 
Carteira de Identidade Civil 
e outros. A queixosa 
informou que além dos 
documentos pessoais perdeu 
um carnê quitado das lojas 
Comercial Norte. 

Perda de documentos 
Gerlane Travasso 

Mendes, solteira, secretária, 
22 anos de idade, residente 
na Rua Henrique Dias. 
também esteve na Dcp< 
para comunicar que perdeu 
uma agenda contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de 
Identidade Civil e Título 
Eleitoral. A queixosa 
informou ainda, que o fato 
ocorreu em via pública. 

Foragido 
Ele deixou a favela há dois 

anos e fixou residência em 
Sergipe. Mesmo de longe 
Robertinho continuou 
comandando o tráfico na favela. 
A maioria dos envolvidos com 
a máfia da Favela de Luca são 
menores. Conforme 
informações da polícia, o 
elemento não reagiu a prisão. 
"Robertinho de Luca" ficará a 
disposição da Justiça carioca. 

Quarta-feira, 08/01/ V/ 

Segundo Distrito 

Delegado 

Reginaldo Munes 

€scrivÕo 

Gentil Ferreira 

Perito 

Machado 

Fone: 722-12» 

Comissário 

Lindoso 

figentes 

William 
Francisco Carlos 
Cabral e Guilmar 
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Sorteio Antecipado dia i 6 de janeiro 

l9 Batida: 01 Mobilete - 29 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 

l9 Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 3g Batida: 1 

Automóvel Mil 


