
SISTEMA 

TUCANUS DE 

COMUNICAÇÃO 

Imperatriz - MA 

Ano II N° 726 

Aviso 

ao leitor 

Eu» virtude do Sistema 
Tucanu'* de fomuaicaçào 
envolver-se de forma 
expressiva na cobertura do 
carnaval 97, o Jornal Capital 
voltará a circular na pnixima 
tcrva-feira, dia 11. A partir 
de hoje, TV. Rádio e jornal 
Capitíd estarão trabalhando 
no sentido de acompanhar 
todos os acontecimentos 
qur acontecer na cidade 
durante o reinado de momo. 
Agradecemos aos nossos 
patrocinadores c leitores 
pela compn^m-áo 

50° BIS ajuda 

na segurança 

do carnaval 
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Tudo pronto para o início do 

carnaval 

Renovação 

Carismática 

realiza "A 

minha vida 

tem 

sentido", 

no Sesi do 

Mercadinho 
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A partir dc hoje. reinado dc momo instala-se em Imperatriz e o fíic transforma-se na grande atração da temporada 

■ Últimas 

Pré-matrículas prosseguem 

nas escolas municipais 
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Indicadores 

Dólar Comercial 
Cnmpra RS 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.034 : 
Dólar Paralelo 
Venda RS 1,039 
Dólar Turismo 

: Compra RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 ; 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 : 
Poupança 
Rendimento  - 1.1275% : 

Ufir (ate dezembro) 
Valor   R$ 0.8247 
Salário Mínimo 
Oumhro RS 112.00 
Salário Família 

i Vajbr RS " b6 
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ÉS 
Agostinho Sol et o (Secretário da Educação) c o prefeito Hdon Marques preparam programação de abertura do ano letivo 

O secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, informa 
que o prazo para efetivação 
da prc-matrícula nas escolas 
da rede municipal de ensino 
encerra-se nos próximos 

dias, mas o aluno interessado 
em confirmar sua 
participação no ano letivo 
que será iniciado no próximo 
dia 24 ainda pode fazê-la. 
Basta procurar a Seeduc, 

que fica localizada nas 
proximidades do Complexo 
Esportivo Barjona Lobão, 
na Nova Imperatriz. 

Os professores 
municipais estão 

participando de um curso de 
reciclagem levado a efeito 
pela pasta e que visa 
dinamizar o ensino público 
dc Imperatriz. 

Página 3A 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL ESPORTE 

Começa hoje, dia 8, o 
carnaval, a maior festa popular 
do Brasil. A partir deste 
sábado, Imperatriz entra na 
onda da pura adrenalina, 
oportunidade em que os clubes 
de lazer e casas noturnas 
estarão desenvolvendo 
programações especiais 
alusivas a data com a finalidade 
de animar o folião presente. 

O Balneário Iate Clube 
(Bic) promete ser o melhor 
local da cidade durante o 
reinado de momo. A pessoa 
que optar em brincar o 
carnaval no clube que fica 
localizado às margens do Rio 
Tocantins, terá segurança 
garantida e o melhor clima de 
folia. 

Pinduca e Banda estarão 
tocando o melhor do Carimbo, 
além de outros ritmos da 
música regional paraense já 
conhecidos da comunidade 
local. Portanto, todos os 
detalhes já foram definidos e 
espera-se, agora, apenas o 
momento para o início da festa 
no Bic. Nesta edição, em várias 
páginas, o Jonal Capital mostra 
como está a cidade para o 
carnaval 97. 

■ Ultimas 

ACII lança 

"Empresário 

do ano" 

Valorizar o empresário é 
esse o objetivo da promoção 
que a Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz 
(ACII) lança, no próximo dia 
28, às 19 horas, em seu 
auditório. Estão convidados 
a participar todos os filiados 
da entidade, autoridades e 
representantes de demais 
entidades e instituições. 
(Logo após será servido um 
coquetel) 

O projeto consta da 
indicação, a cada mês, entre 
fevereiro e novembro, de 
um representante do 
comércio e um da indústria 
que concorrerão ao título de 
"Empresário do ano", em 12 
de dezembro, por ocasião de 
solenidade festiva. 

Os filiados escolhidos 
mensalmente pela Diretoria 
receberão diploma de 
"Empresário do mês" e 
serão destaque na imprensa 
local. Ao final do ano, dentre 
os indicados, serão eleitos 
"Empresários o ano" um 
representante do comércio 
e um da indústria por 
votação a cargo de 
autoridades, entidades e 
instituições. 

Os eleitos reberão troféu 
c serão objeto de especial 
homenagem por parte da 
ACII e da imprensa. 

Prefeito decreta ponto 

facultativo na segunda 
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Imprensa em tele mostra 
"Todos os homens do 

presidente 
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Carnaval Alegria é Sálvio Díno recupera Tudo pronto para amistoso Assassinado técnico 

da Terra FM estrada em João Lisboa entre América e Tocantins ^ Marília 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr Editor: 
Já denunciei tantas vezes 

o que vem acontecendo no 
local onde moro e nada foi 
feito, que já estou perdendo 
as esperanças de que algum 
dia a situação mude. 
Estamos sendo atacados de 
dia e de noite por uma 
gangue de trombadinhas, a 
maioria menores de idade, 
mais já investigamos e 
sabemos que o líder da 
turma, aquele que dá as 
ordens, é maior de idade. 

Esses meninos roubam 
desde roupa estendida no 
varal, até bicicletas, se as 
vítimas não quiserem 
entregar o objeto por bem, 
eles fazem com entreguem 
por mal, espancam a pessoa 
sem dó nem piedade. 

Queremos que a polícia 
tome uma providência para 
que esses abusos sejam 
coibidos. 

Katarina Venturini 
Parque do Buriti 

Sr. Editor: 
Quero denunciar a falta 

de energia elétrica no meu 
bairro é uma raridade se 
passar uma semana sem 
que falte energia pelo 
menos três vezes. 

Denunciamos para a 
Cemar, e eles dizem que 
não é verdade, que não falta 
energia tanto assim, e 
quando chamamos os 
técnicos para ver o defeito 
e consertá-lo, eles 
demoram sempre uma 
média de três horas. 

Estamos indignados com 
tanta falta de respeito 
desses funcionários. 
Pagamos as contas de luz 
que chegam todos os meses, 
e sempre em dias, porque se 
atrasarmos 10 dias, eles vêm 
e cortam a nossa luz. 

Antonieta Oliveira do 
Nascimento 

Vila Redenção II 

Sr Editor: 
Não consigo mais me 

calar diante da falta de 
respeito de nossas 
autoridades constituídas, 
para com cidadãos de bens 
cumpridores de suas 
obrigações. Pagamos 
impostos de A a Z, tem 
imposto prá tudo hoje em 
dia, e mesmo reclamando 
um pouco nunca deixamos 
de cumprir com as 
obrigações que nos foram 
determinadas. 

Muitas vezes me sinto 
inclinado a me tornar um 
bandido de colarinho 
branco também, porque 
pagamos isso, aquilo e 
aquilo outro, e não vemos 
nenhum retorno desse 
dinheiro, o que vemos são 
políticos ficando cada vez 
mais ricos, enquanto que os 
pobres ficam cada vez mais 
miseráveis. 

Só mesmo no Brasil para 
acontecer coisas assim e 
ninguém ir preso, se 
estivéssemos em uma país 
de primeiro mundo, estes 
ladrões estariam presos 
pagando por suas falcatruas. 

Tinha que pelo expressar 
o que sinto, mesmo que não 
adiante de nada. 

Salomão Pereira 
Centro 

■ Alfabetização musical 

O abe do dó-ré-mi 

Um método inovador está 
ensinando crianças e adultos de 
São Paulo a escrever e ler 
música sem a tortura dos antigos 
ditados rítmicos e solfejos 
decorados. O sistema é divertido 
e democrático, pois trata-se de 
aprender cantando, algo que a 
maioria faz com prazer e sem 
grande esforço . Partindo da 
exixriência trivial de cantar uma 
canção, o aluno é induzido, por 
meio de exercícios simples, a 
perceber os ritmos e a 
localização dos sons na escala de 
notas. Conquistada uma 
percepção corporal do que está 
acontecendo na composição, o 
aluno consegue, com relativa 
facilidade, traduzir a canção em 
escrita musical {veja os passos do 
método no quadro ao lado). 

Apesar de usar técnicas 
modernas, os autores do PAM ( 
Projeto Alfabetização Musical) 
não abrem mão de chegar ao 
final do curso tendo ensinado os 
alunos a lerem partituras com o 
mesmo rigor pretendido pelo 
padrão tradicional. Criado em 
1992 por encomenda da 
Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, durante a 
gestão de Fernando Morais, o 
PAM nasceu com a intenção de 
ser a segunda iniciativa 
brasileira de introduzir, com 
seriedade, grandes levas de 
criança no universo da música. 
A primeira tentativa foi a de 
Heitor Villa-Lobos, o maior 
músico erudite> que o j )aís já leve, 
em 1942. 

Para adultos o curso é 
atraente, até mesmo pela 
rapidez. Com aulas duas vezes 
jKir semana torna-se |K)ssíve] ler 
e escrever, em um ano e meio, 
jxir exemplo a maior parte das 

■ Carnaval 97 

canções dos Beatles, e uma 
infinidade de sucessos da MPB. 
Mas para os criadores do 
método, três professores e 
compositores paulistanos, 
Ricardo Breim, Mermelino 
Neder e Elisa Zein, o 
conhecimento da notação 
musical é apenas um passo para 
o que eles chamam de 
"musicalização": o 
desenvolvimento de uma 
sensibilidade estética e formação 
musical sofisticadas. E ao criar 
o PAM, estavam seguros de que 
a musicalização jxxleria vir a ser 
um biscoito fino a ser consumido 
pelo grande público. O que, se 
dei Kinder do ouvido e interesse 
musical do Brasil, tem tudo para 
dar certo. 

1. Cantar afinado 
O primeiro passo é aprender 

a cantar afinado e no ritmo. Para 
estabelecer uma comparação, 
lembre-se que as crianças já 
chegam à escola falando 
lX)rtuguês, que é a base para o 
ensino da língua. Mas a 
alfabetização musical precisa 
gastar um bom tempo para 
conseguir que a pessoa entre no 
tom e mantenha a sintonia com 
o andamento da canção, que é a 
base deste método. 

2. Perceber o pulso 
O pulso básico de uma 

canção é aquele 
acompanhamento intuitivo que 
leva você a bater o pé numa certa 
freqüência ao ouvi-la. Para 
conscienlizar-se do pulso básico 
bata palmas, na mesma 
freqüência do pé, enquanto 
canta. Na figura abaixo, o pulso 
básico está representado por 
semínimas sob as sílabas 
correspondentes. 

3. Escrever o ritmo 

Trata-se de perceber o ritmo 
da melodia, que resulta da 
duração com que cada sílaba é 
cantada. Não confunda com o 
ritmo do acompanhamento 
(rock, samba, rap, etc). Para 
você perceber o ritmo da 
melodia procure falar o verso 
acima dizendo cada sílaba com 
a duração que ela é cantada. 
Usando o pulso básico, jxHk^se 
escrever o ritmo do verso como 
está no quadro. 

4. Identificar alturas 
Perceba se as sílabas que 

você está cantando são mais 
graves ou mais agudas. Uma 
maneira de se conscientizar 
dessas alturas é ajxmtar para em 
uma coluna de números, como 
a do quadro - que vai do mais 
grave (1) para o mais agudo (5) 
- as alturas que você encontra 
enquanto canta. 

5. Escrever as notas 
Utilize os números 

identificados no quadro 4 (que 
corresponde às notas Mi, Fá, 
Sol, lã. e Si) para escrevê-los 
na pauta. Ao escrever use as 
linhas e os espaços 
alternadamente, de baixo para 
cima e da esquerda para a 
direita. De tal forma que a nota 
1 (Mi) é escrita na primeira 
linha, a nota 2 (Fá) no primeiro 
esjíaço um pouco à esquerda, e 
assim por diante. 

6. Fundir tudo 
Ag( >ra você já está j trej tarado 

para juntar a notação das alturas 
com a das durações. Trata-se de 
escrever os sinais rítmicos no 
quadro 3 nas linhas e espaços 
correspondentes às notas 
encontradas nos passos 4 e 5. O 
sinal ao lado que da nota Fá quer 
dizer que elaé sustenida, ou seja 
meio tom acima do Fá natural. 

50° BIS participa do trabalho de 

segurança aos foliões de Imperatriz 

O 50° BIS - Batalhão de 
Infantaria e Selva, participará 
do esquema de segurança do 
carnaval 97. A garantia foi 
dada pelo comandante , 
Diógenes Dantas, 
acrescentando que vários 
ofícios solicitando a 
participação do exército foram 
enviados a corporação. 

Argumentou também que 
reuniões estão sendo feitas 
para elaborar toda a 
programação que será 
desenvolvida neste período 

carnavalesco. O coronel 
Diógenes Dantas acredita que 
o carnaval deste ano será 
tranqüilo, visto que todas as 
forças policiais estão 
englobadas em desenvolver 
um bom trabalho, neste 
período. 

A exemplo de anos 
anteriores, em que poucos 
casos de violência e acidentes 
foram registrados, as forças 
policiais: Militar, Civil, 
Bombeiros e Exército, 
conseguiram prestar um bom 

serviço aos foliões. Nesse 
mesmo pensamento, a 
previsão é que neste ano, 
nenhuma anormalidade 
venha a ser registrada pelos 
órgãos de segurança. 

O coronel Diógenes 
comentou ainda, que <» 
Exército colocará 
aproximadamente 120 
homens nas durante os quatro 
dias de festa momesca. Além 
disso, o Batalhão fará rondas 
em pontos estratégicos da 
cidade. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Viajando 
Seguiu ontem para São 

Luís, em viagem de 
"reconhecimento", o 
jornalista Luis Duarte. Ele 
deve ficar pelo menos um mês 
na capital maranhense antes 
de retornar às suas atividades 
no Sistema Tucanu's. 

Menores 
O juizado de menores em 

Imperatriz vai exercer intensa 
fiscalização neste período de 
carnaval. Pais que permitirem 
os filhos nas ruas ou em clubes 
fora dos horários determinados 
{xxlerào ser punidos. 

Prevenção 
Segundo a visão do juizado 

de menores, "é melhor 
prevenir do que remediar", 
sobretudo porque nesse 
IXTÚxlo do carnaval a cidade se 
torna perigosa para os 
menores de idade, quando há 
um aumento de consumo de 
bebidas alcoólicas, alem dos 
riscos de consumo drogas. 

Corrupção 
Por outro lado, nesse 

período são acentuados os 
casos de corrupção de 
menores em todos os 
sentidos e situações. Durante 
o carnaval são registrados 
também os maiores números 
de estupros e seduções, 
sendo que a maioria sequer 
chegam a ser registrados pela 
polícia. 

Doenças 
Imperatriz, por se tratar de 

um importante 
entroncamento do sul com 
Norte-Nordeste, transforma- 
se também em áreas de risco 
para as doenças sexualmente 
transmissíveis, principalmente 
a Aids. A população flutuante 

é maior nesse período, 
a u m e n t a n d o 
consideravelmente os riscos 
dessas doenças. 

Drogas 
O momento é oportuno 

para que pais exerçam um 
melhor e mais ostensivo 
policiamento em relação aos 
filhos sobre o consumo de 
drogas. A maioria dos casos 
de menores envolvidos com 
drogas são de conhecimento 
dos jiais, que via de regra, 
nenhuma providência tomam 
para recuperá-los. 

Violência 
Outro aspecto que deve 

ser visto com cuidado pelas 
autoridades, assim como jx-la 
própria sociedade, é o da 
violência, nào apenas nos 
casos comuns de roubos e 
pequenos furtos, mas 
principalmente em relação a 
assaltos, latrocínios e outros. 

Trânsito 
O trânsito é outro aspecto 

da violência, noladamente em 
relação a motoristas e 
motoqueiros inabilitados, a 
maioria menores de idade, e 
os demais que normalmente 
abusam das bebidas 
alcóolicas e são responsáveis 
pela maioria dos acidentes, 
muitos deles graves e com 
vítimas falais. 

Sugestão 
Se você nào sente o desejo 

de participar de um retiro 
espiritual de sua dominação 
religiosa, existe a opção 
salutar de recolhimento no lar. 
ao lado da família e amigos, 
para reflexão sobre os dias 
atuais, sobretudo si* você tiver 
em casa um exemplar da 
Bíblia. 

» ra 

Para meditação 

"Porque as armas da nossa milícia 

não são carnais, e sim, poderosas 

em Deus, para destruir fortalezas; 

anulando sofismas. (2 CO 10-4) 
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Educação 

Seeduc continua pré-matrícuk 

Abertura oficial do ano letivo será dia 22 de fevereiro 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bloco do 
funcionalismo 

O prefeito Iklon Marques 
vem agradando o povão de 
Imperatriz. Que o diga o 
funcionalismo público 
municipal que, com o 
recebimento dos salários no 
decorrer desta semana, vai 
passar o período carnavalesco 
com dinheiro no bolso. Se não 
fosse o tamanho das filas no 
Banco do Estado do 
Maranhão, onde fora efetuado 
o pagamento, tudo teria saído 
como manda o figurino. 
Mesmo com a extensão da, 
fila, na agência 
Entroncamento, . os 
funcionários deixavam 
transparecer sinais de alegria. 

Sindijori convoca 
O presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores em 
Empresas jornalísticas e de 
Radiodifusão de Imperatriz 
(Sindijori), Daniel Souza, esta 
convocando seus associados 
para urna Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada 
sexta-feira, dia 14. às 
19h30min em primeiro 
convocação e às 2()h em 
segunda convocação. O 
evento vai acontecer na sede 
da Entidade, que fica na rua 
João Lisboa nH 897, no bairro 
Juçara. Estará em pauta a 
iniciação de Processo Eleitoral 
para cargos de Delegados 
Sindical Titulares e Suplentes 

'T,mlo à Federação. 

Clinton 
no Brasil 

A "Casa Blanca" anunciou 
na última quarta-feira que o 
presidente Bill Clinton virá ao 
Brasil entre os dias 7 e 9 de 
maio. A visitado Clinton é uma 
retribuição à viagem que o 
presidente Fernando 
Henrique C ardoso fez a 
Washington (ELA), em abril 
de 1995. Para o governo 
norte-americano, a ocasião é 
ideal para consolidar as 
relações com o Brasil que, 
atualmente, ele considera as 
melhores dos últimos vinte 
anos. O Brasil é uma das 
"escalas" da comitiva do 
presidente Bill Clinton, que 
deverá i (assar ainda i xTa Costa 
Rica. Argentina, Bárbados e 
México. 

Curso 
Gabarito 

Um dos mais tradicionais 
cursos pré-veslibulares de São 
Luís. o Gabarito, prepara-se 
para sua instalação no antigo 
Amaral Raposo. 
Possivelmente, isso 

acontecerá ainda no mês de 
março, segundo previsão do 
professor Rubenildo Lima. 
Enquanto não ocorre, as aulas 
prosseguem às segundas, 
quartas e sextas-feiras, no 
Teatro Ferreira Gullar. onde 
a cada dia aumenta o número 
de prê-vestibulandos. Ontem, 
sexta-feira, foi a última aula 
antes da festa de momo. Mas 
a galera, com força total e 
ligada nas dicas gabarito, já 
sabe o dever de retomá-las na 
próxima sexta-feira. 

Bamerindus fecha 
O Bamerindus será 

obrigado a fechar cerca de 
cem agências bancárias para 
conseguir acertar com o 
Banco Central uma operação 
de saneamento da empresa. O 
banco tem aproximadamente 
1.200 agências, sendo que 100 
delas são deficitárias. Nas 
negociações com o Banco 
Central, que já duram mais de 
um ano, foi exigido o 
fechamento das agências que 
não dão lucro para o grupo 
Bamerindus. No início da crise 
do banco, que começou com a 
intervenção do Banco Central 
no Nacional e no Econômico, 
em 1995,0 Bamerindus tinha 
mais de l.TOO agências e 
postos de serviço. 

Cubanos 
irregulares 

0 presidente do Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado do Maranhão (CRM- 
MA), doutor Abdon José 
Murad Neto, denuncia a 
presença de médicos cubanos 
no Maranhão trabalhando de 
forma irregular. Abdon Neto 
oficializou denuncia ao 
procurador da Republica no 
Maranhão, Nicolau Dino.por 
constituir-se prática do 
exercício ilegal de medicina e 
por ameaçar o mercado de 
trabalho dos médicos que 
trabalham no Maranhão. 

Questão 
do SUS 

1 ni outro assunto que está 
sendo abordado pelo CRM- 
MA é quanto agrave questão 
Sistema Único de Saúde 
(SI S). que não dá condições 
de- trabalho, além da 
vergonhosa tabela de 
remuneração dos médicos. Ü 
presidente Abdon Neto 
solicitou, inclusive, ao 
Conselho Federal de 
Medicina que inclua na pauta 
o próximo encontro nacional 
dos conselhos regionais de 
medicina esta questão que ele 
considera grave. 

Uma grande festa no Juçara 
Clube, no próximo dia 22, em 
comemoração do encerramento 
de um curso de reciclagem dos 
professores, marcará a abertura 
oficial d( t aiK > letivo no inunicíi)io, 
com a presença do secretário 
estadual da Educação, Gastão 
Dias Vieira. As aulas, no entanto, 
só começam mesmo no dia 24. 

O secretário municipal da 
Educação, Agostinho Noleto 
Soares, reafirma, a propósito, 
que nenhuma criança na faixa 
etária de seis a quatorze anos 
ficará sem vaga nas escolas pú- 
blicas municipais. Rara o cum- 
primento dessa determinação 
do prefeito lidou Marques, as 

pré-matrículas para o ensino 
fundamental prosseguem até o 
início das aulas, embora o perí- 
odo oficial tenha sido de 12 a 20 
de janeiro. 

Criança é prioridade 
0 secretário da Educação ob- 

serva que o processo em anda- 
mento significa um importante 
passo para a minimização do 
quadro de analfabetismo. Outra 
etapa relevante, segundo ele, 
será a melhoria da qualificação 
dos professores da rede muni- 
cipal. "A rede escolar do muni- 
cípio é precária, porque faltam 
escolas, carteiras, recursos di- 
dáticos e professores qualifica- 
dos", comentou. 

Apesar das dificuldades, o 
município dispõe de quarenta 
mil vagas v as providências 
adotadas deverão mudar 
completamente a situação do 
ensino em Imperatriz em curto 
espaço de tempo. A perspectiva 
seembasana firme intenção do 
prefeito Ildon Marques de 
estabelecer novo conceito de 
gestão pública que já está se 
refletindo sobre todos os 
setores da administração 
municipal. 

Uma das iniciativas 
saneadoras do déficit 
educacional na cidade foi a 
municipalizaçào de dezenas de 
escolas que eram conveniadas 

com a Prefeitura. Outras estão 
recebendo o mesmo 
tratamento, o que tira dos pais a 
preocupação com o pagamento 
de taxa de matrícula e 
mensalidades. 

O treinamento dos 
professores e o fornecimento de 
todo o material didático 
necessário é também outra 
medida inédita de resultados 
inestimavelmente benéficos. 

O processo de transformação 
da educação municipal deverá se 
consolidar ainda com o grande 
impulso proporcionado pela 
aproximação entre a Secretaria 
da Educação e a comunidade por 
meio das escolas. 

Infra promove campanha de 

limpeza no Bacuri 

Outros bairros serão beneficiados progressivamente 

A Secretaria de 
Infraestrutura (Infra) vai 
fazer um cadastro dos 
moradores das margens do 
riacho Bacuri, para verificar 
in loco os principais 
problemas observados no 
bairro, que é um dos de 
maior densidade 
populacional e o campeão 
de doenças na cidade, 
sobretudo a hanseníase. 

T arcísio Lopes da Silva, 
lotado no Departamento de 
Saneamento Básico, 
informa que o 
c a d a s l r a m e n t o d e v e r á 
diagnosticar dados sobre 
diversos aspectos da 
realidade local, como renda 
familiar, condições de vida 
v profissão do chefe da 
família. "A partir desse 
trabalho, vai ser possível 
estudar soluções", observa. 

Outra meta da Infra é 
promover uma campanha 
de conscientização junto à 
comunidade do Bacuri 
sobre a necessidade de 
efetivo envolvimento na 
campanha de limpeza «• 
high nizaçáo do bairro que 
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será lançada nos próximos rede de esgoto. "Temos 45 em cada bairro beneficiado 
dias, por meio da imprensa, dias para fazer tudo isso", pelo projeto, para orientar 

Várias frentes de conclui Tarcísio Lopes. Ele a população a acondicionar 
trabalho serão abertas para também informa que a o lixo e jogá-lo nos 
a retirada de entulhos da pasta vai colocar um fiscal depósitos da Infra. 

Ponto facultativo 

na segunda 

O prefeito Ildon Marques decretou, 

ontem, ponto facultativo nas repartições 

públicas municipais na próxima segunda- 

feira e na quarta-feira de cinzas até o 

meio-dia. Os serviços essenciais, no 

entanto, como os da Saúde e da limpeza 

pública não serão abrangidos pelo 

decreto 

Renovação Carismática 

realiza festival 

A Igreja Católica de 
Imperatriz ultima os 
preparativos para 
desenvolver uma 
p r o g r a m a ç ã o e sp ec i al 
neste período de carnaval. 

A informação foi 
prestada pelo membro do 
Ministério de Comunicação 
da Renovação Carismática 
de Imperatriz, Carlos 
Alberto Brandão, 
destacando que a igreja 
promoverá o 7o Festival "A 
minha vida tem sentido". O 
evento será realizado no 

Ginásio do Sesi 1, no bairro 
Mercadinho, e será iniciado 
amanhã, dia 9, e se 
estenderá até o dia 11, terça- 
feira. 

A finalidade do evento é 
divulgar a mensagem do 
Senhor para as pessoas que 
não gostam de brincar o 
carnaval. Carlos Brandão 
destacou que, para este ano. 
a Renovação Carismática 
trará um pregador de nível 
nacional, padre Zé Pretinho, 
da Comunidade Canção Nova 
de Cachoeira Paulista. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Prefeito Sálvio Dino recupera praça 22 de Dezembro 

Cemitério ganha muro da administração atual. 

O prefeito de João Lisboa 
Dr. Sálvio Dino está acionando 
a sua máquina administrativa 
em ritmo de acelerado e 
pouco mais de um mês a 
Cidade tem outro aspecto, a 
população a cada dia que 
passa elogia os trabalhadores 
executados pelo 
administrador. 

Após a recuperação de 
várias estradas vicinais, 
colégio e ruas da Cidade, o 
prefeito está recuperando a 
praça 22 de Dezembro que 
ganha novos aspectos de 
melhoramento de lazer. Além 
da praça o administrador está 
fazendo a limpeza do 
cemitério local que fica na 
saída para Imperatriz e que 
estava cheio de mato e 
também está promovendo o 

serviço de Muro no mesmo. 
O prefeito disse a reportagem 
que João Lisboa é uma cidade 
que tem a cada dia de se 
desenvolver os amigos que se 
foram também merecem 
respeito e por esse motivo 
está mandando murar o 
cemitério. 

Sálvio disse ainda que 
durante a sua administração irá 
construir o Matadouro Publico 
Municipal para uma melhor 
higiene a nossa carne do dia a 
dia e uma melhor acomodação 
aos marchantes de João Lisboa 
e do interior. Dino disse que 
tem muitos projetos para o 
desenvolvimento de João 
Lisboa e que todos serão 
desenvolvidos no decorrer de 
sua administração que será 
voltada para o povo. 
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Prefeitura de João Lisboa 

cumpre lei e paga salário mínimo 

Prefeito Sálvio Dino irá melhorar salário de professores 
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Sálvio Dino, prefeito de João Lisboa 

O Prefeito de João Lisboa, 
determina que a partir do 
pagamento de janeiro, 
nenhum servidor do 
Município receberá salário 
inferior ao mínimo, 
garantindo que no 
cumprimento dos preceitos 
constitucionais adequa o 
plano de cargos, carreiras e 
salários, irá acabar com as 
distorções encontradas e que 
a partir de agora teremos 
cargos iguais, salários iguais. 

O Prefeito disse ainda que 
foi constatado recentemente 
pela Secretaria de 
Administração casos como o 
de um vigia que recebia um 
salário mísero de R$ 40,00 

(quarenta reais) e outro que 
recebia o salário de R$ 400,00 
(quatrocentos reais). 

Sálvio disse que essa 
prática em João Lisboa agora 
acabou e que está 
moralizando a máquina 
administrativa e os servidores 
ganharão um salário digno de 
acordo com a sua função. 

O plano que será cumprido 
pelo prefeito Sálvio Dino 
também melhorar 
susbstancilamente dentro da 
realidade financeira do 
município, os salários dos 
professores que na sua maior 
parte está quase que ao vigia 
que ganhava R$ 40,00 
(quarenta reais. 

Vereador de João Lisboa pretende 

ser atuante na Câmara Municipal 

Xandú promete sempre ao lado do povo 

A Câmara está sempre ao lado do povo 

A Câmara Municipal de 
vereadores de João Lisboa ainda 
está de recesso mas quando voltar 
as suas atividades normais contará 
com novos vereadores que 
I tretende serem mais atuantes que 
os vereadores da administração 
anterior. Entre os vereadores que 
vão jxda primeira vez ocupar uma 
cadeira na Câmara Municipal, está 
o vereador Xandú que foi eleito 
com uma boa margem de votos na 
Sede e na Zona Rural do Município 
de João Lisboa,. 

Xandú sempre nos seus 
discurssos de campanha pregou 
] tela moralidade nas coisas i túblicas 
sempre nos seus discurssos de 
campanha jtregou pela moralidade 
nas coisa pública do Município e 
pretende ser na Câmara Municipal 
um defensor do povo humilde e 

carente de João Lisboae Região. 
() vereador Xanc lú faz i tarte d» > 

PFLpartido da frente liberal, tem 
em sou projeto de vereador, 
inúmeros projetos que visam o 
desenvc)lviment< > de João I isboa e 
região e serão colocados para 
apreciação, tão logo a casa de leis 
volte a funcionar. Sobre a 
administração Sálvio Dino, o 
vereador disse1 que será uma das 
melhores que João Lisboa já viu e 
que irá trabalhar de mãos dadas 
com < > i trefeito i tara solucionar os 
problemas do povo que esteve 
sempre ao seu lado. 

Xandú goza hoje em João 
Lisboa de uma boa i x)| mlaridade e 
que irá segundo informou a 
reportagem buscar a cada dia 
projetos e ideais i tara ajudar < t povo 
da cidade da Cameleira. 
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Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Luto 
Familiares e os muitos 

amigos que fez na vida 
sepultaram com muita, 
tristeza, na tarde de ontem, 
o ex-vereador Salomão 
"Saló" José de Santana, pai. 
O prefeito lldon Marques, o 
deputado estadual João 
Paiva, o presidente da 
Câmara, dr. Walmir Izídio, os 
vereadores Joel Costa, 
Antonio Pimentel, Mary Di 
Pinho, Simplício Zuza, 
Arimatéia. Trajano Neto, dr. 
Arnaldo Alencar, João 
Macedo, os ex-vereadores 
Nerias Teixeira, Francimar 
moreira, Jctaquim Saraiva, 
irmãos maçons, líderes 
IKtlílicos e inúmeros 
populares acompanharam o 
féretro da Câmara Municipal 
ao cemitério. 

Nome 
Honrado 

A morte de Salomão 
Santana representa uma 
enorme perda para 
Imperatriz. Saló foi pai de 
família exemplar, amigo 
dedicado e daqueles 
homens públicos que 
ingressam na política para 
servirem ao público e, mais 
do que isso, assumem e 
deixam os cargos com a 
cabeça erguida. Numa 
cidade tão carente de bons 
referenciais, lamentável que 
seja retirado do seu convívio 
o homem bom que foi o 
velho obreiro 
peemedebista. 

Lógica 
Aconteceu o que se 

previa nas eleições do 
Senado e da Câmara. Na 
Câmara Alta, saiu o 
maranhense peemedebista 
José Sarney para dar lugar 
ao pefelista baiano Antonio 
Carlos Magalhães. Na 
Câmara Baixa, por sua vez, 
o deputado paulista Michel 
Temer (PMDB) venceu fácil 
a disputa com o tucano 
rebelde Wilson Campos e o 
oposicionista Prisco 
Viana(PPB-BA). FI1C esta 
mais forte para emplacar 
suas reformas 
constitucionais. 

Perguntinha 
A Vale pode ser vendida? 

Novos 
Nomes 

Ontem, mais dois 
históricos anunciaram o 
desejo de disputarem a 
presidência do PMDB 
municipal. Trata-se do medico 
Murilo Simões e do militante 
Gutembergue Davi, que 
devem concorrer com o 

secretário Sílvio Macedo e o 
líder comunitário Bernardino 
Barbosa. O ex-vereador 
Raimundo Polegada, antiga 
liderança da legenda, trabalha 
para unir as diversas facções, 
por entender que isso 
fortalecerá a agremiação e a 
administração lldon Marques, 
figura de proa do partido no 
Município. 

Será? 
Diz-se nos bastidores 

políticos que o ex-deputado 
federal Cid Carvalho (PMDB) 
será candidatíssimo no pleito 
de f)<S. Segundo consta, com 
chances concretas de contar 
com o apoio do prefeito 
imperatrizense, o que lhe 
asseguraria a soma de muitos 
milhares de votos no segundo 
colégio eleitoral maranhense. 
Velha raposa da política 
estadual, Cid é especialista 
em ganhar eleições e, com 
seu projeto Movimento 
Comunitário, tem um 
discurso com alguma 
consistência para pregar na 
cidade. 

Mais 
Um 

Ex-prefeito de Estreito, o 
médico João Duarte articula 
sua candidatura a deputado 
estadual. Está convencido de 
que poderá conquistar seis, 
sete mil votos só entre seu 
Município e São Pedro dos 
Crentes, desmembrado do 
território estreitense. 

Mais 
Próximo 

Madeira cava espaço em 
Brasília. O deputado leve 
participação destacada nas 
eleições de Michel Temer, de 
membros da nova mesa da 
Câmara e do novo líder do 
PSDB. Se as expectativas não 
falharem, a partir de agora a 
influência do líder tucano 
tende a aumentar 
consideravelmente. Isso 
pode ser bom para o Estado 
e Imperatriz, sua principal 
base política e carro-chefe do 
projeto de reeleição no 
próximo ano. 

Batom 
As mulheres não podem 

reclamar de lldon Marques. O 
prefeito* conta com várias 
representantes do sexo 
"frágil" em sua equipe. Entre 
elas a vereadora Sofia 
Oliveira, que vai dirigir a 
importante pasta do 
Desenvolvim e n1 o 
Comunitário e aex-secretária- 
geral da Câmara, Lueineide 
Moraes, que faz um trabalho 
eficiente como secretária 
particular do mandatário. 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social | 
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Linda Veloso comente a 

sociedade 

imperatrizense 
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Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Clicando 
tudo 

O Pinheiro tem feito 
da fotografia. As 

matérias da Secretaria 
da Comunicação e da 
Cultura estão um brinco 
por causa do "clic" legal 
do moço que não mede 
esforços para cumprir 
legal sua missão. 
Portanto, de parabéns a 
C o m u n i c por sua 
contratação. O Pinheiro é 
bom amigo e colega de 

trabalho. 
Um 
alô 

Para Antônio Costa, editor- 
chefe de "O Progresso". É 
mesmo um jornalista que prima 
1 >ela ética e responsabilidade na 
hora de redigir o seu material. 

Éo 
bicho 

O Balneário late Clube (Bie) 
entra com força total para 
arrebentar geral no carnaval 97 
aqui em Imperatriz. Toda a 

decoração do clube' foi concluída 
ontem, às 22 horas. 

Conor Farias, Clélio Silveira e 
Roberto Machado (trio que 
comanda o Bic) estão de parabéns. 

Se você ainda não comprou 
garantiu sua entrada, não i)ense 
(luas vezes. Vá agora mesmo ao 
escritório do Bic, nas 
proximidades da Prefeitura 
Municipal. 

Cobertura 
total 

O Sistema TucamPs de 
Comunicação (STC) também vai 
entrar duro na cobertura do 
carnaval 97 de Imperatriz. TV, 
Rádio e Jornal Capital estarão 
cobrindo todos os fatos que 
marcarem o evento. Confira e 
constate o que estou anunciando. 
Um time de primeira comanda o 
trabalho. 
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Demervnl Moreno, apresentador do programa "Cidade Alerta", levado ao ar pela TV Capital 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF9 ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos 

As benéficas vibrações lunares 
■fixarão você com maior 

•nCenlração no trabalho. Bom 
momento também para solicitar a 
ajuda alheia. 

Número de Sorte: 44. 

SI 
Leão XI Libra Sagitário yVW 

ywv 
Aquário 

Você poderá aproveitar hoje as boas 
influências lunares para dar andamento 
a seus projetos profissionais. Use sua 
criatividade! 

Número de Sorte; 02. 

Organização e praticidade são as 
palavras de ordem deste dia. O ideal é 
você se concentrar ao máximo no 
trabalho. Agilize seus contatos. 

Número de Sorte: 08. 

Há momentos em que não se pode 
fazer nada para superar um obstáculo 
a não ser esperar. Se isso estiver 
acontecendo, compreenda! 

Número de Sorte: 29. 

O momento é muito favorável para 
os assuntos profissionais. Fique atenta 
às oportunidades que pintarem. Você 
alcançará projeção. 

Número de Sorte: 33. 

Suas idéias inovadoras serão 
muito bem-recebidas no 
ambiente de trabalho. Coloque 
sua criatividade para funcionar. 

Número de Sorte: 21! 

Touro Câncer lyjj Virgem Escorpião ^ Capricórnio Oq Peixes 

Será cada vez mais forte em você 
o desejo de conquistar uma posição 
financeira mais sólida. Faça planos 
para um futuro material seguro. 

Número de Sorte: 39. 

Lua. Urano e Netuno acentuam em 
você um espírito benevolente e 
acolhedor. Coloque-se mais à 
disposição de pessoas necessitadas. 

Numero de Sorte: 77. 

A Lua renova suas energias e 
aumenta sua autoconfiança para 
conquistar seus objetivos. Seu sucesso 
dependerá apenas de seus esforços. 

Número de Sorte: 07. 

A energia de Plutão aumentará em 
vpcé o desejo de romper limites e 
descobrir novas possibilidades para sua 
vida! Não perca tempo! 

Número de Sorte; 10. 

Sua objetividade no trabalho será 
notada por todos. Sua cabeça estará 
cheia de idéias, e você poderá ir longe 
se colocá-las em prática. 

Numero de Sorte: 53. 

Fique atenta a uma possivel 
proposta profissional que devem 
lhe fazer hoje. Ela pode mudar 
sua situação financeira para 
melhor. 

Numero de Sorte: 60. 

p ROGRA MAÇAO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Cana. 4 ^ Canal 5 
Canal 7 Difusora Canal 10 Mirante Canal 13 JtL Ca"al 21 1 

TV 

CNT 
05:30 Uical 
11 ;56 Vamos Falar com Deus 
12:00 Terra Brasílis 
12:30 Terraw Sports 
13:00 Boletim do Vôley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Gol (O Grande Momento 
do Futebol) 
15:45 Campeonato Paulista de 
Futebol 
18:00 Campeonato Espanhol de 
Futebol 
18:50 Local 
19:00 Anos Incríveis (A 
Programar) 
19:30 Um Amor de Família (A 
Programar) 
20:00 Memória Band 
20:30 Louco por Você (A 
Programar) 
21 ;00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Liga Mundial de Vôley 
Masculino 
01:00 Cine Prive (A Programar) 

06:00 Educacional Mec 
06:30 Falando de Vida 
07:00 Repórter 190 
08:00 Na Fazenda do Corro 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Santo Culto em Seu Lar 
11:00 Gospel Line 
12:00 Edson Moura- Brasil Feliz 
14:30 Mara Maravilha Show 
16:15 Quem Sabe... Sábado! 
18:00 Sessão de Sábado 
19:00 Cidade' Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:00 Murphy Brovvn 
20:30 Casal 20 
21:00 Nanny 
2l:30Programa Ana Maria Braga 
23:30 Palavra de Vida 
02:00 Transnoite 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

:58 Palavra Viva 
:00 Bandeira 2 
:00 Sábado Animado 
:00 Estação Alegria (c/ Polianna) 
:00 Chispila 
:00 Aqui Agora 
:30 Cinema em Casa 
:25 Feras da Indy 
:30 Show de Calouros 
;00 Colégio Brasil 
:5Ü Pil Stop Indy 
55TJ Brasil 
40 Maria Mercedes 
30 O Renegado 
00 Chuck Norris 
00 Razão de Viver 
50 A Praça é Nossa 
50 Sabadão Sertanejo 
20 Fim de Noite 

SISTEMA 

TUCANLTS DE 

COMUNICAÇÃO 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 
Reapresentações 
07:25 Globo Educação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreçào em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1' Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 28 Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 O Rei do Gado 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercine 
02:35 Seção de Gala 
04:30 The Flash 

06:00 Programa Educativo 
06:30 Sessão Animada 
07:00 RX 
07:30 LBV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Proclamai 
08:45 Escola Bíblica na TV 
09:15 Pare e Pense 
09:45 Movimento Pentencostal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 
18:00 Grupo Imagem 
19:00 UUraman 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Mira do Tira 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Elba Ramalho- Uma História 
de Sucesso 
22:10 Minha Vida Depravada (Mine 
Série-3' Parte) 
23:10 Home Shopping 
23:25 Comando da Madrugada 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Omega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadão do Automóvel 
11:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia ^ 
14:00 TV Auguri 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 TV Rodeio 
16:30 Pescadores do Brasil 
17:30 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bruta- 
Mente Doentia 
22:00 Tela Mágica - Rebelião em 
Alto Mar 
00:30 Mm de Noite 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Carna Alegria 

A Terra FM entra neste carnaval a todo vapor com o 

Carna Alegria. Seu ingresso será uma camiseta. 

Adquira o seu e caia na folia. 

Relembrando 

Relembrando um pouco da grande festa popular que 

mobiliza o Brasil inteiro, colhemos flashs de alguns 

foliões exclusivamente para esta coluna. 

Carnaval da 

Uma das mais animadas folias de momo que teremos 

na cidade será o Carnaval da Vida. Para cada noite 

os ingressos serão de cores diferentes, e quem irá 

animar os foliões é Pinduca e Banda e Boi Elétrico. 

Uma promoção do Conor Farias e BIC — Balneário 

late Club. 

Fly Back 

O melhor carnaval de boate Norte e Nordeste estará 

sendo realizado no Flay Back, com uma decoração 

lindíssima, feita pelo grande artista José Filho, da 

Rádio Cidade. As quatro noites fica a cargo do expert 

Samir Sabbag, que estará recepcionando os foliões 

com bastante agito. E no domingo, a partir das lóhOO, 

quem irá fazer a garotada brilhar é a grande 

Pollyanna e suas Baby Catts. 
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Dr. Oliveira e Jussara Cargueira, colorindo a grande Noite do Havaí 
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')r. lvmandes e Mara, casal que anima as noites carnavalescas da city 

A artista plástica Dony Santanna com 

| \ 
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m 
amigo Vander A colunista Linda Veloso com os amigos Edson Arouche e D alva 

M, M. lóiqs Otkqs 
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d© desconto Faça seus ótulos de grau conosco 
Rua Ceará, 578-B L 3ó - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 
35% 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

■v.y.-.-.y.-.y 

PEIXES E F?9fôS 

MmmmEmBSJo 

Rua 

Ptmiaialmco, 

3047, esquina 

com Benedito 

Leite 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte 2c 

Cidade 

As notítias mais recentes 

-V;. 
As notícias do brasil voe 

encontra na coluna Brasil em 
■ w 

Revista, de Socorro Carneiro 
t 2C 
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A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 

PAgin* JC 

Sábado, 08 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vaie 

ACIII 
Valorizar o empresário- é 

esse o objetivo da promoção 
que a Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz 
(ACII) lança, no próximo dia 
28, às 19 horas, em seu 
auditório, listão convidados 
a participar todos os filiados 
da entidade, autoridade e 
representantes de demais 
entidades e instituições. 

ACII II 
O projeto consta da 

indicação, a cada mês, entre 
fevereiro e novembro, de um 
representante do comércio e 
um da indústria que 
concorrerão ao título de 
Kmpresário do ano. em 12 de 
dezembro, por ocasião de 
solenidade festiva. Os 
filiados escolhidos 
mensalmente pela Diretoria 
receberão diploma de 
Kmpresário do mês e serão 
destaque na imprensa local. 
Ao final do ano. dentre os 
indicados, serão eleitos 
Kmpresarios do ano um 
representante do comércio e 
um da indústria por votação 
a cargo de autoridades, 
entidades e instituições. Os 
eleitos receberão troféu e 
serão objeto de especial 
homenagem por parte da 
ACII e da imprensa. 

Poupança 
A cardeneta de poupança 

provou que foi um bom 
investimento no mês 'de 
janeiro. Os depósitos 
superaram os saques em 2 
bilhões e meio de reais. Em 
dezembro antes de vigorar a 
CPMK o imposto do cheque, 
o saldo dã poupança ficou 
positivo em mais de 4 bilhões 
de reais. 

Economia 
A inflação Brasileira deve 

ficar entre (i e 7 por cento este1 

ano. A previsão é do Banco 
Central que elaborou um 
estudo sobre os caminhos da 
economia no País. 

O governo também 
acredita que suas despesas 
vão diminuir com a demissão 
de servidores, extinção de 
cargos e terceirização em 
atividades na administração 
direta. 

Comunicação 
{ m empresa de consultoria 

vai ser contratada pelo 
Ministério das Comunicações 
e o BNDS para acelerar o 
processo dc privatização de 
todo o sistema de telefonia do 
País. 

O presidente da 
Confederação Nacional da 

Industria senador Fernando 
Bezerra, afirmou que a 
medida fará com que o País a 
médio prazo melhore a 
posição com relação a outros 
países. 

Cultura 
O Secretário da 

Comunicação e da Cultura 
Kdmilson Sanches recebeu em 
seu gabinete o maestro da 
Banda Municipal de 
Imperatriz Fernando Souza 
Dourado. 

O Maestro foi pedir o apoio 
do Secretário no sentido de 
promover a melhoria da 
corporação musical. Segundo 
Fernando Souza e importante 
que a Prefeitura patrocine a 
reciclagem dos músicos que 
integram a banda, tendo em 
vista a importância da mesma 
para a cidade. 

Foliões 
Cerca de dois mil curiosos 

visitaram durante todo o dia de 
ontem as dependências do 
Balneário Iate Clube, o maior 
centro das atenções da 
população de Imperatriz para 
o período de carnaval. O 
diretor presidente do Bit 
empresário Conor Farias disse 
a reportagem que a 
cxpectat iva é em lornó dc seis 
a sele mil foliões por noite 
naquele clube. Cerca de 90 
homens trabalharam 
dioturnamente durante dois 
meses para deixar o clube em 
perfeitas condições. O 
Balneário late Clube que a 
sessenta dias era so 
especulações hoje e uma 
realidade. 

Ondas Curtas 

B1C...F hoje é o bicho 

Pinduca e banda...E o carnaval da vida 

Rogério e Moreira Silva a dupla que deu certo 

Frederico Luis tem presença garantida no carnaval 97 do BÍC 

Trio Elétrico Tucanu's...Boi Elétrico e Pinduca e Banda 

F a pressão da dupla...Badinho e Moreno 

Afinal o BFC participa ou não do Campeonato Maranhense? 

Você já ouviu falar em Ararajuba? 

A AIDS não é fantasia? 

Assim pega a AIDS! 

Nas relações sexuais: através do sexo oral, anal ou varginal sem o uso da camisinha 

Transfusão de sangue ou derivado sangüíneo 

l so compartilhado de seringas, agulhas e outros instrumentos infectados que 
perfuram a pele. 

Da mãe contaminada para o filho, durante a gravidez, no parto e na amamentação 

Assim não pega! 

No Convívio social-toques, apertos de mão... Abraços, carícias, beijos...Suor, lágrimas 
ou saliva 

( so de utensílios domésticos como: copos, pratos, talheres, sanitários, roupas, etc. 

Trabalhar junto a um doente com AIDS. Praticas sexuais como camisinha e Picadas 
de inseto 

t) bom dia de hoje e para Zé Pilho e Reginaldo Terra FM 

mmmm 
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A AIDS é a sigla, em 
inglês, para Adquired 
híimune Deficiency 
Sy miro me (Sindrome da 
l 111 u n i d e fiei e n c i a 
Adquirida). O Vírus IIIV 
causa serias infeçções á. 
pessoa por ele 
contaminada, deixando o 
sistema imunológico 
enfraquecido (deficiente). 
A pessoa infectada pelo 

vírus I1IV está sujeita a 
um grupo de sintomas 
(Síndrome) e doenças. 
Após a infeççáo pelo IIIV 
as doenças tanto podem 
desenvolver-se em alguns 
meses quanto em dez ou 
mais anos e 
c o n s e q u e n l e m e n t e 
causando a morte do 
paciente, porque a AIDS 
não tem cura. 

i-ert.-- 

Os FanfasÀÂÁ minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

03-Vendedores 
externos 
03-Domestica 
06- Vendedores 
externos 
01-Secretária 
20-Operadores de 
caminhão fora de 
estrada 
Obs: Categoria, C, D 
ou E- (7,69 ou RK) 
01-Garçonete 
01- Técnico segurança 
do trabalho 
01-Assistente 
Administrativo 
01-Operador de 
computador 

LABORATÓRIO Cí 

i 
v V 

Exames: sangue, fezes, urina. 

•mi áéf-:. 

B POR CONVÊNIO. 
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Projeto exibe filme 

de quatro Oscars 

A imprensa em tela apresenta Todos os homens do 

presidente, sobre o escândalo que levou à renúncia do 

presidente americano. Richard Nixon 

A Secretaria da 
Comunicação e da Cultura 
anuncia novas sessões do 
projeto A imprensa em tela 
para o segando e o último 
sábados do mês (dias 15 e 
22). Devido ao grande 
sucesso da primeira edição, A 
imprensa em tela exibirá dois 
longas metragens por mês. O 
local das apresentações será 
divulgado na próxima semana. 

O próximo filme a ser 
exibido, Todos os homens do 
presidente (Ali the presidenfs 
men), reconstrói a 
investigação do caso 
Watergate, que marcou época. 

Os protagonistas são dois 
astros do cinema americano: 

Robert Red for d e Dustin 
Hoífman. Eles representam 
os personagens Bob 
Woodward e Carl Bernstein, 
dois jornalistas do 
Washington Post, que, após 
receberem um telefonema 
anônimo, saem atrás de uma 
notícia e acabam 
desmascarando o então 
presidente dos Estados 
Unidos, Richard Nixon. 

Apesar de utilizar cenas de 
fatos reais, o filme não se limita 
a fazer uma narrativa 
meramente jornalística dos 
acontecimentos. O enredo ê 
envolvente e valeu o Oscar de 
melhor roteiro a William 
Goldman. 

A crítica e o público foram 
muito favoráveis ao filme, que 
também recebeu merecidos 
prêmios da Associação 
Nacional dos Críticos, nos 
Estados Unidos, além dos 
Oscar de Melhor Direção de 
Arte e Melhor Som. 

Rodado em 197b pela 
Warner Bros. Inc. e Wilwood 
Enterprises, Todos os homens 
do presidente teve a direção de 
Alan J. Pakula (o mesmo de A 
escolha de Sophia) e contou 
ainda com outra interpretação 
brilhante, a de Jason Kobards, 
que recebeu o Oscar de 
melhor ato coadjuvante. A 
produção é do ator Robert 
Kedford. 
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r. COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR - Jé*-'' 

- UM PROJETO DE VIDA - cO^0 

" 222 ANO DE FUNCIONAMENTO " * 

Direção: Vânia Lúcia da Cunha SadDf■? 
Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho   

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e l5 GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINp 

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

II - UNIDADE II - GRAU 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 9 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCEIRÃO 

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

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10   
Jardim ll/29 Série 111.20 111,20   
3- e 4y Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131.50   
22 Grau 141,60 141.60 121.40 
Terceirão • 184,10 —    

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré nB 130 - Fone 72^1692+ 1 mperatriz +MA Tf 

Colégio Evangélico Imperador 

Aviso aos pais de alunos 

de materna! ao 2P grau 

Í7A~- W flil 

A direção do Colégio Evangélico 
Imperador informa à comunidade que vai funcionar nos três 
turnos: do Maternal à40 série no turno matutino e vespertino/ 
de 5o série ao 2° grau, apenas no turno matutino. No noturno 
funcionará também as turmas de 2° grau. 

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

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

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

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

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

2o CARTÓRIO CÍVEL DA COMARCA DE IMPERA TRIZ 

niHUM UESnfQVKPK '■« H<WE A ENEIDA Marta Hrfam Ctrrtafulri r. 'Tãhaòé 
fiO.Kh CWtf 721-fUt* -Xâmdí 24J tf AÜor* H aríle.) í íVm.t/hú-? 

Kser****** Substituía 

fOlil:/; JIDK IÁRIQ - ESTADO l><) MARAM/ÃO 

EDITAL DE QTAÇÃO 

0 DOUTOR JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA' 
JUIZ DE DIREITO DA 2S VARA CRIMINAL 
RESPONDENDO PELA 2* VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ 

' ESTADO DO MARANHÃO/ NA FORMA DA 
LEI E.T.C.;:;;::;: :;:. 

Faz saber, a todos quantos o presente edital de 
citação com o prazo de 20 (vinte) dias, virem, dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por este Juízo e Cartório da 2^ Vara Cível, se prcoessam os 
termos da ação de Embargos de Terceiro, processo n" 6,151/91, em que são partes 
como embargantes JOSÉ ARTHUR MOURA DOS SAaNTOS, JOAQUIM BA TIS A 
DE LIMA. MARIA ROSA DE SOUSA, MARCELO MARINHO DE SOUSA, 
TEREZINHA SARAIVA QUEIROZ. LUZIA DOS ANJOS ARAÚJO, IZAURA ALVES 
DE SOUSA, ANTÔNIO LIMA DE FIGUEIREDO. FRANCISCO INÁCIO DOS 
SANTOS. SOFIA ALVES DOS SANTOS, JOÃO VIEIRA MACIEL. ELIAS SANTOS, 
AP0L0NI0 PANTALEÃO DE SOUSA. IRAMI DAVIO DE SOUZA, OSCAR 
MACHADO BORGES, ALUÍZiO DE CAVALCANTE MELO, DlONlSIO PEREIRA, 
JOSÉ NONATO DIAS, OSVALDO GONÇALVES VALENTIM, RITA DE CÁSSIA 
VIEIRA C, PEREIRA. EDSON RAIMUNDO BASTOS, JOSÉ RODRIGUES DE 
SOUSA e FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e embargado LUÍS CABOCLO DE 
SOUSA É o presente, para CITAR os embarganges ora executados, para no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do término do prazo assinado neste 
editai, pagarem a quantia executada, ora no valor de R$ 35.015,13 (trinta e cinco 
mil, quinze reais e Ireze centavos), acrescidos dos juros legais e cuslas 
processuais ou nomeiem bens á penlvora, sob pena de lhes serem penhorados 
tantos bens quantos bastem para garantia da presente execução e seus acessórios 
Ficando de logo os mesmos advertidos oe que, seguro o Juízo da execução, 
poderão apresentar defesa no prazo de dez (10) dias, através de embargos. E para 

2° CARTÓRIO CÍVEL DA COMARCA DE IMPERA TRIZ 

KÒRl M HE,\Nl{>Vf. OK tA H*H*' È M-MEJnA Marta IltUna íiama A hArrr.A r UMA 

poni H .oHK iAhio- h.si íon no m \h \\h io 

que não seia alegada ignorância, mandou 
expedir o presente, que será afixado no tocai público de costume, bem corro 
publicado na imprensa local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Imperatriz, Estado do Maranhão aos 28 dias do mês de janeiro do ano de '.997 
Eu.ailace W. G. Fernandes), Escnvão Substituto, d.glcei e subscrevi 

DR JOSÉ AMÉRICO ABREU COS.T/ 
JUIZ DE DIREITO ÒaI?* VARA:CRIMINAL 
RESPJ P. ?• VARA CVEL 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

Você também vai datoçar! 

Carnaval da Vida no BIC 

flinducn e e o ^oi ^létrico dc 

^rasmo ^ibel/ ^f,u\x Qnrlos ^itis e 

^hiquinho 



JORNAL CAPITAL 

<^t. 

* Lavogem com Tiraer 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de garantia | 

ARMO 
lavadora 
de Poupa 

4PWO LAVETE 

Afl 68,00 
à vista ou 30X 

16 R$ ',50 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 37,80 

Mad ti/10.000 
ELGIN 

Cond. de 
ar ELGIN 

10.000 BTUs 

fiSS68s*o à vista ou 30 X 

por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 127,00 

Comprando um Condlcionador de Ar 
ELGIN 
Votê 
Ganha um 
Prático e 
Resistenfe Guarda-Sol 

Ij 

# BLACK S. DECKER 
'Termostato para regular 
a temperatura 
'Frita, losta^relha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 
Grlll 
BLACK 8 DECKER 

R$ 78,00 à vista ou 24X 

rrc w 

8 W,oo /;or mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 17,50 

Refrigerador 
BRASTEMP 

401 Lts, 

rs 1 •065,oo 
à vista ou 30X 

104.. 

por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 

de R$ 239,00 

' Tampa de pintado em esmalte 
* Mesa esmalte 
* Garantia de 1 ano 

ESVMUEC® aipi 

■ 4 >• 'êM 

Fogão ESMALTEC 
CANOA 
4B0CAS l- 

RS 106,00 

à vista ou 30X 

10 RS ,50 

por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de RS 23,80 

•f # 

Panela de Pressão FULGOR 
4,5Lts POLIDA 

RS 17,00 
li vista ou 12X 

,40 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 

de R$ 3,80 

RS 
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CINsRAL 

é 

m 

PHliCO TVF 
TEM COISAS QUE SÓ A MICO fAZ PM VOCÍ. 

S/CK 

rs 285oo 

vista ou 30X 

27 ,80 PtUiCO 

por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de RS 63,90 

D 

i 
Mod. TC 2011 

4 A 

TV CINERAL 
20" Cores 
C/Controle Remoto 

RS 379,00 à vista ou 30X 

Controle remoto 
* Com relógio 
* 3 Tipos de desligamento 
automático 
* Garantia de 3 anos 

RS^ ',90 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de RS 85,00 

■ „ "1 
«.ftiôS* 

SINCER 
Maq. de Costura SINGER 

Facilita Plus Portátil 

RS 299,00 à vista ou 30X 

RS 26 80 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 67,00 

DE BRINDE 

01 RELOGIO 

Coni, de Som 
PHILIPS PHILIPS 
Mod.AS42S 

AHNQ 

Ferro 

automático 

ARNO 

PS 16,00 à vista ou 

2 12XRS ,30 por mês 

RS 325,00 à vista ou 30X 

«29. 90 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de RS 72,80 

PHILIPS 

Fita de VÍDEO 
PHILIPS 

PS2^)0 

à vista 

■0m SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 3,80 

W/v 
rl20 

Ofertas válidas até 08/02/97 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque SXII+4), juros de 6% a.m. Plano Carne! I2X111+12), juros de 9% a.m..24x (0+24jjuros de 
a.m 30X ( 0+30) juros de S e 9% a.m. Plano s! entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pglo. de 30 em 30 dias. 

MallorY 
* 4 Velocidades com Clejn + pulsar 
* Tampo dosadora 
* 3 Anos de Garantia 

Liqüidificador 
MALLORY 

Duplo Clean 

RS 4 1,00 

à vista ou 30X 

RS^Á,90 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de RS 9,50 

SUNDOWN # BIKE 
r e- r. * p A s I K É- 5 

* Câmbio shimano 
l; *18 Marchas 

Aro de aluminio 

Internet: 

http: //www. intermar.com.br/liliani 

Bicicleta SUNDOWN BIKE 
SHIMANIMAL 

RS 199,00 à vista ou 30X 

RS 19 50 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 45,60 
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CARNAVAL 97 

Campanha contra a Aids e DST's começa neste e sábad 

Ú .,rr,r» n   *«...• • E 

A 

uma promoção da Prefeitura Municipal 

coordenação é da Secretaria de Saúde 

ROTEIRO PARA LKGAI ,I7A( ÃO DK ÕHRAS V 
CONCESSÃO DE LICENÇAS NA SETRETARIA DF. 

INFRA-ESTRUTllRA DA PREFEITURA MlINICIPAl \)V 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

— O interessado era construir ou reformar seu imóvel deverá preliminarmente 
procurar um técnico habilitado (Engenheiro ou Arquiteto) o qual desenvolverá os 
projetos necessários, de acordo com as normas exigidas, o desejo do cliente, e também 
o orientará acerca da legalização do CREA 

— Após a legalização dos projetos do CREA para construção, o cliente deverá se 
dirigir ao INSS para matrícula da obra. Dependendo da complexidade, da obra os projeto 
deverão ser aprovados também pelo corpo de bombeiros. O técnico contratado orientara 
o cliente. Após essas providências o cliente se dirigirá a Secretaria de Infra-Eslrutura 
para o encaminhamento dos projetos, anexando também a documentação do terreno, 
para análise da divisão de cadastro Imobiliário da Prefeitura. Estando os projetos e a 
documentação em ordem será expedido o documento para pagamento das taxas . 
impostos e posteriormente expedido o Alvará de Construção. 

Durante o período de execução da obra, a mesma estará sujeita a fiscalizaçã.. 
periódica, sendo a primeira para a liberação dos baldrames, e para definição do nível da 
calçada pública. 

PRAZOS 
— Análise da documentação do terreno no cadastro imobiliário — 24 horas 
— Análise dos projetos de expedição do documento de arrecadação dos impostos e 

taxas — 24 horas 
— Expedição do Alvará — 24 horas 
EXPEDIÇÃO UAHITE SE 
Após a conclusão das obras, e de acordo com os projetos aprovados, o cliente se 

dirigirá ao INSS para dar baixa na obra e, de posse tia CND, solicitara a liberação d.. 
HABITE-SE a qual sera feita após a vistoria pelos técnicos da Secretaria de Infra- 
Estrutura. 

PRAZOS 
— Vistoria— 24 horas 
— Liberação do habite-se — 24 horas 
CORTE DE RUA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 
O cliente interessado na obtenção deste serviço se dirigirá a CAEM A para solicitaçã.. 

das ligações e de posse do termo de vistoria emitido pela CAEM A o cliente anexara a 
quitação do IPTU do imóvel a ser beneficiado e. solicitara junto á Secretaria de Infra- 
Estrutura. 

PRAZOS 
— Vistoria e emissão de taxas — 24 horas 
— Emissão do termo de licença — 24 horas 
CERTIDÃO DE NUMERO PARA IMÓVEIS 
O cliente interessado na obtenção de "NÚMERO' dara entrada na documentação 

do imóvel na Secretaria de Infra-Eslrutura. a qual consultará o cadastro imobiliário e 
vistoriara o imóvel para a definição do "NUMERO" e posterior emissão da certidão 

PRAZOS 
— Aprovação do cadastro imobiliário — 24 horas 
— Vistoria paia definição do número — 24 horas 

Pagamento das taxas e liberação da certidão — 24 horas 
ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS, CAPELAS K MAI SOLEI s 
O interessado na construção de TÚMULOS, CAPELAS L MAUSOLÉUS, em 

cemitérios públicos, solicitará a licença mediante a apresentação da Lertíílãó de Óbito 
e do endereço da cova a ser beneficiada, que é fornecido pelo administrador do c. -mi) ério. 

Qualquer cidadão poderá livrevemente fazer a solicitação, e escolher quem melhor 
lhe atenda para execução dos serviços, não existindo, portanto, credenciamento ou 
empresas exclusivas para tal finalidade, 

PRAZOS 
— Confirmação do endereço da cova — 24 horas 
— Expedição de impostos e (axas — 24 horas 
— Expedição de Alvará — 24 horas 

Está tudo pronto para o 
início da Campanha de 
Prevenção de Doenças 
S e x u a I m e n t e 
Transmissíveis - DST e 
AIDS. A grande largada 
será às 14:00 h, da av. Beira- 
Rio. loca] do sland da 
Secretária de Saúde do 
Município e onde 
funcionará o "QG" da 
coordenação do evento e 
das equipes que atuarão na 
distribuição de folhetos, 
preservativos 
(CAMISINHAS) e 
fornecerão todas as 
informações necessárias. 

A Prefeitura Municipal 
está patrocinando a 
(. ampanha, porque o 
prefeito Ildon Marques está 
preocupado com o índice 
alarmante de casos de AIDS 
registrados no município." 
Nao- poderia ficar omisso 
diante de uma situação tão 
preocupante. F no Carnaval 
já foi comprovado de acordo 
com estudos do próprio 
Ministério da Saúde que 
aumenta a incidência de 
AIDS e outras doenças 
sexualmente transmissíveis, 
por isso atendemos a 
solicitação do secretário 
Carlos Amorim e apesar das 
dil i eu Idades encontradas 
nesse início de 
administração, resolvemos 
investir nesta campanha. 
Compramos 10 mil 
preservativos e mandamos 
confeccionar 10 mil folhetos 
para orientar a população da 
importância da adoção de 
medidas preventivas contra 
essas doenças", disse o 
prefeito Ildon Marques ao 
secretário Carlos Amorim, 
ao receber o eronograma 

que será desenvolvido nos patrocinado a compra de que a Secretária de S 
quatro dias de campanha, preservativos e possa executar 

O prefeito Ildon confecção de folhetos, vai campanha nos que 
Marques, alem de ter dar apoio necessário para dias de Carnaval. 

Secretaria da Comunicação 

Segundo o médico Pedro Mário Lemos da Silva, Chefe da Divisão de DST/; 
da Secretária de Saúde do Município, existe atualmente em Imperatriz, ma 

onze mil casos de AIDS, e a incidência de outras doenças sexualmente transmisí 

também é preocupante, por isso, campanha como essa. que será deflagrada a} 

de amanhã, sábado é digna de reconhecimento. Ele elogiou a forma como o pn 

Ildon Marques e o titular da SEMUS, Carlos Amorim, estão tratando a saúde púl 

cujo investimento nas ações de medicina preventiva se fazia necessário. 

Colaboração do Ministério da Saúde 

Exatamente, às IShOO, desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Município, re( 
do Ministério da Saúde, via Secretaria de. Estado da Saúde, três mil •'camisinhas" e a 

cartazes e fitas de divulgação da Campanha que esse ano, tem como símbolo o PE 

O secretário Carlos Gomes, de Amorim. ficou feliz com a colaboração e ressalto 
no período de 08 à 11 de fevereiro (Carnaval) serão distribuídos: Treze mil camisi 
sendo dez mil olerecido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz c três mil do Mini' 
de Saúde. 

A campanha foi programada para iniciar neste sábado, por isso temendo que o G( 
Federal não enviasse preservativos, foi solicitado ao prefeito a aquisição de todo o m 
necessário." Mas, essa colaboração do Ministério da Saúde veio reforçar o traball 
será desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Município, afirmou o secretário 
Amorim. E agora mais pessoas serão beneficiadas com a distribuição de presen 
(camisinhas) nos clubes e em todos os locais onde estiver reinando a "Folia de M 

A Campanha é uma promoção da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Acoorden 
da Secretaria de Saúde do Município, mas todas as demais secretarias que integ 
administração Ildon Marques estão participando. E ressalta-se também o api 
instituição como Cinqüenta BIS, Corpo de Bombeiros e a Fundação Nacional de S 
PNS. Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde. 

A coordenação das equipes que atuarão como multiplicadores de informaçc 
Campanha de Prevenção de Aids e DSTs é de responsabilidade de: Dr. Mário Len 
Silva Erica Cristina de Paula Amorim, Monica Helena Araújo. Alessandra Maria de 
Man Iene Almeida, Maria Mirtes Araújo Vaz e Manoel Pereira Filho. 
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Vá brincar o carnaval em São Luís-MÂ 

Sindicato dos Trabalhadores em Empres 

Jornalísticas e de Radiodiiusão de Imperatc 

Sindijorl 

CGC-MF 35.175,124/0001-92 

F.dita! de (onvocacao Exímordinéria 

Saídas diariamente às 

0»li20 

I9h30 

fe 

§ 

■ V 

«a 

0 Sindicato, no uso de suas atrihoiçòes constitucionais, convoca seus associados tnit c; 

iam comm obrigações cm dia. para Assembléia Geral Extraordinária a ser rdi/aà sexta-í 

14 do corrente mês ç ano. m primeira convocação as 19:30 horas, com dos presentes; > 

segunda às 20:00 horas, com qualquér número presente; na sede da Entidade, a Rua João Lis! 

Wl. bairro Juçara. 

Pauta; Iniciação de Processo Eleitora! para cargos de Delegados Sindica) TiPlarcs i 

Supkaícs Junto à Federação. 

Fubiçfíie-se para fede direito. 

l/acê álè 721-5687 

Imperai."/! / delèvcretrodc 199? s 

Daniel Pereira de Souza 

PRESIDES íí 

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

em Expressão 

Soraya Luiza 

Começa o reinado de momo 

m 

m. 
' ' t 
E carnaval. E tempo de festa. E tempo de deixar liberar 

todas as energias guardadas dentro de você durante o 

ano todo. Porém, é bom ^ue se faça uma ressalva: brincar 

com todo o cuidado possível se faz necessário. Por isso, 

olhe para o próximo como você observa um parente seu. 

Ou seja, como muito amor e carinho. Previna-se, também, 

contra as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive 

a Aids, doença que continua matando pessoas em todo o 

mur\áo. 
A O secretario Cezar Viana e Dalvadísio Santos (Secretaria de Saúde de Açailândia) 

Faça com Açailandia e todos os municípios tenham um 

feliz carnaval. Que o reinado de momo transcorra dentro 

do melhor clima possível, fazendo enfervescer o espírito 

de paz e harmonia entre os foliões. Que a aleqria do 

carnaval que faz com que o brincante abuse, faça com que 

o leitor (a) possa refletir sobre o manhã e ir aos clubes 

com verdadeiro espírito festivo. A partir de hoje, & de 

fevereiro, Açailândia passa a ser governada pelo Pei 

Momo. Somente alegria e muita adrenalina, portanto, de 

hoje até a próxima quarta-feira, data de encerramento do 

carnaval 97. Um brinde a todos e que tenham o melhor 

carnaval de suas vidas. 

Tim-tim-tim-tim-tim-tim-tim!!!! 

Dois colírios para os olhos das gatinhas açailandenses, Rodrigo Gallctti e Sérgio Ricardo 
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Agítex 

Aqui vai mais uma dica de um point que continua em voga, 

com gente bonita e charmosa que dá um brilho todo especial 

as sextas-feiras aqui na city. Claro que refiro-me a Vila 

Lateral, onde tudo acontece em alto estilo regado a muita 

sensualidade e beleza. E o point mais badalado pela galera 

descolada da city com certeza estará funcionando hoje a todo 

vapor. E só conferir. 

Louvando à Deue 

desço n tração da colunista Jane Vasconcelos e o amigo Jair Te lies 

Muitos preferem curitr as coisas do mundo: Carnaval, muito 

chopp, mulher e, claro, homem bonito também. Todas essas 

coisas que chamamos de gostosa... Sexo. e até os mais 

extravagantes curtem drogas e entram no roo-in-roll (aliás 

drogas é realmente uma droga. Não está com nada) Outros 

jovens no dia de hoje preferem refetir e buscar o único e 

verdadeiro caminho, buscará Deus. E é com essa finalidade 

que as nossas amigas Poseani Vicentini e Silvana Silvestre e 

um grande número de evangélicos seguem para um retiro, onde 

estarão louvando a Deus. 0 Salmo 12 diz: Salva-nos Senhor, 

porque faltam os homenn bons porque são poucos os fiéis 

entre os filhos dos homens. 

Qwifftviil do /^npudinho 

Programação: 
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■ Folia de momo 

Segurança intensifica 

ação durante o carnaval 

Objetivo da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança é 

garantir tranqüilidade ao folião durante o 

período de festas 

Visando dar garantias à 
comunidade, para que todos 
tenham um carnaval seguro e 
tranqüilo, o secretário de Estado da 
Justiça e Segurança, coronel Jair 
Xexéo, baixou portaria com normas 
a serem cumpridas. Para assegurar 
o cumprimento dessas normas todo 
o dispositivo das Polícias Civil e 
Militar estará a postos em todos os 
recantos da cidade, desenvolvendo 
a fiscalização. Os que burlarem a 
vigilância e não respeitarem a 
portaria, serão autuados na forma 
dalei. Aportaria temo seguinte teor 

O Secretário de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições legais, 

Considerando a aproximação do 
período de carnaval e a necessidade 
da adoção de medidas de caráter 
preventivo e repressivo objetivando 
alcançar a tranqüilidade de toda a 
comunidade e, por via de 
conseqüência, a ordem pública, 

Resolve: 
Art 1Q - A realização de toda e 

qualquer atividade carnavalesca em 
logradouros públicos, em Clubes 
Populares temporários e em 
Associações Públicas ou Privadas 
obedecerá às disposições 
constantes desta portaria. 

Art 2r - As disposições relativas 
a menores serão fixadas pela 
autoridade competente que contará 
com a ajuda do organismo policial 
civil e militar desta Secretaria, na 
fiscalização do devido 
cumprimento. 

Art 3Q - As diretorias de clubes, 
os promotores de bailes públicos e 
os organizadores de bandas ou 
similares, são obrigados a manter a 
rigorosa vigilância nos respectivos 
recintos ou área de atuação, visando 
à segurança, o decoro e o 
cumprimento incondicional do que 
está disposto nesta portaria. 

Parágrafo único - Essa exigência 
será motivo constante de fiscalização 
policial e a sua inobservância, de 
acordo com a gravidade da omissão, 
será motivo para suspensão do baile 
ou para o cancelamento da 
autorização concedida para o 
período carnavalesco, além das 
sanções penais previstas na 
legislação específica 

Art. 4Q - Todos os clubes ou 
associações são obrigados a 
comunicar com antecedência 
mínima de 48 (quarente e oito) 
horas, com relação à zero hora do 
sábado gordo, a programação das 
atividades carnavalescas que irão 
levar a efeito, fezendo constar nessa 
comunicação as características da 
atividade, as datas, locais e horários 
das mesmas. 

Parágrafo único - A 
comunicação de que trata esse 
artigo deverá ser feita: 

a) se na Capital, à Delegacia de 
Costumes; 

b) nos demais municípios do 
Estado às respectivas Delegacias 
de Polícia. 

Art. 59 - E terminantemente 
proibido: 

a) emlocaispúblicosou privados, 

Secretário Jair Xexéo divulga portaria com normas a serem 
cumpridas durante o carnaval 

em grupo ou isoladamente, o uso 
de fantasias ou adornos que 
atentem contra a moral ou o decoro 
da família, ou ainda, que imitem 
hábitos religiosos ou uniformes 
adotados pelas Forças Armadas ou 
auxiliares; 

b) a realização de qualquer 
festejo que tenha o propósito de 
explorar a degradação humana por 
seus vícios ou defeitos, ou ainda, a 
pública apologia desses males; 

c) a entrada em clubes ou 
associações de pessoas em estado 
de embriaguês tal que seu 
comportamento seja incoveniente 
à ordem, ao decoro e aos bons 
costumes; 

d) a venda de bebida alcoólica a 
quem estiver em visível estado de 
embriaguês e a menores de 18 
(dezoito) anos, ficando os 
infratores sujeitos a prisão e 
processo na forma da lei; 

e) o emprego de substâncias 
líquidas, voláteis, em pó ou sob 
forma de graxa, em qualquer local 
ou situação que por sua natureza 
ou pelo mau uso possam causar 
dano a qualquer pessoa; 

í) portar arma de qualquer 
natureza ou instrumento que possa 

ser utilizado como tal, ficando esses 
objetos passíveis de apreensão e os 
infratores sujeitos às sanções legais. 

Art. 7- - Só será permitido o uso 
de máscaras que ofereçam 
facilidade no processo de 
identificação das pessoas que as 
usam: 

a) ao ingressai' ou durante a 
peimanência em todo e qualquer 
clube ou associação, por parte dos 
elementos de segurança interna de 
cada um desses clubes ou 
associações: 

b) em todo e qualquer lugar ou 
ocasião por parte dos agentes da 
autoridade policial. 

Art. 8S - Todos os Portes de 
Arma expedidos por esta 
secretaria terão suas validades 
suspensas desde zero hora do dia 
07 (sete) de fevereiro às 6:00 horas 
do 12 (doze) de fevereiro de 1997. 

Art 9e - Esta portaria entrará em 
vigor imediatamente, revogadas as 
disposições em contrário. 

Cumpra-se e comunique-se. 
Publique-se. 
Secretaria de Estado da 

Justiça e Segurança Pública, 
em São Luis. 15 de janeiro de 
1997 

Em São Luís, "Carnaval de 

Segunda" 

A Ilha de São Luís vai virar o 
bicho. O Laborarte, maior 
movimento cultural do Estado, 
realiza nesta segunda-feira de 
carnaval, o "Carnaval de 
Segunda", festa tradicional de 
carnaval que acontece em frente 
a sua sede, localizada na Rua 
Jansen Muller, 42, no Centro. 

A programação tem início às 
14 horas, com apresentação do 
Tambor de Crioula "Correio de 
São Benedito", e não tem hora 
para terminar pois neste dia 
várias brincadeiras e blocos 
visitam o casarão do Laboratorte, 
tomando-o de "Assalto" e a Rua 
Jansen Muller torna-se palco da 
folia momesca com fofòes, cruz- 
diabo, desfile de fantasias 
irreverentes e criativas dos 
brincantesque paralá se dirigem. 

Este ano a grande novidade 
do "Carnaval de Segunda" é a 
realização do Baile Infantil com 
eleição do reinado de Momo 
mirim e concurso de fantasias 

é atração 

para a criançada, sob a direção da 
atriz Silvana Cartágenes. Ò baile 
tem início às 16 horas e termina 
às 18 horas, e acontece dentro 
do casarão, com ingresso ao 
preço de R$ 2,00. 

Logo após, às 19 horas, 
acontece o Show Fuzarca com os 
cantores Roberto Brandão, Rosa 
Reis, Fátima Passarinho, Cláudio 
Pinheiro e Inácio Pinheiro, que 
mostrarão toda força dos ritmos 
dos carnavais da ilha, passeando 
pelo baralho, marchinhas, frevos, 
batucada, bloco tradicional, tribos, 
afoxés. 

A seguir, acontece a 
apresentação das brincadeiras 
"Urso Caprichoso", Fuzileiros da 
Fuzarca, Tribo Guarani, Tipujá e 
dos blocos tradicionais os 
Versáteis, Vigaristas, Foliões, 
Tremendões, Cambalacho do 
Ritmo, Brasinhas, Vinagreira 
Show, Tribo Sioux e muitos 
outros. O Laborarte tem atuação 
marcante no carnaval de São Luís. 

Foliões se dividem para 

brincar o Carnaval 

Em virtude da falta de 
incentivo à festa de momo 
pelo poder público municipal, 
que alega dificuldades 
financeiras para tanto, muitos 
populares preferiram o 
carnaval de rua de outras 
cidades. Durante os últimos 
dias. tem-se registrado um 
expressivo número de 
pessoas nos terminais 
rodoviário e ferroviário da 
cidade, de onde se deslocam 
para municípios maranhenses, 
paraenses e tocantinos, 
principalmente. 

Segundo informações 
levantadas nos guiehês do 
Terminal Rodoviário, várias 
passagens foram vendidas 
antecipadamente para viagens 
que somente devem ocorrer 
a partir deste sábado, em 
virtude do feriadão do 
carnaval. Entre os populares, 
têm viagens marcadas 
profissionais liberais, 
assalariados, autônomos e 
funcionários públicos 
estaduais e municipais. 
Muitos seguem para cidades 
próximas, como Montes 
Altos, João Lisboa, Amarante, 
Porto Franco, Açailândia, 
enquanto outros, para Caxias, 
Codó, Barra do Corda e até 
para São Luis, a capital do 
Estado. 

Mas há os que preferem 
ficar na cidade, curtindo o 

carnaval por meio dos canais de 
televisão, ou mesmo nos clubes 
da cidade. "Eu vou ficar em 
Imperatriz. O bom seria que 
houvesse o tradicional carnaval 
de rua, mas já que não havera, 
vou para um desses carnavais 
tradicionais de clubes 
fechados", disse José de 
Ribamar Alcântara, explicando 
que dessa forma pretende 
passar um carnaval tranqüilo e 
ao lado de familiares. 

Clubes 
Uma das vantagens 

proporcionadas aos que 
preferem os clubes fechados é 
a segurança. E o caso, por 
exemplo, do que ocorrerá no 
Balneário Iate Clube (BIC), 
onde o folião terá a presença de 
Pinduca e Banda, além do Boi 
Elétrico de Imperatriz, formado 
por Chiquinho França. Wilson 
Zara e Erasmo Dibel e outros 
cantores, contratados para 
animar a festa. 

Também ocorrerá festa no 

Juçara Clube, tradicional em 
Imperatriz na festa de momo. 
Esse ano o carnaval será uma 
promoção da FM Terra em 
parceria com a Cerpa Draft 
Bear. que pretendem lotar com 
o Carnaval Alegria. Para animar 
a festa, também com segurança 
garantida aos foliões, os 
promotores contrataram a 
Banda Nova, que promete 
muito. 

Ambos os clubes são 
tradicionais em Imperatriz e. 
neste ano, vão promover festas 
a partir deste sábado. Mas a 
previsão é que a folia seja 
encerrada somente na quarta- 
feira de cinzas, de madrugada. 
Haverá matinês para 
proporcionar a alegria da 
garotada, a exemplo do que 
ocorre todos os anos nos 
demais clubes, como o da 
Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB) e o Clube 
Recreativo Tocantins, localizado 
no Município de Ribeirãozinho. 

Carnaval 97 

Apra desenvolve 

campanha na região 

A Associação de Prevenção 
e Referência à Aids (Apra) 
acionará todos os seus 
voluntários e suas 
multiplicadores, neste carnaval, 
sobre os riscos de contaminação 
pelo vírus da Aids, 
principalmente, durante o 
período de carnaval. 

As equipes responsáveis 
pelo trabalho de prevenção nas 
localidades de Estreito, Porto 
Franco, Campestre, Sumaúma, 
Imperatriz, Açailândia, Itinga, 
Dom Elizeu, Ligação, 
Ulianópolis, Paragominas, 
Rondon do Pará, Marabá e 
Paraupebas iniciaram ontem a 
visita aos pontos de prostituição 
levando informação sobre como 
fazer sexo seguro. 

Serão doados 2 mil 
preservativos e 2 mil fitas às 
trabalhadoras sexuais dessas 
localidades; nos prostíbulos, 
bares, boates e casas serão 
afixados 300 cartazes e 
distribuídas 3.300 ventarolas 
para serem utilizados nesse 
período de carnaval. 

A campanha prevista nos 
garimpos Pedras, Babaçu e 
Malvinas está prejudicada em 
razão das interdições em alguns 
trechos na rodovia que liga 
Marabá a Xinguara, no Pará. 

Por outro lado, em 

Imperatriz, além do trabalho a 
ser desenvolvido em pontos de 
freqüência de trabalhadoras 
sexuais, equipes de voluntários 
constituídas por agentes de 
saúde estarão trabalhando no 

Posto Fiscal próximo ao 
Conjunto Nova Vitória, em 
postos de gasolina, restaurantes^ / 

e aeroporto local. Nessas 
localidades, as equipes da Apra 
distribuirá 3 mil preservativos. 

■ Distribuição hoje 
No próximo sábado, uma equipe de oito voluntários coordenada 

pela doutora Márcia e Antonio Lisboa Medeiros visitará a área do 
CALÇADÀO, onde deverão afixar cartazes, distribuir 1.500 
ventarolas, 1.500 fitas e 2.000 preservativos. 

Em Açailândia, onde a Apra firmou convênio com a Prefeitura 
Municipal para desenvolvimento de dois projetos de prevenção à 
Aids, o voluntário Eduardo Hirata fará a distribuição de 400 
preservativos, doação de fitas, ventarolas e afixação de cartazes na 
PRAÇA DA RODOVIÁRIA, onde acontecerá o Carnaval do 
Papudinho. 

■ Recesso 
No período de 7 a 16 de fevereiro deste ano, a sede da Apra 

estará em recesso. Todos os multiplicadores e voluntários estarão 
atuando nas áreas orientando e informando sobre a Aids, além de 
distribuir material de campanha fornecido pelo Programa Nacional 
de DST/Aids, coordenado pelo doutor Pedro Chequer. 

M Porongatú 
Na quarta-feira de cinzas, o coordenador de Projetos da Apra, 

Osman Freitas, estará em audiência com o prefeito municipal de 
Porongatú (GO), oportunidade em que será discutida a implantação 
de projetos de prevenção à Aids, que serão desenvolvidos por uma 
equipe de voluntários da Apra. 

Hospital Santa Maria 

'Di. 'Ttcvioído- diaytu. me:723-1955 

O pioneiro da sa■de imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PDT pREpARA SEMÍNÁRÍO (JE 

foRMAÇÃO PolíliCA 

A Executiva Municipal cio Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), dirigida no momento por uma Direção Provisória, está 
detalhando para os dias 27^0 28 deste mês, a realização de 
importante seminário sobre formação política. Embora o local 
ainda não esteja definido, o horário das palestras será das 19hs 
às 21hs, segundo informa um dos membros do PDT, o Dr. Pedro 
Alves (Pedrinho da Cemar). 

PaIestrantes 

Pedro Alves informa também que, para o seminário de 
formação política que está sendo organizado pelos pedetistas 
locais, já estão confirmadas as presenças dos seguintes 
palestrantes: 

.Dr. Josemar Pinheiro, membro da Executiva Estadual do 
PDT, jornalista, suplente de deputado federal, advogado e 
assessor jurídico da Prefeitura de São Luís; 

. Dr. Jomar Fernandes, funcionário público do Estado e ex- 
candidato á prefeito de Imperatriz pelo Partido dos 
Trabalhadores (PI). 

Ü 

m 
Mercado 

Financeiro 

POUPANÇA 

Hoje  1,39% 

Ontem   1,38% 

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

UIír 

Semestral até 31 de junho de 97: 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

JANEIRO/97 RS 9 11 

UPC 

R$ RS 13,99 

DóIar 

:i; Paralelo  R$ 1.08 
:i: Turismo R$ 1.06 

Comercial  R$ 1.04 

Cotações de Sábado. 08/02/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem. 17. da BM&F: 

R$  11,55. 

SaLárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Dezembro/96 R$ 7,66 

OFerecímeinto 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax. pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

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

1400. 

E um terceiro palestrante cujo nome será confirmado nos 
próximos dias. 

Díreção Provísóría 

A Direção Provisória responsável no momento pelo Diretório 
Municipal do PDT em Imperatriz está assim constituída; 

. Dr. Pedro Alves (Cemar); Dr. Francisco Araújo (Farmácia 
Guimarães): Shikama, Lourival Fernandes e Adilson 
(Eletronorte) e Cícero eletricista. 

Vale o registro. 

Desíntrometría óssea 

pOR ullRASOM 

O Hospital Sta. Tereza, que acaba de ganhar novos amplos e 
confortáveis pavimenlos, está também colocando à disposição 
da população imperatrizense, o que existe de mais moderno em 
termos de equipamento para diagnóstico de Osteporose por 
Ultrasom. Trata-se do segundo aparelho desse porte, instalado 
em todo o Maranhão, depois da capital, São Luís. 

O equipamento está sob a responsabilidade da Dra. Ricardina 
Casanova, também especializada em Ginecologia, Obstetrícia e 
Ultrasonografia (721-21 e 721-6815). 

Sem ríscos para qEsiAiNTEs 

Dra. Ricardina explica que o equipamento serve para o 
diagnóstico de osteporose e risco de fratura e mede a 
quantificação e a flexibilidade óssea dos pacientes através do 
ultrasom, sendo um método inócuo, podendo ser feito por 
gestantes tantas vezes seja necessário. 

"A vantagem é que o diagnóstico é feito por ultrasom e não 
por radiologia convencional", acentua a conceituada Dra. 
Ricardina Casanova. 

Día do CráFíco 

Ontem, 07, transcorreu-se o Dia do Gráfico. Embora 
tardiamente, envio meus cumprimentos a todos os gráficos da 
cidade, em especial os amigos mais chegados. 

Vale o registro. 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Sta 
Mônica (721-4502); PEDIATRIA Hospital Nice 

Lobão (721-8174) OBSTETRÍCIA: Hospital 
Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento: FARMACIA DO ZEZÉ. na 

Rua Ceará, (723-2224), desejando a todos os 
clientes e amigos, muito sucesso. 

Aniversariantes (ACM) 

Aniversariantes 

(AC II) 

* Auvepar 

Locadora. 

Completa hoje mais 

um ano de fundação 

e recebe os parabéns e votos de 

continuado sucesso da ACI1 e do 

Feito à Mão Restaurante (self- 

serviede, churrasco no quilo e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Gatúlio Vargas, 

esquina d a rua Alagoas-cenlro. 

Fone: 721-3565. 
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Visita recente do engenheiro João Neto Franco, chefe 
do Departamento de Integração Escola/Empresa/ 
Comunidade do CEFET, ao secretário de Infra-estrutura, 
Jairo de Oliveira. O encontro girou sobre entendimentos 
a respeito do convênio entre a Prefeitura e o CEFET, 
visando o aproveitamento de estagiários dos cursos de 
Edificação, Saneamento e Eletro-EIetrônica, nos 
trabalhos afetos à Secretaria de Infra-estrutura, 
procurando valorizar a prata da casa. 

wl 
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Destaque também hoje, para o aniversário do Dr. Pedro 
Pereira da Costa Neto, diretor regional da Secretaria de 
Fazenda do Estado em Açailândia. O aniversariante (na 
foto com sua mulher Maria do Socorro Davi dos Santos), 
vai curtir a data e os dias de carnaval com a família em 
São Luís. Sócio especial do Marwel, o Dr. Pedro Neto 
recebe também os parabéns de todos que integram a 
tradicional escolinha de futebol de Imperatriz. (Foto: 
Moreira Silva). 

Ir 
m 

Humor 

Noite de núpeias. Depois de 

fazer amor pela primeira vez, 

a noiva fala pro noivo: 

— Querido, eu nunca 

imaginei que você tivesse um 

órgão tão pequeno! 

— Nem eu sabia — ele 

responde — que um dia teria 

de tocá-lo numa catedral! 

(Playboy/Jul/95). 

n Materiais para 
// / A ✓y/jescritório, escolar, 

\Af.lAÁÁz hnhinaç nara Fav bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Pdjtnoçâo em ç-rpel reportei ír.od 400) R$ 6,00 
, tsr a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 
I    / 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

■ rw** 

tu? SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clinica Lab. e Pet 

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

j 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

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

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CP.MV/TO - o204 
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Futebol Júniores 

América realiza amistoso no Tocantins 

A partida serve como preparação para o Campeonato de Juniores. que começa dia 23 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Amistoso 
O América Futebol Clube 

realiza amistoso boje, na 
cidade de Sítio Novo do 
Tocantins. A equipe está se 
preparando para o 
Campeonato de Juniores da 
temporada de 1997. A 
diretoria do clube já anunciou 
a contratação de uma 
comissão técnica e de vários 
jogadores conhecidos das 
categorias de base de 
Imperatriz. Entre os 
contratados o destaque está 
para o atacante Bebetinho, 
que vem sendo a grande 
revelação do time. 

Cafeteirão 
Fui informado pelo 

assessor de imprensa de João 
Lisboa, Renilson Souza, que 
o secretário da Sedei, 
Furípedes Batista, já fechou 
as portas do Estádio 
Cafeteirão para as devidas 
reformas. Eurípedes, que já 
fez parte do governo Sálvio 
Dino na gestão anterior, 
garantiu que o prefeito 
daquela cidade irá ter uma 
atenção especial para com o 
futebol da "Terra da 
Cameleira" e em especial 
com o Estádio Cafeteirão. 

Folga 
() elenco do Cavalo de Aço 

só retorna às atividades na 
próxima quinta-feira. Neste 
período a diretoria espera 
resolver todos os problemas 
do clube, assim como a 
contratação de jogadores e as 
reformas nos apartamentos, 
vestiários e no gramado. A 
grama do Frei Epifânio 
l)'Abadia irá receber um 
tratamento especial. No 

retorno das atividades os 
jogadores do Cavalo de Aço 
irão direto para a academia, 
onde estarão a disposição do 
professor Edmar Pereira. 

Campeonato Juniores 
Os dirigentes de clubes 

estão anunciando e se 
preparando para o 
Campeonato de Juniores, 
versão 1997. A princípio o 
presidente da LU). Anlonio 
Alves dos Santos, tinha 
anunciado o campeonato 
somente para o segundo 
semestre. Depois de uma 
conversa com o patrocinador, 
o campeonato foi antecipado 
para o inicio do calendário 
esportivo da entidade. 

Futebol feminino 
O futebol feminino vem 

ganhando seu espaço em 
Imperatriz. A primeira equipe 
de destaque dos últimos 
tempos foi o time das 
meninas de Davinópolis 
(antiga Vila Davi). Em 1993 
elas formaram uma grande 
equipe, quando realizaram 
até amistosos na preliminar 
dos jogos do Cavalo de Aço. 
Brevemente haverá um 
grandioso campeonato de 
futebol feminino no Centro 
de Treinamentos Salgado 
Filho. 

Convocação 
Aldair, Roberto Carlos, 

Mauro Silva, Flávio 
Conceição, Leonardo. 
Giovanni, Juninho e 
Ronaldinho já estão 
convocados pelo técnico 
Zagalo para o amistoso que 
será realizado em Goiânia, no 
próximo dia 2b de fevereiro. 

Loteria Esportiva 

Eis os jogos programados pelo concurso 

161 da Loteria Esportiva 

Jogo 01 - In ter de Limeira/SP x Corínthians/SP 

Jogo 02 - S. José/SP x Palmeiras/SP 

Jogo 03 - P. Santista/SP x S. Paulo/SP 

Jogo 04 - Botafogo/SP x P. Desportos/SP 

Jogo 05 - América/SP x Santos/SP 

Jogo 06 - Juventus/SP x Guarani/SP 

Jogo 07 - União S. Jõâo /SP x Rio Branco/SP 

Jogo 08 - Mogi-Mirim/SP x Araçatuba/SP 

Jogo 09 - Real Sociedad/ESP x Valência/ESP 

Jogo 10 - Zaragosa/ESP x Servilla/ESP 

Jogo 11 - Atl. Madrid/ESP x Compostela/ESP 

Jogo 12 - Desportivo/ESP x Celta/ESP 

Jogo 13 - Espanãol/ESP x Barcelona/ESP 

Visando a preparação da 
equipe para o Campeonato de 
Juniores da temporada de 97, 
a diretoria do América 
confirmou o amistoso diante da 
Seleção de Sítio Novo do 
Tocantins, que acontece hoje, 
às IbhOO, naquela cidade. 

A Seleção de Sítio Novo será 
um grande teste para o 
América, uma vez que na 
última semana o Volta Redonda 
perdeu de 9 a 0 para a mesma 
equipe. Os destaques do 
América para esta partida 
serão as presenças de Júnior 
Maranhão (Mirassol) e 
Ricardo (Rio Branco). Os dois 
jogadores estão passando 
férias com seus respectivos 
familiares em Imperatriz. 

Outro destaque será o 
volante Francisco, que 
recentemente foi aprovado na 
peneira do Rio Branco pelo 
experiente Diorley Cândido. () 
atacante Bebetinho, pretendido 

' por várias equipes de 
Imperatriz, também tem 
presença garantida, assim 
como o experiente meio- 
campista Nòga. 

A contratação do técnico 
Remiton foi uma das aquisições 
da diretoria para este 
campeonato. O treinador, que 
já dirigiu a equipe do Marwel, 
pretende mostrar agora um 
bom trabalho no América. 

■ Cavalo de Aço 
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Anu ric.i Futebol Clube aposta na juventude do elenco para o Campeonato de 97 

m Documentação 

Toda a documentação do América está sendo providenciada para que a equipe 

possa ser confirmada no Campeonato Amador de Juniores. O presidente da Liga, 

Antonio Alves dos Santos (Bareta), ainda este mês levará todas as documentações 

das equipes de Imperatriz para a Federação Maranhense de Futebol, por 

determinação do presidente Alberto Ferreira. Conforme as determinações daquela 

casa. todos os clubes tem que adquirir sua licença de funcionamento no primeiro 

semestre. 

Novidades só na próxima semana 

Sociedade Atlética Imperatriz realiza dois jogos 

fora de casa. em Caxias e Bacabal 
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O atacante Vadson. que é 
uma das grandes esperanças 
do futebol maranhense, poderá 
acertar com a diretoria da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
na próxima semana. () jogador 
pediu um prazo ao diretor de 
futebol, William Marinho, para 
poder resolver algumas 
pendências com seu ex-clube. 
No entanto, Vadson afirmou 
que deseja defender as cores 
do Cavalo de Aço na temporada 
de 1997. William Marinho 
disse à reportagem que ira 
estudar a proposta do jogador 
para então apresentar ao 
presidente do clube, 
empresário Conor Farias. 

Os treinos, conforme o 
técnico Isnad Antonio, irão 
continuar no Centro de 

Treinamentos Salgado Filho, 
gentilmente cedido para a 
diretoria do clube. O ex- 
vereador Salgado Filho, 
torcedor ferrenho do clube 
aproveita o tempo de folga para 
acompanhar de perto os 
treinamentos. 

Além de Vadson. o veterano 
1 Hnlio também não definiu ^ua 
situação O jogador tem 
recebido proposta de outros 
clubes, mas garante que prefere 
ficar em 1 mi >eratriz dt-vidi > est ar 
perto da família e o desejo de 
conquistar < > i iri meiro 1 ítuli»| tara 
o "mais querido". O zagueiro 
também participou da brilhante 
campanha do Cavalo de Aço na 
temporada de 93, quando foi 
vice-campeáo invergando a 
camisa do alvi-rubro.. 
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O meio-campo Vadson poderá acertar com a diretoria 

O professor Edmar Pereira, que trabalha a {wte 

física dos jogadores cavaiinos, também esta otimista 

acreditando que agora o time vai conseguir seu 

objetivo, que é conseguir levantar o troféu de campeão 

do Campeonato Estadual. Na reapresentação de 

quinta-feira. Edmar Pereira ira trabalhar com os 

jogadores em academia. Edmar Pereira espera 

também contar com a participação dos jogadores 

contratados. "Precisamos trabalhar esta moçada e a 

participação de todo o elenco é fundamental para o 

nosso trabalho**, disse Edmar Pereira. 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Slmplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 

t 



JORNAL CAPITAL Sábado, 08 de fevereiro de 1997 □ marketing ?*4 

1 
J 

j DOU CAPITA 

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

r yaaíi al ^aíld^ ^ ^ LFÍio 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

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 

CASTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyrd 

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

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

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fohe: (098) 722^1046 
^ Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MÁ ^ 

D PM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Piva's Bar 

Tucanu's 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 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayão - Fone: 721-3512 
Imperatriz-Maranhão 
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,?! Tudo em materiais para construção: tintas 
automotivas e muito mais. Confira as nossas 

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 

menor preço c o melhor atendimento 

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

x Imperatriz-Maranhão 

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

1.350,00 
2" Semi-nova, dois meses de uso 

Valor: R$ 1.850,00 
Tratar pelo fone: 977-4151 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-11 37 e 723-1 831 

T [# 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

v 721-2221 ^ 

UH1À0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Scdctezf nfaúcívHettfa /íntuefa 

Técnico em Contabilidade 
CRC 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 1° andar, sala 02 
x Celular: 977-1 669 - Imperatriz-Maranhão 

f 
VV:- 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 2Ó.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

k 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

■a: 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n? 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundq. 

Preço de ocasião. Os interessados falar^com 

Dilva - Fone; 721 -0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Oade d ante áe laz fmeàertte 

vm. 

aturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A- Fone: 723-1268 - Imperatriz -Maranhão 
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Treinador do Marília é 

assassinado com uma facada 

Zé Ota, treinador do Marília 

Futebol Clube, foi esfaqueado e morto na tarde de ontem 
Até agora só mistérios na 

morte do técnico Zé Ota, do 
Marília Futebol Clube. O 
treinador residia na Rua 
Estreita, 327, no bairro do 
Bacuri, em companhia do pais, 
José Custódio Barbosa e Maria 
Vieira Barbosa. 

José Ota Barbosa era 
maranhense, solteiro, 32 anos 
de idade, conhecido por todos 
os desportistas de Imperatriz, 
em especial pela torcida do 
Marília, por Zé Ota. Como 
jogador ele defendeu o gol da 
Seleção de Imperatriz por vários 
anos, conseguindo ser o 
destaque do time. 

Em 1990 Zé Ota aceitou 
convite para se transferir para 
o Marília Futebol Clube. No 
time, João Maurício e Manoel 
Cecílio lhe deram carta branca 
para montar uma boa equipe 
para as disputas das 
competições que fossem 
promovidas pela Liga 
Imperatrizense de Desportos. 

Só Campeonato de Juniorcs 
o treinador conseguiu ser 
bi campeão imperatrizense e na 
maioria das competições levou 
a equipe às finais do 
campeonato. Em 96 o Marília 
decidiu o título com a Sociedade 
Atlética Imperatriz, onde não 
conseguiu ser campeão, ficando 
portanto em segundo lugar 
naquele ano. 

Ilumilde c sempre bem 
humorado, o técnico Zé Ota foi 
conquistando aos poucos seus 
jogadores. Inimigo da violência, 
ele acabou morrendo com 
requintes de crueldade. 
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O treinador Zé Ota (lg em pé da esquerda para direita): muitos títulos para M.FC 

M O crime 
Foi volta das 14h()() da última quinta-feira, ele bebia com amigos e em dado momento deixou o 

local e foi para sua residência. Conforme informações de um vizinho, o elemento lhe aguardava 
dentro de sua própria casa, vindo a lhe desferir uma facada na altura do fígado. 

Esta mesma testemunha disse à reportagem que na hora que o assassino lhe aplicou o golpe 
ele chamou pelo nome de DEUS. Como não sabia o que estava acontecendo, o vizinho disse que 
não atendeu ao chamado de socorro de Zé Ota. Minutos depois uma outra vizinha disse que ele 
eslava gemendo como se estivesse sem forças para pedir socorro. 

Naquele momento o vizinho disse que invadiu a residência e que ele estava caído no chão e 
sagrando bastante. Socorrido, ele foi levado ã Clínica dos Acidentados, onde se submeteu a cirurgia. 
O médico José Edson, que acompanhou o paciente, disse que a facada atingiu por completo o 
fígado de Zé Ota, assim como outros órgãos. Por volta das lOhOO de ontem a reportagem manteve 
contato com aquela casa de saúde, onde fomos informados que a vítima estava reagindo, e que 
continuava sob observação médica. 

■ Não resistiu 
Já por volta das 14h00 tivemos a informação de que Ze Ota não ressistiu a cirurgia e acabou 

falecendo em um dos leitos da clinica. O corpo foi levado para a Funerária Perpétuo Socorro, 
onde foi aprontado e entregue ã família enlulada. O corpo de Zé Ota foi velado toda a noite de 
ontem na Escola José de Alencar, no bairro do Bacuri. O sepultamento acontece às lOhOO de 
hoje, onde os familiares, torcedores do Marília, diretoria, parentes e amigos irão lhe prestar as 
últimas homenagens. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos I 
Marly de Jesus Santos, 

maranhense, solteira, 
residente na Rua Principal, 
Parque Anhanguera, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo todos seus 
documentos, tais como; 
Carteira de Identidade Civil, 
Carteira de Reservista e 
outros. De acordo com o 
comunicante, os documentos 
foram perdidos no Setor 
Beira-Rio. 

Perda de documentos II 
Ovídio Mendes de Araújo, 

paraense, casado, residente 
na Praça Central do Parque 
Alvorada II, também perdeu 
todos seus documentos 
pessoais. De acordo com o 
queixoso, ele trafegava em 
uma bicicleta pela Avenida 
Babaçulândia, quando 
percebeu que a porla-cédula 
tinha caído do seu bolso, não 
sabendo o queixoso se caiu 
naquela avenida ou não. 

Arrombamento 
Os arrombamentos 

continuam acontecendo no 

centro e na periferia da 
cidade. O comerciante 
Robson de Almeida Júnior, 
maranhense, residente na 
RuaTiradentes, Vila Lobão, 
comunicou que elementos 
desconhecidos entraram 
pelo telhado de sua 
residência e retiraram 
vários objetos, como um 
televisor e um rádio portátil, 
uma máquina Olivett, entre 
outros objetos de pequenos 
valores. 

Furto de bike 
Ednair Damasceno 

Miranda, maranhense, 
estudante, comunicou que 
teve sua bicicleta Montain 
Bike roubada por um 
(demento desconhecido. De 
acordo com as informações 
da comunicante, a bicicleta 
estava estacionada em 
frente á residência d'" sua 
amiga Ana Paula, situada a 
Rua Godofredo Viana, 
quando foi levado por um 
elemento de cor morena, 
estatura mediana e de 
identidade ainda 
desconhecida. 

Plantão de Polícia 

Delegado: George Miranda 

Escrivão: Torquato 

Perito: Joacillo Magalhães 

Agentes: Carlos Sérgio, Valmir, Urbano eJocimar 

Comissário: Agusto Gabina 
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Respeite a vida. KHiiqtie o Canmvsd 

^ão ultrapasse o sinal. Quer morrer fi 

c?\v. e Jgalneário «Jnte ^lub 
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Neste Carnaval, a wnica batida é a do coração 

»JÜ 

Apòio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba DpM ■ Distribuidora dos produtos Marilan 

    Arcor e Trigo Fina 
Onde Você Estiver 


