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Prefeitura inicia pagamento 

dos servidores pelos garis 

O PMDB um rios 
l>artidos mais tradicionais 
<lo País c cm Unprralm Vom 
buscando alcançar sua 
mMor expressão, depois rie 
haver eleito o Executivo no 
último pkúlo municipal. 
Agwa a direção do 
preparà a eleição que vai 
< scolher o novo presidente 
rio PMDB na cidade, e já 
tem tr^s chaims em 
caifftKiuha; Sílvio Macíído, 
atuai síTrelário; rnardino 
Barbosa, um cios cardeais 
do PMDB e André Paulino, 
vereador eleito pèfla sigta, 

3A. 

■ Policia 

Rodoviária 

Operação 

Carnaval 

começa 

sexta-feira 

O inspetor João Kleber, da 
Polícia Rodoviária Federal, 
divulgou que a Operação 
Carnaval, que todo ano é 
deflagrada nessa época para 
conter os abusos do período 

■ carnavalesco, terá início no 
dia 7 de fevereiro utilizando 
dos dispositivos que vão 
flagrar os motoristas 
imprudentes, o bafômetro e 
o radar. O excesso de 
velocidade nesse trecho de 
jurisdição tem sido uma das 
causas freqüentes de 
acidentes. Página 8A. 

Indicadores 
J 

Dólar Comercial í 
Compra .RS 1.0197 t; 

Dólar Comercial i 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 

i Compra , R$ 1,034 ; 

i Dólar Paralelo 
: Venda RS 1.039 : 
i Dólar Turismo 
í Compra RS 1.0010 ; 

Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 i 
Ouro (g) 
Venda _ RS 12,57 : 

Poupança 
í Rendimento  - 1.1275% i 

i Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0.8247 ; 

: Salário Mínimo 
Outubro   RS 112,00 : 
Salário Família 
Valor , RS 7.66 1 

Foto Pinheiro - 721-7090 

n. 
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Os garis fizeram fila no pátio da Secretaria de Infra-Estrutura para receberem seus salários e décimo-terceiro 

Os cerca 470 garis que 
ficaram sem receber o décimo 
terceiro salário em dezembro, 
foram privilegiados nessa 23 

feira pela administração 
municipal e receberam o 
décimo junto com o pagamento 
de janeiro. O secretário Jairo 
de Oliveira - Infra-Estrutura - 
ficou satisfeito com o gesto do 
prefeito em privilegiar os 
diaristas, uma classe das mais 
humilde do funcionalismo 
municipal, que sempre é 
achatada e dessa vez acaba 
prestigiada pelo prefeito Ildon 
Marques. Vários garis 
acabaram confessando sua 
intranqüilidade com a 
indefinição a respeito do 
pagamento, principalmente em 
relação ao décimo terceiro que 
ficou prá trás desde o ano 
passado; agora manifestam sua 
tranqüilidade com a retomada 
do pagamento, e se declaram 
satisfeitos com essa decisão do 
prefeito em começar o 
pagamento dos servidores 
pelos garis. Página 2C. 

Município pode reassumir 

escolas estadualizadas 

■■HlPiililiP vír 

pPiiiil   

O prefeito Ildon Marques participou junto com o secretário de Educação, Agostinho 
Noleto do Seminário de Educação em São Luís 

Tanto o prefeito, Ildon 
Marques de Souza, quanto o 
secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, 
participaram do I Seminário 
de Cooperação e Parceria da 
Qualidade da Educação 
Básica, que aconteceu em São 
Luís nos dias 30 e 31 de 
janeiro. Durante o conclave, 
os administradores municipais 
de Imperatriz tiveram uma 

audiência com o secretário de 
Estado para a Educação, 
Gastão Vieira, no sentido de 
desenvolver uma parceria para 
que o município possa 
reassumir todas as escolas 
estadualizadas de primeiro 
grau, assumindo toda a rede 
pública de ensino básico. A 
intenção é atender a 65 mil 
alunos e deverá ter o apoio do 
Fundo de Desenvolvimento do 

Governo Federal, do Salário 
Educação e do Banco 
Mundial. A intenção do 
prefeito Ildon Marques é 
assumir o comando dessas 
escolas ainda esse ano, e 
deverá acontecer construção, 
reforma e ampliação em toda 
a rede de ensino com 
financiamentos 
governamentais e não- 
governamentais. Página 2C. 

Sedesc doa 

alimentos à Funac 

A solicitação foi feita pela 
juíza da Vara da Infância e da 
Juventude, Luzia Madeiro 
Nepomuceno, e prontamente 
atendida no último dia 27 de 
de janeiro, quando um lote de 

■ Futebol 

alimentação destinado a 
quinze menores infratrores 
internos da Fundação 
Nacional de Assitência à 
Criança, Funac, foi entregue 
à entidade. Página 2C. 

Cavalo de Aço treina 

em tempo integral 

A intensão do técnico 
Isnard Antonio, é alcançar um 
estágio de entrosamento em 
toda a equipe o mais rápido 
possível para que o time esteja 
em forma quando estrear no 
Campeonato Maranhense 

desse ano. Edmar Pereira 
está auxiliando o técnico 
Isnard nessa tarefa, ele que 
vem da campanha vitoriosa de 
93, quando o Cavalo de Aço foi 
vice-campeào de futebol do 
Maranhão. Página 6A. 

■ Legislativo Municipal 

Imperatriz também 

pensa em reeleição 

O presidente da Câmara, Valmir Izídio, não 

descartou a idéia de apresentar projeto mudando as 

regras do jogo da casa de Leis para que seja inserido 

em seu contexto um dos temas mais discutidos 

atualmente no País, a reeleição. A idéia poderá entrar 

em discussão já no retorno dos vereadores do recesso, 

aproveitando a onda que toma conta de todo o País 

provocada pelo Governo Federal. Página 3A. 

Decon vai fiscalizar 

Marwbao-; í , preço de combustíveis 

Página JC 

SOCIAL REGIONAL ESPORTE   

11 Feirar» no Timbira Açailandia vai ter "19 Perigosas faz fes»a Assaltantes levam 

■ 
Shopping 
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Sr. Editor: 
O que me levou a escrever 

para este jornal foi o falo de 
saber que somente 
denunciando as coisas erradas 
que vêm acontecendo em 
nosso município podemos 
modificá-las. 

Vejo que apesar das 
mudanças que conseguimos 
com a Revolução de Janeiro, 
ainda falta alguma coisa que 
precisamos moralizar no setor 
público. Mas o mais 
im portante de tudo é a gente 
acreditai- que está se trilhando 
o caminho certo; foi importante 
o Executivo dialogar com o 
Legislativo para aprovar a 
Reforma Administrativa. 

Não entendo porque um 
administrador da cidade não 
deveria prestar contas dos seus 
atos ao Legislativo se isso é 
mora] e constitucional. Se está 
tudo dentro da lei, não vejo 
motivo para que não seja 
realizado um diálogo constante 
entre os dois poderos para que 
toda a ixjpulação saiba o que 
foi definido em lermos de ação 
governamental no município, 
já que os vereadores são os 
representantes legítimos da 
sociedade, assim como o 
prefeito é seu administrador 
direto. 

Sabrina Valadares 
Bairro Três Poderes 

Sr Editor: 
Gostaria de lembrar às 

nossas autoridades que o 
inverno chegou, e com ele uma 
série de transtornos que só 
ainda existem por displicência 
das autoridades constituídas. 
As ruas e avenidas estão em 
péssimo estado de 
conservação e com a chegada 
da temporada de chuvas, é 
provável que mais uma vez 
fique intrafegáveis. 

E um verdadeiro absurdo 
que esta situação perdure por 
tanto tempo, quando sabemos 
que seria necessário apenas 
uma verba insignificante para 
que . o problema fosse 
resolvido de uma vez por 
todas. 

Sei que dentro de poucos 
meses, ou mesmo semanas, 
terei que encontrar um lugar 
para ficar até o final do 
inverno, mas isso não me 
preocupa, porquê sei que 
apesar de ter solução sei que 
o montante necessário para 
resolver este problema seria 
alto. Peço que pelo menos 
resolvam os problemas mais 
sérios, mas que requerem 
pouca verba. 

Acredito que pelo menos é 
possível. 

Maria da Paz 
Setor Be ira-Ri o 

Sr. Editor: 
Quero parabenizar a toda 

a equipe que compõe o Jornal 
Capital, principalmente a 
equipe de diagramadores, que 
conseguiu modificar a 
editoração eletrônica deste 
matutino, dando-lhe uma 
aparência mais bonita e 
elaborada. 

Inovar é algo que exigi* 
muita seriedade e 
competência. Parabéns a 
todos e torço para que outras 
mudanças deste nível sejam 
implantadas neste jornal, 
valorizando o que é nosso. 

Jairo Antonio 
Bairro União 
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Canário que acompanha 

coruja passa a dormir de 

cabeça pra baixo 

A ética dos empresários de comunicação 

essência, as leis se tornam 
verdadeiros sacrilégios. 

Ou ainda tem gente 
acreditando que este planeta é 
feito de ar, fogo, terra e água? 
Prefiro os elementos químicos, 
do hidrogênio ao urânio. 

Particularmente em 
Imperatriz, é comum esse ou 
aquele político, empresário, 
profissional liberal, reclamar 
dos jornalistas acerca de 
veiculação crítica de seus 
nomes, empresas e 
instituições. 

Salvo raras exceções, essas 
"ofensas" são admitidas e 
estimuladas pelos proprietários 
das empresas. Inclusive os 
elogios. quando sfro 
formulados. 

O mecanismo que 
transmitiria ética aos 
empresários de comunicação 
seria migrar o atual modelo de 
rádio e TV, baseado em 
grandes redes, para as 
televisões comunitárias, locais 
e interativas. Neste último 
caso, a proximidade com a 
população estabeleceria as 
condições para o empresariado 
tratasse de forma ética a notícia 
veiculada. 

Do ponto de vista dos 
jornais, o leitor precisa se 
habituar à visão crítica das 
linhas escritas observando a 
postura editorial do veículo. 

Sobre os filmes exibidos, é 
necessário descontar os 
objetivos aparentes do 
produtor e do respectivo 
diretor. 

Quem assiste ao filme. A 
Montanha... com visão crítica 
desconta, por exemplo, o 
"sonho americano" vendido 
pela Columbia Pictures, que* dá 
o papel do jornalista Mr. Tatum 
para Kirk Douglas, enquanto 
os proprietários das empresas 
jornalísticas são interpretados 
por medíocres atores. Tudo 
para passar a aparência e 
deixar o espectador indiferente 
ao âmago da questão. 

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

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu s de Comunicação 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

Promovido pela Comunic 
(Secretaria da Comunicação e 
da Cultura), o projeto A 
Imprensa em Tela teve sua 
pedra fundamental assentada 
na terça-feira, 28 de janeiro. O 
primeiro filme exibido, A 
Montanha dos Sete Abutres, 
tratou da ética dos jornalistas. 

Do ponto de vista da forma 
e da beleza das cenas, A 
Montanha ... mostrou porque 
a Columbia Pictures e Kirk 
Douglas são sinônimos de 
sucesso. 

Kirk (o jornalista Mr. 
Tatum), astro da Película, 
aparentava ter o papel 
essencial, violando seguidos 
códigos de ética jornalística e 
operando delitos que 
culminaram com a morte de 
um mineiro que agonizava sob 
uma mina de carvão. 

A essência de A 
Montanha..., no entanto, 
mostrava que a ambição 
desenfreada de Mr. Tatum 
tinha um belo e voraz 
combustível: os proprietários 
dos grandes jornais de Chicago 
e Nova York, que se 
interessavam pelo 
sensacionalismo como forma 
de aumentar suas vendas. Os 
magnatas da chamada grande 
imprensa ofereciam mil 
dólares por informações novas 
e exclusivas. 

Apenas Mr. Hoot, solitário 
ético, proprietário de um 
pequeno jornal em 
Albuquerque, negou-se 

terminantemente a aceitar 
qualquer matéria conseguida a 
troco de delitos ou de 
expedientes antiéticos. 

Nos tempos atuais, a ética 
dos jornalistas é discutida em 
lodo o globo. Porém, setores 
da sociedade ficam surdos 
quando o assunto é a ética dos 
donos de rádios, jornais e 
televisões. 

Quantos jornalistas podem, 
hoje, escrever o que pensam, 
em meio à multidão que é 
induzida pela direção das 
empresas a conseguir 
informações a qualquer custo? 

O Fantástico, exibido aos 
domingos na TV Globo, 
mostra, seguidamente, 
reportagens em que o 
entrevistado jamais imaginaria 
que uma câmera e um 
microfone gravam o "bate- 
papo em off. 

O jornalista que se nega a 
buscar a notícia a qualquer 
custo alegando ética tem seu 
emprego ameaçado. 

Ou seja, aparentemente é o 
jornalista o autor dessa ou 
daquela reportagem. Mas, na 
verdade, ó essencialmente a 
linha editorial do órgão de 
comunicação que determina o 
conteúdo das matérias. 

Aliás, o debate entre 
aparência e essência é antigo 
na filosofia. Durante séculos, 
metafísicos (os deuses da 
aparência) e dialéticos (os 
mortais da essência), 
consumiram-se em longos 
debates. O avanço científico 
prova que, sem o método de 
investigação baseado na 
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Carnaval 
Mais um ano que passa e 

Imperatriz fica sem o seu 
tradicional carnaval de rua. Os 
carnavalescos responsabilizam 
público jjela falta de incentivo 
(R$), inclusive com afirmações 
de que nunca houve na cidade 
uma verdadeira preocupação 
com os aspectos culturais 
desenvolvidos, entre eles o 
próprio carnaval. 

Talento 
Diz o ditado popular que 

quando há falta de dinheiro 
deve sobrar a criatividade. 
Esse é um aspecto da questão 
que deveria ser refletido pelos 
carnavalescos, que em todos 
os anos ficam na expectativa 
apenas da ajuda financeira do 
município, e muitas vezes na 
"última hora". 

Criatividade 
No Rio de Janeiro, assim 

como em outras grandes 
cidades onde o carnaval se 
constitui na maior festa 
popular brasileira, os 
carnavalescos começam os 
preparativos do carnaval 
seguinte logo na quarta-feira 
de cinzas, isto é, um dia 
depois de encerrado o 
período momesco. 

Devagar com o andor 
Tem muito suplente que 

está ficando afoito. Parece 
que está pisando em zinco 
quente, querendo apressar a 
saída de alguns vereadores 
para as secretarias. Seria bom 
lembrar que para o Ildão 
prefeito é prefeito; vereador 
é vereador; suplente é 
suplente e secretário é 
secretário. Devagar com o 
andor que o santo é de barro. 

Imperatriz 
Em Imperatriz tudo 

poderia acontecer da mesma 
forma: os carnavalescos 
teriam um ano para a compra 
e confecção de fantasia. 
Bastariam poucos recursos, 
todos os meses, para que a 
festa ficasse completa no 
momento do desfile. O poder 
público (lassaria a ser então 
apenas um parceiro, e não o 
agente financiador do carnaval. 

Histórico 
O Mitraismo, importado da 

Pérsia por Roma, muito bem 

aceito pelos soldados 
romanos, tinha um festival 
em dezembro, um Maligno, 
um Salvador nascido 
miraculosamente - Mitra, um 
deus - salvador, cujo 
nascimento era comemorado 
no dia 25 de dezembro — 
natalis solis invictis — 
(nascimento do sol 
invencível): O festival se 
constituía na realidade no 
carnaval romano, que se 
estende até os dias de hoje, 
não só no Brasil, mas em 
vários países europeus e 
nos Estados Unidos. 

Conceito 
Segundo vários 

historiadores, "o carnaval é 
uma festa paga, 
originariamente para 
cultuar deuses da Pérsia 
antiga, e posteriormente 
vários deuses romanos, 
assim como dos povos 
bárbaros que estavam 
invadindo Roma, mas 
sobretudo em relação a 
Milhra, que determinava a 
coincidência do natal com o 
carnaval. 

Pára-choque 
Apesar da irreverência e 

do vocabulário 
comprometedor, serve para 
reflexão o para-choque de 
caminhão com a frase: 
"remédio contra Aids é 
comida caseira". O fundo 
moral se revela altamente 
sério e poderia fazer muito 
mais efeito do que as 
c a m p a n h a s 
governamentais pelo uso da 
camisinha. 

Aniversário 
Ontem, dia 3 de 

fevereiro, o amigo e 
companheiro, jornalista 
Wilton Alves (Coquinho), 
completou 18 anos de 
Imperatriz, e como muitos 
outros "imperatrizenses", 
apesar dos relevantes 
serviços prestados à 
cidade, continuam sendo 
simples "forasteiros" aos 
olhos dos mais tradicionais 
filhos desta terra. 

Para meditação 
"Porque para Deus não 

haverá impossível em todas 
as suas promessas". (LC 
1-37) 
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Utilidade Pública 01/02/97 

Rófiria Mitir.ir m 
Dckeada de" Piamào 722-1287 
Corno dc Bombeiros 193 
Hospital d( PDntâo (Geral) Hospital Sta Isabel (721-6205) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) Hospital Sta Isabel (721-0205) 
Aeroporto 721-0662 
hstacâo de Trnn 723-2260 
Hemomat 722-2737 
Tropigás 721-1528 
Parã^is >21-1/95 
Alcóolicos Anônimos  721-7711 
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€ PMDB prepara convenção mumcip 

Ainda não foi marcada a data para que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro eleja nova Executiva Munic 

Côncavo & 

Convexo 
■ 

J 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

761 dias. E as obras 
excelência, a senhora vai ou 
não vai cumprir as suas 
promessas? Governadora, 
parece que está mesmo difícil 
para a senhora manter a sua 
palavra, porque até mesmo o 
leite que a senhora começou 
distribuindo para as famílias 
carentes com crianças 
pequenas ou idosos, está 
suspensa, pelo menos em 
Imperatriz e região e a 
população está querendo 
saber quando é que o leite 
gratuito volta a ser 
distribuído. Caso a senhora 
não s-aibq, excelência, este 
leite, mesmo pouco, ajuda 
muita essas famílias carentes 
que não têm condições para 
nada. 

Energia elétrica 
está mais cara 

Todos nós aguardávamos 
um aumento na tarifa de 
energia elétrica, o que 
ninguém esperava, é que o 
aumento fosse tão 
exorbitante. Não dá pra negar 
que um aumento de 70% é 
exagerado. Muitas pessoas, 
principalmente os 
empresários vão sentir o peso 
do acréscimo da tarifa no final 
do mês, quando receberem 
suas contas de luz. 

Carnaval 
da Vida 

Está chegando o momento 
do maior carnaval de todos os 
tempos da cidade de 
Imperatriz. O Carnaval da 
Vida, a ser realizado a partir 
de sábado no Bic, Balneário 
Iate Clube, vai ser o maior 
evento carnavalesco jamais 
visto pelos imperatrizenses. 
Ao som de Pinduca e banda, 
com 18 componentes, 6 
instrumentais de sopro e 
mais as mulatas de Belém do 
Pará, o salão de baile vai pegar 
fogo. E pra manter esse clima 
de festa em todo o complexo, 
no pátio tem o Boi Elétrico de 
Chiquinho França, Luís 
Carlos üias, Erasmo Dibel e 
outras feras da música 
imperatrizense, e mais, o Trio 
Elétrico TucaniLs pra 
ninguém ficar parado, porque 
neste carnaval a única batida 
é a do coração. Carnaval da 
Vida é BIC! 

Carnaval 
no BIC 

Os antigos sócios dos 
extintos clubes Balneário 

Estância do Recreio e Poli 
Esportivo Sociedade Atlética 
Imperatriz, que tiverem 
regularizado a sua situação 
junto ao escritório do clube, 
já podem receber as suas 
carteiras de sócios na 
secretariado clube, localizada 
no edifício Antenor Bastos, ao 
lado da prefeitura municipal. 

A direção do Bic pede aos 
sócios que não deixem tudo 
para a última hora, para evitar 
que haja qualquer tipo de 
tumulto e ou aborrecimentos 
tanto para os sócios quanto 
para a direção do clube. 

Semáforos 
com defeito 

Os semáforos nas ruas da 
cidade de Imperatriz já 
começam mais uma vez a 
apresentar defeitos. Ontem, 
por exemplo, um semáforo 
num cruzamento perigoso da 
avenida Getúlio Vargas 
passou o dia inteiro apagado, 
provocando confusão para 
motoristas e pedestres, e 
ainda por cima, aumentando 
os riscos de acidentes. Está 
aí o alerta para as autoridades 
competentes, está na hora de 
fazer uma revisão nos 
semáforos da cidade. 

Mec envia livros à 
Imperatriz 

A Fundação Nacional do 
Estudante (FAE) acaba de 
enviar para Imperatriz 
trezentas caixas de livros 
paradidáticos, de educação 
ambiental e disciplinares. A 
iniciativa é parte do Projeto 
Nordeste, os livros serão 
entregues aos estudantes da 
1° a 4o série da rede 
municipal, logo que o ano 
letivo for aberto. 

O secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, informa 
que "cada escola vai ter em 
seu poder um verdadeiro 
acervo da literatura infantil, 
além de atlas geográficos, 
enciclopédias, clássicos da 
literatura mundial e muitos 
outros. 

Prefeitura 
da alimentação 

Atendendo a solicitação da 
juíza da Vara da Infância e da 
Juventude, Luzia.Madeiro 
Nepomuceno, a Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário repassou, um 
lote de alimentação destinado 
a quinze menores infratores 
internos da Fundação 
Nacional de Assistência à 
Criança (Funac). 

O Secretário Municipal do 
PMDB de Imperatriz, Sílvio 
Macedo, está preparando a 
convenção municipal do Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro para eleição da nova 
presidência ihunicipal 

Sílvio adiantou que já existem 
duas chapas que deverão 
concorrer à presidência do 
partido em Imperatriz; uma, 
seria encabeçada por ele 
mesmo, Sílvio Macedo, que 
pretende alçar de secretário a 
presidente, e a outra, que traz 
como candidato a presidente 
um dos cardeais do partido em 
Imperatriz, Bernardino 
Barbosa. A tradição de grande 
partido brasileiro traz anseios 
para uma nova presidência em 
transformar o PMDB regional 
numa grande expressão, 
acompanhando ^ a 
representatividade nacional, já 
que, apesar da importância da 
sigla, ainda não se consegue 
eleger, por razões óbvias, 
número de deputados pela 
região tocantina a ponto de 
alcançar expressão. 

Imperatriz tem o Executivo 
eleito pelo Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro, PMDB, que acabou 
levando Ildon Marques à 
prefeitura municipal sem que a 
sigla fosse tão siginificativa para 
a empreitada, mas de qualquer 
forma é um Executivo Municipal 
de expressão pela significância 
da cidade, a segunda do estado, 
e o PMDB é governo, muito 
embora o próprio prefeito não 
releve essa questão a plano 
destacado. 

A questão de disputas 
dentro do PMDB não é 
novidade e agora, com a 
proximidade da convenção 
municipal, os ânimos devem 
ficar ainda mais exaltados já que 
o partido é como uma paixão 
onde seus membros, 
combatidos ou combatentes, 
insistem em permanecer 
dissidentes dentro do partido a 
deixá-lo; ou então permanecer 
como força atuante dentro da 
política regida de qualquer 
forma, mas desde tjue seja 
PMDB Paulino, candidato a presidência 

■ André Paulino, uma ovelha quase negra 
O médico e vereador André Paulino já alardeou que pretende alcançar a presidência do PMDB e deve deflagrar campanha a partir de 

agora já que o secretário do partido acaba de anunciar a convenção. André é um membro político atuante, controvertido e polêmico, onde 
seu destaque prima pela controvérsia e tem planos e idéias próprias para todos os seguimentos a que se aventura, ou se candidata. 

André Paulino ainda não confirmou candidatura mas sua assessoria, e ele própria, não vem negando tal pretensão; o incrível é que até 
agora o próprio PMDB ainda não saiba dessa pretensão, já que André é um membro ativo do partido. Ele também é encarado dentro do 
PMDB com reservas por seus posicionamentos que já o levou a se alinhar, em passado recente, como líder do Governo Davi Alves Silva 1 n» • r-vT,.     1 +—;„+„i—♦—1ao Executivo Municipal. André 

i pontaria, afinal, o partido ainda 
pleito municipal. 

■ Legislativo de Imperatriz 

Câmara já pensa na reeleição 

Aproveitando o gancho federal, o presidente Valmir Izídio quer estudar a 

reeleição para o Legislativo imperatrizense 

BI 

i ■ 

matéria que deverá ser estudada 
pela casa. Ainda falta a iniciativa 
do pontapé inicial, o que poderá 
ocorrer logo no início do período 
legislativo, aproveitando a 
discussão a nível nacional que 
vem alcançando também a 
simpatia dos brasileiros, 
aproveitando para não suscitar 
maiores polêmicas e também, 
como afirmou Valmir Izídio, com 

espaço condescendente para 
que haja novos postulantes ao 
cargo, sem o casuísmo vigente 
na situação federal atual. 

Ainda não existe um 
posicionamento dos vereadores 
a respeito do assunto, porém, no 
tocante a questão nacional, pode- 
se afirmar que a grande maioria 
dos edis imperatrizenses é a 
favor da reeleição. 

Valmir Izídio, presidente do Legislativo 
Desde que a Assembléia 

Legislativa do Estado acabou 
aprovando e já exercendo a 
reeleição para a presidência da 
casa que o assunto vem tomando 
conta em vários Legislativos 
Municipais maranhenses. 

Imperatriz, a segunda cidade 

do estado, não poderia ficar atrás 
e marchar no retrocesso da 
história, ou na retaguarda, já que 
todo o país discute exatamente 
esse tema. O presidente do 
Legislativo, Valmir Izídio, já falou 
sobre o assunto ainda de maneira 
tímida, mas vê com simpatia a 

■ Reeleição pode virar símbolo de 

democracia 
Falar em liberdade de expressão era como primar pela própria 

democracia, uma utopia inalçavel e inatingível, tangida pelas 
vertentes políticas do casuísmo eleitoral. Todo mundo é livre no 
Brasil para se expressar desde que não atinja os governantes. A 
reeleição vem reverter essa situação e colocar exatamente os 
governantes, tão criticados, tão degladiados e combatidos em 
primeiro plano, na expressão máxima do "show", do espetáculo. 

Nada melhor do que o país paralisar a reforma da Constituição 
para discutir a reeleição. Nada melhor do que parar a Reforma 
Agrária para discutir a reeleição. Afinal, diz Fernando Henrique 
Cardoso, "Ele" precisa da reeleição para as reformas sociais que 
estão sendo anunciadas mas até agora não saíram do papel, afinal, 
como bom professor de Sociologia, o que presidente tem 
conseguido mesmo é demonstrar sua maior habilidade, lidar com 
teorias. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus/funcionários. 

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

O fracasso de uma administração 

O governo maranhense não saiu do papel colorido das propagandas 

que anunciam a fantasia de um povo 

O presente que a governado- 
ra Roseana Sarney deu para o 
povo foi um aumento na taxa de 
água de setenta por cento. A 
Caema é um jxíço sem fundo de 
dinheiro a exemplo da Cemar 
que, na época da greve dos 
eletricitários acabaram lavando • 
roupa suja, como as regionais 
que simplesmente não dão ex- 
plicações de onde vai parar o di- 
nheiro coletado com os consu- 
midores. 

A Caema, da mesma forma, 
é um fundo inexplicável de cole- 
tar dinheiro e não se sabe para 
onde vai. Existe também uma 
maneira "sui generis" de se fa- 
zer política com a Caema e com 
a Cemar; um político privilegia- 
do pelo Palácio do Governo, aca- 
ba premiando comunidades in- 
teiras com o "consumo estima- 
do", ou seja, paga-se o mínimo. 
Como agora esse mínimo nem 
mesmo é mais cobrado, então 
não se paga nada. Conclusão; 
comunidades do estado inteiro 
acabam tendo que arcar com 
déficit gerado nestas localidades 
que, além de tudo. tem como 
objetivo não beneficiar esses lo- 
cais, mas garantir votos para 
suas reeleições. 

■ Sinalização 

■ Sem prestar contas 

Não existe qualquer prestação de contas dc quanto o Estado 

^ , , -         
deileits que Justificam todas as ações, eomo no caso do Maranhão, 
do corte de recursos, principalmente })ara regiões como Impera&iz 
que, desde que RoA unaíussumiunão viu niais nenhum tostão do 
Estado. S | 

Opr< íblrmaé nu< • < > Estad< > nx-ebe recursosdo Governofederal 
para seiem repassíidos para a saúde prtíK i{«alinente. e isso nao 
acontece. prejudk-atMlo todoum povo que luta para acreditar num 
governo mau intensionado eiKTvmocom sua gente que morre 
ivis filas de ho^iítais» - pronto-socorros, quando tc-m|>rot!to-socorros 
para serem atendidos, sem que o Governo Estadual nmnifeste 
quakluer responsabílklãde coift a questão social ou segurança 
ixíbliat, por exemplo. Para onde vai o dinheiro que chega para o 
Inss? Para onde vai o t gnheiro do St !S que n» > vera para Imjjerai ríz? 
Cadê o Prt^rama# tóte? Cadê as estrailas asfaltadas? *N e < v t ♦ ? • ,1, / -Lk I ^ • 

USOUhSC 
mostrar obras fantasmas como uma suposta estrada que- estara 
cortando todo o centro sul do Maranhão, completamente 
pavimentada, sinaKzada, como se fosse primeiro mundo. Essa foi 
uma mentira tão grande que esse filme veiculou HO máximo uns 
dois dias e sumiu. Assim é o governo de Roseana Sarney. uma 
grande mentira, Como essa, por exemplo, de querer fazer o i «ovo 
acreditar que, as finanças do Estado c^stâo saneadas e jH>r isso nã» > 
tem dinheiro; justifica-se a torne do povo com a elegância da; 
burguesia 
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Semáforos continuam 

apresentando defeitos 

Apesar de contar com uma equipe designada 

apenas para fiscalização dos semáforos, um 

sinaleiro todo um dia com defeito e sem 

manutenção 

Nessa segunda-feira, 
pelo menos o semáforo do 
cruzamento da rua Pará com 
a Getúlio Vargas, em 
Imperatriz, acabou 
causando bastante 
transtorno aos motoristas 
que passavam pelo local. 
Muitos não sabiam do 
defeito do sinaleiro e 
acabava ficando num indo e 
vindo esperando o sinal se 
acender até que acabavam 
optando por arriscar quando 
diminuía o fluxo na Getúlio 
Vargas. 

O Departamento 
Municipal de Trânsito, DMT, 
vem desenvolvendo, desde 
o início de janeiro, uma 
vigilância permanente sobre 
os semáforos, 
providenciando manutenção 
e reparos regulares. No 
entanto, nessa segunda- 
feira, nenhum técnico do 
DMT apareceu para 
consertar o defeito daquele 
semáforo, ou providenciar a 
troca, já que seria de bom 
arbítrio o Departamento ter 
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sinaleiros era estoque para funcionando e até o final da 
defeitos mais renitentes. segunda-feira não conseguiu 

O Secretário Jairo de solucionar o problema do 
Oliveira garantiu que os sinaleiro da Pará com a 
semáforos estariam Getúlio Vargas. 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 13 de 

Novembro, 1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Social 

Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 

Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

líí Pagina 3B ■ 

J 

. 
í- 

m 

m 
m 

/ mm W y-i 1 

ÉHi ■ 

sociedade 

imperatrizense 

Página 2B 

O dia-a-dia e os principais | 
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Terça-feira, 04 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Gil Carvalho 

Carnaval 
da 

Vida 

Tem muita gente se 
preparando para brincar o 
Carnaval da Vida. Inclusive já 
estão se organizando alguns 
blocos que deverão marcar 
presença no Balneário Iate 
Club com bastante animação; 
dentre esses grupos 
entusiasmados estão alguns 
profissionais da imprensa 
que já estão escolhendo o 

"abadá". 

Asses soria 

Até agora não dá para 
reclamar da Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. Os 
release's estão saindo em cima 
e prestigiando toda a imprensa, 
isso é importante para um bom 
trabalho de divulgação. 
Também pudera, o qqe tem de 
gente boa no time do 
Secretário Edmilson Sanches 

não tá no gibi. Eu aproveito 
para mandar um cheiro para a 
"Dina". 

Comitê 
de 

^ Imprensa 

O pessoal que faz cobertura 
dos trabalhos do legislativo 
imperatrizense não vê a hora 
de começar a pegar no batente. 
Com os vereadores em recesso 
não se tem muito o que fazer; 
no entanto, depois do carnaval, 
a coisa deve esquentar e aí o 
pessoal está esperando as 
reformas para a sala da 
imprensa que já começa a ficar 
apertada e. principalmente, a 
melhoria no atendimento aos 
profissionais que fazem a 
imprensa de Imperatriz. 
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Essa galera da imprensa merece destaque na coluna, Por Dentro da Imprensa 
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Aries 
n 

Gêmeos 

Aproveite a pequena concentação 
de planetas em signos da terra para 
concentrar suas forças em atividades 
que possam lhe trazer resulaldos 
práticos imediatos. 

Número de Sorte: 09. 

A energia concentrada em Touro 
indica queda em sua energia vital. 
Fatos e situações inesperadas podem 
osorrer. Independentemente de sua 
vontade, não haverá como interferir. 

Número de Sorte: 27. 

Leão -O- Libra Sagitário Aquário 

Aproveite para dar um novo passo 
em sua carreira, tomar providências 
práticas e necessárias para que as 
coisas comecem a avançar nessa área. 
Número de Sorte: 4.'). 

Processos de transformação 
interior são ativados pela energia 
concentrada em Touro. Desbobertas, 
reveleções e segredos podem vir à tona 
nos próximos dias. 

Número de Sorte: 32. 

A energia ejúpter em Capricórnio 
indica um processo de expansão e 
crescimento material, mas qualquer 
gesto de exagero ou um "passo maior 
que a ixerna" pode prejudicar sua situação. 
Vá cora calma. Número de Sorte: 25. 

Quanto mais você puder 
aproveitar os momentos de 
privacidade, melhor será seu 
desempenho nas horas realmente 
necessárias. 

Número de Sorte: 31. 

Touro Câncer Virgem Escorpião ^ Capricórnio Oq Peixes 

Õ sol brilha era seu signo, 
trazendo renovações e condições 
para que você possa superar 
qualquer tipo de dificuldade. 

Numero de Sorte: 87. 

Não perca tempo esperando que os 
outros aprovem ou incentivem suas 
decisões. Procure levar adiante seus 
próprios projetos, sem depender da 
aceitação externa 

Numero de Sorte: 30. 

A capacidade de analisar sua 
própria situação com objetividade será 
maior nesta semana. Se puder sair e 
divertir-se bastante, melhor ainda. Uma 
viagem lhe fara muito bem! 

Número de Sorte: 07. 

T rabalhar em conjunto ou buscar 
apoio numa pessoa ou relação especial 
será muito importante esta semana. 
Evite situações de conflito, 
concentrando-se apenas no que é 
preciso fazer. Número de Sorte: 17. 

Boa fase para quem quer ter filhos * 
ou simplesmente apaixonar-se 
perdidamente. A forte influência de 
Touro pode trazer sorte ou melhorar a 
disposição, principalmente de quem ê 
casado. Número de Sorte; 65. 

Procure avaliar seus problemas 
com o máximo de objetividade, mas 
sem esperar soluções milagrosas que 
possam resolvê-los 
instantaneamente. 

Número de Sorte: 55. 
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TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 
TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 
05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 

Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A Programar) 
17:OOSúpermarkel (com Ricardo 

Corte Real) 
17:30 Programa Silvia Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Força Total (A Programar) 
23:30 Sessão Nocaute 
00:30 Gente de Expressão (com 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 
06:00 O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11:55 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 0 Rádio na TV 
14:15 Bill Body 
15:15 O Agente G 

•"16:30 O Mundo de Beakman 
17:00 Cidade Alerta 
18:30 Jornal da Record 
18:05 Cidade Alerta 
19:15 Informe São Paulo 
19:30 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência 
23:00 25» Hora 
00:00 Palavra de Vida 
02:30 Jesus Verdade 
05:00 Despertar da Fé 

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

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

Sistema TucaniTs de 
Comunicação 

05:10 Programa Ecumênico 
05:15 Telecurso Profissionalizante 
05:30 Telecurso 2000- 2" Grau 
05:45 Telecurso 2000- 1® Grau 
06:00 Bom Dia Imperatriz 
06:30 Bom Dia Brasil 
07:30 TV Colosso 
10:00 Angel Mix 
11:00 Mirante Meio Dia 
11:30 Globo Esporte 
11:50 Jornal do Maranhão 1» Edição 
12:15 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
13:10 Vale a Pena Ver de Novo - 

Mulhres de Areia 
14:40 Sessão da Tarde' 
16:45 Malhação 
17:20 Anjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 23 Eklição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 O Rei do Gado 
21:10 Terça Nobre- 
22:10 Intercine 
00:10 Jornal da Globo 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 SamuraPlVarriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando òs Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Márcia Peltier Pesquisa 

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

Agente 86 - Controle Mental 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 

Modelos 
11 ;50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força Bruta 
- Anjos da Mort * 
21:10-Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão - Missão 
Suicida 



2B'□ social/imperatriz □ Terça-feira 04 de fevereiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Capital 

Social 

Linda Veioso 

Garota competente 

Quem deu um verdadeiro show de capacidade e inteligência 

foi Soraya Peixoto Soares, filha dos amigos Franciscano e Maria 

Soares. A competente garota passou no vestibular para 

Odontologia, Farmácia e Biomedicina na capital paulista. 
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Carnaval de Olinda 

O amigo Dr. Roberto - Posseidon - viajando para Recife essa 

semana, onde irá curtir o grande carnaval de Olinda. 

Dupla perfeita 

Maria Luíza Thiago e Sílvia Fleringer, dupla perfeita e de muito 

bom gosto, agora trabalhando em parceria. As amigas 

pretendem mostrar esse grande trabalho e o que há de mais 

belo, como perfeitas decoradoras. 

Aprovada 

Keyla Denadai é mais uma jovem de nossa sociedade que 

obteve grande sucesso no vestibular para o curso de Psicologia, 

pela Faculdade Mackenzie de São Paulo. Parabéns à Keyla pela 

grande conquista alcançada. 

Promoção 

A amiga Teka Veioso está com uma verdadeira promoção de 

preços baixos em suas lojas no Timbira Shopping e no Imperatriz 

Shopping. Confira de perto os preços arrasadores. 

Bate-papo 

Vereador Cadinhos Amorim com Dr. 

Umberto - engenheiro agrônomo - em um 

descontraído bate-papo no Timbira Shopping, 

quando prestigiavam a l9 Feirarte. 

Visitando 

Vereadora Sofia Oliveira e suas assessoras, Fernanda Calado 

e Nalva, quando visitavam a L Feirarte no Timbira Shopping. 

Confira o close das amigas em companhia de Dulce. 
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M. M, Jóias Óticos 

3ua melhor jóiay aom melKo^ pmço 

25%  

ds desconto seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721-0560 

Imperatriz Maranhão 

Todos ps itens em promoção durante 

o período de férias 

Barra Graiiile 

Moleri^is de Coiislrijfôo 

?A melhor opção para sua construção 
FRANGOS. 

PEIXES E FRIOS 

ATACADO E VAREJO 

-JPegQai&iJjíUco,! 

|Ét7| esquina 

coin|Benedíto 

Leite 

Fone: 

721-0861 
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I 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Acontece 
As dez horas desta 

quarta-feira o presidente da 
Câmara dos deputados Luiz 
Eduardo Magalhães do PFL 
da Bahia vai abrir a sessão 
que definirá o nome do seu 
sucessor no cargo para um 
mandato de dois anos. 

Luiz Eduardo vai 
estipular um tempo para que 
os três candidatos na 
disputa, Michel Temer 
(PMDB) Viana (PPB) e 
Wilson Campos (PSDB) 
tenham a chance de fazer os 
últimos discursos em busca 
dos votos. A escolha do 
presidente e dos demais 
componentes da mesa pode 
ser feita em um único turno. 

Opção 
ü presidente Fernando 

Henrique Cardoso disse 
que se fosse deputado 
votaria em Michael Temer 
para presidente da Câmara. 
A declaração do presidente 
foi feita na região Serrana 
de Petrópoles antes de 
encerrar a estada de três 
dias ao Rio de janeiro. 
Fernando Henrique disse 
ainda que todos os 
candidatos são bons. 

Animais 
na pista 

A permanência dos 
animais nas principais ruas 
da cidade está causando o 
maior transtorno a 
população imperatrizense. 

Os donos dos animais são os 
principais responsáveis pela 
irresponsabilidade. Apesar do 
grande número de acidentes 
registrados nos últimos 
meses nos distritos policiais 
de Imperatriz nenhuma 
atitude foi tomada para punir 
os culpados. Na ultima 
semana mais um ser humano 
foi vítima da 
irresponsabilidade 
trânsito. 

no 

Chuvas 
Pequenos e grandes 

agricultores estão satisfeitos 
com as chuvas que tem caído 
na Região Tocanlina. O arroz 
segundo o ponto de vista dos 
produtores poderá bater 
recorde na safra deste ano. O 
medo de muitos agricultores 
é que as chuvas se 
continuarem intensas sem 
promover uma estiagem 
poderá promover perdas, mas 
por enquanto tudo é 
otimismo. 

Velho Bil 
O veterano Bil continua 

sendo destaque nas principais 
emissoras de Rádio e 
Televisão do País. Jogando no 
interior goiano Bil vem 
conseguindo ser um dos 
grandes destaques do 
Ilumbiara que vem fazendo 
um bom início de 
campeonato. 

No último domingo ao ser 
exibido para todo Brasil pela 

Rede Globo, o veterano Bil 
com a camisa.do Cavalo de 
Aço mostrava ser uma 
menino. Sempre otimista ele 
aos quarenta e dois anos 
ainda tem muito o que 
mostrar para está rapaziada 
que está começando agora e 
£1 não tem mais pernas. 

Reunião 
A Reunião do Conselho 

Arbitrai da Federação 
Maranhense de Futebol que 
será realizada hoje em São 
Luís irá decidir o futuro do 
Campeonato Estadual da 
Temporada de 97. O diretor 
de futebol da Sociedade 
Atlética Imperatriz William 
Marinho viaja hoje para a 
capital do estado onde irá 
representar d Cavalo de Aço. 
Os diretores do Tocantins 
Esporte Clube também 
afirmaram a reportagem que 
estarão na reunião. Conforme 
o presidente Alberto Ferreira 
o time pode até participar do 
campeonato mas antes terá 
que quitar todo o débito junto 
a FMF. William Marinho 
também deverá trazer de São 
Luis uma posição com relação 
a situação do atacante 
Romildo que defendeu as 
cores do MAC- Maranhão 
Atlético Clube no último 
Campeonato Maranhense, 
que foi conquistado pelo BFC- 
Bacabal Esporte Clube. 

Audácia 
Os assaltantes continuam 

cada vez mais audaciosos. Na 
madrugada do último 
domingo arrombaram a janela 
da Igreja Católica de João 
Lisboa e levaram vários 
objetos entre eles o som que 
transmitia a missa daquela 
Igreja. 

Ondas Curtas 

F ai grande Gil... 

Não gostei do que andei ouvindo por ai... 

Não falte ao trabalho para seu patrão não perceber que você não faz falta. 

Virgem que riqueza II 

Recebemos na tarde de ontem a visita de companheiro da crônica esportiva de Goiás... 

De passagem por Imperatriz Carlos Antonio aproveitou para conhecer o STC 

Cadinhos ainda está tendo o previlégio de narrar os gols do veterano Bil 

Como Carlinhos viaja somente hoje um alô para a galera da Rádio São Francisco 

Os larápios não estão respeitando nem as Igrejas 

lavaram tudo da Igreja Católica de João Lisboa 

Neste Carnaval a única batida é a do coração 

Demerval "o Moreno" já fez o primeiro coletivo 

Ele também foi contratado para reformar o time do Cavalo de Aço...E Cavalo 

BIC...BIC...BIC 

No carnaval da vida...O Pinduca vira o bicho 

Quer morrer filhá" da put... 

Pax...Pax...Pax.. 

José Filho...guiado por DEUS 

Vereador Arnaldo Alencar...Além de legislar, exerce suas funções como médico 

O bom dia de hoje ê para o quase vereador Adailton (SMC), 

DECI NA IMPRENSA 

O encontro que será realizado 
em João Lisboa nos dias 5, (i, e 7 é 
mais uma iniciativa que serve de 
exemplo para toda sociedade 
organizada que predsa avaliar os 
efeitos de projetos que são 
anunciados como a salvação da 
economia e o progresso da região. 

Adiscussãoé necessáriaixjrque 

segundo Cosmo Rodrigues de 
Araújo o preço i)ago ivira esse 
progresso | xxíeestá sendo muito 
alto. Ele descarta inclusive que as 
seqüelas deixadas pelo projeto 
Celmar por exemplo, são 
maquiadas e transformados em 
sucessos e vantagens para a 
região. 

Mtforíedade 

Os FanftasMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

02- Demostradores 

de venda 

01- Caseiro 

10-Vendedoras 

03- Vendedores 

externos 

01- Cozinheira 

06-Domestica 

01- Técnico em 

eletrônica 

02-Auxiliares de 

frentista 

01-Secretária. 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

□s por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 
 i : uÉü 
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Código de barras 
A introdução do sistema 

de código de barras para o 
controle de patrimônio 
acabou com a possibilidade 
de extravio dos bens do 
Senado Federal, algo 
considerado quase 
impossível diante da 
necessidade de vigilância de 
42.516 bens num conjunto 
arquitetônico com mais de 
100 gabinetes, dezenas de 
auditórios, plenários, um 
prédio de 28 andares e 
freqüentado diariamente por 
milhares de funcionários e 
visitantes. 

A informação é do 
primeiro-secretário, senador 
Odacir Soares, que recebeu 
o relatório de um ano de 
funcionamento do novo 
sistema, dando por concluída 
uma missão até então 
"considerada impossível". 

Falhas 
O antigo sistema de 

controle apresentava 
inúmeras falhas. Com o 
tempo, as plaquetas afixadas 
nos bens dificultavam a 
visualização numérica, dando 
então origem a erros no 
inventário. Não havia 
conscientização dos 
funcionários responsáveis 
pelos bens. A movimentação 
dos bens era feita sem a 
devida comunicação prévia à 
Diretoria de Patrimônio. 
Uma plaqueta avariada ou 
desaparecida era substituída 
por outra com número 
diferente, criando um 
patrimônio fantasma jamais 
localizado. 

feita ao plenário pelo 
senador Freitas Neto (PFL- 
PI). O senador apelou ao 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso para que 
destine verbas para 
melhoria das rodovias 
piauienses. 

Riscos 
O Governo Federal foi 

advertido para os riscos que 
corre o Brasil com a "ação 
inescrupulosa" de entidades 
não-governamentais e 
agências estrangeiras no 
controle da natalidade no 
País. Foi pedido ao 
presidente que "assuma 
definitivamente o comando 
do planejamento familiar, de 
modo a resguardar a 
dignidade da família 
brasileira e a soberania 
nacional". 

Estatística 
A Organização Mundial 

de Saúde prevê que no ano 
2020 cerca de 32 milhões de 
brasileiros terão mais de 60 
anos, enquanto especialistas 
brasileiros apontam os 
efeitos perversos do 
envelhecimento abrupto da 
população. As preocupações 
imediatas voltam-se, 
naturalmente', para os 
sistemas de saúde e de 
previdência. E muito mais 
oneroso para o País cuidar 
de idosos do que de uma 
geração jovem. 

Sem alterações 
Odacir explicou que o 

novo sistema de código de 
barras por leitura ótica 
impossibilita alterações por 
desgaste ou falsificação. Para 
completar, 100% dos 
funcionários com cargo de 
chefia assinam lermos de 
responsabilidade sobre os 
bens sob sua tutela. Assim 
mesmo, qualquer 
movimentação dos bens tem 
de ser obrigatoriamente 
comunicada à Diretoria do 
Patrimônio. 

Mais importante ainda, 
observou o senador, é que na 
seção de Patrimônio, onde 
antes havia carência de 
pessoal para o controle dos 
bens, hoje há funcionários 
em número adequado às 
necessidades do serviço, 
sem que tenha aumentado o 
número de servidores. 

Opinião I 
O Estado brasileiro não 

vem prestando serviços 
públicos eficientes e de boa 
qualidade, apesar da grande 
carga de impostos que a 
população e as empresas são 

-obrigadas a pagar. O 
"vandalismo" tomou conta 
do País e todos os serviços 
públicos foram atingidos 
pela "falta de competência e 
pela corrupção". 
Reorganizar moralmente o 
País é a saída para se 
conquistar eficiência dos 
serviços públicos no Brasil 
e não simplesmente 
privatizar. E preçiso também 
modernizar setores 
importantes do listado, 
profissionalizar os serviços 
através de treinamentos e 
pagar salários mais 
decentes. 

Rodovias 
Os senadores e deputados 

federais do Piauí reuniram-se 
com o ministro dos 
Transportes, Alcides 
Saldanha, e com o diretor- 
geral do DNER, Maurício 
Borges, quando pediram a 
recuperação de rodovias 
federais .que passam pelo 
Estado. A comunicação foi 

Opinião II 
O sistema de saúde 

desmoronou, a rede de 
transporte foi reduzida a 
sucata e o sistema 
educacional público a 
baixíssimos níveis de 
qualidade. Nesse drama 
nacional, as camadas mais 
pobres da população são as 
mais prejudicadas e as que 
mais contribuem com os 
cofres públicos. Os 
impostos indiretos oneram 
mais o bolso dos brasileiros 
de baixa renda do que o dos 
mais ricos. 

Garis recebem salários 

Prefeito prioriza os humildes diaristas da Secretaria da Infra-Estrutura 

ím 

ú 

Jíüro de Oliveira quer cumprira risca a determinação do prefeito 

Os cerca de 470 garis que 
ficaram sem receber o décimo- 
terceiro salário em dezembro 
passado foram agraciados com 
o pagamento, ontem, 
juntamente com o salário de 
janeiro, conforme o prefeito 
Ddon Marques havia anunciado 
na semana passada. 

O secretário da Infra- 
Estrutura, Jairo de Oliveira, 
observou que a atitude do 
prefeito Ildon Marques de 
começar o pagamento pelos 
diaristas representa o resgate 
da valorização do ser humano. 
"Com isso, Ildon tributa maior 
valor aos mais humildes", 
declarou. (O secretário 
aproveitou o acontecimento 
para anunciar que em breve 
todos os garis serão 
uniformizadqg.) 

Satisfação geral 
A categoria já havia 

manifestado apoio ao prefeito 
há pouco mais de um mês e, 
nesta segunda-feira, durante o 
recebimento dos salários, 
reconheceu como positiva a 
prioridade que o prefeito 
dispensou à classe. 

Francisco Feitosa Rocha, 36, 
conta que se encontrava numa 

situação de desespero diante da 
indefinição quanto ao 
pagamento. "Mas já estou 
tranqüilo. Não só eu, mas todos 
nós estamos satisfeitos. Agora 
a coisa é prá valer. Afinal, o 
prefeito sempre tratou a coisa 
pública com seriedade", 
animou-se. 

Há oito anos na Secretaria da 
Infra-Estrutura, Luiza Silva 
Rocha, 52, só agora, a exemplo 
de quando Ildon foi interventor, 
recebe seu décimo-terceiro. 
"Estou feliz por receber o que 
não me foi pago em dezembro", 
comentou. 

Izete Silva Martins, 48, 
também se disse satisfeita. 
"Graças a Deus!", exclamou. 
"Foi Deus quem mandou esse 
prefeito para nós todos. Eu o 
chamo de lindo. O nome dele é 
Ildon, mas para mim é lindo", 
enfatizou. 

Elogios ao governo como 
um todo foram feitos pelo 
diarista Regino dos Santos, 35, 
que já tinha o décimo-terceiro 
de 96 como perdido. "Com 
competência, ele e sua 
administração souberam 
resgatar a nossa esperança", 
concluiu. 

Imperatriz pode reassumir 

escolas estadualizadas 

Promover profundas 
melhorias no ensino público 
maranhense - foi o principal 
objetivo do / Seminário de 
Cooperação e Parceria da 
Qualidade da Educação Básica, 
promovido, nos dias 30 e 31. 
pela Secretaria Estadual da 
Educação (Seeduc), em São 
Luís. 

O evento discutiu a 
viabilização de recursos para A 
execução conjunta das 
medidas necessárias a maior 
integração das redes municipal 
e estadual do ensino, visando 
à melhoria da qualidade do 
ensino público. 

Representando Imperatriz, 
participaram o prefeito Ildon 
Marques e o secretário da 
Educação. Agostinho Nolelo 
Soares, que fizeram uma 
avaliaçao positiva do conclave. 

Durante o encontro, Ildon 
Marques e Agostinho Nolelo 
se reuniram com o secretário 
estadual da Educação. Gaslão 
Dias Vieira, com o qual 
trataram da parceria entre o 
Estado e o município e da 
possibilidade de Imperatriz 
assumir o comando de todas 
as escolas do primeiro grau 
ainda em 1997, unificando a 
rede pública fundamental. 

A rede deverá atender a 65 
mil estudantes e terá apoio do 
Fundo de Desenvolvimento do 
Governo Federal, d») Salário- 
Educação e do Banco 
Mundial, A construção, 
ampliação e reforma das 
escolas municipais serão 
financiadas com verbas 
procedentes de convênios com 
organizações governamentais 
e não-governamentais. 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Agostinho \oJrto confia no potencial do município 

Sedesct doa alimentação à Funac 
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Sofia Oliveira: "parceria trará bons resultados 

Atendendo a solicitação 
da juiza da Vara da Infância 
e da Juventude, Luzia 
Madeiro Nepomuceno, a 
Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário repassou, no 
dia 27 de janeiro, um lote de 
alimentação destinado a 
quinze menores infratores 
internos da Fundação 
Nacional de Assistência à 
Criança (Funac). 

"Nós procuramos, da 
melhor maneira possível e 

dentro das nossas 
limitações, atender ao 

■pedido da juíza Luzia 
Nepomuceno", explicou 
Sofia Oliveira, titular da 
pasta. "E o fizemos 
atendendo a determinação 
do prefeito Ildon Marques, 
também sensível ao pedido 
formulado em benefício das 
crianças", acrescentou. 

Dessa forma, concluiu, a 
secretária, a alimentação 
desses menores está 
garantida por vários dias. 

Expresso Acailandia 

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

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia. São Luís, Teresina, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá. Goiânia. Anápolis, Brasília e Vitória. 
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Açailândia vai receber 

"Primeiro Emprego" 

Recepcionado, na última 
sexta-feira, pelo prefeito 
Deusdedith Sampaio, 
secretários municipais e 
vereadores de Açailândia, por 
ocasião de uma visita de rotina 
a obras da Secretaria do Estado 
da Cidadania e Solidaridade, o 
seu titular, César Viana, 
aproveitou a entrevista 
coletiva, que concedeu à 
imprensa, para anunciar que o 
Governo Estadual vai 
implantar, até o final de abril 
próximo, o programa "Meu 
Primeiro Emprego", que já foi 
efetivado com grande sucesso, 
em São Luís e Imperatriz. 

Recebido no gabinete do 
prefeito Deusdedith Sampaio, 
o secretário César Viana foi 
homenageado, logo após, com 
almoço num dos restaurantes 
típicos da cidade. Ato seguinte, 
secretário, prefeito e comitiva, 
se dirigiram ao distrito de 
Pequiá, onde foi efetuada a 
inspeção final da construção de 
uma estrada de 10 quillômetros 
que liga o Pequiá ao povoado 
Sombra: da Tarde. A seguir, a 
comitiva visitou alguns poços 
artesianos que estão sendo 
perfurados no mesmo distrito 

I 

a 

m 

1 11 

i 

O 

César Viana, secretário de Estado da Solidariedade e Cidadania 

e, de lá mesmo, o secretário destino ao município de Santa 
prosseguiu viagem com Inês, por via rodoviária. 

Mec envia livros ao município 

A Fundação Nacional do 
Estudante (FAE) acaba de 
enviar para Imperatriz 
trezentas caixas de livros 
paradidáticos, de educação 
ambiental e disciplinares. A 
iniciativa é parte do Projeto 
Nordeste, criado pelo 
Ministério da Educação e 
Cultura (Mec), com o objetivo 
de incrementar o ensino 
público em todo o País. 

Os livros serão entregues 
aos estudantes da 1" à 4ã 

séries da rede municipal de 
ensino, assim que o ano letivo 
for aberto. 

O secretário de Educação, 
Agostinho Noleto Soares, 
informa que "cada escola vai 
ter em seu poder um 
verdadeiro acervo da 
literatura infantil brasileira", 
que vai proporcionar às 
crianças conhecer trabalhos 
de vários autores, como Pedro 
Bloch, Marta Suplicy, Marina 
Colassanti, Ruth Rocha, 

Fernando Pessoa e Ana Maria 
Machado, dentre outros. 

O Mec enviou também, 
nesta primeira remessa, atlas 
geográficos, enciclopédias, 
coleções de dramaturgia 
iníanto-juvenil, sobre 
educação sexual e clássicos 
da literatura mundial, como: 
Robin Hood, Rapunzel, 
Branca de Neve e os Sete 
Anões, Gato de Botas, Os 
Cavaleiros daTávola Redonda 
e Moby Dick. 

Decon fiscaliza preços de combustíveis 

Postos serão obrigados a 

cumprir as normas de comercialização do DNC 

Em parceria com a 
Superintendência Nacional de 
Abastecimento (Sunab), a 
Defensoria do Consumidor 
(Decon) realizou, nos dias 23 
e 24 de janeiro, mais uma 
pesquisa de preços, desta vez 
no comércio de combustíveis, 
e constatou diferença de até 
10,87% por litro, no caso do 
álcool. O Decon é vinculado à 

Secretaria do Desenvolvimento 
Rural fez também um trabalho 
de fiscalização em todos os 
postos de gasolina da cidade. 
De acordo com o diretor do 
órgão, João Marques da Silva, 
as irregularidades mais 
comuns foi a ausência da 
indicação do preço dos 
combustíveis e de outros 
produtos expostos à venda. 

como aditivos, água mineral, 
óleos lubrificantes e 
refrigerantes. 

Todos os postos foram 
orientados e advertidos sobre 
o cumprimento das normas de 
comercialização do 
Departamento Nacional de 
Combustíveis (DNC) e da 
Sunab, num prazo máximo de 
oito dias. 

Programa Habítaçior 

Por ocasião da entrevista 
coletiva, concedida à 
imprensa, César Viana 
deixou bem claro o empenho 
da governadora Roseana 
Sarney "em ajudar a 
administração do prefeito 
Deusdedith Sampaio, por 
reconhecer nele uma das 
mais vibrantes lideranças 
políticas da nova geração". 
Ele também áproveitou para 

anunciar que "dentro dos 
próximos meses, estaremos 
implantando o Programa 
Habitacional, que visa fornecer 
casa própria às famílias 
carentes de Açailândia. 

Na mesma oportunidade, 
César Viana lembrou que sua 
Secretaria já destinou recursos 
para o programa de 
atendimento aos idosos do 
município, afirmando ainda que 

yè com muita sati 
disposição do p 
Deusdedith Sampaio ei;; .azer 
com que seu município retome 
a vocação desenvolvimentista; 
"e nós estaremos sempre a 
seu inteiro dispor para que 
sejamos partes deste esforço, 
que somente trará benefícios 
ao povo açailandense e ao 
Maranhão como um todo", 
afirmou César Viana. 

Senadores de Itinga recebem salários 
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Fundação SE SP reabre atendimento 
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MèQÉSMÊfc ^' COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR .. 
- UM PROJETO DE VIDA - V 

22s ANO DE FUNOIONAMENTCT 

Direção: Vânia Lúcia da Cunha SADbi 
Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho   

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

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

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

1 2 A 3a SÉRÍE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCE1RAO 

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

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por 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/Jardlm 1 101,10 101,10   
Jardim I1/29 Série 111,20 111,20 
39 e 49 Série 121.40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131,50   
2= Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10   

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRÀPÀ! 

Você lambem vai darvçae! 

i 
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Carnaval da Vida no BIC 

10\ííáutn e Jgnnda e o Jgoi ^létrieo Ae 

^rnsmo ^ibcl, ^£,u\x ^«rCos ^ins e 

(2hiquinho 
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Caixa mostra que inadimplência está caindo 

A Caixa Econômica Federal 
divulgou, hoje, relatório sobre as 
negociações dos 185 mil 622 
contratos do Programa de Ação 
Imediata de Habitação-PATIH, 
iniciadas em outubro de 96, 
depois de ter sido constatado, 
em julho, que 100 mil 375 
estavam inadimplentes. No 
conceito da Caixa, são 
considerados inadimplentes 
vantagens, como prestação de 
R$ 54,00, reajuste anual, 
comprometimento de renda 
limitado a 47% do salário mínimo. 

Em outubro, o número de 
contratos inadimplentes caiu 
para 85 mil.e 730,46,19% e para 
79 mil 527, em novembro, 
42,70%. 

A Caixa reafirmou as 
vantagens oferecidas aos 
mutuários — inadimplentes ou 
inadimplentes — que 
adquiriram imóveis no PAIH e 
que se encontram em 
dificuldades para o pagamento 
das prestações: 

1 — consolidação da dívida 
em atraso, com dispensa de 
todos os encargos moratórios; 

2 — recalculo da prestação 
de amortização e de juros; 

3 — manutenção dos valores 
de prêmio de seguro e 
contribuição mensal ao FCVS; 

4 — novo encargo mensal 

limitado a 46% do valor do 
salários mínimo; 

5 — prestação mensal de R$ 
54,00; 

6 — reajuste anual da 
prestação a cada mês de maio, 
com vigência a partir de junho; 

7 — saldo residual não 
coberto pelo FCVS, de 
reponsabilidade do mutuário, 
podendo ser refmanciado em até 
cinco anos. 

Sérgio Cutolo admitiu que o 
elevado nível de inadimplência 
do PAU 1 decorreu, entre outros, 
dos seguintes fatores: 

1 — empreendimentos de 
grande porte, sem 
dimensionamento da demanda; 

2 — custo final dos 
empreendimentos onerados 
pelo alongamento dos 
cronogramas de obra, 
contigenciamento do FGTS e 
incidência de valores elevados 
de infra-estrutura e urbanização; 

3 — perfil dos compradores 
formado por população de baixa 
renda, predominado muluários 
sem vínculo empregatício 
(autônomos); 

4 — ocupação irregular das 
unidades, através de sucessivas 
transferências do mutuários 
original para terceiros (venda de 
chaves), sem interveniência da 
Caixa; 

5 — estímulo ao 
inadimplemento, resultante da 
convivência entre mutuários e 
invasores/ocupantes; 

6 — mobilização política de 
grupos contrários a medidas 
voltados para regularização das 
situações e solução do problema. 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA 
MILITAR DE IMPERATRIZ-MA E AÇAILÂNDIA 

Fundada era 27 de janeiro de igOi) C.G.C. (Kl.840.964/00111-48 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital de convoGação, a "ARCSPMIA" convida todos os Cabos e 

Soldados lotados no 3o BPM e .6' Cl/PM, para uma Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se nas dependências desta Entidade, no ilia 06 de fevereiro de 1997. às 16h00 
em primeira convocação ou às 16h30min em segunda convocação com qualquer número 
de sócios presentes, a Assembléia Geral Ordinária será realizada na Rua Luís 
Domingues. 348-B, Centro, conforme a seguinte ordem do Edital: 

a) Criação do SEGl RO SAÚDE; 
b) Relatório do Presidente do Conselho Administrativo; 
c) Leitura, fliscussãoeaprovação das cláusulas estatutárias do SEGl RO SAI DE; 
d) Assuntos gerais da classe. 

Imperatriz-MA., 31 de janeiro de 1997 
JOSUÉ LOPES MALA 
SI) PM PRESIDENTE 

ROTEIKO PARA LKGAUZACAO DF, OfíRAS R 
C IN CESSÃO DE LICENÇAS NA SECREFARIA DE INFRA- 

ESTRUTURA DA PREFEITURA MIJNÍCIPAI. DE 

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 matricula da obra. Dependendo da complexidade da obra os projeto 
deverão ser aprovados também pelo corpo de bombeiros. O técnico contratado orientará 
o cliente. Após essas providências o cliente se dirigirá a Secretaria de Infra-Estrutura 
para o encaminhamento dos projetos, anexando também a documentação do terreno, 
para analise da divisão de cadastro Imobiliário da Prefeitura. Estando os projetos e a 
documentação em ordem será expedido o documento para pagamento das taxas e 
impostos e posteriormente expedido o Alvará de. Construção. 

— Durante o período de execução da obra, a mesma estará sujeita a fiscalização 
periódica, sendo a primeira para a liberação dos baldrames, e para definição do nivel 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 HABITE-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 da CND, solicitará a liberação do 
IIABri E-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 IJGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 
O cliente interessadi > na obtenção deste serviço se dirigirá a CAEMA para solicitação 

das ligações e de posse do termo de vistoria emitido pela CAEMA, o cliente anexará a 
quitação do IFTU do imóvel a ser beneficiado e solicitará junto à Secretaria de Infra- 
Estrutura. 

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

do imóvel na Secretaria de Infra-Estrutura, a qual consultara 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 para definição do número — 24 horas 
— Pagamento das taxas e liberação da certidão — 24 horas 
ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE TÚ MULOS, CAPELAS E MAUSOLÉUS 
O interessado na construção de TÚMULOS. CAPELAS E MAUSOLÉUS, em 

cemitérios públicos, solicitará a licença mediante a apresentação da Certidão de Óbito 
edo endereço da cova a ser beneficiada, que é fornecido pelo administrador do cemitério. 

Qualquer cidadão poderá liwevemente 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 taxas — 24 horas 
— Expedição de Alvará — 24 horas 
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Va brincar o carnaval em São Luís-MA 

Saídas diariamente às 

09h20 

19h30 
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Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Cena Política 
Semana passada, 03:00h da 

madrugada, o médico 
Dcusdete Sampaio, prefeito de 
Açailândia, foi acordado por 
um eleitor desesperado. 
Contou-lhe o correligionário 
que sua mulher, em dores de 
parto, encontrava-se em 
hospital da vizinha cidade sem 
poder dar à luz em face da 
ausência de um profissional da 
medicina na casa de saúde. 
Sem carro na garagem, 
Deusdete trocou de roupa, 
montou no varão da bicicleta 
do eleitor e foi realizar o 
trabalho de obstetra. E por 
essas e outras que o ex- 
deputado estadual chegou ao 
Poder Executivo com votação 
expressiva. 

Mim os 
Abandonados durante a 

campanha, os novos prefeitos 
maranhenses estão 
merecendo tratamento vip por 
parte do Palácio I^i Roque. 
Quase semanalmente os 
executivos são convidados 
para viajens a São Ijjís, onde 
ouvem conversas animadoras 
sobre projetos e serviços 
oferecidos pelo Governo do 
Estado. Roseana Sarney está 
mesmo disposta a garantir a 
reeleição em 98. 

Favoritos 
Dificilmente o senador 

Anlonio Carlos 
Magalhães (PFL) deixará de 
ser eleito presidente do 
Senado. Michel 
Temer(PMDB) tem tudo para 
vencer o pleito pela 
Presidência da Câmara. O 
apoio recebido de FHC vem 
sendo decisivo para as 
campanhas de ambos. 

Tradição 
Para não fugir à regra, o 

Carnaval deve ser brincado 
sob chuva em Imperatriz. Nos 
últimos dias vem chovendo 
diariamente. 

Perguntinha 
Quem ousará enfrentar 

José Sarney, pai , em 98, na 
briga pela vaga de senador pelo 
Maranhão? 

Frisson 
Servidores municipais não 

estáveis começam a temer o 
virtual desemprego, enquanto 
candidatos às vagas do serviço 
público local se preparam para 
realizarem o concurso público 
oficiosamente anunciado para 
os próximos meses. 

Ralo 
Municipalizar é, em tese, 

idéia excelente. Mas há que se 
criar mecanismos de 
fiscalização capazes de coibir 
prováveis abusos na 
manipulação de recursos 

repassados pela União às 
Prefeituras. 

Ainda Não 
Ao contrário do que se 

esperava, dificilmente 
Imperatriz ganhará os 
primeiros cursos 
universitários privados em 97. 
Até o momento o Ministério 
da Educação não deu seu aval 
ao projeto de criação de uma 
universidade particular na 
cidade. O que é lamentável, 
haja vista a carência na oferta 
de vagas no ensino de 
terceiro grau em termos 
locais. 

Regra Nova 
Com a reeleição 

praticamente aprovada, a 
tradicional alternância de 
poder nos municípios 
tocantinos se dará com mais 
vagar. Dez entre dez prefeitos 
pretenderão ficar oito anos no 
Poder. Quem for de uma faixa 
etária mais avançada não irá 
apoiar facilmente um 
correligionário. As brigas 
pelas indicações de 
candidaturas nos partidos, 
por conseqüência, serão mais 
acirradas doravante. 

Contra 
Líder do PPB, o senador 

Epitácio Cafeteira já antecipou 
que votará contra a emenda da 
reeleição no Senado. 
Francisco Escórcio e Edison 
Lobão, os outros 
representantes do Maranhão 
na Câmara Alta, fecham com 
a emenda governamental. 
Mesmo se sabendo que o 
último pretende recandidatar- 
se a governador no próximo 
ano. A reeleição, se aprovada, 
fortalecerá a governadora 
Roseana Sarney, que pertence 
ao mesmo PFL lobanista. 

Teto Solar 
Mototaxista não gosta de 

inverno. 

Demanda Maior 
A rede pública não oferece 

todas as vagas pretendidas 
pelos estudantes de baixo 
poder aquisitivo. Está um deus 
nos acuda conseguir uma vaga 
no segundo e até no primeiro 
grau. 

Como Sempre 
O PMDB vai sofrer 

fraturas na eleição de seus 
novos dirigentes municipais. 

Bandeira 
O vereador Simplício Zuza 

anuncia que elegerá como 
uma das prioridades de seu 
mandato a aprovação de um 
novo Regimento Interno para 
a Câmara. I lã nos o Legislativo 
ressente-se da necessidade de 
um Regimento mais adequado 
à nova conjuntura municipal. 

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

* 

M LEÃO DE OURO 

FONE: 

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

em Expressão 

Soraya Luiza 

Coleção 

A colunista pisou na bola quando divulgou nesse espaço que o 

Centro Diversionário Gigantão estaria proporcionando aos foliões 

açailandenses, quatro dias de folia com a Banda Sintonia. Ao 

contrário das quatro noites, o clube estará fazendo apenas a abertura 

do Carnaval 97, dia 07, no aniversário de dois anos da Saint Tropez, 

proporcionando ao seu público uma terceira pista, que irá rolar muitos 

embalos e gente bonita. 

Reabertura 

O prefeito Deusdete Sampaio vem cumprindo as suas prometas de 

campanha, principalmente no que se refere a saúde pública municipal. 

A prova disso é a nova dinâmica que o setor, através da sua Secretaria 

da Saúde, que tem como titular da pasta o competentissimo médico 

Dalvadisio Santos (foto abaixo). Hoje por exemplo, a comunidade da 

Cidade do Ferro estará recebendo, a partir das 09h00, a reabertura do 

atendimento laboratorial no Hospital Municipal - Fsesp, com as 

consultas e curatrivos emergenciais. O hospital também estará 

efetuando internações especificas como Aid^, Tuberculose e 

Hanseniase. 
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Atendimento 

Embora com uma agenda agitadissima, o prefeito Deusdete 

Sampaio encontra tempo para exercer sua atividade de médico. Hoje, 

a partir das lOhOO, o médico Dr. Deusdete Sampaio estará atendendo 

seus pacientes no Hospital Municipal. Além de Deusdete, outros 

profissionais da área da saúde estarão também prestando atendimento 

à comunidade. 

Todas as atenções da galera "teen" da Cidade do Ferro estão 

voltadas para o Bloco Trapofolia, que tem sido o assunto preferido das 

rodas de bate-papo em todo cantinho da cidade. E por falar em 

Trapofolia, as camisas para as quatro noites do maior espetáculo da 

terra, nessa temporada carnavalesca, já estão a venda no O Boticário, 

Água de Cheiro e no QG - antiga Comercial Wanderson. É bom 

reservar logo a sua se você preferir um agito com gente bonita da terra. 
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Piiineinhdinvi e seavtárii deEconomia deítinga, Nancy Guimarães 

Comu 

execução prii 

o Baile do Hawaiano, 

realizado no último 

sábado na 2001 

Disco Show, mereceu 

destaque pela sua 

organização. Aliás, a 

2001 estava 

simplesmente 

belíssima em uma 

ornamentação 

tipicamente 

hawaiana, regada a 

muitas frutas e gente 

bonita. Pena que a 

sociedade 

açailandense não 

tenha comparecido 

em massa para 

prestigiar uma das 

noites mais gostosas 

e animadas da 

temporada. 

Aníveifigríou 

O último 31 foi dia de beijar e abraçar a nossa querida amigá Josélia 

Ataide - Jô - que por sinal foi literalmente surpreendida por um grupo 

de amigas, à frente a primeira-dama Rosane Sampaio. Por sinal foi 

uma das comemorações mais alegres e descontraídas, onde os largos 

sorrisos reinavam, e a rainha da festa era pura felicidade. Aqui fica 

também os nossos mais sinceros votos de felicidades. 

B092 notícias 

Por ocasião da visita do secretário César Viana, na última sexta- 

feira, a Açailândia, o secretário deixou bem claro o empenho da 

governadora Roseana Sarney em ajudar a administração do prefeito 

Deusdete Sampaio, por reconhecer nele uma das mais vibrantes 

lideranças políticas da nova geração. Em sua visita ainda anunciou que 

dentro dos próximos meses que estará implantando o Programa 

Habitacional, que vai fornecer casa própria para as famílias carentes. 

Outra grande novidade será a implantação do 1° emprego, que deverá 

funcionar até o final de abril. 
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O charme e a simpatia do casal Maria do Socorro e FIávio coelho, curtindo a noitada 

Qarruivftl do J^opudinho 

Programação: 

óos^blocos-SmfTn/n9A^ThnnC' a' C0m-0 f mb°llca e 0 desfile da rainha do Carnaval/95, com a presença das autoridades locais; Dia 09/02 - às 20h00 - Desfile 

primeiros colocados ^Blocos e Fantasias)^30 ; 013 ^ ^ " DeSfÍle ^ fan,aSÍaS (MaSCUlÍn0 6 FemÍnín0); Dia 11/02 " àS 201,00 " Desfile dos 
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Administração municipal 

Prefeitura será informatizada 

Programa de informatização da Prefeitura de Imperatriz foi lançado na Associação Comercial e Industrial 

Técnico em informática mostra vantagens que informática trará aos serviços da Prefeitura 

A Prefeitura de 
Imperatriz vai implementar 
sistemas e controles 
informatidos de diversas 
áreas, absorvendo 
experiências bem sucedidas 
de outras administrações 
municipais, através de um 
processo conhecido como 
benchmarking (experiências 
de sucesso adaptadas a 
outras realidades). "Não se 
deve inventar novamente a 
roda", declarou o prefeito 
Ildon Marques a esse 
respeito. Ele também 
destacou as mudanças que 
estão acontecendo no mundo 
e a importância do 
conhecimento e da 
informatização. 

A administração municipal 
vai implantar, em suas 
unidades, computadores de 
última geração, como 
pentium e pró-pentium, 
interligados em rede. Esses " 
equipamentos dinamizam os 
processos administrativos, 
como emissão de alvarás, 
certidões, tributos e taxas, 
que hoje demora dias e 
poderá ser feito em minutos. 
Será possível, por exemplo, 
ter relatórios selecionados 
dos contribuintes de uma 
mesma rua sem desperdício 
de tempo. 

Mas não será somente o 

r 

m® 

Ismael A. Cantarela, Joseleno R. \rilela (consultor de informática) e prefeito Ildon Marques 

setor administrativo que 
ganhará com a 
informatização. O 
desempenho das secretarias 
também será mais 
satisfatório.- A Secretaria da 
Educação, por exemplo, que 
tem um grande número de 
professores e alunos, terá 
um cadastro mais eficiente, 

detectar problemas. 
A informatização também 

contribuirá para a 
diminuição do grande 
volume de papéis que 
inundam as repartições e a 
desbürocratização dos 
serviços prestados ao 
contribuinte, que terá 
informações precisas no 

o fluxo de informações será , menor tempo possível, 
maior e será mais fácil Hoje. a Prefeitura já 

conta com algumas 
unidades informatizadas e 
com o trabalho que Ildon 
Marques pretende 
desenvolver todos os 
departamentos serão 
interligados em rede e 
terão acesso a todas as 
informações disponíveis, o 
que permitirá um 
intercâmbio maior entre as 
secretarias. 

■ Contribuição de fora 

Pensando na melhor maneira de começar o processo 
de informatização, Ildon Marques trouxe técnicos 
especializados do Estado de São Paulo conhecer de perto 
a realidade da Prefeitura. Foram convidados Ismael 
Antônio Cantarella, secretário de Finanças da Prefeitura 
de Itapevi (SP) e Joseleno Vilela, consultor de informática, 
também do Estado de São Paulo. Os dois são 
especializados em administração pública. 

Em palestra ao secretariado, assessores e funcionários 
do governo municipal, Ismael Cantarela disse que teve 
uma "grato surpresa" ao conhecer a Prefeitura de 

Imperatriz. Segundo ele, neste primeiro contato, pôde 
ver que as pessoas estão dispostos a colaborar com as 
mudanças. Ele também observou que, com a globalização 
da economia, é impossível administrar uma prefeitura 
como a de Imperatriz sem a informatização. 

Cantarela, que tem oito anos de experiência em 
administração pública, contou que em Itapevi a 
informatização contribuiu para diminuir o número de 
inadimplentes entre os contribuintes. Aquele que não 
paga o IPTU em dia, num prazo de três meses já recebe 
uma carta de cobrança e fica consciente de que a Lei será 
cumprida. 

» Otimismo x pessimismo 

Os dois profissionais advertem que se deve evitar 
também o "excesso de otimismo" daqueles que pensam 
que o computador resolve tudo, bem como o pessimismo 
generalizado dos que pensam que poderão perder o 
emprego. 

A informatização não acontecerá sozinha. Com ela haverá 
todo um processo de conscientização da população e da mídia 
e o treinamento dos funcionários. O treinamento não é difícil 
e pode até ser divertido, visto que a grande maior dos 
programas utilizados atualmente são auto-instrutivos, além 
da rapidez e da grande melhoria que proporciona à qualidade 
dos serviços. 

■ Regional 

Francisco E scórcio 

busca recursos para o 

término de barragem 

no Maranhão 

O senador Francisco i 
Fm nrcUt (Ifi I.-íVIA) ai aba 
<ie fazer ajAiu ao nónisiro 
do MHo Atnbirm^ o 
ivcrurííos llid ricos, 
Gustavo KrauMa para que 
sejam destinados recursos 
«m, airu níarios visando á 
eoneinsao tia Harragein de 

i ri; 
mumcípio de josebmdta. no 
Maranhão. 

(A RS ;120 mil alocados 
j K-h) m i ids 1 éri o na proí>0vi a 
de Orçftmemo para líd)7 
mio sao: ri^fiçienres nem 
para a manutenção da. 
barragem. driv<-1, «-nadog 
Em HDfMi, a Secretaria de 
Ret ursos Hídricos, a lúulo 
de : re-sarcirnenío a 
serviços a terceiros, havia 
alocado hri í>dd miL 
rompnrou, 

S( gu mio { ^ 01 cio, a 
obra foi iniciada há 20 anos 
c dada como concluída pelo 
PeparlameiUo Nacional de 
Ohtaã Contra as Secas 

(PNOCS), que repassou â 
responsabilidade do 
projeto à st çretaria 
estadual de Agricullura. 
No entonto, nmMdtou, a 
Comissão de Serviços de 
btlradístruíura do Senado 
verificou que a obra está 
inacabadae estimou em 
2,27 milhões os recursos 
necessmw.à c<m< riisao 

C) senador afirmou que 1 
a Barragem de Mores é 
uma das principais obras, 
planejadas para a região do 
rio Me a rim -..-im 
afluentes, e compreende a 
relilleação tio ledo do rio 

i entre as cidades de 
Haeabale Fedrei ras, obras 
de macrodreoagem, defesa 

ide áreas urbanas corura 
inundações e projetos de 
irrigação e psicuítura, 

1 raia-M1 d<' ' < piau -.rina 
a enchentes, como a 
oeorrida em Ub?, que 
desabrigou bil iidl )M-S«ea^, 
observou< 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

O pagamento do 
funcionalismo público começa 
logo depois do encerramento 
do Censo do Servidor. O 
prefeito Ildon Marques 
declara que, além da escassez 
de recursos, é necessário 
enxugar a folha de 
pagamento. Ele também 
explica que há indícios de que 
existem funcionários 
"infiltrados na folha de 
pagamento do município" que 
recebem sem trabalhar. 

O secretário da 
Administração, João Calado 
Neto, solicita ao funcionalismo 
que colabore com o Censo 
para que o récadastramento 
seja concluído o mais cedo 
possível. Os servidores 
devem se dirigir a suas 
secretarias de lotação 
munidos de toda a 
documentação com xerox. 

O Censo do Servidor 
iniciou no dia 27 passado sob 
a responsabilidade de 
servidores especialmente 
treinados para esse fim e deve 
terminar nos próximos dias. 

Segundo João Calado Neto, 
a Secretaria da Educação, que 
é a maior, já fecadastrou 50% 
dos seus funcionários. As 
demais, de 70%. 

Cobrança 
do tributo 

O projeto de lei de 
conversão aprovado 
recentemente pelo Congresso 
Nacional deixa claro que, a 
partir de agora, quanto maior 
e menos produtiva a terra, 
maior a alíquota do ITR 
(Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural) a incidir 
sobre ela. 

O tributo não atingirá 
pequenas glebas rurais 
quando exploradas pelo 
agricultor e sua família, desde 
que este não possua outro 
imóvel. Mas incidirá sobre o 
imóvel declarado de interesse 
social para fins de reforma 
agrária, enquanto não 
transferida a propriedade, 
exceto se houver emissão 
prévia na posse. 

Pequenas glebas, 
conforme a lei aprovada, são 
imóveis de até 100 hectares, 
localizados na Amazônia 
Ocidental ou no Pantanal do 
mato-grossense. São também 
os imóveis de até 50 hectares 
localizados no Polígono das 
Secas ou na Amazônia oriental. 
E os de até 30 hectares 
localizados em outro 
município. 

A lei também dispõe que o 
ITR deverá ser pago 
anualmente e tem como fato 

gerador a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de 
imóvel localizado fora de zona 
urbana em Io de janeiro de 
cada ano. O imóvel que 
pertencer a mais de um 
município deverá ser 
enquadrado no município 
onde fica sua sede e, se esta 
não existir, naquele em que se 
localiza a maior parte do 
imóvel. 

Mercado 
refletido 

Ficou decidido que o valor 
da terra nua (VTN) refletirá o 
preço do mercado da terra 
apurado em Io de janeiro do 
ano a que se referir o Diat 
(Documento cie Informação e 
Apuração do ITR) e será 
considerado auto-avaliação da 
terra a preço de mercado. A 
lei também vai considerar áreg 
utilizada o imóvel rural 
comprovadamente situado em 
zona de calamidade pública 
decretada pelo poder público, 
de que resulte frustração de 
safra e destruição de 
pastagem. 

Administradora do ITR, a 
Secretaria da Receita Federal 
poderá celebrar convênio com 
o Incra, delegando-lhe 
atividade de fiscalização das 
informações sobre os imóveis 
rurais. Na execução da dívida 
ativa, a penhora recairá 
preferencialmente sobre o 
imóvel rural, que será usado 
na reforma agrária. 

A concessão de incentivos 
fiscais e de crédito rural fiç ' 
condicionada à comprovação 
pelo ruralista do recolhimento 
do ITR nos últimos cinco anos. 
Alei também determinou que 
o valor da terra nua para fins 
de depósito judicial na 
desapropriação do imóvel não 
poderá ser superior à cifra 
declarada para o pagamento' 
do tributo. 

Com 
Spíndola 

O secretário (indicado) da 
Comunicação e da Cultura do 
Município. Edmilson Sanches, 
participou ontem (como 
convidado especial) do jantar 
oferecido aTetê Spíndola, ocasião 
em que a cantora aproveitou \ )ara 
discutir assuntos "ligados ao setor 
cultural de Imperatriz e estreitar 
relacionamento com os artistas da 
cidade. 

Frase 
do dia 

"As águas calmas são 
profundas". 

(Ditado alsaciano) 

Hospital Santa Maria 

"Dt. Çécuzoido- 

O pioneiro da 

/723- 

imperatnzense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Governo MudA recjras para 

pROCjRAMAS hAbÍTACÍONAÍS 

O Diário Oficial da União circulou ontem as instruções 
normativas do ministro do Planejamento, Antônio Kandir, 
contando as novas regras para os programas habitacionais 
financiados com os recursos do FGTS-Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço destinados a famílias com faixa de renda 
até 12 salários mínimos (R$ 1.344,00). 

As novas regras, precisam ainda de regulamentação, mas 
já são bem significativas para as pessoas interessadas em 
adquirir imóvel residencial via Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH). 

ÜEsbuROCRAliZANdo 

"De car, vai ficar mais fácil", promete a secretária de Política 
Urbanas do Ministério do Planejamento, Maria Emília de 
Azevedo, ao informar que, "além de reduzir as taxas de juros, 
que passam da faixa entre 3% e 9% para o patamar entre 3% e 
7%, as novas regras desburocratizam os programas. 
Oferecendo, com isso, maior flexibilidade nos prazos e maior 
facilidade de acesso, a tais programas. 

Menos RENdA 

Maria Emília de Azevedo informa e acrescenta que, com as 
novas regras, o novo mutuário estará, também, comprometendo 
uma menor parcela de sua renda na obtenção do financiamento. 

As novas regras dos programas habitacionais elaboradas pelo 
Ministério do Panejamento, estabelecem que, o limite mínimo 
exigido hoje, de 30%, passam a ser o máximo. 

O comprometimento da renda familiar deverá ficar em média, 
entre 20% e 25,5%. 

"Com as mudanças, os programas financiados com os 
recursos do FGTS ficam agrupados e deixam de ser sete, 
passando a ser apenas três", finaliza a secretária Maria Emília 
de 

Azevedo. 

QUINA 

Dezenas sorteadas no domingo, 2, para o concurso 273 da 
QUINA: 13, 15, 25, 39, 44. 

Fevereíro 

Para seu registro: 
Fevereiro: segundo mês do ano com 28 dias (29 nos anos 

bissextos). 
Na antiga Roma, era o mês da purificação penitencial. Personificado 

por Fébruo, no seu decurso celebravam-se as "festas fébruas". 
Neluno era a divindade protetora deste deste mês (EDIPE). 
Vale o registro. 

li 
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Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje   1,20% 

Ontem -.  1,15% 

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

URr 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$   0,9108. 

DóIar 

* Paralelo  RS 1.08 

* Turismo R$ 1,06 
:i: Comercial   R$ 1,04 

Cotações de terça-feira, 04/02/97. 

Ouro 

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

RS 11,68. 

SaLárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112,00 

SaLárío FamíIía. 

Dezembro/96   R$ 7,66 

OLerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax, pelo menor preço da pra- 

ça. Aproveite nossas promoções da VOLTA 

ÀS AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 

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

1400. 

VollA AO bATENTE 

Dei kiís dc alguns dias resolvendo problemas particulares, de saúde 
e também mudança residencial, estou de volta ao batente para o 
contato diário com os que registram o trabalho deste colunista. 

PoupANÇA 

Para você que não anotou, eis os índices de rendimento da 
cardeneta de poupana para o seguinte período: 

.01/02/97  1,24% 

.02/02/97  1,25% 

.03/02/97  1,15% 
Fonte:BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

Meça Sena 

Confira também as dezenas sorteadas ontem, 3, para o concurso 
i: 02.05,28,34,47,50. 

CarnavaI 

\ i 

Aniversariantes (ACII) 

Domingo, 2/2: 

Hucimar AJcazar dei 

Castilho (Mapoam 

Madeiras); 

Ontem,3/2; Harlem 

Pinto (Cerâmica São 

Bemado); Francisco 

Chagas Amorim de Sousa (Divekar); 

Ivonaldo Soares (Witte Martins). 

Recebem os parabéns e os vots de muitos 

sucesso da ACII e do Feito à Mão 

Restaurante (self-service, churrasco no 

quilo e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina 

c/a rua Alagoas-centro. Fone: 721-3565. 

NÍNA ÓESpEÔE-SE 

O Juiz de Direito, Carlos Nina, está se aposentando. Po 
disso, no último sábado, ele ficou muito emocionado ' 
homenagens recebidas de colegas, advogados e amigos v 
modo geral que participaram da festa de despedida ocorria^ na 
sede da OAB local. ^ 

O AbRAço cIe Rosárío 

Entere os amigos que foram abraçar o juiz Carlos Nina, estava 
o Advogado Rosálio Silva Carvalho, sobrinho do nosso amigo 
Bernadinho Barbosa (tambémpresente). 

Dr. Rosálio veio de São Luís para participar do Encontro de 
Advogados da OAB e terminou participando da festa de despedidas 
do conceituado Juiz Carlos Nina. 

Vale o registro. 

' : 

sa 

mm 
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Nesta sexta-feira, 7, a Polícia Rodoviária Federal, inicia a tradicional 
"Operação Carnaval", com vistas a reduzir o número de acidentes 
que deverão acontecer nas estradas federais no período da festa 
momesca. 

A "Operação Carnaval" será estendida até o dia 12, em todo o 
País. Ou seja, na quarta-feira de cinzas. 

Destaque também hoje para a jovem Ir ai Ide Silva de 
Sousa, que acaba de conquistar uma cadeira para o curso 
de História da UEMA, no ultimo vestibular. Irailde (foto), 
secretária do Dr. michel, é irmã do acadêmico de Direito 
(UFMA) Paulo Barbosa de Sousa e do estudante de 
Matemática (UEMA) Sebastião Silva de Sousa, e prima 
do Dr. Rosálio. Ambos, sobrinhos de Bernadinho 
Narbosa, que não esconde a satisfação por ver sua 
sobrinha aprovada no vestibular. Vale o registro com os 
nossos parabéns, tanto para a Irailde como para os 
demias que conseguiram sair vitoriosos nos últimos 
vestibulares. 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Sta 
Isabel t721 6215); PEDIATRIA Hospital Sta 

Isabel (721-6215) OBSTETRÍCIA: Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

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

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

clientes e amigos, muito sucesso. 

■mmw 

Humor 

No fim da confissão, o adolescente promete ao padre 

que fará todo o possível para se masturbar menos. 

- Muito bem, meu filho. E bem melhor você guardar 

o seu sêmem para quando casar... 

Dias depois, os dois se encontram na igreja e o padre 

pergunta ao menino como vai a promessa feita. 

- Tudo nos conformes, padre, como prometi. Pelo 

menos até agora já guardei mais ou menos meio 

litro. 

(Playboy/Jul/95) 

.m 
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, Materiais para 

■/ >/- /hn/lJn escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Pt^moçâo em p^tpel repórter (n»od. 400) R$ 6,00 
íí^ma) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 
íi£_J c " *   xi_ 

TKl 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 
J 

Rua Simplícíç Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

imperatríz-MA 

1 
«Ti 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO UOA | 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clinica Lab. e Pet 

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

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMWTO - o 204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
m 
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Futebol feminino 

Perigosas faz a festa no Torneio Leila Ferreira 

Homenageada chega atrasada no torneio, desfalca e complica o Serve Bem 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Júnior Maranhense 
O lateral esquerdo Júnior 

Maranhense, um dos 
grandes destaques da equipe 
do Guarani Futebol Clube na 
Copa Regional, está de volta. 
Na partida do Clube do Remo 
diante do Ceará Sporting 
Clube pela Série H do 
Campeonato Brasileiro, 
realizada em Imperatriz, o 
jogador viajou com a 
delegação do Clube do Remo, 
onde passou por um período 
de testes no Leão Azul. 

No final do ano, o jogador 
deixou o clube paraense e 
retornou à cidade de 
Imperatriz, onde já se 
encaixou na lateral esquerda 
da Sociedade Atlética 
Imperatriz. 

Júnior Maranhense tem 
tudo para ser um dos 
melhores jogadores na 
posição. O técnico Isnad 
Antonio conhece o potencial 
de Júnior e conhece o seu 
talento, assim como o 
torcedor acredita que ele 
corresponderá dentro de 
campo. 

Os estrelas... 
Laniartine e Alencar pelo 

visto deverão ficar de fora do 
elenco do Cavalo de Aço. Os 
dois jogadores sempre 
escolhem equipes de grande 
porte nacional para atuar. No 
ano passado, Lamarline 
esteve perambulando pela 
Tuna Luso Brasileira e 
Caxiense, e diga se de 
passagem, sem sucesso. No 
lime paraense foi logo 
dispensado. Já na Caxiense 
embarcou numa tremenda 
barca furada, que ainda foi 
longe. 

Romildo 
A situação do atacante 

Romildo não é das melhores. 
O jogador, que está integrado 
ao elenco do Cavalo de Aço. 
terá que definir sua situação 
junto ao MAC — Maranhão 
Atlético Clube, para defender 
as cores do mais querido. 

De acordo com as 
informações obtidas pela 
crônica esportiva, da capital 
maranhense, o jogador tem 
passe junto ao MAC e só com 
a liberação do clube poderia 
vestir a camisa do Imperatriz. 
Romildo jura de pés juntos 
que não assinou nenhum 
contrato com o Maranhão 
Atlético Clube. O diretor de 
futebol do Cavalo de Aço. 
William Marinho, deverá 
trazer da Federação 
Maranhense de Futebol uma 
posição da real situação do 
jogador, 

Vadson 
Se a situação de Romildo 

preocupa o diretor de 
futebol William Marinho, 
por outro lado o goleador 
Vadson está firme e forte 
para marcar os gols que a 
torcida do Cavalo de Aço 
merece. O acerto entre 
Sociedade Atlética 
Imperatriz e o jogador já foi 
iniciado e conforme as 
informações não haverá 
dificuldades para tal acerto. 

Fora... 
O atacante da Seleção de 

João Lisboa, Neurisvan, pelo 
menos por enquanto está 
fora dos planos do técnico 
Isnad Antonio. O jogador, 
que a princípio foi convidado 
para participar dos 
coletivos, não compareceu 
ao Centro de Treinamentos 
Salgado Filho, o que deixou 
o treinador bastante irritado. 
Outro jogador que continua 
fora dos planos do treinador 
do "mais querido" é o lateral 
Doris, que não mostrou 
interesse em vestir a camisa 
da SAL De acordo com a 
declaração do jogador, ele 
não mais pretende jogar na 
lateral e sim no meio-campo. 
Com Fabinho, Vavá e Biro- 
Biro infelizmente não há 
vaga para Doris. 

Dentro 
Fdilson e Biro-Hiro 

continuam treinado firme. 
Os dois jogadores eslão 
lutando por uma vaga na 
equipe titular do técnico 
Isnad Antonio. O meia Biro- 
Hiro vem se mostrando um 
grande jogador na posição e 
se continuar assim vai ser 
difícil neguinho lhe tomar a 
vaga. 

Contratações 
O goleiro Ricardo 

Mendes, o lateral Lduardo e 
o atacante Zé Oscar deverão 
chegar a Imperatriz na 
próxima semana. Os 
jogadores já foram 
conlaclados, pelo diretor 
William Marinho, 
responsável pelas 
contratações e garantiram 
que estão a disposição do 
Cavalo de Aço. Os jogadores 
são oriundos do futebol 
goiano, exceto Ricardo 
Mendes, que vem do Grêmio 
de Maringá. 

Mega-Sena 
A Mega-Sena, Concurso 

48. apresentou as seguintes 
dezenas no sorteio de ontem, 
realizado no auditório da 
Caixa Econômica Federal em 
Brasília: 02 — Of» — 28 — 24 
— 47 e 50. A Loto. Concurso 
272. apresentou as seguintes 
dezenas; 12—15 — 25 — 20 
e 44. 

O futebol feminino continua 
em alta. No último domingo um 
grandioso torneio de futebol de 
campo (soçayte) foi realizado 
no Araçagy Clube. Quatro 
equipes entraram em campo 
para lutar pelo título da 
campetição, que levou o nome 
da jogadora Leila Ferreira, do 
Serve Bem. 

A equipe do Serve Bem foi 
a primeira a entrar em campo, 
desfalcada de sua principal 
jogadora (Leila Ferreira). O 
time perdeu de 2 a 0 para as 
Perigosas Peruas, dando adeus 
a competição. 

O técnico Enio Gomes se 
mostrou bastante irritado com 
a irresponsabilidade da 
jogadora, que não chegou no 
horário do jogo e acabou 
complicando a situação da 
equipe, que aluou sem as 
jogadoras titulares do setor 
defensivo. 

Na segunda partida o Santa 
Inês perdeu de 2 a 0 para a 
equipe do Beira-Rio, que leve 
uma atuação impecável. 

A decisão entre Beira-Rio e 
as Perigosas foi emocionante. 
Com um público espetacular, 
as duas equipes fizeram bonito 
para não decepcionar seus 
diretores. Conforme 
informações das jogadoras das 
Perigosas Peruas, o prefeito 
Daniel Silva, de Davinópolis, 

m 
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Perigosas Peruas joga bem e levanta o troféu de campeã no Araçagy Clube 

irá investir na equipe. 
O desportista Edson 

Caldeira, que é diretor da 
equipe feminina da Beira-Rio, 
foi outro que garantiu apoio ao 
clube nas competições que 
porventura vierem a disputar. 
A equipe das Perigosas Peruas 
confirmou o favoritismo e 
derrotou a Beira-Rio por 2 a 0. 

A conquista foi regada de 
muita cerveja e churrasco 
entre as jogadoras das 
Perigosas Peruas, que continua 
imbatível na Região Tocantina. 

Um grande torneio de futebol (soçayte) feminino I 
está sendo organizado. Na próxima sexta-feira haverá 
uma importante reunião, onde será definido o; 
patrocinador da competição, assim com a ordem dos 
jogos. 

A Seleção de João Lisboa também está confirmada 
na competição. Contatos estão sendo mantidos com 

as equipes de Davinópolis e Açaílândla no sentido 
de participarem do campeonato, que devera iniciar 
logo após o Carnaval. 

Técnico trabalha em tempo integral 

O treinador do Cavalo de Aço, Isnad 

Antonio. intensifica coletivos para entrosar a equipe 

:7í: 

Edmar Pereira (vice-campeão), responsável pela boa campanha da SAJ em 1903 

O técnico Isnad Antonio está 
trabalhando firme com a moçada 
do "mais querido" para 
conseguir em um pequeno 
espaço de tempo um bom 
condicionamento físico do 
elenco. Para isso. o treinador 
conta com o apoio do auxiliar 
técnico Edmar Pereira, uma das 
principais peças da Sociedade 
Atlética Imperatriz no 
Campeonato Estadual dc 1992, 
quando o represente da Região 
Tocanlina chegou ao vice- 
eampeonalo. 

O preparo físico do 
ImiKTalriz naquela competição 
causou inveja a muitos 
dirigentes do futebol 

maranhense, que chegaram a 
1 icdir exame antkloi )ing para os 
jogadores do Cavalo de Aço. A 
diretoria do Moto Clube, por 
exemplo, disse não acreditar no 
potencial físico do veterano Bil, 
e do baixinho Batoré, que 
infernizam a zaga dos clubes 
chamados grandes do 
Maranhão, como o Moto, 
Sampaio e MAC. 

NojogoMoto Ix 1 Imperatriz, 
pelas semifinais Campeonato 
Maranhense de 1992, houve 
bastante discussão na saída do 
Estádio Nbozinho Santos, uma 
vez que o supervisor Nonato 
Santos provocou um dirigente do 
Moto Clube por causa da boa 

atuação do aívi-verde naqucía 
1 larlida, em esjiecia] a atuação do 
veterano Bil. 

A torcida do Cavalo de Aço, 
após a matéria exibida no 
Esixwte Espetacular, que durou 
cerca de cinco minutos do último 
domingo, onde mostrou o 
veterano Bil vestido na camisa do 
"mais querido" já relembra os 
Ix ms nu unentos (la \ lassagem d< > 
jogador i>ela SAI. 

Bil. conforme informações, é 
proprietário de uma pequena 
fazenda no interior goiano. Nos 
momentos de folga Bil veste a 
eamisa do llumbiara Esporte 
Clube para mostrar que para o 
es|K)rle não tem idade. 

■ Esforçado 

O técnico Isnad Antonio 
está trabalhando pela manhã e 
à tarde pensando na estreia da 
equipe no Campeonato 
Maranhense, prevista para o 
próximo dia 22 de fevereiro. 
Isnad disse à reportagem que 
está aguardando ansiosamenU{ 
a reunião do Conselho Arbitrai 
da Eederação Maranhense, 
que acontece hoje cm São Luís, 
onde será definido a data do 
início da competição e a 
fórmula de disputa do 
campeonato, assim como as 
equipes que estarão lutando 
pelo título estadual dc 1997. 

O treinador disse ainda que 
conta com um bom elenco. O 
meio-çampista Vavá vem 
treinando bem naquele setor, 
assim com Zé Neto, Vadson, 
Fabinho e Romildo, que 
treinam sem ter uma definição 
concreta por parle do diretor 
de futebol William Marinho, 
que deverá acertar com os 
jogadores prata de casa ainda 
semana. 

For outro lado, o goleiro 
Ricardo Mendes, o lateral 
Eduardo e o meio-campo Zé 
Oscar, só deverão se 
apresentar na próxima semana. 
A orientação é do presidente do 
Cavalo de Aço, Conor Farias, 
que garante ao torcedor 
imperatrizense que irá montar 
uma grande equipe para o 
Estadual de 97. 

PRESEarrE \To seu 

xovo mo_ 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

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

K^ORhxÁy êacLcll/ KS 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 345Ó - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

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. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

 Imperatriz-Maranhão ^ 

' --v 

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

poienta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

T M4^ T T 

CONSTRULfiR 

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

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

Av. Getúlio Vargas, 21 25 - Fone: 721 -2275 

. Imperatriz-Maranhão . 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Sidvtetf, Ttaácímettfa /íiaúfo- 
Técnico em Contabilidade 

CRC, 6569-MA 

Av. Dorgivd Pinheiro de Sousa, 831, 1° andar, sala 02 
Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão > 

Vende-se 

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

1.350,00 
29 Semi-nova, dois meses de uso 

Valor: R$ 1.850,00 
Tratar pelo fone: 977-41 51 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Os Idnçdinentos das sessões; suspense, 

policial, westen, eróticos e   

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 

Poxão 

O atacado a preço de varejo 

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

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1 831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura ôade a ante de ^ pneàeafe 

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

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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PRF prepara operação carnavalesca 

Patrulheiros iniciam no próximo dia sete. operação Carnaval da Vida 

No próximo dia sete de 
fevereiro, inicia-se a operação 
Carnaval da Vida. O inspetor 
João Kleber, em recente 
entrevista ao Jornal Capital, 
anunciou que a operação se 
estenderá até a quarta-feira de 
cinzas. 

Conforme o inspetor, as 
viaturas que serão usadas jíelos 
patrulheiros estão em 
condições para serem 
utilizadas, assim como os 
equipamentos que serão 
usados como: bafômetros e 
radares. Todos esses 
equipamentos necessários e o 
pessoal do apoio (patrulheiros) 
que irão trabalhar em dois 
turnos, ou seja. 24 horas, já 
estão instruídos para realizar 
mais um período carnavalesco 
na Região Tocantina. 

Nesta época do ano 
milhares de veículos trafegam 
pela Belém-Brasília com 
destino às praias paraenses e 
ao litoral maranhense. Três 
viaturas, sendo duas 
ambulâncias e uma viatura de 
patrulha e duas motocicletas 
também irão fazer parle do 
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Inspetor João Kleber, PRF, 

grupo de operação. 
O inspetor João Kleber 

acrescentou ainda, que lã 
patrulheiros estarão revesando 
dioturnamenle para garantir a 
segurança no trânsito. De 

iü 

ini trabalhar diotu rnamente 

acordo com as informações do 
inspetor, o tn^ho de atuação da 
Polícia Rodoviária Federal será 
de Imperatriz a Ribeirãozinho. 
liste trecho é considerado o 
mais |)erigoso da região. 

■ Imprudência 

O inspetor da Polícia 
Rodoviária Federal, João 
Kleber, acrescentou ainda 
que a maioria dos acidentes 
causados nos dias na sua área 
de atuação foram por 
imprudência dos próprios 
condutores dos veículos. 

O bafômetrõ será usado 
para identificar se o 
motorista está alcoolizado ou 
não, caso esteja alcoolizado, 
o veiculo sera retido e só será 
liberado pelos patrulheiros 
quando estiver em condições 
de dirigir, ou do contrário o 
veículo será liberado para 
outra pessoa habilitada, com 
a autorização do infrator. 

Diante desse trabalho, o 
inspetor pretende reduzir o 
numero de acidentes no 
trecho de Imperatriz a 
Carolina. 

Assaltantes levam aparelho de som de Igreja 

A Igreja Católica de João Lisboa foi arrombada por élementos desconhecidos 

Vários elementos 
desconhecidos arrombaram a 
janela da Igreja Católica da 
Praça do Mercado de João 
Lisboa e levaram vários objetos. 

O arrombamento aconteceu 
na madrugada do último 
domingo, quando eles 
arrombaram a janela sem que 

os moradores das imediações 
da Igreja percebessem o ato de 
vandalismo. Do interior 
daquela Casa Religiosa, os 
larápios levaram o aparelho de 
som que era usado nas 
transmissões da missa, unia 
toalha e outros objetos de 
pequenos valores. Até o 

encerramento desta edição a 
Polícia de João Lisboa não tinha 
pistas dos elementos 
envolvidos. O ato praticado 
jhJos elementos deixou os fiéis 
preocupados, pois há muito 
tempo não se via um ato tão 
irresponsável. 

Fatos como esse estão 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Roberto Salinas de 

Oliveira, pernambucano, 
casado, motorista, residente 
na Rua Bom Futuro, entre 
Ceará e Piauí, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos - seus 
documentos pessoais e um 
cheque do Bradesco. no valor 
de R$ 112,00 (cento e doze 
reais) em nome de Pará Auto 
Peças— Dom Elizeu-PA. 

Arrombamento 
Os elementos não 

dispensam nem as Igrejas. A 
Igreja Católica de João 
Lisboa, localizada na Praça do 
Mercado, no centro daquela 
cidade, foi arrombada por 
elementos ainda não 
identificados pela Polícia de 
João Lisboa. Os elementos 
arrombaram uma janela e do 
interior da Igreja levaram 
uma toalha, um aparelho de 

som 3 em 1 e outros objetos 
de pequenos valores. 
Perda de documentos 

Joaquim Santos Nogueira, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Godofredo 
Viana, também perdeu vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Reservista 
e Carteira Nacional de 
Habilitação. De acordo com 
as denúncias do queixoso, o 
fato ocorreu quando ele 
trafegava em via pública. 

Furto de bicicleta 
Moacir Santana de Jesus, 

maranhense, residente na 
Rua Duque de Caxias, esteve 
na Depol para comunicar 
que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Montain Bike. 
Moacir disse à reportagem 
que a bike estava na área da 
residência quando foi levada 
1x4os donos do alheio. 

deixando a população cada vez 
mais apavorada. A falta de 
policiais nas ruas, viaturas e 
armas de grosso calibre para 
combater a criminalidade, são 
os principais fatores que 
contribuem para que os 
elementos possam agir com 
freqüência e audácia. 

W 

Plantão de Polícia 

Delegado: Israel Rocha 

Escrivão: Torquato 

Perito: Joacillo 

Agentes: Carlos Sérgio. Valmir. Urbano e Jocimar 

Comissário: Augusto Gabina 
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Respeite a vifls» RSi*inque o Caramral sem moi*rei*. 

^ao ultrapasse o sinal. Qpier morrer llllio da puta!? 

J£eím-%\o e ^olneório ^/nte ^lub| 

n a ilítiric® 

Seste Carnaval, a única batida é a do coração 

Apoio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba " Distribuidora dos produtos Marilan 

onde você Estiver Arcor e Trigo Fina   
T 


