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Ildon Marques de Souza mantém a 

Fundação Cultural de Imperatriz 

mm 

l)(,]K)is de tomar como uma 
decisão pessoal a extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, o prefeito Ildon 
Marques resolveu preservar a 
instituição e agir no problema 
que existiu na sua criação, 
pedindo a supressão do artigo 39 
da Reforma Administrativa, que 
trata da extinção da Fundação, 
mas manteve o artigo que 
extingue o Fundo para a 
Cultura, que era a fonte 
arrecadadora da entidade. 
Nesse j)onto, até mesmo os 
catedraticos da Fundação 
concordam. Ildon reniu o 
presidente da Fundação, 
Adalberto Franklin e Gilberto 
Freire, para comunicar sua nova 
decisão, e prontamente solicitou 
ao Legislativo que eliminasse a 
extinção da entidade do Projeto 
de Reforma Administrativa. 
Dessa forma Ildon Marques 
salva a Fundação Cultural de 
Imperatriz. Na página 3C , o 
prefeito Ildon Marques faz um 
relato da sua decisão, colocando 
os ix)rmenores que o levaram a 
manter a Fundação Cultural de 
Imperatriz de forma simples e 
objetiva. Página 3A. 

i 
O renomado exotérico 

Prof9 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1C. 

Indiccidorcs 

Dólar Comercial 
Compra R$ 1.0197 
Dólar Comercial 
Veada R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Veada RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda, R$ 12.57 

1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir (ate dezembro) 
Vaio,   R$ 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro   R$ 112.00 
Salário Família 
Valor   R$ 7,66 
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Ildon Marques resolveu manter a Fundação Cultural de Imperatriz e autorizou a supressão do artigo que extingue a instituição 

■ Prefeitura 

Municipal 

Concurso 

público para 

os servidores 

■i A Prefeitura Mtmicipâl 
| Imperatriz vai realiza|i| 
| concurso público parà 

regtdarízar a $it«açáp do 
| lúncionalisítio púWto, A 

primeira providência q«éê 
será adotada é o ceasq dos 
servidores, que acontecerá 
entre 27 de janeiro e 10 de 

;• fevefelp^,^|f^[0 ê^ois as-., 
provas que deverão 
acontecer até o dia 31 de 
maio. A meta é enquadrar 
os servidores dentro do 
estipulado no Artigo 19, 
que trata da e^abSMmle do 
funcionalismo. Pá^na 4B. 

Deputado João 

Paiva anuncia 

obra na região 

O deputado João Paiva, PSD, 
está em Imperatriz e afirmou 
que a governadora autorizou a 
que trouxesse a notícia da 
recuperação e pavimentação da 
rodovia que liga os municípios 
de João Lisboa a Amarante do 
Maranhão. Página 4A. 

■ Futebol 

Haroldo Chagas libera Hospital 

Santa Maria ao Cavalo de Aço 

A 

Pi 

Çillfcil 

•' 

O time do Cavalo de Aço (Imperatriz) já está formando sua equipe para o Campeonato 
Wstadual e já está 

Dr. 1 laroldo Chagas estará 
colocando todos os recursos do 
Hospital Santa Maria para o 
acompanhamento mcdico- 
hospitalar dos jogadores do 
Cavalo de Aço, durante o 
Campeonato Maranhense de 
97. Junto com o Dr. Haroldo 
Chagas estará o Dr. Bene, um 
dos cardiologista mais 
conceiturados de Imperatriz, 
que estará atuando na parte 

com sua vaga garantida no certame de 97 
clínica da equipe, dando toda 
orientação médica à equipe da 
Sociedade Esportiva 
Imperatriz. Dr. Haroldo 
Chagas também estará 
adotando um jogador da 
equipe, colaborando de forma 
definitiva para a formação de 
uma equipe com qualidades 
liara disputar o título desse 
ano, além de ser membro do 
Conselho Deliberativo do 

clube. O presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol, Alberto Ferreira, virá 
a Imperatriz participar do 
programa Imperatriz 24 Horas, 
confirmar a participação do 
Cavalo de Aço, que participará 
do Maranhense 97, graças ao 
empenho do seu presidente, 
Conor Farias, em manter todas 
as obrigações com a Federação 
em dia. Página 6A. 

Carnaval 

Secretaria de Saúde vai 

prevenir contra Aids 

A Secretaria realizará uma 
campanha de prevenção contra 
a Aids durante o período de 
carnaval. A programação da 
campanha, que será 
desenvolvida durante o 
carnaval, está sendo preparada 

■ João Lisboa 

pelo médico Pedro Mário, da 
DST/Aids, e deverá ser 
apresentada ao prefeito Ildon 
Marques nos próximos dias. O 
secretário Carlos Amorim 
participou do desenvolvimento 
da campanha. Página 4B. 

Primeira dama 

visita escolas 

conseguidos servidores para 
efeturarem a limpeza dessas 
escolas, que se encontravam 
em estado de calamidade 
pública. O início do ano letivo 
deverá ser retardado até a 
conclusão das reformas. 
Página 3A. 

A primeira dama e 
secretária da Solidariedade, 
lolete Dino, visitou as escolas 
da sede do município e 
acabou deflagrante uma 
reforma geral nos prédios que 
servem à educação do 
município. Também foram 

■ Legislativo 

Reforma deverá ser 

votada até amanhã 

O presidente da Câmara de Vereadores, de Imperatriz, 
vereador Valmir Izídio, confirmou a conclusão dos trabalhos de 
uma Comissão Parlamentar que analisa a matéria, e que aguarda 
I)ara hoje a entrega do relatório das outras duas Comissões. 
Valmir voltou a reiterar que só convocará o Plenário depois que 
tiver, em mãos, os três relatórios das Comissões que apreciam o 
Projeto de Lei que trata do assunto. Página 3A 

POLÍTICA 

Imperatriz tem novo 

modelo administrativo 

Págim 4B 

CIDADE SOCIAL REGIONAL 

Recesso paralisa 

setores públicos 
Página 2C 

Casnmenfo de Wilminaton 
e Kelly nessse final dç 

semana 

ií-m 

País pára para 

discutir reeleição 

Moto e Bacabal fora Febem cai nas 

da Copa Norte garras da polk' 
Página CA 
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Sr. Editor 
Estou escrevendo para 

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

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

Mar Uva Santana 
Parque Senharol 

Sr. Editor 
O maior problema 

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

Aproximadament e 
cinqüenta por cento das 
residências são iluminadas 
através de gambiarras, o 
que põe em risco a 
segurança das pessoas que 
residem nestas casas. 

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

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

Sebastião 
Vasconcelos 

Vila Cafeteira 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

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

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

Marcelino Rodrigues 
Parque do Buriti 

A mãe revelada (I PARTE) 

Nossa senhora, em visões e mensagens, lamenta os 

pecados e pede penitência ao país 

mm 

f ' 

it 

O vidente Eurípedes: contatos mensais com Ela 

Maria de Nazaré, judia 
pobre nascida num lugar tão 
mal-afamado que Natanael, 
discípulo de Jesus, perguntava 
se "de lá pode vir alguma coisa 
boa", esteve no Brasil. Não deu 
nos jornais. Mãe de Deus, 
senhora do mundo cultuada por 
50 milhões de pessoas 
anualmente, tinha 
compromisso em São 
Sebastião do Alto, cidadezinha 
serrana de S 000 habitantes, a 
250 quilômetros do Rio de 
Janeiro. Duas mil pessoas 
esperavam por Ela no alta de 
uma montanha, na escuridão 
de uma noite de sábado que 
começou chuvosa e acabou 
estrelada. Ronaldo Sérgio 
Guerreiro, comerciante de 
Brodowski. no interior de São 
Paulo, estava emocionado. Ide 
queria filmar para ver. E viu: 
"Havia o rosto de Jesus sobre 
uma árvore e um fogo na 
montanha. Aproximei com as 
lentes e gravei esta imagem de 
Senhora, de perfil. Pode ver". 

No topo da montanha, à luz 
de velas, os fiéis rezaram três 

rosários puxados pelo 
vidente Eurípedes Antonio 
Batista. A mãe de Deus 
pediu ikíucü ao seu rebanho: 
além de rezar, deviam jejuar 
às quartas e sextas-feiras, 
fazer penitência e 

confessar-se pelo menos 
uma vez por mês. Só o 
vidente viu e ouviu, "durante 
quinze minutos que 
pareceram uma 
eternidade", a mensagem 
celestial. Pequeno, enrolado 
numa túnica de lã. 
Eurípedes fala com voz 
cristalina e sintaxe 
machucada. "Os qrro não é 
de Maria, são meus", 
explicou depois.'Ele é 
goiano, solteiro, tem o 2° 
grau e administrava uma 
fábrica de tacos em 
Campinas. Aos .'»2 anos. 
reúne os fiéis na montanha 
depois que a Virgem lhe 
apareceu no 
Maracanãzinho. onde fazia 
um retiro espiritual no 
carnaval, quatro anos atrás, 
e prometeu voltar. 

São Sebastião do Alto 
assiste a essa romaria desde 
1991. quando Eurípedes 
chegou para receber sons e 
imagens do Além todos os 
dias 23, 24 e 25. A própria 
Aparição lhe indicara o lugar 
escolhido, explicando: "E para 
contrabalançar os pecados de 
São Sebastião do Rio de 
Janeiro, a cidade mais 
pecaminosa do Brasil". O 
bispo de Nova Friburgo, dom 
Alano Pena, que pastoreia a 
área, recusa-se a subir a 
montanha. Como nos filmes 
de Steven Spielberg, o contato 
com o céu não é para todos. 
Só os que têm coração puro, 
como as crianças e os homens 
de fé, são locados pela graça. 

Eurípedes é um deles, 
membro de uma casta, a dos 
videntes, detentores do poder 
de transitar num canal aberto 
com o céu. Ides são hoje uns 
trezentos no Brasil e têm em 
comum uma visão 
preferencial: a de Nossa 

Senhora, que reina sobre 
todos os santos sem 
concorrência expressiva. José 
Ernani dos Santos, 25 anos, de 
Baturité, a 105 quilômetros de 
Fortaleza, encara "uma jovem 
de 19 anos, rosto atilado, boca 
em formato de coração, faces 
rosadas, cabelos castanhos e 
olhos azuis". Nas visões de 
Marija Pavlovic. croata de 29 
anos que esteve no Rio de 
Janeiro em 1993, os olhos 
d'Ela são azuis, mas os 
cabelos, negros. Marija 
descreve os trajes da virgem: 
"Túnica cinza, manto negro e 
coroa de 12 estrelas, tudo 
envolto numa nuvem". Diante 
de Eurípedes os olhos de 
Nossa Senhora mudam de 
cor, tornando-se castanhas. E 
a roupa é de sonho: "Parece 
pano, mas não é pano; parece 
cristal, mas não é; lembra 
vidro sem ser vidro, não é 
transparente e muda de cor", 
descreve. Às vezes Ela 
aparece acompanhada de 
anjos. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Lideranças 
O deputado federal Jaime 

Neiva de Santana (PSDB- 
MA), pode ser o novo líder 
do presidente Fernando 
Henrique Cardoso na 
Câmara dos Deputados. Esse 
é o resultado da atuação de 
Jaime Neiva como 
parlamentar e uma das 
principais lideranças do 
PSDB a nível nacional. 

> Reflexos 
Os reflexos da indicação 

do deputado Jaime Neiva de 
Santana podem ser os mais 
importantes, inclusive para 
Imperatriz e Região 
Tocantina em razão da 
amizade dele pelo também 
deputado Sebastião Torres 
de Madeira. 

Elo 
A amizade que une Neiva 

de Santana a Madeira pode 
significar uma maior e mais 
profunda aproximação com o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que por 
conseqüência, mais prestígio 
político e recursos para 
Imperatriz e região. ■ 

Orçamento 
No Orçamento da União 

cada deputado federal tem 
direito a emendas que 
totalizam R$ 1,2 milhões de 
reais para beneficiar os 
municípios de sustentação 
política. 

Nem tanto, mestre 
A tomada de posição do 

prefeito Ildon Marques em 
manter a Fundação Cultural 
de Imperatriz foi muito 
salutar. O que chama mesmo 
a atenção e a auto-defesa 
explícita do secretário 
Edmilson Sanches. Que seja 
instituição, mas nem tanto 
mestre: até porque, na 
maioria dos casos, a omissão 
ê papel para os fracos ou 
covardes. 

Madeira 
Desse valor o deputado 

federal Sebastião Madeira 
conseguiu destinar para o 
município de Imperatriz 
recursos na ordem de K$ 600 
mil reais (50%) e o restante 
do valor total para os demais 
municípios que o apoiaram. 

Davi 
Enquanto isso o deputado 

Davi Alves Silva conseguiu 

levar para Davinópolis, 
cidade que leva o seu nome, 
recursos na ordem de R$ 900 
mil reais, sendo que os 
restantes R$ 300 mil reais 
foram divididos entre os 
municípios que lhe dão apoio 
político. 

Memória 
De acordo com a opinião 

popular, "O brasileiro tem 
memória curta", o que leva á 
constatação literal de que o 
maranhense sequer tem 
memória, não precisando 
nem ao menos um lapso de 
tempo para que isso se 
evidencie, sobretudo na 
cabeça das "lideranças" 
políticas do Estado. 

Teatro 
Durante a trajetória 

política do senador 
amapaense José Sarney, ele 
sempre esteve de todos os 
lados, o que lhe permitiu sair 
sempre vitorioso, fosse qual 
fosse o resultado de qualquer 
articulação política, como a 
sua saída teatral do antigo 
PDS para o histórico PMDB, 
que . lhe valeu uma 
candidatura a vice-presidente 
na chapa de Tancredo Neves. 

Lágrimas 
Da mesma forma não 

existe mais na memória do 
povo e dos políticos 
maranhenses as lágrimas de 
José Sarney na televisão 
quando Sarney Filho, na 
votação das diretas já, votou 
contra o Sarney pai. Mais 
uma vez o senador conseguiu 
ficar dos dois lados. 

Repeteco 
Sabendo que o 

maranhense não tem 
memória, José Sarney 
representa agora a peça 
teatral da reeleição ficando 
dos dois lados da questão: 
contra na figura de senador e 
a favor na condição de pai da 
governadora Roseana Sarney. 
Qualquer que for o resultado 
da votação do Congresso a 
respeito da reeleição, José 
Sarney vai sair ganhando e os 
seus adversários e 
correligionários perdendo. 

Para meditação 
"Não sabeis que sois 

santuário de Deus, e que o 
Espírito de Deus habita em 
vós? (1 CO 3-16). 

Utilidade Pública 18/01/97 

Polícia Militar 190 
nelegacía de Plantão 722-1287 
Corpo de Bombeiros    193 
Hospital rio Plantão (Gorai)     Sta Marta 

Hospital de Plantão (Pediatria)   Peq. Príncipe 
  791 .nsc? 

Estação de Trem 723-2260 
Hom^mar       .. _ , 7??-?737 
Tropiqás   721-4528 
Paragás 721-1795 

721-7711 

Prefeitura Municipal 722-1748 
Câmara Municipal _    723-1652 
Fórum Hnerique de La Roque   721-0404 
Disque Boi na Moita 722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Haoma 722-2505 
Correios ^ , 721-0136 
Receita Federal 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal 722-1071 
Polícia Rodoviária Fod^al    .. 722-3048 

t papel para os traços ou 
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3de votar Reforma hoje c 

Trabalhos das Comissões devem ser concluídos nessa terça-feira   r\ .. .-v f •*- < N O 

Côncavo & 

Convexo 

mm 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
748 dias. As obras 

prometidas nos seus 
discursos de campanha 
política até hoje não vieram. 
Governadora, a senhora está 
pensando que a eleição e a 
popularidade de lldon 
Marques se deve ao seu nome 
e ao seu governo cm 
Imperatriz? Ou a senhora 
acha que durante esses 
quatro anos vai desenvolver 
aquela política antiga de 
quando o lldao era 
interventor? Será que lldao 
agüenta quatro anos de 
proinessas? 

Governadora, as obras que 
o lldào realizar em Imperatriz 
não pagarão as suas 
promessas de campanha, pois 
tudo o que lldon realizar vai 
ser por ele mesmo, em favor 
do povo de Imperatriz. 

//dão pisada de porção 
O prefeito lldon Marques 

de Souza vem a cada dia 
demonstrando equilíbrio e 
liderança política na vida 
pública. O primeiro passo foi 
a tomada de posição com 
consciência v 

responsabilidade, onde 
decidiu manter a Fundação 
Cultural de Imperatriz. A 
outra atitude coerente do 
prefeito lldon Marques foi a 
de cumprir o seu 
compromisso de campanha, 
de que nenhuma criança de 
07 a 14 anos de idade ficaria 
sem estudo na Rede 
Municipal, o qual foi 
cumprido. A outra decisão 
que deverá ser tomada ainda 
esta semana pelo lldão, é de 
formação do seu grupo 
político. Segundo 
informações, lldão já esta com 
seus dois aviões agendados 
para ir este final de semana a 
São Luís, onde irão vários 
vereadores do grupo Kiquene 
que irão participar de uma 
reunião entre vereadores, 
lldon Marques e José de 
Ribamar Fiquene. O prefeito 
também tem agendado uma 
audiência com a governadora 
Roseana Sarney. 

PF apreende 240 quilos 
de maconha 

Numa operação que durou 
vários dias, a Polícia Federal 
prendeu uma quadrilha de 
traficantes de maconha no 
sítio de Paulo Anselmo de 
Sales, estrada MA-2()1, no 
Pindaí (São José do Ribamar). 
Foram presos o dono do sítio, 
o motorista do caminhão SA 
1266, de Paulista 
(Pernambuco), Geraldo 
Bezerra, o agenciador Dejaci 
José Xavier, residente em 
Santa Maria da Boa Vista, 
também em Pernambuco, 

Domingos Moreira Martins, 
natural do Piauí e Petrônio 
Anselmo de Sales. Com os 
traficantes foram 
apreendidos 240 quilos de 
maconha, avaliados em mais 
de R$ 72 mil, o caminhão e o 
Kadete, placa PK 07000 de 
Campina Grande (Paraíba), 
seis revólveres e uma 
espingarda. 

Liminar do Supremo 
devolve a autonomia 

aos bombeiros 
Dmaliminar do presidente 

do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Sepúlveda 
Pertence, interposta pelo 
PDT, através do advogado 
Wagner Lago, restabeleceu a 
autonomia do Corpo de 
Bombeiros do Maranhão. 
Com isso, a corporação não 
é mais subordinada ao 
comando da Polícia Militar, 
conforme decidiu a 
Assembléia Legislativa, ao 
aprovar a emenda n" 21, que 
incorporou os bombeiros ã 
PM. 

Segundo o advogado e 
procurador do Município, 
Wagner Lago, o ministro 
considerou que a emenda da 
Assembléia Legislativa, que 
suprimiu o Corpo de 
Bombeiros, incorporando-o à 
PM, é inconstitucional por 
duas razões. Em primeiro 
lugar, a emenda suprimiu um 
item da segurança pública 
definido na Constituição 
Federal e copiado pela 
Constituição Estadual, que e 
o Corpo de Bombeiros, e 
segundo, tinha que ser do 
Poder Executivo e não da 
Assembléia legislativa". 
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O presidente da Câmara Municipal, 

Reforma Administrativa 

Valmir Izídio 

Das três Comissões 
Parlamentares que analisam o 
Projeto de Lei da Reforma 
Administrativa do Município, 
apenas a de Legislação, Justiça 
e Redação entregou seu 
parecer. No entanto, o envio do 
restante das informações 
solicitadas junto ao Executivo 
pelas demais Comissões 
acabou propiciando a 
conclusão dos relatórios que 
deverão chegar às mãos do 
presidente da Câmara, 
vereador Valmir Izídio, na 
manhã dessa quarta-feira, ou o 
mais tardar, até o final do dia. 
Valmir, no entanto, voltou a 
salientar que apenas convocará 
novo plenário depois que 
estiver como todos os 
relatórios em mãos. 

As outras duas Comissões, 
de Orçamento que tem como 
presidente Adhemar de Freitas 
e como relator André Paulino; 
e a de Educação e Desportos, 
presidida por Mary de Pinho e 
que tem como relator Simplício 
Zuza Neto, devem concluir 
seus trabalhos de 
conformidade com o exposto 
no dia de ontem durante o 
período legislativo, já que 
receberam todas as 

informações solicitadas, e 
também porque não existe 
qualquer argumento para que 
seja pedido vistas do processo. 

Já se vão duas semanas de 
convocação extraordinária que 
está atravancando o próprio 
recesso parlamentar e 
atrasando as férias dos 
vereadores, mas em 
compensação os debates sobre 
as questões que envolvem a 
Reforma Administrativa, talvez 
pela primeira vez de forma 
democrática e aberta, vem 
sendo empreendidos em nível, 
buscado pela oposição que por 
si só vem se recusando a 
assumir esse papel, mas sim 
um canal de questionamentos 
e ponderações sobre as 
iniciativas do Executivo. Um 
bom diálogo está sendo 
empreendido entre legislativo 
e Executivo, ressaltando-se a 
sobriedade do prefeito lldon 
Marques que se recusa a fazer 
uso da "canelada", mas busca 
os caminhos democráticos, 
que passam necessariamente 
pelo Legislativo, numa 
demonstração flagrante da 
disposição em prestar contas 
dos seus atos a quem de 
direito, os vereadores. 

Executivo reüra artigo _ 

extingue Fundação Cultural 
Ar. TM-f^írtpnte da Comissão de 

FHC tenta aproximação 
com Sarney 

Num esforço para se 
reaproximar do presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB- 
AP), o presidente FHC 
recebeu segunda-feira, em 
almoço no Palácio da 
Alvorada, a governadora do 
Maranhão, Roseana Sarney 
(PFL). Ao contrário do pai, 
Roseana defende abertamente 
a reeleição, mas ficou 
preocupada com o desgaste 
nas relações entre Sarney e 
Fernando Henrique, após a 
convenção do PMDB no dia 
12, que decidiu suspender a 
tramitação da emenda que 
permitirá ao presidente 
disputar mandato em 1998. 

A governadora tinha 
prometido ao presidente o 
apoio total da sessão 
maranhense do PMDB. 
controlada por ela, mas foi 
surpreendida com a 
participação de seus 
comandados na manobra anti- 
reeleição. 

Logo após uma entrevista 
dada a um canal de televisão 
local, onde compareceram o 
prefeito lldon Marques e o 
presidente da Fundação 
Cultural de Imperatriz, 
Adalberto Franklin, lldon 
manifestou o interesse em 
manter uma conversa com o 
presidente da Fundação e com 
Gilberto Freire. 

Prontamente Adalberto 
Franklin convocou Gilberto 
Freire e atendeu á solicitação do 

chefe do Executivo Municipal. 
Nessa reunião, lldon Marques 
comunicou aos dois membros 
da Fundação Cultural que_havia 
tomado uma nova decisão em 
relação à polêmica instalada 
sobre a extinção da Fundação, 
e resolvera retirar o artigo 39 
que tratava do assunto. 

Enfim, Adalberto e Gilberto 
respiraram aliviados 
evidenciados pela luta para 
salvar a Fundação Cultural da 
extinção, mesmo sob a 

promessa do chefe do 
Executivo em restaurá-la de 
forma coesa mais tarde. No 
entanto, lldon ressaltou que 
será mantido o artigo que 
extingue o Fundi) de 
Arrecadação para a instituição 
que, aliás, diga-se de passagem, 
está de conformidade com o 
pensamento dos acadêmicos da 
Fundação. 

Finda a reunião, lldon 
Marques imediatamente entrou 
em contato telefônico com a 

presidente da Comissão de 
Educação e Desporto, Mary de 
Pinho, comunicando a sua 
decisão, e solicitando as devidas 
providências para que a partir 
daquele momento fosse 
desconsiderada, dentro da 
análise da Reforma 
Administrativa por parte do 
Legislativo, a extinção da 
Fundação que, ao contrário, 
será mantida. Ainda ontem foi 
enviado ofício ao Legislativo 
legitimando a decisão. 

^reireeaienueuaMmi-iuivrtwv!" * ^ 

Primeira Dama visita escolas de J L 

lolete Dino visitou todas as escolas 

da sede do município e pediu reformas urgentes nos prédios 

A Primeira Dama de João 
Lisboa e Secretária da 
Solidariedade, Senhora lolete 
Dino, esteve visitando ontem 
as escolas da sede do 
Município, e constatou que a 
parte física da educação está 
em estado de calamidade 
pública e sem a mínima 
condição de funcionamento. 

A Secretária afirmou que as 
escolas não tem cadeiras, 
estão com telhado danificado 
e devido ao período invernoso 
praticamente todas as salas de 
aula estão cheias d'água. A 
senhora lolete Dino esteve 
acompanhada da Secretária de 
Educação do Município, 
professora Fátima, e apos a 
visita convocou uma reunião 
com todos os secretários e 

pediu socorro para as escolas 
municipais de João Lisboa. 

lolete Dino, após a reunião 
com os secretários pediu a 
reforma o mais rápido 
possível em todos os prédios 
escolares da sede do 
município, reformas que já 
começaram óntem mesmo, dia 
21 de janeiro, indo desde a 
pintura das paredes ate a 
recuperação dos telhados 
danificados. A primeira dama 
disse ainda que imagina 
também a situação das escolas 
do interior de João Lisboa, que 
na sua opinião devem estar em 
situação caótica e ainda pior 
do que na sede do município. 
Ela afirmou que em breve 
estas escolas do interior 
também ganharão reformas 

nas salas de aula. 
lolete Dino se reuniu, 

também ontem, com o 
Secretário de Obras 
Bartolomeu, e pediu para cada 
escola da sede do Município 
cinco servidores para 
promover a limpeza dessas 
escolas, no que foi 
prontamente atendida e ontem 
mesmo esses funcionários já 
iniciaram os trabalhos em 
regime intensificado, já que o 
ano letivo começará no 
próximo mês em João Lisboa. 
A primeira dama disse ainda 
que as aulas deverão começar 
apenas após a conclusão dos 
trabalhos de reforma nas 
escolas, e ela acredita que o 
início do ano letivo deverá ser 
adiado por esse motivo. 

Ü 

Dona lolete Dino, primeira 
dama de João Lisboa 
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■ Deputado Paiva 

Sistema de parceria entre 

Governo e Município 

O deputado João Paiva está em Imperatriz, onde traz a 

mensagem de desenvolvimento para os novos municípios 

Um dos temas que tem 
tomado conta do discurso do 
Deputado Estadual João Paiva, 
é a questão da parceria que 
está sendo viabilizada entre as 
instituições financeiras, o 
Governo do Estado e os 
Municípios maranhenses. 

Dentro desse tema, João 
Paiva está conversando com 
todos os prefeitos da Região 
Tocantina para que sejam 
desenvolvidos entendimentos 
com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social, 
BNDES; e o Banco Mundial 
para que sejam viabilizados 
recursos para obras 
emergenciais e sociais em toda 
a região. Ele acredita que se 
possa obter verbas 
substanciais a serem aplicadas 
nessas cidades, alcançando em 
muitos casos a cifra de até 2 
milhões de dólares, aplicadas 
em obras. 

O Deputado João Paiva 
afirmou que tem se mostrado 
um parlamentar eficaz no 
cumprimento do seu dever, e 
que tem feito o que é possível 
fazer por Imperatriz; mas que 
também tem participado de 
todas as discussões sobre o 
Maranhão, defendendo a tese 
do progresso e do 
desenvolvimento sustentado 
do Estado, ampliando o campo 
de trabalho para o uso da 
política em benefício da 
sociedade. Ele fez questão de 

Novos municipios 

Governo vai construir 

centros administrativos 

Sistema de parceria vai dividir os custos da obra de 

instalação do espaço físico das administrações públicas 
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0 projeto dos Centros 
Administrativos, que serão 
construídos em parceria do 
Governo do Estado com os 
Governos Municipais das 
novas Unidades 
Administrativas, aponta 
para um arrojo palpável 
que pode render frutos 
substanciais para os novos 
prefeitos. 

Os custos desses novos 
Centros está em torno de 
R$ 100.000,00 - cem mil 
reais que serão 
assumidos em setenta por 
cento pelo Governo do 
Estado e trinta por cento 
das prefeituras municipais 
das novas Unidades 
Administrativas. Serão 
construídos, além da sede 

do Executivo, a Câmara de 
Vereadores, a Delegacia e o . 
Cartório. Dentro da sede do 
executivo estão incluídas 
também, o máximo de cinco 
Secretarias, como está 
previsto na criação dos 
novos municípios 
brasileiros. 

A construção é toda em 
sistema de pré-moldados e 
deverá estar pronta até junho 
desse ano, bastando as 
administrações dos novos 
municípios tratarem logo de 
apresentarem os devidos 
documentos do terreno, que 
tem que ser público, ou 
doado ao município, 
encaminhado ao Governo do 
Estado que estará realizando 
a obra. 

Os prefeitos dos novos 
municípios estão 
satisfeitos com essa 
determinação da 
Governadora que prestou 
essa colaboração dentro 
dos aspectos físicos da 
administração, faltando 
apenas o apoio operacional 
e conjuntural para que 
sejam viabilizadas as 
economias desse 
municípios que devem se 
tornar autônomos 
economicamente para que 

não se repita no Maranhão 
experiências como no 
vizinho Estado do 
Tocantins, onde municípios 
do Bico do Papagaio viviam 
melhor quando distritos do 
que depois de emancipado 

Deput/ido cstnditnl João Pniva, 

ressaltar que tem feito um 
trabalho de parceria política 
com o governo, mas que tem 
mantido sua independência 
política agindo em críticas aos 
atos do Governo que segundo 
seus conceitos ferem o povo 

de Impero triz 

maranhense, mas que junto 
tem apresentado a solução para 
tais problemas e com isso tem 
conquistado o respeito da 
Governadora e entende, de 
forma simples, que é preciso 
respeitar para ser respeitado. 

-xse 

Entendimentos com Ildon Comércio e extração de seixo e areia 

João Paiva ainda não 
conseguiu se avistar com o 
prefeito de Imperatriz, Ildon 
Marques de Souza, mas já 
conversou com ele por 
telefone e colocou seu 
gabinete à disposição do 
prefeito e também 

manifestou sua disposição 
em colaborar com a atual 
administração pública 
imperatrizense. Paiva 
pretende ainda essa semana 
visitar Ildon Marques na 
prefeitura, e levar-lhe várias 
propostas de parceria que 

entende, será de grande 
benefício para a comunidade, 
como por exemplo, os 
recursos que poderão ser 
obtidos através do Bndes e do 
Banco Mundial,•garantindo 
pelo menos mais dois anos de 
recursos para obra^ públicas. 

Trabalho para os novos municípios 

Dentro dessa questão de 
sistemas de abastecimento de 
água, o Deputado João Paiva 
está com pelo menos vinte 
projetos na região, onde já está 
jorrando o precioso líquido 
servindo a várias comunidades 

tocantinas. Ele entende que as 
prefeitura, anteriormente, se 
encontravam em intensas 
dificuldades mas acredita que 
agora haverá melhores 
condições, principalmente nas 
novas unidades 

administrativas, que apesar das 
dificuldades normais de 
começo administrativo, não 
tem dívidas e podem participar 
de convênios para obtenção de 
recursos facilitando as obras 
públicas. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, 

Rodovia João Lisboa-Amarante 

O Deputado João Paiva também afirmou que tem a autorização 

explícita da Governadora Roseana Sarney para dar a boa nova para os 

municípios de João Lisboa e Amarante, principalmente as inúmer as 

comunidades servidas pela rodovia que interliga as duas cidades, como 

Buritirana por exemplo, nova emancipada, que esse ano será feita a 

recuperação de toda a rodovia, com a pavimentação da pista de rolagem, 

acabando com o velho problema da interrupção do tráfego no inverno. 

Sobre a estrada do arroz, ele disse que existe apenas o seu empenho 

pessoal para o asfaltamento da importante via, reconhecida pela 

governadora, mas que ainda não foram viabilizados recursos para a 

obra. 
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Soraya Luiza faz um relato 

do que está acontecendo 

na Cidade do Ferro 
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Linda Veloso dá as dicas do 
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Por Dentro 

da Imprensa 

pioneira. Km sua substituição 
ficou o polivante operador de 
áudio e discotecário, Cícero 
Bitta, responsável nestes dias 
pela montagem do Jornal 890. 

Gil Carvalho (interino) 

Assessorando 
O polêmico radialista, 

Orlando Menezes, que se 
encontra na 'Terra da Pindoba", 
está prestando relevantes 
serviços para aquela augusta 
Casa de Ixms, como assessor de 
Comunicação. Os primeiros 
trabalhos do profissional já 
começam ser veiculados jxdos 
órgãos de comunicação de 
Imiieratriz e Açailândia 

Cidade FM, resolveu tirar umas 
férias fxir temi*) indeterminado. 
Recentemente, o rapaz esteve 
na capital do Estado, São Luís 
v em sua terra natal, Bacabal. 
Jerry informa que vai 
aproveitar esta temporada 
para dedicar-se aos estudos. 

Dedicação 
O radialista Jerry Alves, ex- 

Férias 
O coordenador técnico da 

Rádio Imperatriz AM, 
Emanoel Corrêa, deve 
retornar esta semana às suas 
atividades na emissora 

Estréia 
O programa "Rádio Livre", 

comandado pelo eclético 
advogado, Clemente Viegas, 
estreioü nesta segunda-feira 
pela Rádio Imperatriz. O 
horário, portanto, não agradou 
alguns ouvintes, que agora têm 
que acordar bem cedinho para 
poder acompanhar o programa 
e o quadro "os forrós que 
roda". 

realização de mais um show 
com o cantor Roberto Villar," 
aquele do melô do Fãpudinho". 
O evento está agendado para o 
próximo dia 31, no Clube 
Tocantins, no município de 
Porto Franco. Dado o recado. 

para a escolha do presidente 
do Comitê de Imprensa e 
Divulgação da Câmara 
Municipal de Imperatriz? 

próximo sábado em sua 
residência. Comes e bebes 
apartes. Felicidades e 
muitos anos de vida é o que 
deseja seus amigos. 

Show 
O radialista Roberto 

Guerrero, atualmente, ultima 
os preparativos para a 

trabalho 
Üs profissionais que 

integram a Secom - Secretaria 
de Comunicação da Prefeitura 
de Imperatriz, estão 
trabalhando ativamente em 
busca de notícias junto a pastas 
da Administração direta. As 
reportagens são utilizadas para 
a produção de Press Release, 
que é distribuído para as 
emissoras. 

Dengoso 
Mais um jornalista fora 

atacado pelo mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da 
Dengue. Tratar-se de Josafá 
Ramalho, editor do jornal 
Meio Dia de Notícias (Rádio 
Capital AM). Anteriormente, a 
epidemia da Dengue havia 
atacado o colunista Francisco 
do Valle. Quem será o 
próximo??? 

Pêrgunta 
Que dia acontece a eleição 

Aniversário 
A coluna registra com 

satisfação o aniversário do 
Mestre Cabral. A festa, 
segundo informa-se, será no 

Novato 
O Jornal Capital tem 

novo digitador. Trata-se de 
Robson Machado. O rapaz 
é novato, mas é rápido no 
teclado e faz o trabalho com 
competência, além de dar 
aquele apoio na hora de 
revisar e scanear as fotos 
que todos os dias os 
leitores têm nas páginas do 
jornal. Também tem o 
detalhe que as menininhas 
já estão de olho no jovem 
rapaz, que está começando 
agora, mas já sabe das 
coisas. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 
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Gêmeos Leão Libra Sagitário 
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Aquário 

Você está percebendo que muita 
coisa vai mudar em sua vida. Só que 
ainda não chegou a hora de entrar em 
ação. Saiba esperar. As vezes, parece 
que tudo o que dizemos é mal 
interpretado. Por isso, fique alenta. 

Você tem vontade de levar seus 
projetos adiante, mesmo que esteja um 
pouco insegura. R hora de refletir para 
tomar a decisão certa. Um programa 
caseiro, de preferência sozinha ou com 
a pessoa amada, será o mais adequado, 

Em pleno meio de semana, você 
pode estar absorvida pelo trabalho. 
Mas conte com a ajuda dos astros para 
resolver tudo. Procure não ficar 
nervosa sem necessidade. 

Relaxe e esqueça os problemas. 

Hoje será melhor você ficar atenta 
para não se exaltar demais nas 
conversas com amigos. Não estique o 
papo além da conta, Procure controlar 
essa tendência de falar muito. Para que 
criar atritos com quem você ama? 

Estar com amigos e reforçar os 
laços entre vocês agora é uma 
necessidade. Esqueça os defeitos e 
ligue-se apenas às virtudes. 
Sinceridade é bom, mas tem sua hora. 
E preciso muita sensibilidade. 

O contato com os amigos esta 
favorecido. Cuide-se apenas para não 
se empolgar demais, ou você vai 
acabar falando o que não deve... O 
negócio ê se divertir ao máximo e 
esquecer os problemas. 

Touro Câncer Virgem 
T 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Aproveite d final de semana para 
n-ver lodus os acontecimentos 
recentes em sua vida. Procure 
encarar tudo de forma bastante 
realista. Realidade e fantasia podem 
se misturar. 

Momento ideal para você repensar 
seu relacionamento com chefes ou 
autoridades. Seja prudente e encare os 
fatos de modo realista. Fique de antena 
ligada. Procure não confiarem tudo o 
que lhe dizem. 

Tire este dia para relaxar e ficar 
com as pessoas que você mais gosta. 
Deixe os assuntos sérios para um 
momento mais oportuno. Se puder 
dormir cedo, melhor. Agora não é hora 
de se envolver em confusões. 

Você se sente agora um pouco mais 
reservada e vive suas emoções 
internamente. E um momento ideal 
para recarregar as baterias. Seu pique 
para a agitação volta com tudo. 
Programe algo divertido, 

Procure conter uma certa 
tendência ao nervosismo, pois em 
breve tudo o que deseja começará a se 
concretizar. O compasso ê de espera. 
Estar com os amigos pode ser 
gralificanle. 

Apesar das boas vibrações que os 
astros lhe enviam, não é a hora ainda 
de realizar as mudanças que você 
deseja. Espere o momento certo. 
Mesmo que ainda não seja agora a 
melhor hora. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 
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CNT 

05:00 Igreja da Graça 
00:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Crianção 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 
Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 
Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Diranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca de 
Futebol 

06: 
07: 
07: 
08: 
11: 
12: 
13; 
14: 
15: 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
00 
01 
03 
06 

00 O despertar da Fé 
00 Repórter 190 
30 Cidade Agora 
30 Note e Anote 
55 Falando de Deus 
00 Imperatriz 24 Horas 
00 O Rádio na TV 
00 Sessão Bang-Bang 
15 Bill Body 
15 Agente G 
30 O Mundo de Beakman 
00 Cidade Alerta 
:30 Jornal da Record 
;15 Informe São Paulo 
:30 Zorro 
:00 Paixões Perigosas 
:00 Especial Sertanejo 
:()() 25u Hora 
:00 Palavra de Vida 
:30 Jesus Verdade 
:00 Despertar da Fé 

TV e Jornal Capital 

no Carnaval 97 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 A Família Adams 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15Telecurso 
Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000-2° Grau 
06:45 Telecurso 2000 -1° Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão Ia 

Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:10 Vale a Pena Ver de Novo 

Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:45 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2a 

Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:05 O Rei do Gado 
22:10 Você Decide 

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 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando oa 

Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Reboot 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 

05:00 PadrãoTécnico 
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 - Galáxia 
11:00 Anjos da Lei - Educação 

Moderna 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró 

CTelemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carie 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Missão em 
Houston - Capacidade 
Diminuída 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Cinena na TV - Os ladrõc 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Legislando 

Rui do Porão, que em breve assumirá uma cadeira na Câmara 

de Vereadores, com certeza já tem muitos planos a ser discutido 

no Poder Legislativo. Na foto, Rui com o amigo e pecuarista José 

Jales. 
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Feliz da vida 

Nossa amiga Madalena Santana, feliz da vida e organizando 

ainda para esse mês, sua viagem para o mundo encantado de 

Beto Carrero World. Desejamos à amiga muito sucesso nessa 

maravilhosa viagem. 
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Visita 

Josimey, gerente comercial da Amil, esteve recentemente em 

Imperatriz fazendo treinamento com os corretores da empresa 

em que trabalha. Aproveitou sua estada na cidade para visitar 

clientes, ao lado da simpática supervisora de vendas da Amil, 

Arlene. 

Salvador 

Embarcou nesse último final de semana, com destino a 

Salvador, a grande amiga Sônia - Renascença. Ela foi curtir o 

quentíssimo carnaval da Bahia ao lado dos seus familiares. O 

carnaval baiano é sempre uma ótima. 

Casamento 

Wilmington e Kelly estarão subindo os degraus da Igreja Santa 

Tereza, dia 30 de janeiro, para as tradicionais juras de amor 

eterno. Os pais da noiva, José Passos e Sílvia, estão fazendo os 

preparativos para o grande dia que, com certeza, será de muito 

requinte e bom gosto. 

Aniversariando 

Quem está soprando velinhas pela passagem de mais uma 

primavera é nossa grande amiga Tina, proprietária da Yu 

Importadora. A gente aproveita para desejar à amiga Tina toda 

a felicidade do mundo. Parabéns. 

M. M. Jóias Óticas 

s. ua melhor joioy com melKo^ Ifv 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

d0 desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Cenlro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

IfeOBarra l»i 

JUP^UP Mcilericils de Cefislrurçâo 

"A melhor opçio para sua construção 

Desligue-se dos outros 

(SbeJ e bcvmto 

Primeiro Piso 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO SOB 

O PONTO DE VISTA DE 

Luiz Duarte 
Página 2C 

fóeg-úmaVC úicuic' 

Prefeito Mdon Marques 

escreve sobre a Fundação 

Cultural de Imperatriz 

Página 3C 
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A questão da reeleiçc 

discutida em todo o 

..L . ítss:;.:: T» 

Todos os novidades 

e atualidades da 

cidade 

Quarta-feira, 22 de janeiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Decisiva 
Semana decisiva para a 

emenda da reeleição. A 
natéria deve ser votada hoje, 
m primeiro lurno. no 

plenário da Câmara. Tudo 
depende das cotas cpie estão 
sendo feitas pelo governo 
para verificar sua base de 
apoio no Congresso. Ontem 
foi analisado pelo relator da 
Comissão Lspecial. a nova I .ei 
do Petróleo. A determinação 
de áreas que ficarão sob a 
responsabilidade da Petrobrás 
foi um dos analisados. 

Pronto 
O Palácio Rio Negro, em 

Pelrópolis, já está totalmente 
remodelado e pronto para 
receber a visita do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
A visita deverá acontecer lio 
final deste mês. O presidente 
trelende descansar naquela 
região serrana do Rio de 
Janeiro, mas já tem alguns 
compromissos em sua 
agenda. 

Consolidado 
O Plano Real já esta 

definitivamente consolidado e 
agora só falta o governo fazer 
programas efetivos de 
desenvolvimento econômico. 
A afirmação foi feita pelo 
diretor do Instituto de 
Pesquisas F.conómicas da 
l niversidade Pederal de 
Minas (ierais, Vamh rley 
Ramalho, que destaca a 

camada de mais baixa renda 
como a maior beneficiada pela 
estabilidade da moeda. 
Ramalho aconselha a classe 
média a não se entusiasmar 
com a facilidade de consumo e 
evitar os financiamentos de 
longo prazo, dando preferência 
ã poupança. 

Campanha 
Farmacêuticos de todo o 

País iniciaram no começo da 
semana, uma campanha para 
combater o uso indiscriminado 
de medicamentos. De acordo 
com o Conselho Nacional de 
Farmácias, setenta por cento 
dos remédios comercializados 
no País não tiveram prescrição 
médica, prática que coloca em 
risco a saúde da população. 

Fm dos pontos combatidos 
pelo Conselho é a venda de 
medicação em prateleiras de 
supermercados e mercearias, 
além das farmácias que não se 
utilizam de profissionais 
capacitados para atender aos 
consumidores. 

Pesca 
A pesca em Mato Grosso do 

Sul pode ser liberada em menos 
de trinta dias, exceto nos locais 
considerados estratégicos. 
Ibama e Governo do Estado 
iniciaram uma coleta de dados 
na região para determinar o 
potencial pesqueiro e marcar o 
fim do período de defeso. Em 
Imperatriz, continua o período 
da Piracema. 

Firme 
O secretário de 

Desenvolvimento Rural do 
Município, Marcos Rodrigues 
de Souza, está firme no seu 
pr«| lósito de dinamizar as ações 
de sua pasta, visando atender 
em curto espaço de tempo ás 
reivindicações da comunidade 
local. 

() destaque no entanto, fica 
por conta de reforma a ser 
executada no Matadouro 
Municipal, para onde, segundo 
o secretário, o prefeito lldon 
Marques já está viabilizando os 
recursos necessários junto ao 
Governo do Estado. 

Trabalham no Matadouro 
Público Municipal, cinqüenta e 
um funcionários, que já estão 
(un plena sintonia com a filosofia 
administrativa do secretário 
Marcos Rodrigues. Marcos 
disse que pretende promover a 
uniformização dos funcionários. 
El(• c< )nfirma que todo o i )ess()al 
do matadouro passarão a usar 
fardamentos com bolas, luvas e 
capacetes. As cores do 
fardamento ainda serão 
definidas. 

Trabalhando 
O departamento municipal 

de Trânsito, órgão ligado a 
Secretaria de Infra-Estrulura, 
executou no último sábado 
v íi io> <ei vicos na c;dade. () 
DM1 realizou a troca de fiação 
e a religação de semáforos na 
BR 010. 

Ainda na Belém/Brasília, 
esquina com a Avenida Dorgival 
Pinheiro de Souza, foi pintada a 
faixa de pedestre. Outros 
serviços como a instalação de 
placas de sinalização e limiieza 
nas paradas de ônibus foram 
realizadas. 

Ondas Curtas 
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Rei do Gado ou Rei do Galho... Você decide 

Badatl Ramalho... Quem avisa amigo é! 

Jackson, Jackson, Jackson... É de casa é da gente, é o bicho. 

Compre o bingâo, compre o bingão... 

Edição especial de Ano Novo.... E o bicho 

Domingo o Tecâo joga amistosamente em Rondon do Para 

Perguntar não ofende. Será que este jogo sai mesmo? 

A mulherada está batendo um bolão... 

Nem tudo são flores... 

Balneário Iate Clube... Uma nova onda 

O melhor Carnaval é com Pinduca e Pinduca está no BIC 

Que saudades de Grajaú... 

Uma viagem de vez em quando não faz mau a ninguém 

Cerpamente falando, é uma delicia... 

William Marinho está afinado via Itinga-MA 

Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá minha cama... 

Aldeman Costa... É gente nossa 

APA, APA, APA... Escreveu não leu... 

Doe sangue... Procure o Hemomar 5 

O alô esperto vai para João Rodrigues e companhia (jornal O Progresso). 

Deu na Imprensa 

Com a cerimonia de entrega de títulos de terras, 

para cerca de 134 mil famílias da comunidade do 

Tijolo, povoado de Cumbique. localizado no município 

de Paço do Lumiar, e distante 20 quilômetros de São 

Luís, o presidente Fernando Henrique Cardoso, 

anunciou que o governo cumpriu a meta de assentar 

100 mil famílias em dois anos de mandato. 

111 

Os FantasM&minhas 

Rose & Ana 

LÂBORÂTORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 



2C □ regional □ duarta-feíra, 22 de janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

País pára para discutir a reeleição 

Vários temas precisam ser discutidos e rediscutidos pelo 

Congresso e no entanto a reeleição monopoliza os parlamentares 

Trabalho gera salário 

■ Recesso 

Quase todos os setores 

da vida pública param 

em j aneiro 

O problema é para quem não pode 

esperar trinta dias pelo fim do 

recesso de janeiro 

O Congresso Nacional está 
absorto na discussão do tema 
que está ficando apaixonante, 
mas apenas para os próprios 
políticos, sem conseguir alterar 
o interesse do cidadão, que 
sem dúvida, tem outras 
prioridades para tratar. 

Com o advento do Plano 
Real, a maior questão ficou 
relegada a segundo plano, que 
é a distribuição de renda no 
país. O Plano Real busca o 
equilíbrio da economia através 
de artifícios que sobrevivem de 
mecanismos fúleis, e 
discrimina como se todos os 
problemas acabassem 
solucionados sem se preocupar 
com a renda per capita. O 
salário mínimo ainda não está 
comprândo mais, muito pelo 
contrário, a moeda não 

Ainda não existe um 
consenso dentro do sindicalismo 
brasileiro. A questão da 
reeleição ainda é discutida 
dentro dos sindicatos que se 
limitam a promoverem greves e 
participar de movimentos 
políticos, creditando toda 
conquista às pressões sindicais, 
mas que tem as glórias divididas, 
eleitoralmente, com os políticos. 

A questão da reeleição seria 
irrelevante para o sindicalismo 
brasileiro se houvesse uma 
decisão sintomática em se obter 
agenuinidade da causa, em favor 
do trabalhador, e não da causa 
política. Não se faz nada sem 
política mas o que incomoda é 
o sentido; a política é uma 
conseqüência do homem e não 
vice-versa. Mas mesmo assim 
os sindicatos continuam 
envolvidos na questão da 

continua valendo mais, ledo 
engano. 0 que está se tomando 
como resultado positivo é a 
estabilidade financeira do 
mercado, o que em si, dá bons 
frutos mas é apenas uma parte 
do processo. 

O poder aquisitivo da 
população não mudou. Existe 
um início de processo onde os 
brasileiros acreditam que existe 
uma melhoria simplesmente 
porque conseguiu comprar 
aquele eletrodoméstico que 
planejava a tantos anos. Isso 
não significa que seu dinheiro 
vale mais; muito menos que o 
eletro baixou de preço. Foi a 
prestação que conseguiu ser 
esticada, mas tem um preço, os 
juros altos. Problema que o 
governo ainda não conseguiu 
resolver. 

reeleição, esquecendo-se de 
fomentar a questão primordial 
que é não esquecer da educação, 
carro-chefe do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, e 
que está em plena fase de 
matrícula, mas que ninguém vê 
sindicalista preocupado com a 
qualidade da educação que seus 
filhos podem ter. Ides afirmam 
que essa é uma conseqüência 
dos seus atos, mas na hora do 
discurso é a causa principal. E 
difícil decidir qual é mais 
importante; a reeleição ou a 
educação. Para o trabalhador 
brasileiro poder votar para o 
mesmo presidente ou recusá-lo, 
dá no mesmo se ele tiver 
capacidade intelectual para 
decidir o que foi bom e ruim 
para o país. Sem essa 
capacidade nada terá relevância 
nessa discussão. 

Não há como resolver 
uma questão social que não 
seja através da produção. 
Não existe comunismo que 
coma criancinha e dê jeito 
nessa situação. Somente 
através da produção se 
consegue saldo de mercado. 
Produzir para arrecadar, lí 
todo trabalho exige um 
salário equitativo e justo 
socialmente. E isso que 
coloca comida na mesa do 
cidadão; dá educação para os 
seus filhos; saúde para toda 
a sua família e 

principalmente dignidade 
para conviver em sociedade. 

0 país tem uma 
disparidade nesse sentido 
que ainda não foi captada 
pelo Governo Federal. Não 
foi captada ou não interessa 
que seja resolvido 
politicamente, que haja uma 
solução para a população 
porque dessa forma haveria, 
sem dúvida uma quebra dos 
altos ganhos. Quer dizer, 
com muitos, sustenta-se 
poucos: coisa do capitalismo 
de terceiro mundo. 

O político brasileiro é um 
felizardo, tal qual estudante: 
são as duas únicas categorias 
que têm direito a duas férias 
por ano. Constitucional, diga- 
se de passagem. 

Pena que os estudantes 
não tenham acesso á 
construção das leis que 
regem o país, e quando 
atingem estágio para tal, já 
perderam o vínculo com a 
escola e com toda a certeza 
chegaram aos desvios 
virtuais da política moderna, 
porque no Brasil, como dizem 

Como exemplo desse 
fatídico legalizado dogma da 
vida cotidiana dos brasileiros, 
a questão dos moto-laxistas, 
que todos saibam, está nas 
mãos do judiciário mas que 
espera a volta do setor a 
funcionamento para ser 
julgado. Pelo menos é essa a 
explicação que vem sendo 
apregoada pela assessoria 
jurídica do Sindicato dos 
Moto-laxistas, que vive numa 
emenda sem definição; não 
sabe se é legal ou clandestino, 
e.ao que parece ainda está 
longe de saber. 

vários, quem é honesto não 
entra na vida pública. Fsnh é 
uma máxima que os maus 
falam e os bons confirmam. 

Existem questões 
imensuráveis que se 
prolongam através dos anos 
como se fosse realmente 
correto também o judiciário 
ususfruir dos direitos 
"políticos" dos políticos, quer 
dizer, apenas protocolam 
documentos que dão entrada 
nas "instâncias" enquanto os 
magistrados passeiam pelas 
"estâncias". 

Como a questão dos moto- 
laxistas, muitas outras ficam 
nessa incerteza em busca de 
uma justiça que além da 
necessidade de descansar, 
como todo bom cristão precisa 
e tem direito - excluídos os 
trabalhadores brasileiros que 
mesmo quando têm direito o 
salário não dá - ainda é por 
demais morosa e 
compensativa, buscando 
meios sociais de empurrar as 
questões coletivas de acordo 
com as influências políticas 
cabíveis e aplicáveis dentro da 
santa Ixm. 

Sindicalismo e democracia ■ Barganha pública 

Os congressistas brasileiros estão vergonhosamente 
barganhando os votos para a reeleição, sem se importar sobre 
o que o cidadão esteja ouvindo ou sabendo. O PMDB, que 
ameaça levar a votação para depois da eleição dos dois 
presidentes do Congresso, simplesmente ponjue quer o a|H)5o 
do governo nessa questão e ambiciosamente pretende os dois 
cargos, barganha sua bancada no Congresso. Só que esse 
assunto veio a ser de domínio público inescrupulosamente, 
sem o PMDB se preocupar sobre o sentimento comunitário 
que fica rejeitado nessa questão. O que o i>ovo ganha nessa 
briga? Nada. 

Perder tempo discutindo burocracia, ou burrocracia como 
diria alguns, só serve para render alguns trocados em milhões 
para que sejam garantidos votos em troca de cargos e funções 
dentro do poder. Agora, a máxima para o socialismo de 
Fernando Henrique, oriundo dos tempos da rejeição â 
ditadura, dos exilados, é ver a barganha política tomar couta 
de sua administração como se esse fosse um mal necessário. 
A gente sabe que não é. Tem hora que democracia demais 
atrapalha. O Congresso precisa naoé fie uni puxão de orelha; 
é de vergonha na cara e respeito ao cidadão que não precisa 
ficar ouvindo diariamente esse monte de baboseiras e abusos 
dentro dos noticiários nacionais, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Qonvoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

Moto-táxis em 

compasso de espera 

Férias de verão 

Esse termo não deveria ser aplicado 

no Nordeste, já que essa época é 

inverno e chove bastante na região. No 

entanto, quem é que fica em locais 

chuvosos? Como todo bom brasileiro 

endinheirado, os que são agraciados 

com o recesso de janeiro, geralmente 

privilegiados economicamente, 

preferem locais bem mais ensolarados 

como Bahia, Rio de Janeiro, Guarujá e 

praias do sul, para não falar de Recife e 

Fortaleza, capitais nordestino onde é 

verão durante o ano inteiro. 

Enquanto isso nas repartições 

públicas... 

Mas é tudo legal. Dentro da 

"constituinte", como diria o bom carioca 

que quer mais é vender picolé na beira 

da praia, morar no morro Dona Marta, 

e curtir o bom e velho sambinha 

durante o carnaval 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N'J 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 
54 e 55, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 5(),()0 (ciqüenla reais) á Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio.; bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

II - Eièa também estipulado que os Sõeios Proprietários 
pagarão R$ 50,00 (trinta reais) á Secretaria do clube, pela 
troca dc títulos proprietários; 

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

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

imperatriz-MA, 0 úapneira de 1907 
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COIWfiPDE FARIAS 
Prask&njíí dú Balrsáno late Olul-e 

Expresso Açailândia 

Informações: Fone: 723-2885 

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

FAZEMOS UNHA PARA! BALSAS. GOIANESIA. SÃO LUIS. TERESINA. RIO BRANCO. PORl Ó VELHO. CUIABÁ. GOIÂNIA, ANÁPOLIS. BRASÍLIA E VITÓRIA. 



A Fundação Cultural 

de Imperatriz vive 

por lldon Marques de 
Souza* 

A l undação Cultural de 
Imperatriz não vai mais ser 
extinta. Ontem, 21, tive outra 
reunião com representantes da 
Fundavão e dos artistas. Foi 
um diálogo produtivo, onde, 
como já demonstrado em 
oportunidade anterior, não 
falamos apenas da Fundação 
Cultural de Imperatriz: falamos 
da Fundação, da Cultura e de 
Imperatriz. 

Falamos de projetos e de 
processo. Falamos da 
necessidade de projetos que 
dessem início ou consolidasse 
o processo cultural do 
Município. Tratamos, até. das 
necessidades mais urgentes da 
Fundação, como as dívidas 
trabalhistas, o telefone 
cortado, a relorma tísica do 
prédio-sede - problemas 
ocasionados pela desalenção 
de que a Fundação vinha sendo 
alvo após o meu período como 
interventor. 

Disse aquele trio de jovens 
Produtores culturais, legítimos 
-eles, sim - interlocutores dos 
artistas, que tinha revisto 
minha posição, alimentado não 
somente pelo reconhecimento 
público do dirigente da 
Fundação, Adalberto Franklin, 
ao projeto que pretendo 
desenvolver com eles, mas 
também pela permanente 
disposição para a negociação 

até os últimos instantes, 
manifestada pelo próprio 
Adalberto e pelos seus colegas 
(ülberlo Freyree Wilson Zara. 
Também lembrei-me das 
palavras do vereador Adhemar 
Freitas; "Acabe-se com o 
Fundo, mas não a Fundação ". 
Somo a tudo isso as palavras 
da vereadora Mary de Pinho, 
presidente da Comissão da 
Cultura. FMucação e Desportos 
e Lazer. que. em ofício de 
ontem, ponderava pela não 
extinção da Fntidade que eu 
mesmo havia criado treze 
meses atras, em 27 de 
dezembro de lí)9.r>. 

Não houve recuo do 
prefeito. Não houve avanço dos 
artistas. Ninguém se abaixou. 
Do ponto em que estávamos, 
crescemos juntos, até um 
ponto de convergência mais 
adiante Assisti um filme onde 
o personagem principal 
reafirma: "Comportamento 
gera comportamento". No meu 
relacionamento com a classe 
artística nunca houve conflito. 
Fntrelanto, ruídos de 
comunicação e negligência ou 
exacerbação de papéis durante 
o processo de extinção do 
Fundo Municipal de Incentivo 
ã Cultura (que está eivado de 
irregularidades legais). 
tentaram C( niduzir a< > C( m fn mio 
as parles de um mesmo 
processo — os artistas, que 
produzem cultura, e o Poder 
Fxeculivo. que os estimula. 

Tenho afirmado que não farei 
um governo para mim, mas 
liara depois de mim. Portanto, 
onde mais se pereniza a ação 
de um governante se não pelas 
vias da Arte, da Cultura, do 
Fjspírito? O livro que um 
homem escreve vive mais que 
a casa onde ele foi escrito. Vive 
mais que o próprio homem. A 
criatura sobrevive ao criador. 
Assim, seja nos meus negocies 
comerciais, seja nos negócios 
públicos que me compele 
administrar, eu não crio coisas, 
eu materializo conceitos. Iv, 
quando crio, crio para a vida. 
não para a morte. 

Preciso tornar publico o que 
já disse em particular para os 
artistas. Fhn lodo esse 
processo relacionado à 
Fundação, nunca — frise-se: 
nunca — houve a participação 
do jornalista F.dmilson 
Sanches. Fie nunca precisou 
de apoio político, de resguardo 
institucional para fazer as 
coisas que fez nesta e por esta 
cidade. Sanches sozinho é uma 
instituição. Desde a década de 
70 que ele, sem filiação a 
partidos políticos, sem auxílio 
maior que não o de seus 
companheiros de ideal, vem 
transformando sonhos em 
coisa real, produtiva e positiva. 
Convidei-o para uma secretaria 
econômica, pelo técnico de 
elevado nível que e do Banco 
do Nordeste. Seus 
consistentes e múltiplos 
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■ Escândalo 

Comissão detecte 

corrupção na Gâma. a 

de Açailândia 

Ex-presidente Cristhiano Filho deixa 

dívidas superiores a R$ 300 mil 

talentos levaram-me a confiar- 
lhe a tarefa de construir um 
novo conceito e uma nova 
realidade em termos de 
Comunicação Governamental. 
Sanches nunca locou no 
assunto Fundação Cultural. 
Preocupou-se em outras 
questões estratégicas do 
governo que, junto com ele e 
outros colaboradores, pretendo 
desenvolver. Mas. se Sanches 
não se imiscuía no assunto, seu 
silêncio era uma patente 
desaprovação ao que eu havia 
decidido. Pelo que aprendi a 
conhecer do lulmilson Sanches, 
seu silêncio dizia mais alto e 
calava mais fundo do que certas 
vozes que se levantaram no 
percurso. 

Itssa questão toda traz um 
lado muito produtivo: o ler 
colocado na agenda dos 
assuntos da cidade o processo 
cultural em Imperatriz e suas 
várias conexões, quer no que 
respeita ao Poder Público, 
quer lio que tange ã 
mobilização da classe artística 
para defender seus interesses 
enquanto processo (que é 
coletivo, comunitário), não 
somente enquanto projetos 
(que são individuais —- ou, 
quando muito, de uma 
"turminha"). A cultura em 
Imperatriz também precisa ser 
cidadanizada. 

*Ildon Marques de 
Souza é prefeito de 
Imperatriz^ 

■ Montes Altos 

Prefeitura recupera vicinal 

Nelson Castilho critica situação precária da BR-280 

Para evitar que a principal via 
de acesso ao município seja 
cortado, a prefeita Patrícia 
Ferraz Castilho. PMDB. 
determinou a imediata 
ri eu| >eraçãi»(la rod( ivia ( si a(lual 
M.V280. 

As máquinas contratadas |Ha 
prefeitura de Montes Altos, 
estão Irabalhando 
dioturnainenle | «ira garant ir que 
a rodovia não seja interditada 
neste período invernoso. A mela 
principal e recuperar os trechos 

considerados críticos. 
O secretário de 

Administração e Finança, 
Maurício Ferraz, informou que 
as máquinas já recuperaram 
aproximadamente dez 
quilômetros da rodovia; e que 
ale o final deste mês a estrada 
estará completamente 
recuperada. oferecendo 
condições suficiente de tráfego. 
Alem desse serviço a prefeitura 
pretende também iniciar a 
partir dos próximos dias a 

recuperação das pontes de 
madeira, algumas estão em 
I «'ssimo estado de conservação. 

OlíderiKilítico do Município 
de Montes Altos, Nelson 
Castilho, criticou a situação de 
abandono em que se encontra 
a Rodovia M A-280. de 
responsabilidade do (ioverno 
do listado. "Fsse trabalho e de 
responsabilidade do listado", 
disse, acrescentando que, 
nenhuma ação nesse sentido 
fora anunciado pela 

governadora Roseana Sarney. 
(iarantiu que as máquinas 

contratadas pela Prefeitura 
farão lodo o serviço de 
recuperação, atendendo uma 
solicitação da comunidade 
monteailense. A prefeita 
Patrícia Castilho assegurou 
que esse trabalho será 
permanente em sua 
administração, afirmando que, 
logo que chegar o verão a 
recuperação das vicinais será 
intensificada. 

iii 
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Ex-presidente apondera-se do dinheiro público 

Fim cumprimento as 
determinações do presidente 
da Câmara Municipal de 
Açailândia, vereador Sidney 
Figueiredo, PSDB. uma 
comissão fora designada no 
sentido de que fosse 
verificada a atual situação 
patrimonial e financeira. 

A informação é do 
assessor de Comunicação do 
parlamento, Orlando 
Menezes, acrescentando que 
o relatório da comissão 
aponta uma série de 
"irregularidades" quando da 
gestão do ex-presidente, 
Cristhiano de Assis Filho. 
Além disso.'vários bens não 
foram localizados e outros 
encontram-se completamente 
depredados, sem as mínimas 
condições de uso. 

Dentre os objetos não 
localizados estão: 2 Bandeiras 
do Brasil Oficial; 1 Bandeira 
do Estado do Maranhão; 4 
cadeira Florença Reta 
Auxiliar: 9 bancos para 
galeria: fi ventiladores de teto; 
2 ventiladores Britãnia; 140 
cadeiras de plástico da galeria 
da Câmara; 1 máquina de 
calcular; 1 divisória naval; l 
micro sister Philips; 1 
amplificador compacto -mídti 
uso; 1 livro de (iuia Prático do 
Vereador; 1 livro Direito 
Municipal Brasileiro; 2 
microfones Leson, entre 
outros, itens que foram 
encontrados sem condições 

de uso: 1 exaustor; 95 
cadeiras de plástico; 1 
ventilador Faet; 7 cadeiras de 
encosto para secretária; e 
uma cadeira Florença Reta 
Auxiliar. 

A comissão que realizou o 
levantamento na Câmara 
Municipal de Açailândia, 
constatou também, que foram 
poucos os bens localizados e 
que não eram registrados nos 
controles da casa. Uma das 
maiores dívidas deixadas pelo 
ex-presidente, Cristhiano 
Filho, sem dúvida fora a folha 
de pagamento dos 
funcionários e a remuneração 
dos parlamentares mirins. 

A comissão registrou que 
os salários atrasados são 
relativos aos meses de julho, 
agosto, setembro, outubro, 
novembro, dezembro e 
décimo terceiro salário, que 
soma um total de R$ 
109.222,11. A remuneração 
dos vereadores em atraso são 
referentes aos meses de 
agosto; setembro; outubro; 
novembro e dezembro, que 
somam um total de R$ 
211.062.97. Já o débito com 
fornecedores ficou 
estipulado em R$ 7.857,77. 
Somando tudo, o ex- 
presidente. Cristhiano Filho, 
deixou pendente nada mais 
nada menos do que R$ 
922.742,28, demonstrando 
um verdadeiro " assalto" ao 
dinheiro público. 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRADÃÍ 

Você também vai c[c\v\çc\A 

Carnaval da Vida no BIC 

/^induca e Jganda e o Jgoi ^létrico de 

^cnsmo ^ibcL ^nclos c 

^hiquinho 
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Secretário dinamiza Desenvolvimento Rural 

Matadouro Público passa por reformas 

Agilidade e eficiência - é o 
que se propõe no desempenho 
de suas funções o secretário de 
Desenvolvimento Rural do 
Município, Marcos Rodrigues 
de Sousa. 

Desde que foi empossado, 
no cargo, no dia 2 do mês em 
curso, ele já conseguiu colocar 
em prática uma série de ações 
com o propósito de dinamizai- 
as atividades desenvolvidas 
pela pasta. 

Rodrigues de Sousa faz 
questão cie lembrar que o seu 
programa administrativo vai ao 
encontro do projeto de lldon 
Marques cie Souza de 
moralizar a coisa pública da 
segunda maior cidade do 
listado. 

Neste sentido, já esteve em 
reuniões com o prefeito e o 
secretário de Governo, o 
jornalista Sérgio Macedo, aos 
quais fez uma exposição dos 
problemas verificados em sua 
Secretaria. 

Foram tomadas algumas 
providências com a finalidade 
de reverter o quadro crítico 
apontado pelo secretário. 

Foto pinheiro -121-7090 
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Rural Desenvolvimento Secretaria Sede 

O primeiro departamento a 
receber atenção redobrada de- 
Marcos Rodrigues foi o 
Matadouro Público Municipal. 
0 logradouro passou por 
algumas modificações 
essenciais para o seu pleno 

funcionamento. 
Antes e depois de ser 

abatidos, os animais (bovinos 
e suínos) estão passando por 
inspeção feila pelos médicos- 
velerinários lotados na 
Secretaria. 

Imperatriz 

Marcos Rodrigues enfatiza 
(pie sua "intenção é tornar 
ainda mais dinâmico os 
departamentos de minha pasta. 
Assim, estaremos oferecendo 
um melhor serviço ao povo de 
Imperatriz". 

Roseana defende emenda da reeleição 

Visita serve como ponte de reaproximação 

A governadora Roseana 
Sarney foi recebida em 
audiência nesta terça-feira, 
pelo presidente Fernando 
I lenrique Cardoso, que busca 
adesão para a emenda que 
permite a reeleição para 
cargos executivos. A visita 
serviu como uma ponte para a 
reaproximação do governo 
com seu pai, o presidente do 
Senado, José Sarney. Roseana 
defende a reeleição. 

As primeiras conversações 
foram antecipadas, quando o 
presidente esteve 

recentemente no Maranhão, 
onde inclusive, fora 
recepcionado pela família 
Sarney e seus acedas, onde o 
assunto era puramente a 
reeleição. Roseana 
manifestava naquela ocasião o 
irrestrito apoio a emenda, que 
também conta com o apoio da 
bancada parlamentar 
maranhense. 

A votação da emenda da 
reeleição em primeiro turno 
no plenário da Câmara deve 
ser adiada para o próximo dia 
29, uma vez que os lideres 

governistas não receberam o 
sinal verde do presidente para 
sua apreciação. 

Caso a emenda que permite 
a reeleição de presidente, 
governadores e prefeitos for 
aprovada pelo Congresso, 
Roseana Sarney já 
demonstrou sua vontade em 
continuar no governo por mais 
quatro anos. Para isso, começa 
a executar planos e metas 
para os municípios que ainda 
não foram beneficiados pelo 
"Novo Tempo". Especula-se 
que dentre a programação, 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/p/pecd/i 24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 19:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21:00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

/p/neacM 

Pioneiro em serviços 
"top-line". Ônibus com 

or refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 

passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

/PmsCBA 

mais que uma qucstc.c 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILÂND1A / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 
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'facê M 721-5687 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

esta previsto uma série de 
obras para a Região Sul 
maranhense e. 
conseqüentemente para 
Imperatriz, a exemplo de 
construção de novas escolas 
no município, onde edital 
nesse sentido fora publicado 
na Folha de São Paulo. 

A governadora Roseana 
Sarney, na tentativa de 
satisfazer o "ego" da 
população de nossa região, 
deve anunciar também, a 
recuperação e asfaltamento 
de estradas vicinais. 

Reforço 
Roseana Sarney ajuda 

FHC no esforço pela 
aprovação da emenda da 
reeleição. A governadora, 
como o presidente, está 
interessadíssima no 
permissivo constitucional que 
viabilizará sua permanência 
no Executivo maranhense. 
Mesmo que seu pai, o 
senador José Sarney, 
aparentemente trabalha 
contra a matéria. 

Será? 
Liderança importante do 

PSDB já admite que o partido 
poderá perder seu nome de 
maior expressão no listado. 
Simplesmente a advogada 
Conceição Andrade, ex- 
prefeita de São Luís. estaria 
de malas prontas para o grupo 
roseanista. Provavelmente 
acompanhada pelo ex- 
depulado José Carlos Saboia, 
pelo ex-deputado Joares 
Medeiros e por ex-auxiliares 
de Conceição na Prefeitura da 
capital. 

Golpe no oposição 
Durante sua permanência 

no Poder a ex-prefeita foi 
bastante criticada por sua 
aproximação com o Governo. 
Caso se confirme a adesão de 
Conceição de Andrade ao 
situcionismo. os setores de 
oposição terão sofrido 
enorme perda. Apesar de ter 
deixado a Prefeitura 
desgastada, Conceição detém 
a simpatia de milhares de 
eleitores e é considerada uma 
forte candidata ã Câmara 
Federal. 

Time 
Luis Carlos Nolelo diz que 

sua virtual candidatura na 
eleição de 9S ainda não é uma 
questão fechada. O vice 
explica que, como pertence a 
um grupo político, não 
I toderia tratar a questão como 
um projeto pessoal. Ele vai 
conversar com o prefeito 
lldon Marques c outros 
aliados sobre a candidatura, 
que só será viabilizada com o 
engajamento dos 
correligionários. Se depender 
do seu partido, o PRP, no 
entanto, dr. Noleto vai 
postular uma cadeira na 
Assembléia Legislativa. Há 
pouco menos de um ano da 
campanha, o vice-prefeito é 
apontado por analistas 
políticos como um dos 
deputados estaduais favoritos 
na cidade. 

Espírito de Equipe 
Secretários municipais 

estão classificando como 
"bastante positivas" as 
reuniões semanais 
realizadas cm os membros 
do primeiro escalão pelo 
prefeito. No encontro de 
trabalho, que acontece às 
tardes de segunda-feira, 
lldon Marques vem 
procurando uniformizar a 
linguagem, aproximar os 
auxiliares diretos, divulgar 
ações das diversas pastas e 
planejar realizações futuras. 
As reuniões são abertas para 
vereadores e acontecem no 
auditório da Associação 
Comercial e Industrial. 

A propósito 
O secretário Edmilson 

Sanches. da Comunicação e 
Cultura e do 
desenvolvimento Integrado, 
poderia sugerir ao prefeito 
que convidasse, 
semanalmente, um ou dois 
jornalistas para cobrirem o 
encontro da cúpula da 
administração municipal. Só 
assim se poderia registrar, in 
locco, o que pensa, faz e 
pretende o governo local. 

Estratégia 
A bancada situacionista 

planeja para esta tarde a 
votação final do projeto de 
reforma administrativa. Já 
tem armado um conjunto de 
providências para evitar que 
vereadores da oposição 
consigam retardar a decisão 
da Câmara sobre a matéria 
encaminhada ao Legislativo 
pelo prefeito lldon Marques. 

Expectativa 
Candidatos que fizeram 

os exames nos campi da 
llr MA e D FM A aguardam 
com ansiedade a divulgação 
dos listões de aprovados nos 
vestibulares (Ias duas 
universidades. E provável 
que já na próxima semana 
saiba quem conseguiu o 
pa.-saportc para o ingresso 
no ensino de terceiro grau. 
A concorrência mais 
acirrada é para o curso de 
Direito da Tniversidade 
Federal. 

Sucesso 
Diz-se que em Brasília o 

Proje to Alfa, que resultou na 
Guarda-Mirim da c idade, 
repercutiu positivamenó na 
área social do Governo 
Federal. Ajuucii crianças 
carentes e sempre louvável. 

Perguntinlra 

Que pecados cometeu a 

Fundação Cultural de 

Imperatriz para ser 

sumariamente extinta? 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 
Entregamos a clomicillo 

MDEIREIRA1EÃ0 DE OURO E 

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

Expressão 
r 

Soraya Luíza 

Cumprindo o promessa 

O prefeito Deusdedith Sampaio cumpre o que promete. Depois de colocar 

três ambulâncias à disposição da população, ele já anunciou o pagamento 

do funcionalismo para esta quinta-feira. Melhor para o servidor municipal, 

que a quatro meses não via a cor do dinheiro da prefeitura. O pagamento 

será relativo ao mês de janeiro, acrescido da primeira parcela do valor dos 

meses em atraso. Só para lembrar, a administração anterior deixou sem 

pagamento os meses de outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro 

salário. 

Pagando o que deve 

A Prefeitura de Açailândia começa a regularizar seus débitos junto às 

empresas estatais. Primeiramente escalonou uma dívida de 114 mil reais junto 

ã Telma; depois conseguiu manter entendimento e reestudar e equacionar o 

pagamento da dívida de mais de 300 mil reais para com a Cemar. Por fim, 

está estudando - e já conseguiu sinal verde da direção - uma formula para o 

pagamento da dívida de 285 mil reais que o município tem para com a Caema. 

Como se vê, o prefeito Deusdedith Sampaio só herdou dívidas. 

Assembléia 
st; 

O presidente da Federação das Apaes do Estado do Maranhão, professor 

Expedito Alves de Melo, realizará dia 31 de janeiro, às 15 horas no prédio do 

Caie, Assembléia Geral com a diretoria do Conselho Deliberativo e o Conselho 

Fiscal. A Assembléia Geral homologará a renúncia do presidente Maria José 

Guerreiro Arraes, e promove ainda a eleição de sua substituta. 

Baile Carnavalesco 

.mel 

Todas as atenções estão voltadas para o Primeiro Baile Carnavalesco, no 

próximo dia 31 de janeiro, na vizinha cidade de Itinga do Maranhão. O baile 

terá como atração a bela Giovanna Oliveira, que com certeza irá levar o público 

ao delírio. A animação do evento ficará por conta da grande revelação, do 

ano. Banda GE:, e do grupo Língua de Trapo. O público que levem muito 

fôlego porque a noitada promete ser grande e a folia maior ainda, com muita 

alegria e animação. 

Levantamento 

Dos bens 
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Flávia Abreu (adjunta da Secretaria de Ação Social) e Fátima Francisqueto 
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Feliz da vida o prefeito Deusdete Sampaio, ladeado por Antonio Carvalho (BB) e Flávia Bomeo 

A sindicância que foi feita na Câmara de Açailândia, resultou numa dívida 

surpreendente que está sendo herdada pelo novo Legislativo. A mesa diretora 

da casa terá muita dor de cabeça para sanear os R$ 322.742,25 - trezentos e 

vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos - 

de dívidas levantadas junto a credores. Desse total, cerca de 103 mil são de 

salários atrasados dos servidores do Legislativo e pouco mais de 211 mil são 

de salários atrasados dos próprios vereadores. 

Foram levantados nas dependências do Legislativo, pelo menos 23 itens 

quebrados ou danificados; e também que não foi encontrado. Por outro lado 

foram 17 itens que não constavam dos controles e que foram contabilizados 

como patrimônio da Câmara. A casa ainda não adiantou as medidas que 

deverão ser tomadas nessa questão. 
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Norherto Bornéo (Sec. de Infra-Estrutura), ladeado pelas amigas Tereza Brandão e Yolanda 

IMFODNCL rm DO CARNAMAL 97 

Dia 01 de fevereiro no l IcaiCfube 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CPMF a ser cobrada 

hoje nos caixas eletrônicos 

Pois é. Já a partir das 20h00 desta quarta-feira, 

22, a Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF), estará sendo cobrada nos 

saques em caixas eletrônicos, embora o novo 

imposto do cheque entre em vigor somente 

amanhã, 23. É que, as operações realizadas a par til- 

das 20h00 de hoje, 22, só serão registradas no serviço 

de compensação do dia seguinte, 23, a data de 

entrada em vigor do tributo, quando todas as 

movimentações financeiras — com algumas 

exceções —, estarão uma dedução de 0,2%. Isto, 

quando se tratar de retirada ou transferência de 

valores. A CPMF tem vida útil de 13 meses. 

Quem por exemplo, sacar R$ 1.000,00 (mil reais), 

estará deixando para os cofres do governo, R$ 2,00 

referente á taxa de 0,2% para a CPMF. 

Como driblar a CPMF 

O contribuinte tem até hoje, 22, para tomar as 

últimas providências de modo a amenizar o impacto 

da cobrança da CPMF. 

. Casais ou pais e filhos que costumam trocar 

recursos entre contas correntes individuais devem 

aproveitai* para transformá-las em contas conjuntas 

para usufruir da isenção nessas transferências. 

Outra providência, a partir de amanhã, 23: 

transformar a sua caderneta de pessoa física em 

poupança trimestral. 

Reforma Administrativa 

Até o momento em que redigíamos esta coluna 

(14h00), ainda não se tinhas certeza sobre a votação 

ou não da Reforma Administrativa enviada pelo 

prefeito Ildon Marques de Sousa à Câmara 

Municipal. 

. Apesar do retardamento de algumas comissões 

na entrega de seus relatórios, o fato é que a votação 

final da matéria não deverá passar desta semana, 

segundo as previsões dos mais otimistas. 

É provável mesmo que, neste momento em que 

o leitor nos lê, o projeto de reforma administrativa 

do município já tenha sido votado e aprovado pelos 

senhores vereadores, devendo ir à sanção do prefeito 

o mais rápido possível. 

Embalo em fevereiro 

Com a aprovação da Reforma Administrativa, o 

prefeito Ildon Marques de Sousa deverá concluir a 

composição de cargos do primeiro escalão com a 

posse em definitivo do secretariado. 

A previsão é 'de que, a partir de 1Q de fevereiro, a 

administração municipal possa realmente ganhar 

aquele embalo esperado por todos. 

Afinal, são quatro anos, durante os quais o prefeito 

Ildon Marques deverá executai* uma série de medidas 

que visam sobretudo colocar Imperatriz e sua gente 

nos trilhos do desenvolvimento. 

Calendário do IPVA/97 

Os veículos com placas de terminação 3 e 4, vão 

pagar a primeira parcela do IPVA/97 dia 15 de março; 

a segunda, em 15 de abril e a terceira dia 15 de maio. 

Quem optar pela conta única, terá que pagá-la dia 

15 de abril. 

Demissões voluntárias 

O Banco do Estado do Maranhão (NEM), deverá 

iniciar até o final deste mês, a segunda etapa do 

Programa de Demissão Voluntária com o objetivo de 

enxugar o quadro de pessoal. 

Nessa segunda etapa, o BEM espera atingir a meta 

de 690 adesões, "conforme exigências para 

reestruturação do banco", segundo declara o 

presidente Afonso Celso Pantoja. 

O Sindicatos dos Bancários, vai reagir, sem dúvidas. 

Centro Materno Infantil 

O Centro Materno Infantil, chefiado pe 

Itamar Dias Fernandes e pela Dra. I 

Fernandes Dias (ginecologia, obstet 

transvaginal e mama), acaba de implantar o serviço 

de Ultra Sonografia, inclusive fazendo cópia em 

vídeo para as pacientes que desejarem gravar seus 

exames. 

O serviço de Ultra Sonografia do Centro 

Materno Infantil engloba: Ginecologia (por via 

transabdominal e vaginal); Obstetrícia (por via 

transabdominal e vaginal) e Mama. 

Tudo isso na Rua Benedito Leite, 740-centro 

(entre as ruas Amazonas e Sousa lima) com o fone 

721-3574. 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 

Hospital Santa Marta (721-1431); 

PEDIATRIA/HOJE; Hospital Pequeno Príncipe 

(723-2022); OBSTETRÍCIA; (todos os dias) 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA: (todos os dias) Clínica de 

Acidentados de Imperatriz (721 -6454). 

* Oferecimento; FARMÁCIA DO ZEZE, na Rua 

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

muito sucesso.   
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Poupança 

Hoje. 1.23% 

O presidente do Mamei Esporte Clube, Moreira Silva, 
considerou um sucesso a festa realizada no ultimo dia 1 7, 

no Lar dos Velhinhos, com a entrega dos donativos adquiridos 
com a renda dos dois jogos beneficentes realizados contra a- 
Seleção de Senador La Rocque. Na foto, Moreira aparece 
entre as senhoras Zuleide e Deusa, chegando ao abrigo com 
os primeiros donativos. Vale o registro. 

A nÁÁ/e^horicMNte&ACll 

* Ontem: Maria do Perpétuo 

Socorro Alves (Auvepar); 

* Hoje: Tocantins Madeiras Ltda. 

Recebem os parabéns e os votos de 

muito sucesso da ACII e do FEITO À 

MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getulio Vargas, 

. esquina c/ a Rua Alagoas - Centro. Fone: 721-3565. 

Humor 

O casal, animadíssimo, quase no climax, é 
interrompido pelo toque do telefone. A mulher levanta- 
se para atender. Quando volta, o homem pergunta, 
irritado: 

— Afinal, quem era? 
— Meu marido. Queria me avisar que vai chegar tarde 

em casa. Está jogando pòquer com você e outros amigos. 
(Playboy/Jul/ 95). 

Ontem 1,19% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 
R$   R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo R$ L13 

* Turismo t ' ■"<> 

* Comercial  

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

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

R$  H'95" 

Salário Mínimo 

Janeiro 97 ^112.00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

..f 
n Materiais para 
J/ ! ', hs^h Js7 escritório, escolar, 

ziMtKJ/JAÁÀs bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

f P.fjmoçâo em pripel repórter {n»od. 400) R$ 6,00 
irn a) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14P0 
   jC ^ 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Sho 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - ü204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz .Maranhão, 
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Imperatriz está entre os dez 

Cavalo de Aço volta a ser o centro das atenções da crônica e torcedores de São Luís 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Amistoso 
O Tecão Maravilha 

realiza jogo amistoso no 
próximo final de semana em 
terras paraenses. Conforme 
informações de Aloísio, 
diretor financeiro do clube, 
o Tocantins Esporte Clube 
já agendou vários jogos 
amistosos para o mês de 
fevereiro. O primeiro será 
no próximo final de semana 
na cidade de Rondou do 
Pará, contra a seleção local 
daquela cidade. O técnico 
Batatinha deverá ao longo 
desta semana reunir a 
moçada para realizar 
coletivos no sentido de fazer 
bonito nos jogos 
preparatórios. 

Peneira 
Na manhã de ontem o 

professor Diorley Cândido, 
do Rio Branco, de 
Americana-SP, esteve 
novamente reunindo os 
jogadores de Imperatriz 
para a realização da última 
bateria de testes. Um 
grande número de curiosos, 
reunindo pais e amigos dos 
alunos, estiveram nas 
dependências do Estádio 
Municipal para 
incentivarem os jogadores. 
Diorley Cândido garantiu ã 
garotada que no próximo 
ano estará de volta a 
Imperatriz para realizar 
mais uma peneirada. 

Confirmado 
O presidente da LI D — 

Liga Imperatrizense de 
Desportos, confirmou que o 
Campeonato Juniores será 
mesmo realizado após o 
Campeonato Amador da 
Primeira Divisão. Pelo visto, 
a decisão agradou a todos os 
presidentes de clubes, que 
ficaram calados sem opinar. 
Apenas o representante do 
Marília Futebol Clube disse 
não à idéia. 

Falta patrocinador 
O presidente da LID, 

Antonio Alves dos Santos 
(Bareta), alegou a falta de 
patrocinador para o 
campeonato. De acordo com 
Bareta, o patrocinador só 
vai colocar dinheiro no jogo 
no segundo semestre. Mais 
uma vez a maioria dos 
presidentes de clubes 
ficaram de braços cruzados 
esperando que somente a 
imprensa resolvesse os 
problemas. 

Beira-Rio 
A Beira-Rio está se 

tornando um dos pontos 
mais cobiçados pelos 
peladeiros. Todas as tardes 

dezenas de jovens se 
reúnem às margens do Rio 
Tocantins para a costumeira 
pelada. O local precisa 
urgentemente de uma 
reforma e a colocação de 
telas para que a bola não 
ultrapasse as dimensões da 
areia e caia dentro do Rio 
Tocantins. 

Repercussão 
A questão da falta do 

troféu para a realização da 
Copa Santa Rita repercute 
bastante. Os desportistas 
estão revoltados com a falta 
de consideração por parle 
do organizador. Os 
presidentes de clubes 
garantiram que só vão 
entrar em campo após 
verificarem se o troféu é 
digno de uma decisão. 

Informatizando 
A Sociedade Esportiva 

Janduí continua a cada dia 
inovando. Brevemente o 
presidente da entidade, 
Janduí Diniz, pretende 

■ informatizar a escola com a 
compra de um computador. 
Janduí Diniz pretende 
colocar todos os destaques 
da escolinha via Internet, 
para facilitar aos diretores 
das grandes escolinhas de 
futebol do País. 

João Lisboa 
A decisão do Campeonato 

Amador de João Lisboa foi 
uma das melhores de todos 
os tempos. Botafogo e Baresi 
entraram em campo às 
16h00, com as dependências 
do Estádio Cafeteirào 
completamente tomadas 
pelos torcedores das duas 
agremiações. O gramado do 
estádio, devido as fortes 
chuvas que caíram sobre a 
região, estava pesado e com 
isso atrapalhou um pouco o 
brilho da partida. O Baresi, 
ao vencer por 2 a 1, levantou 
o troféu de campeão da 
temporada de 1996, embora 
tardiamente. 

Alencar 
O maranhense Alencar 

está agradando a torcida 
tricolor. O jogador vem 
sendo o destaque dos 
coletivos. Na partida contra 
o tricolor do Morumbi, o 
Fluminense empatou em 2 a 
2, e com este resultado o 
time pelo menos garantiu o 
primeiro ponto no Rio/São 
Paulo. 

Alencar mostrou um 
futebol de alto nível pelas 
equipes que já passou, como 
foi o caso do Clube do Remo, 
Moto e Maranhão Atlético 
Clube. 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz é considerada pelo 
torcedor da capital do Estado 
e em especial a crônica 
esportiva da capital 
maranhense, como uma 
grande equipe. Baseado nestes 
fatos, a diretoria do Moto 
Clube exigt1 que a Federação 
seja rigorosa com o clube 
interiorano sob o ponto de 
deixá-lo fora do Campeonato 
Maranhense da temporada de 
1997. 

O que foi mais questionado 
pela diretoria molense foi o fato 
de William Marinho não ler 
levado nenhuma autorização 
do presidente Conor Farias. De 
acordo com as informações, o 
problema foi solucionado e a 
garantia da participação do 
Cavalo de Aço é dada como 
certa. 

Vários jogadores estiveram 
presentes no Fstádio Frei 
Epifânio ITAbadia a espera do 
treinador Isnard Antonio, que 
por sua vez não apareceu à 

■ Copa Norte 
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O Cavalo de Aço, mesmo não tendo ainda levantado o troféu, é considerado grande 

apresentação. Um grande 
número de torcedores 
estiveram no Municipal para a 

apresentação, que foi marcada 
pelo diretor William Marinho. 
Dois jogadores oriundos de 

Porto Franco também 
estiveram para a 
reapresenlacão. 

Moto Clube e Bacabal estão fora 

Presidente Alberto Ferreira 

confirmou apenas a participação do Sampaio Corrêa 

A confirmação do Sampaio 
Corrêa na Copa Norte de Fu- 
tebol só veio depois de uma 
reunião entre os presidentes 
de clubes e a comissão 
organizadora. A Assembléia 
Geral foi realizada na Confe- 
deração Brasileira de Futebol, 
na última segunda-feira, dia 
20. 

Alberto Ferreira, após a 
reunião, falou sobre a data do 
início da competição, que po- 
derá ser ^ 

no início de março, com 
possibilidadç da participação 
do MAC — Maranhão Atlético 
clube, o nosso segundo 
representante. 

O presidente da Federação 
disse não haver mais 
possibilidades de incluir 
qualquer equipe maranhense 
na tabela do campeonato. I )isse 
ainda que além da tabela, o 
regulamento também já está 
sendo preparado e por isso não 
tem chances. 

O time boliviano irá receber 
R$ 6.000,00 (cinco mil reais) 
por jogo e mais hospedagem e 
passagens, que serão pagas 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol. 
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f) tricolor maranhense tem presença garantida na Copa \orte de Futebol 

■ Treinamentos 

Diante desta posição, a diretoria do Sampaio Corrêa intensificou os 

treinamentos visando a boa campanha do clube na Copa Norte. A possibilidade 

da inclusão dc mais um representante só será possível se antes houvesse um 

seletivo em São Luís para que as equipes participantes pudessem di.sptdar a vaga. 

Campeonato Estadual 

Time da PM participa do Campeonato 

Surpreendendo a todos, o 
time da briosa Polícia Militar 
confirmou sua presença no 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 1997. A 
competição poderá iniciar no 
mês de março, mas o coronel 
Filho, que esteve na última 

reunião do Conselho Técnico na 
Federação Maranhense de 
Futebol, acredita que até o final 
de semana terá sua diretoria 
toda montada. "A criação do 
Tiradentes depende de uma 
conversa que irei ter nas 
próximas horas com o 

presidente da Associação dos 
Cabos e Soldados, dos 
Subtenentes e Sargentos e 
também o Clube dos Oficiais", 
disse Filho. 

Depois da reunião com todos 
os representantes das entidades, 
o coronel Filho marcará uma 

reunião com o comandante da 
Polícia Militar, Coronel Bastos, 
a quem cabe a decisão final 
sobre a criação do Tiradentes. 
A criação e a presença do 
Coronel Filho na reunião do 
Conselho agradou e ao mesmo 
tempo surpreendeu a todos. 

VÍ \ 

m 

a m 

Na Avenida Getulio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone; 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 

t 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 
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OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

v. Imperatriz-MA 

Liss 
Le' 

Supermercado 

São Salvador 

A cesta básica da dona-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

'■f / 

GASTROCUNKA 

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^s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone; 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

TucanvTs Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policial/ westen; eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 

v Imperatriz-Maranhão  / 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frígobar, telefone, vídeo e saúna 

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

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

CONSTRULAR 

^ Tudo em materiais para construção: tintas 

automotivas e muito mais. Confira as nossas 
ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 

menor preço e o melhor atendimento 

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

\ Imperatriz-Maranhão , 

Aluga-se 

Uma sala comercial na Rua 

Simplicio Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

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. 

Sicütey 'TiaâcctHettfa rfmccfd 

Técnico em Contabilidade 
CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 19 andar, sala 02 
^ Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão , 

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 

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 Simplicio 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 evite 4e fineeente 

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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Febem cai novamente nas malhas da PM 

Arrombador de carteirinha, ele foi preso quando tentava arrombar uma residência no centro  

Febem é um dos mais 
conhecidos arrombadores da 
cidade de Imperatriz. Com uma 
longa ficha na DRF—Delegacia 
de Roubos e Furtos, ele mais 
uma vez caiu nas malhas da 
Polícia Militar. A PM, por volta 
das 23h00 da última segunda- 
feira, recebeu a denúncia de que 
dois elementos estavam 
tentando arrombar uma 
residência no centro de 
Imperatriz. 

Febem e outro comparsa, ao 
tentar arrombar o pára-brisa 
traseiro de um veículo que 
estava estacionado na garagem 
da casa, foi alertado pelos donos 
da residência. Os dois saíram 
correndo em direção a Praça de 
Fátima, quando foram 
abordados por populares, que 
não deixaram que os dois 
fugissem do local sem antes 
conversar com a Polícia Militar. 

Os dois elementos estavam 
totalmente drogados. Febem, ao 
correr deixou para trás um 
frasco contendo uma certa 
quantidade de cola de sapato. Os 
dois elementos foram levados 
para o plantão da delegada 
Radige Rodrigues Barbosa, que 
tomará todas as providências. 
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Chefe de capturas Edilson Santos, já conhece o perigoso Febem 

Em outubro do ano passado 
o elemento Febem foi preso ao 

tentar espancar com uma pedra 
sua própria mãe. 

Mulher bêbada provoca baderna 

Uma mulher conhecida por 
"Galega", após ingerir bastante 
bebida alcoólica, fez o maior 
quebra-quebra na Vila João 
Castelo. A reportagem apurou 
que "Galega" estava na 
companhia de outra amiga, 
conhecida por Helena e de 
acordo com as informações, na 
hora de pagar as despesas as 

duas se desentenderam e 
colocaram o bar de pernas pro 
ar. 

"Galega" agarrou a colega 
pelos cabelos e iniciaram a 
confusão. O dono do bar, 
Francisco Teixeira, disse à 
reportagem que foram 
quebradas várias garrafas, 
assim como uma mesa que 

estava sendo usada pelas duas 
mulheres. A confusão só foi 
sanada com a chegada de 
vários curiosos, que 
resolveram intervir e separar 
as duas. 0 dono do bar foi 
obrigado a ficar com um 
relógio de "Galega" para 
garantia de que ela voltaria 
para sanar o débito. 

Posto 

telefônico 

é assaltado 

- na- 

Bernardo 

Sayão 

O posto tolofótilco dá 
Avenida Bernardo Sayão íot 
assaltado por dois 
oieomttos desconhecidos, 
que estavam ocupando uma 
moto Titãs, Cor vermelha. 
Conforme míormações dã 
funcionária daquele posto : 
telefônico, a açáo dos 
marginais foi rápida c nm 
deu para anotar o número 
da placa da moto usada m 
assalto. 

Os dois assaltantes 
usavam um revólver cada 

" um< Na hora do assalto uão 
tinha nenhum usuário no 
postOy mesmo assim eíes 
agiram r a {rida me ate e 
levaram bala a renda do dia. 
cerca de RS Bd.dO (oitenta 
reais). Após o assalto, eles 
tomaram rumo ignorado, O 
fato foi registrado tio 
plantão de polícia do 
Segundo Distrito Policial, 
Até o fechamento desta 
edição, a polícia de 
Imperatriz não tíuha 

; nenhuma pista com relação 
ao paradeiro tios 
ussaltautes. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Furto de bicicleta 
Enisvaldo Gomes, 

maranhense, 19 anos, 
residente na Rua A, às 
proximidades do 50° BIS, 
comunicou que foi vítima de 
furto de sua bicicleta Montain 
Bike. Conforme a denúncia 
do queixoso, a bike estava 
estacionada em frente à Liga 
Imperatrizense de Desportos 
e que o comunicante ficou no 
interior daquela entidade 
cinco minutos, tempo 
suficiente para que o 
elemento levasse a bike. 

Perda de documentos 
Claudimar Santana 

Mendes, maranhense, 
casado, motorista, 
comunicou que perdeu todos 
os seus documentos 
pessoais. Claudimar disse 
ainda que os documentos 
estavam dentro de uma 
porta-cédula que 
possivelmente deve ter caído 
do seu bolso quando 
trafegava de moto em via 
pública. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Furto de bicicleta 
José Teixeira Cardoso, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua Souza 

Lima, bairro Nova 
Imperatriz, foi vítima de 
furto de sua bicicleta 
Montain Bike. O queixoso 
disse que sua bicicleta 
estava em frente sua casa e 
enquanto ele foi ao interior 
da residência para pegar sua 
porta-cédula foi 
surpreendido com o furto da 
bike. 

Perda de documentos 
Maria Eunice 

Damasceno, piauiense, 
casada, residente na Rua 
Luís Domingues, setor 
Beira-Rio, comunicou que 
também perdeu todos seus 
documentos pessoais e um 
carnê das lojas Magazine 
Liliani. Maria disse ainda 
que os documentos estavam 
dentro de uma outra bolsa 
na qual carregava algumas 
compras efetuadas no centro 
comercial. 

Plantão de Polícia 
Delegado: Reginaldo 

Nunes 
Escrivão; Francisco 

Barbosa 
Perito: Joacillo 

Magalhães 
Agentes: Eliane, Eusébio 

e José Freitas 
Comissário: Moraes 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer, Não 

ultrapasse o sinal Quer morrer filho da puta!? 

cA . 

Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 


