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Região ribeirinha será recuperada 

pelo Ibama e Ministério Público 

Ildon 

Marques 

em 

Está sr omproendendo um 
consórcio entre associações 
particulares como o Balneário 
Iate Clube, o Náutico e o late 
Clube, além de organismos 
governamentais, como a 
Marinha, a Secretaria 
Municipal de Infrà-Estrutura. 
Ibama e Ministério Público, 
para recuperação da fegião 
ribeirinha do Rio Tocantins. A 
medida visa evitar a ação do* 
exploradores de areia para 
construção, que vem causando 
uma enorme erosão às 
margens do rio, além de 
disciplinar a proximidade de 
carros nas praias e regiões 
ribeirinhas, onde o lixo trazido 
por essas situações leín 

isado um enorme prejuízo 
t-xológico. A medida também 
visa urbanizar e arborizar a 
margem do Tocantins, 
mirando-sé ho exemplo do que 
está acontecendo com o 
Balneário Iate Clube, que já 
está com as obras quase 
prontas para preservação dos 
direitos dos banhistas em 
lerem praia> e águas mais 
limpas: 

m 

■.> renomesdo exotérico 
Prof0 Z&h assina s&u 

horóscopo no Jornal 
Capital, 

Página 1 B, 

Iodos os dias Francisco 
cio Vale publica um de 

seus rantasrnas, os 
í" anta sMArri i n ha s. 

Página 1C. 

iftclicocierei 

Dólar Comercial 
Compra .RS 1.0197 í 
Dólar Comercial il 
Vencia RS 1.0205 j| 
Dólar Paralelo 1 
Compra _ RS 1,034 i 
Dólar Paralelo 
VenHa RS 1.039 t 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 t 
Dólar Turismo f: 
Venda RS 1.0350 i: 
Ouro (g) : 
Venda _ RS 12.57 i 
Poupança fl 
Rendimento  - 1,1275% | 
Ufir (ató dezembro) 
Valor    R$ 0.8247 i 
Salário Mínimo 
Onhihrn RS 112.00 1 
Salário Família 
Valor RS 7,66 í; 

Vice representa 

Ildon Marques 

Página 4A 
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A intenção prioritnrín é n preservação desse quadro que dá prhilégios ao banhista, mas que já está sendo sacrificado 

O prefeito de Imperatriz. 
Ildon Marques de Souza, se 
encontra em Brasília, onde 
busca maiores 
entendimentos para 
obtenção de recursos para 
o Município, e segundo 
iníormaçáes deverá 
participar da Convenção 
Nacional do PMDB. Página 
4A. 

■ Educação 

Multidão 

no primeiro 

dia da pré- 

matrícula 

A Secretaria da 
Educação está prevendo 
um número recorde de 
matrículas esse ano na rede 
de ensino municipal. O 
primeiro dia para a pré- 
malrícula aconteceu nas 
escolas Tocantins e 
Princesa Izabcl, no centro 
da cidade. Página 6A. 

Prefeitura libera carnaval 

até 23 horas na Beira-Rio 
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■ Legislativo 

Inaugurado 

mandato em sessão 

extraordinária 

. I Beira-Rio vai ganhar cores, luz c som para o carnaval esse ano, mas apenas ate ris 23 horas 

Atendendo a uma 
reivindicação de todos os 
presidentes de clubes de 
Imperatriz, o secretário da 
Infra-Estrulura, Jairo de 
Oliveira, tomou a decisão de 
limitar o horário para 
funcionamento do carnaval de 
rua, essencialmente na avenida 
Beira-Rio, indo a folia de momo 
até 23 horas. Segundo Jairo, a 

illedidá visa preservar uma 
antiga tradição, que é o 
carnaval de salão, dos clubes 
que estão investindo esse ano 
em grandes atrações e bandas 
para animar o período 
carnavalesco. Jairo de Oliveira 
também afirmou que nada vai 
atrapalhar outro movimento 
ainda mais tradicional dos 
foliões, que é o carnaval de rua, 

por isso garante que será 
liberado, até as 23 horas, todas 
as promoções e atrações nas 
vias públicas da cidade, em 
especial na Avenida Beira-Rio, 
onde sempre acontece o 
carnaval do povão numa 
promoção do SistemaTucanu's 
e da Prefeitura Municipal, 
lendo início ao cair da tarde e 
indo, esse ano, até as 23 horas. 

-0 
Educação de João Lisboa 

promove encontro de diretores: 

Todos os vereadores 
compareceram à sessão 
extraodinária convocada pelo 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, para apreciação e 
votação da matéria que trata 
da Reforma Administrativa, 
onde deverão ser 

aumentadas as secretarias 
municipais que, de oito, 
passarão a ser quinze. Os 
deienove vereadores 
marcaram presença e o líder 
do governo abriu os debates 
na tribuna do Plenário Léo 
Franklin. Página 3A. 

Fundação Cultural 

de Imperatriz pode 

ser extinta 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz pode será extinta 
com a aprovação do Projeto de 
Lei que trata da Reforma 
Administrativa do Município. 
Na sessão de ontem, na 
Câmara, estiveram presentes 
todos os membros da direção 

da Fundação e o seu 
presidente, Adalberto 
Franklin, afirmou que o 
Conselho não admite a 
extinção, mas que ainda terão 
um encontro com o prefeito 
Ildon Marques, antes da 
votação da matéria Página 3A, 

Prefeitura e FNS combatem a Dengue 

Foi firmado ontem o convênio entre os dois órgãos para 
um combate eficaz ao mosquito Aedes Aegypt, transmissor 
da Dengue. A entrevista coletiva à imprensa aconteceu na 
sede da Fundação Nacional de Saúde, em Imperatriz, e contou 
com as presenças do secretario de Saúde, Carlos Amorim. 
do diretor da FNS. João Batista Carvalho e do engenheiro 
civil, Franklin Delano. Página 6A. 

CIDADE 

Curso de comunicação 

para jornalistas 

Página 4B 

SOCIAL REGIONAL 

Baile do Vermelho e Esperantlna marcada 

Preto dia primeiro pelo desgoverno 

Página 2B Página 2C 

REGIONAL 

Executivos em 

dificuldades no Bico 

Página 2C 

POLICIA 

Mecânico leva tiro por 

causa de gozação 

Pagina 8A 
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Cartas 

Fone 

Fax 

As curvas perigosas 

do corpo humano 

Sr. Editor: 
Recentemente , ao 

colocar uma carta simples 
nos Correios paguei 16 
centavos pela entrega da 
correspondência, havia 
adquirido o envelope por 
sete centavos e no total 
gastei 23 centavos com o 
envelope e com a 
postagem. Depois, fiz outra 
carta. Só que dobrei, 
coloquei etiqueta e não 
usei o modelo tradicional 
de carta com envelope, na 
tentativa de economizar. Ao 
colocar a correspondência 
nos Correios tive que pagar 
23 centavos. 

Explicaram-se que essa 
era a tarifa para pessoa 
jurídica. Depois, constatei 
que o preço era mesmo de 
16 centavos. Os 23 
centavos são cobrados 
apenas quando a 
correspondência é 
etiquetada e sem envelope. 
Isto é, os Correios cobram 
por uma coisa que não 
vende e nós estávamos 
pensando estar 
economizando ao usar 
etiquetas. Gostaria de 
receber explicações dos 
Correios e aviso que 
guardei os recibos. E certo 
que a tarifa é reduzida, mas 
as pessoas seguramente 
não sabem que isto está 
acontecendo nem qual é a 
explicação dos Correios. 
Gostaria também que me 
esclarecessem a respeito 
do falo de muitas vezes 
violarem correspondência, 
e até trocar objetos de 
maior valor por um dc 
menor, como jã aconteceu 
com uma vizinha, que teve 
um relógio seu trocado por 
um usado por um dos 
funcionários dos Correios, 
que inclusive presenteou o 
seu filho com um objeto 
que pertencia a outra 
pessoa. 

AJcione Dias Peleja 
Setor Rodoviário 

Sr Editor: 
Ledo o espaço reservado 

ao leitor todos os dias, e ( 
incrível, mas nunca nu 
deparei com nenhuma 
carta de pessoas elogiando 
o trabalho desenvolvido 
por nossas autoridades. 

Mas na realidade, não é 
um fato de causar 
admiração, pois eu também 
estou escrevendo 
justamente para fazer 
reivindicações para o 
bairro onde resido. 

O nosso maior problema 
é a falta de policiamento, 
não existe ronda policial 
neste bairro, e muito um 
posto policial. Aqui são os 
próprios moradores que 
resolvem seus problemas 
policiais. Como recorrer as 
autoridades responsáveis 
pela nossa segurança? O 
posto policial mais próximo 
fica localizado no bairro 
Santa Rita, e lá os veículos 
utilizados pelos agentes 
são bicicletas. Dá para 
imaginar policiais 
perseguindo bandidos 
montados em bicicletas? 
Estamos nas mãos de 
Deus, não temos a quem 
chamar em caso de 
emergência. 

Genuíno Tavares 
Jardim Planalto. 

Nos anos 40, um grupo de 
ortopedistas ingleses e 
americanos resolveu, num 
estudo conjunto, medir o que 
chamaram de "curvatura 
lombar" de mais de mil 
"voluntários saudáveis' - 
sem dor nas costas, bem 
entendido. Assim, fizeram a 
média e divulgaram, nos 
quatro cantos da Terra, um 
padrão de normalidade, 
conhecido como ângulo de 
Fergunson. Segundo ele, 
para ser normal, a curva 
lombar devia ser de 47 graus. 
Acontece que, nos quatro 
cantos da Terra, os 
indivíduos saudáveis não são 
iguais. 

A coluna tem suas 
curvaturas naturais. E o grau 
dessas curvas varia de lugar 
para lugar, de raça para raça. 
Uma americano típico tem 
bumbum chato porque suas 
vértebras lombares formam 
um ângulo menor - ou seja 
mais reto - do que aquele 
padrão de normalidade. Já os 
três povos mais significativos 
no Brasil - os índios, os 
judeus mediterrâneos e os 
negros - estão numa situação 
oposta, porque seu ângulo é 
bem maior, em torno de 33 
graus. Alordose, quem diria, 
é a razão do bumbum 
arrebitado da mulher 
brasileira. Mas o nome 
lordose, que não indica 
doença, assusta o ouvinte, 
quando ele está ã procura de 
uma causa às suas dores 
lombares. 

"É um absurdo achar 
defeito o que é normal", 
alerta o cirurgião ortopedista 
Aloysio Campos da Paz, que 
dirige, há 19 anos, o Hospital 
de Doenças do Aparelho 
Locomotor. conhecido em 
Brasília coco Sarah, numa 
homenagem à ex-primeira- 
dama Sarah Kubitschek, que 
ajudou a fundá-lo. "Existem 
muitos mitos nessa história 
de costas retas", diz Campos 
da Paz. "Não que dizer que é 
certo ser corcunda. Mas um 
pequeno desvio aqui, outro 
ali, quase todo mundo tem. E 
quem ainda não tem, pode vir 
a ter." 

Envelhecer é curvar-se. 
Não é â toa, é uma adaptação; 
o coração já não agüenta 
passadas tão rápidas; o 
cérebro deixa de ser tão 
veloz nos seus reflexos. As 
vértebras, então, puxam o 
freio e obrigam o sujeito a 
levar a vida num ritmo mais 
lento. No extremo oposto da 
vida, na infância, as costas 
são mais retas e 
extremamente flexíveis, 
topam qualquer cambalhota. 
Quem está aprendendo a 
andar está sujeito a quedas e 
tropeços, que só um tronco 
flexível pode suportar. E no 
meio desse caminho, porém, 
que as pessoas mais 
reclamam de dor no pescoço, 
dor nos quadris. No Brasil, 
os consultórios recebem 4,63 
milhões de pacientes com 
esse problema, todo ano, 
segundo o Ministério da 
Saúde. Oito em cada dez 
queixas são de gente entre 30 
e 30 anos de idade. 

Só que, em 93% dos casos, 
os culpados não são os 
desvios. Por trás da maioria 
das dores estão músculos. 
Ligados às vértebras, eles 
nunca relaxam. Ainda bem. 
Como. por incrível que 
pareça, ainda não estamos 
acostumados a ficar em pé, 
sem os músculos cairíamos % 
como bonecos de pano. As 
vezes, porém, a musculatura 
exagera na tensão. Daí, 
aperta os ramos dos nervos 
que saem da coluna, listes 
são mais finos do que um fio 
de cabelo, mas doem que não 
é fácil. 

Linha 

Direta 

José Filho 

A região mais frágil - 
Lordose cervical é o termo 
científico da curvatura 
natural das vértebras para 
fora. Sem ela, nossa cabeça 
ficaria caída, olhando para o 
chão, como se andássemos 
de quatro. Essa área próxima 
ao pescoço é a mais flexível. 
Para possibilitar tanta 
movimentação, passam por 
ali muito mais nervos do que 
nas outras áreas - nervos 
que, ao menor aperto, 
causam sofrimento. Por isso, 
é uma área frágil. 

Os amortecedores - 
Compostos por um anel de 
cartilagem com um núcleo 
gelatinoso, os discos 
intervertebrais amortecem 
o impacto entre as vértebras. 
Como são solicitados a todo 
instante, tendem a se 
desgastar com o tempo e 
causar problemas - as 
temidas hérnias. 

A área de proteção - 
Cifose dorsal é outro 
palavrão que designa mais 
uma curvatura natural, dessa 
vez para dentro, necessária 
para equilibrar o tronco 
erguido do homem bípede. 
Suas vértebras, de tamanho 
intermediário, são 
inflexíveis. A rigidez se 
explica: elas fazem parte da 
caixa toráxica, que guarda e 
protege dois órgãos vitais - o 
coração e pulmão. 

Os mensageiros da dor 
- A coluna funciona como um 
tronco central, de onde 
partem nervos para 
comandar os movimentos de 
lodo o corpo. Há também um 
conjunto de nervos 
encarregados de mexer este 
próprio tronco central, São 
vias de mão-dupla; 
comunicam as ordens do 
cérebro, como "curve-se"; ao 
mesmo tempo, mantém o 
cérebro informado sobre a 
posição das vértebras, dando 
a consciência do tipo "eu 
agora estou sentado". 
Qualquer nervo, porém, 
envia mensagens de dor, 
quando comprimido. As duas 
áreas flexíveis da coluna - a 
lombar e a cervical - são as 
mais enervadas e, portanto, 
as mais sujeitas a dolorosas 
encrencas. 

A zona de sustentação - 
As vértebras lombares 
agüentam a maior parte do 
peso corporal e, por isso. são 
de cinco a seis vezes maiores 
que as cervicais, que têm de 
sustentar apenas a cabeça. 
Elas formam a segunda 
curva para fora, a lordose 
lombar, que na verdade foi a 
primeira das curvas 
adquiridas na evolução - 
aquela que permitiu aos 
humanos erguer o tronco. 

Lógica 
A intenção do prefeito Üdon 

Marques em sua reforma 
administrativa para acabar 
com a Fundação Cultural de 
Imperatriz é a mais lógica e 
esperada possível. Não 
constitui surpresa alguma à 
cultura imperatrizense surgir 
como um "supérfluo" nos 
quadros da administração 
pública da cidade. 

Razão 
Desde quando era 

interventor, e depois na 
condição de candidato a 
prefeito, lídon Marques 
sempre foi claro e objetivo 
em seu discurso político 
quando o assunto era o 
comportamento da 
sociedade imperatrizense: 
para ser um autêntico PO - 
Puro de Origem - era 
absolutamente necessário 
ter a sua mente asfaltada. 

Coerência 
üdon Marques está mais 

do que coerente cm sua 
atitude de administrador 
público de Imperatriz para 
acabar com a Fundação 
Cultural; Um povo culto, 
esclarecido, não precisa ter 
a sua mente asfaltada. O 
óbvio é que a Fundação não 
interessa aos planos de 
asfaltar a mente das 

O Jornal Capital é lima publicação do 

Sistema Tucanu s de Comunicação 

Diretor Presidente 

Conor Farias 

Diretor de Redação 

Luiz Duarte 

Diretor Comercial 

José Filho 
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O Jornal Capital recebe noticiários da Agência Estado e Voz da América 
Os artigos c notas assinadas nas Colunas, bem como os ensaios publicados, 
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Concorrência 

a Fundação Cultural. 

Surpresa 
Na verdade, a única 

coisa que poderia se 
constituir como surpresa, 
seria a conivência do 
supersecretário Èdmilson 
S a n c h e s 

r e c o nb e c i da m ente u ili 
defensor da Cultura 
imperatrizense. Ildon 
Marques não deve tê-lo 
consultado sobre essa 
reforma que extingue a 
Fundação Cultural. 

Conclusão 
O "óbvio ululantecomo 

diria o saudoso Nelson 
Rodrigues, é que lldon 
Marques, mais do que 
ninguém, sabe que utli povo 
esclarecido, que busca 
conquistas culturais, jamais 
permitiria que a sua mente 
fosse asfaltada. 

Discurso 
Ildon Marques faz 

discurso subjetivo sobre o 
asfaltar a .mente das 
pessoas, pois ele sabe que 
isso não representa 
qualquer compromisso 
administrativo, algo 
consistente que possa dotar 
a cidade de saneamento 
básico c principalmente a 
melhoria do ensino público, 
somando-se a esses dois 
aspectos, a própria saúde. 

llá de se consideras 
ainda, e os intelectuais da 
Fundação Cultural não se 
deram conta ainda, que esta 
instituição é uma 
concorrente indesejável e 
indigesta para a Fundação 
Ernesto Geisel no momento 
de st1 conseguir recursos ao 
desenvolvimento de 
projetos culturais. 

Evidência 
O fato é tão evidente que 

o prefeito Ildon Marques 
escolheu para presidir a 
Fundação Fu nesto Geisel o 
jornalista Luís Brasília, lido 
e havido como o "protetor" 
da eullura imperatrizense 
Só esse fato jã é suficiente 
para explicar a necessidade 
do prefeito em acabar com 

Estranho 
Para qualquer leigo em 

administração pública, e 
sobretudo finanças 
publicas, aumentar o 
número de secretarias 
significa aumentar gastos, 
complicar a máquina e criar 
um cabido de- empregos. 
Qualidade total significa 
simplificar, racionalizar e 
equilibrar serviços e 
despesas orçamentárias. 
Uma regra que se aplica ao 
setor privado e ao público. 

Para meditação 
"Ai de vós, intérpretes da 

lei! Porque (omasles a chave 
da ciência; contudo, vós 
mesmos não entrasles e 
impedistes os que estavam 
entrando". (LU 1 1-32). 

Utilidade Púbiica 1A/Al/97 

Policia Militar .——  
Delegacia de PianDo   
Corpo dc Bombeiros   
Hospital dc Plantão {Geral) _ 
Hospital de Plantão (Pediatria): 
Aeroporto    
Hstaçào dc Trem   
liemomar     
Ttopigás   
Paragas 

190 
'22-1287 

193 
 Santa Marta (721 1431) 
Pequeno Príncipe (723-2022) 

721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-1328 
72l-Fi93 

Alcóolicos Anônimos 
Prcfeina-I MuninpjJ 
Câmara Municipal 

721-7711 
722 1748 
723-1662; 

Fórum Henrique Dc La Roque 
Disque Boi na Moita    

! Dçfcsa do Consumidor ; 
Ccmar ——. —- 
Caem a —    - « 

72 H >464 
722-1956 
 198 

196 

Corretos   — 
Receita federal    
Sccretana Estadual da Fazenda 
Policia Federai   , 

722-2503 
721-6136 
721-2486: 
721-0944 ] 
722-1071 
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Sessão extraordinária abre trabalhos do Legislat 
. f 

Como era previsto, todos os vereadores compareceram à convocação extraordinária 
Inaugurado de forma Gabinete do Prefeito, como a entender a questão da extinção 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

741 dias. Governadora, o 
povo de Imperatriz, por mais 
incrível que isso possa 
parecer, continua se 
deslocando até a cidade de 
Teresina, capital do Estado 
do Piauí, para fazer 
tratamento Médico. A 
senhora não acha que isso é 
um verdadeiro absurdo 
governadora? A população 
de Imperatriz e Região 
Tocantina tem direito a ler 
acesso a atendimento 
médico hospitalar que possa 
atender as suas 
necessidades. A senhora 
pode resolver isso num 
estalar de dedos excelência, 
basta querer. 

No Brasil 
carro é dinheiro 

Não é à toa que os carros 
zero quilômetro brasileiros 

ustam o olho da cara. 
"Pesquisa da Consultoria 
Boucinhas <& Campos 
mostra que 48% do lucro das 
concessionárias brasileiras 
vem da venda de veículos 
novos. A coisa já foi bem 
pior; nos anos 80, a mesma 
taxa passava de 70%. Caiu 
graças á entrada dos 
reluzentes importados no 
mercádO: Nos listados 
Unidos, a margem de lucro 
nesse tipo de negócio é zero. 
Lá, as concessionárias 
ganham dinheiro com 
serviços e venda de peças. 

Beijâ-mào do papa 
O presidente Fernando 

' Henrique Cardoso vai 
nvestif na aproximação tom 

o clero em sua visita ao 
Vaticano, em fevereiro. 
Além de um encontro de 45 
minutos com o para João 
Paulo II. FI1C promoverá um 
incomum almoço com os 
cardeais da cúpula da Igreja 
e religiosos brasileiros. O 
principal convidado é o 
poderoso secretário de 
Estado do Vaticano, cardeal 
Sodano, uma espécie de 
primeiro-ministro da Igreja: 

Coisas do passado 
Os CDs substituíram de 

vez os discos de vinil. A Sony 
Music, única gravadora que 
ainda fabricava esse produto 
no país. suspendeu a 
produção neste final de ano. 
Agora, todos os 
investimentos são para CDs 
e filas cassetes. 

As máquinas de escrever 
perderam espaço para os 
computadores. A Olivetti 
acaba de desativar a 
produção de máquinas 
manuais na fábrica de 
Guarulhos. 

Agora só faz máquinas 

eletrônicas. 
A IA' em preto-e-branco é 

um objeto em extinção. A 
produção este ano, que foi de 
ôl mil unidades, não chega 
a 10% do total fabricado em 
1990. Apenas a Philips e a 
Philco ainda têm esse tipo de 
produto. 

Os velhos bips para discar 
e deixar recados cederam 
lugar aos pagers, que 
chegaram aqui no segundo 
semestre de 1992. Hoje, já 
são 800 mil e o número dobra 
a cada ano. 

Ale o ano 2000, deverão 
ser mais de 10 milhões. 

Bahia X Rio 
A separação do cantor e 

compositor Chico Buarque 
de Holanda e da atriz Marieta 
Severo, foi oficialmente 
comunicada a imprensa. 
Depois de 30 anos de vida em 
comum o casal está morando 
em casas separadas, 
segundo comentários, o pivô 
da separação foi a Cantora 
baiana Daniela Mercury, 
com quem Chico Buarque foi 
visto circulando em público 
há dois anos. Guando o boato 
veio a tona, a cantora se 
apressou em esclarecer que 
há muito tempo não tem visto 
o cantor, o mesmo 
acontecendo com Chico. 
Marieta não fez declarações 
públicas, mas, depois de três 
décadas de um 
relacionamento pontuado 
por casos extraconjugais do 
marido, ficou ofendida com 
a imagem de mulher traída e 
abandonada. O casamento ck 
Chico Buarque e Marieta 
Severo nunca oficializado no 
papel. 

Skank de olho no 
primeiro mundo 

O Skank foi o campeão da 
música brasileira em 199b. 
Vendeu mais discos do que 
o rei Roberto Carlos T !!L;!1S 

que qualquer dupla 
sertabeja. Apetias a trilha 
sono de D Rei do Gado 
conseguiu superar os 
mineiros. 0 CD O Samba 
Poconé, lançado em junho, já 
passou de 1,6 milhão de 
cópias vendidas. 

Consagrado pelo sucesso 
nacional, o Skank agora 
arranca para o mercado 
exterior. Sem nenhum 
trabalho especial de 
divulgação e cantando em 
português, língua que não 
ajuda nas exportações, o 
grupo cravou uma vitória 
pelo menos estatística. 
Entre todos os contratados 
não americanos da 
multinacional Sony Music, o 
Skank foi o grupo mais bem 
sucedido fora do seu país de 
origem. 

Inaugurado de forma 
extraordinária o mandato 
Legislativo da nova Câmara 
Municipal de Imperatriz, 
empossada em primeiro de 
janeiro. A sessão inaugural 
aconteceu na tarde dessa 
segunda-feira, onde o 
Legislativo foi convocado em 
mensagem enviada pelo 
Executivo Municipal para 
apreciação e votação do Projeto 
de Lei da Reforma 
Administrativa. 

O Projeto de Lei 
apresentado pela 
Administração Pública passa 
de oito para quinze as 
secretarias municipais, abrindo 
um leque administrativo, 
possibilitando maior agilidade 
da máquina do governo nas 
ações administrativas, 
incluindo nessa lista, com 
status de secretaria as áreas 
ligadas diretamente ao 

Gabinete do Prefeito, como a 
Superintendência de Sistemas 
Informatizados. 

As 16:15 horas foi aberta a 
sessão pelo presidente Valmir 
Izídio, e logo a seguir foi feita 
a leitura da matéria pela 
vereadora Mary de Pinho, que 
discorreu sobre os 48 artigos 
do Projeto. Também foram 
convidados a fazer parte da 
mesa diretora os suplentes de 
vereadores, Ferreira, Rui do 
Porão, além do vereador pelo 
município de Governador 
Edison Lobão, James Portugal, 
Lucineide, ex-servidora do 
Legislativo e Jaime da 
Cafeteira. 

A galeria recebeu um bom 
número de pessoas que foram 
acompanhar os primeiros 
trabalhos desse Legislativo, 
mas um ponto impulsionou 
uma categoria em especial, que 
compareceram para tentar 

entender a questão da extinção 
da Fundação Cultural de 
Imperatriz. Vários artistas se 
fizeram presentes na Câmara, 
notadamente o guitarrista 
Chiquinho França, que ficou 
até o final da sessão, além de 
Wilson Zara e do presidente da 
Fundação, Adalberto Franklin,- 
Luis Brasília, Professor 
Benedito entre muitos outros. 

Duas questões tomaram 
conta dos seis discursos 
proferidos na tribuna. Primeiro 
falou o líder do governo, 
Arnaldo Alencar, em defesa do 
projeto, na íntegra. Depois 
vieram quatro oradores do 
grupo Coerência Parlamentar, 
de oposição. Simplício Zuza 
Nato e André Paulino fizeram 
discursos eminentemente 
político enquanto Joel Costa 
buscou ser coerente, apoiando 
partes do projeto e 
desprezando outros. Já 

Valdinar Barros fez o uiacurso 
de oposição como é sua 
característica e marca 
registrada. 

Por último falou o vereador 
João Macedo, também em 
defesa do projeto na íntegra, 
como foi encaminhado ao 
Legislativo. A sessão terminou 
pouco depois das seis horas da 
tarde, após a aprovação do 
Projeto de Lei da Reforma 
Administrativa como matéria 
deliberativa, e agora foi 
encaminhada às comissões 
parlamentares que deverão 
dar um parecer ainda nessa 
terça-feira, para que se possa 
entrar em votação na quarta. 
Os vereadores Otair Moreira 
e Raimundo Trajano 
garantiram que o Projeto 
deverá mesmo ser votado até 
quarta-feira, sem qualquer 
pedido de decurso de prazo 
para maiores estudos. 

Discursos em favor da cultura 

A cultura será o grande 
tema em discussão nessa 
plenária, que trata da reforma 
da administração. Todos" os 
discursos de oposição ao 
projeto atacaram fronlalmente 
o artigo que extingue a 
Fundação Cultural. 

Em seu discurso, Arnaldo 
Alencar fez uma defesa do 
projeto nesse sentido, falando 
em nome do prefeito lldon 
Marques que, segundo o 
vereador, lhe garantiu que a 

Fundação será revista e não 
extinta, termo que até o líder 
governista se recusou a usar. 
Os vereadores de oposição 
também agiram em torno do 
tema, explorando a questão 
para atacar o governo de lldon 
Marques, como André Paulino 
e Simplício Zuza, mesmo 
reconhecendo que a 
administração municipal ainda 
não começou a trabalhar 
dependendo da aprovação 
dessa reforma. 

■ Lei delegada 

Outn)disíK>siíR'odizr<,s|)eito 
ao item que dispõe sobre o direito 
do Executivo tratar e remanejar 
saklos orçamentários de acordo ; 
com sua própria necessidade. 
Esse tema foi tratado com i 
rekvãnda e tomado como uma 
medkia ditatorial. 

Mesmo que se entenda que 
os recursos já aprovados não 
necessitem retornar para 

l 

aprovação do T^gisiafivo, e : 
tambémporqwi passama ser de ; 
responsabilidade do Executivo; 

o próprio Legislativo, os 
vcreadí>resJoel Coslac Valdinar; 
Barros locaram nesse ponto ; 
como se houvesse mm conta i 

Justa a seguir dentro do; 
orçamento, ou qualquer 
condição assegurada para tal 

Fundação Cultura de Imperatriz 

Conselho quer discutir extinção 

Direção cultural quer discutir novas diretrizes mas não aceita a extinção 

A questão da extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, proposta no 
Projeto de Lei que trata da 
Reforma Administrativa do 
Município, está sendo 
encarada de forma 
diversificada. Ainda não 
existi1 um ponto central 
sobre o assunto que pode 
ser tratado, por exemplo, 
de cunho político. 

Jpou ndo alguns 
membros díl Pundaçao 

■ União Cultural 

Cultural de Imperatriz, 
presentes 110 plenário nessa 
segunda-feira, viram na 
ausência de qualquer 
sugestão apontada pelo 
Executivo como um terreno 
fértil liara os debates em 
torno do assunto. Sob o 
prisma da cultura, existi1 Um 
só pensamento que torna 
inviável qualquer medida de 
extinção da Fundação. 

O presidente da Fundação 
Cultural de Imperatriz, 

Adalberto Franklin, explicou 
que não existe nenhuma 
disposição contrária aos 
propósitos do governo 
municipal, no entanto, em 
reunião cora o Conselho 
Deliberativo da Fundação, 
tomou-se o posicionamento 
de não se aceitar a ektinção 
da entidade. Adalberto 
também afirmou que já está 
acertado um encontro, na 
quarta-feira, com o prefeito 
lldon Marques de Souza, que 

se encontra em Brasília, 
ainda sem horário definido. 
Adalberto Franklin entende 
também que esse encontro 
para debater as iniciativas 
a serem tomadas na 
Fundação Cultural de 
Imperatriz tem de 
acontecer antes da votação 
do projeto que poderá 
extinguir a entidade. Caso 
isso não aconteça, não 
haverá qualquer interesse 
posterior. 

Adalberto Franklin fez uma 
ponderação que acre^ém?!, 
não pode ser desprezada. A 
Fundação Cultural de 
Imperatriz conseguiu unir 
todas as entidades de cultura 
da cidade, coisa que jamais foi 
possível e ressalva que, caso 
aconteça irremediavelmente a 
extinção da Fundação, essa 
proeza se tornará impossível 
de ser repetida, aparando 
arestas sobre os vários 
seguimentos dos setores 
cultura que não se toleravam. 

Também está sendo 
proposta a extinção do Fundo 
Municipal de Incentivo à 
Cultura, que proporciona, 

mm. 

mm. 

i mm 

mm 

Fundação Cultural de Imperatriz poderá ner extinta pela reforma administrativa 

ainda na teoria, 1,75% do IPTU município. No entanto, tudo isso Souza deverá receber a 
só poderá ser tratado para valer 
na quarta-feira, quando o 
prefeito lldon Marques de 

1% do ISS-QN, além de 100% 
do arrecadado em todas as 
atividades culturais no 

presidência da Fundação 
Cultural de Imperatriz para 
tratar do assunto. 

TCI 
TCI 

\jÊÊ 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Educação 

Vice-prefeito representa Ildon 

em cerimônia de formatura 

Luis Carlos Noleto fala sobre a importância da 

educação na solução dos problemas sociais 

JORNAL CAPITAL 

O prefeito Ddon Marques de 
Souza se encontra viajando para 
Brasília e, em decorrência desses 
compromissos assumidos na 
capital federal, o Vice-prefeito 
Luis Carlos Noleto assume a 
representação da municipalidade 
para todos os efeitos. 

"Srs. formandos; 
É meu dever justificar a 

ausência do Sr. prefeito, Ildon 
Marques de Souza. Neste exato 
momento, responsabilidades do 
cargo o obrigam a estar em 
Brasília. Não lhe restou 
alternativa. Os problemas de 
nossa Imperatriz são tantos que 
entre a honra de estar aqui com 
vocês e a obrigação de lutar por 
recursos e pelos interesses 
coletivos de nossa sociedade, na 
difícil escolha, optou pelo 
trabalho. 

Delegou-me a função de 
representá-lo. Acredito ser este 
um momento ideal para 
reflexões. Qual seria o maior 
problema do Brasil? A recessão? 
A corrupção? A miséria? 

Existe agora a consciência de 
que não poderemos esperar 
muito do futuro de nossa cidade, 
se permitirmos que nossas 
crianças continuem vagando 
jxdas ruas, abandonadas e num 
estado de miséria física e 
espiritual quase absoluto, sem 
direito a educação. 

Porque tantos que ocuparam 
o governo de Imperatriz 
rejeitaram este caminho de longo 
prazo, chamado "Educação"? 

Não jjosso acreditar apenas 
em loteria genética. Os mais 
pobres fracassarão sempre, e, os 

Durante a cerimônia de 
formatura dos alunos da Escola 
Amaral Raposo, Luis Carlos 
Noleto fez um discurso onde 
reprisa a fonte de inspiração para 
o idealismo governista que 
encampa o atual governo 
municipal no setor da educação, 

mais abastados serão sempre 
vitoriosos no jogo da vida? 

Não existem fórmulas 
mágicas para dar a todos iguais 
oportunidades. Basta apenas 
equacionar a questão educacional 
de nossas crianças e jovens. A 
formatura dos Srs. e Sras., jovens 
de Imperatriz, de todas as classes 
sociais, os mais diversos credos, 
as mais diversas origens, 
comprovam de maneira definitiva 
os nossos ix-nsamenlos. 

Aqui estão novos contadores, 
novos administradores, novos 
especialistas em processamento 
de dados. Com parle de seus 
sonhos realizados, iniciando uma 
nova jornada, cujo destino será o 
êxito profissional. 

Quantas pedras aparecerão 
em seus caminhos! 

Mas vocês continuarão, 
porque o mais difícil, sem dúvida. 
Foi chegar até aqui. ( jauntos se 
perderam nas encruzilhadas? 
Quantos não resistiram? Quantos 
não tiveram forças? Quantos nem 
mesmo tiveram a oportunidade? 

A pobreza se alastra pelo 
mundo tal qual doença 
contagiosa. 

Juan Luiz Dmdono, do BID - 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - afirmou em 
trabalho recente que, "a cada 
minuto duas pessoas mais cairão 

onde destaca a importância 
didática na solução dos 
problemas sociais do mundo, e 
ressalta que tcxlos os caminhos 
levam à educação. Abaixo a 
íntegra das quatro laudas do 
discurso proferido pelo vice- 
prefeito l-uis Carlos Noleto. 

abaixo da linha de pobreza, 
durante a próxima década". 
Segundo Dmdono só existe um 
tratamento - "um choque de 
capital humano." Isto significa 
Srs., educação para todos. 

Este é o nosso desafio. 
Oferecer a todos chances de ser 
um dia como vocês. Vitoriosos. 
Olho-os agora, e não resisto a 
sensação de compará-los a um 
pássaro. Vejoos como águias. 

As águias são capazes de alçar 
vôo e permanecer no alto 
indefinidamente. São fortes, não 
ixrmitem que o primeiro vento 
que chegue as lance de volta ao 
chão. Os cientistas explicam que 
elas possuem uma grande 
sensibilidade para identificar as 
"térmicas" que são colunas de ar 
quente dirigindo-se do solo para 
as nuvens. 

As águias simplesmente 
flututam, aproveitando estas 
correntes de ar, quase sem 
utilizar o poder de suas asas. 
Vocês são nossas águias. 
Decolaram e ]XTmanecerào em 
vôo, de maneira majestosa e 
firme. 

1)(st >-lhes êxil (> i )r< )fissi( Hial, 
amigos. 

Para alcançá-lo, como dizia 
Nai x áeão, é i )r( -eis* > "audácia j )ara 
vencer < )S (>bslácu 1( )s, e i )aciência 
para vencer as injustiças*" 

ie^COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
' ' - UM PROJETO DE VIDA - <-0^° & 

222 ANO DE FUNCIONAMENTO ' ' 

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

I - UNIDADE I - PRÊ-ESCOLAR e l5 GRAU 
TUPNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8° SERIE 

II - UNIDADE II - 25 GRAU 
TUPNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 2 A 3° SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
eTERCEIRÃO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESIRU1URA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENIE, 
o SEU slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela; 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardlm I 101,10 101,10 
Jardim II/29 Série 111,20 111,20 
3- e 4- Série 121.40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131.50 --------- 
2? Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n* 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

Debates partidários 

0 prefeito Ddon Marques 
de Souza deve encontrar um 
seminário interessante de 
debates que será promovido 
pela Convenção Nacional do 
partido. De formação 
ideológica bastante definida, o 
prefeito de Imperatriz poderá 
colher valiosas experiências 
durante a convenção. No 
entanto, o mais importante 
agora é a definição do 

posicionamento do maior 
partido do país, já que a reeleição 
deverá fortalecer ainda mais o 
PSDB dentro do cenário político 
nacional. 

0 casuísmo é inegável e o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso foge do tema 
insistentemente, apoiando-se 
apenas nas bases do plano real 
e do mundo capitalista de 
primeiro mundo que adotam 

esse recurso como meio de 
propiciar condições 
adequadas para a continuidade 
de uma administração. Existe 
ainda tempo substancial para 
as costumeiras condolências 
que servem unicamente para 
aparar as arestas e abocanhar 
apoio, afinal, o PMDB tem o 
maior respaldo para decidir 
uma questão. É esperar para 
ver que vai negociar. 

Ildon viaja para Brasília 

0 prefeito de Imperatriz deverá também participar do 

Congresso Nacional do PMDB na capital federal 

Como já era anunciado, os 
prefeitos eleitos estarão 
fazendo uma verdadeira 
romaria aos centros de 
decisão política do país, com 
a incumbência de dar 
encaminhamento a vários 
processos que vão desde 
convênios até obtenção de 
recursos, e também tratar 
das verbas do Orçamento da 
União. 

O prefeito de Imperatriz, 
Ildon Marques de Souza 
viajou para Brasília onde 
estará tratando dos 

interesses da comunidade, e 
de seu governo, fazendo os 
contatos iniciais de sua 
administração que, 
logicamente precisará de 
representação consistente na 
capital federal. Mas ele 
também estará participando 
da Convenção Nacional do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, 
PMDB. segundo informações 
prestadas oficiosamente. 

() PMDB é o maior partido 
do país e estará debatendo um 
dos temas mais relevantes 

nessa convenção, a questão 
da reeleição para Presidente 
da República. A princípio de 
conversa o partido é 
contrário à aprovação da 
matéria permitindo a 
reeleição e vê a questão 
como casuísmo, ou seja, o 
posicionamento adotado não 
seria definitivo, mas aplicado 
apenas em relação ao atual 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. O PMDB 
poderia até ser a favor da 
reeleição a partir do próximo 
mandato. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Extração: Rua 15 de 

Novembro,!310, Beira 

Fone: 721-4300 
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Expresso Acailandia 

A MELHOR OPÇÀO EM VIAGENS, COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COF. 

  Informações: Fone: 723-2885 

.1; AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE. TV A CORES E FRIGOBAR. 

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia . Sào Luís. Teresina, Rio Branco. Porto Velho. Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitoria. 



Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 

çocieDADe 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 
Página 2B 
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Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Rumo ao altar 
A apresentadora Ana 

Maria Braga, (na foto com o 
noivo), decidiu assumir 
oficialmente o romance que 
mantinha com Carlos 
Madrulha, o ex-segurança 
que por oito meses garantiu à 
loira proteção full time. No 
ultimo dia 20, trocaram 
alianças numa festa que 
reuniu as equipes do Note & 
Anote e do programa Ana 
Maria Braga. A festa, com 
direito à dança na boquinha 

da garrafa e tudo o mais, rolou 
na casa da apresentadora no 
Morumbi, em São Paulo, e 
contou também com a 
presença dos filhos de Ana, 
Mariana, de 14 anos, e Pedro 
José, de 12. 

- Como policial dediquei 
minha vida às pessoas na rua - 
entregou Madrulha. - Agora 
estou disposto a dedicar o resto 
da minha vida a Ana Maria. 

- Ele é o meu braço direito, 
minhas mãos e meu coração - 
confessou a noiva. 
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Assessorando II 
O jornalista Raimundo 

Primeiro é uni dos assessores 
contratados pela Prefeitura 
Municipal, e diga-se de 
passagem, o rapaz está fazendo 
ura bom trabalho, as matérias 
escritas por ele são de fácil 
entendimento com uma 
mensagem clara, sem meio 
termo. 

morando em Paragominas. 

Assessorando II 
Foi muito comentado que o 

ex-vereador de Paragominas, 
Jorge Braga, que esteve 
durante um curto período na 
Sistema TucaniPs de 
Comunicação seria um dos 
assessores do vereador Otair 
Moreira. Ao que tudo indica 
tudo não |lassou de boato; já 
que Jorge está novamente 

De cama 
Por falar em Otair 

Moreira, nosso 
representante no Poder 
Legislativo, vale informar aos 
nossos leitores que o 
vereador está enfrentando 
problemas de saúde desde os 
últimos dias de 96, e até o 
momento ainda não 
conseguiu se recuperar. 
Primeiro foi uma dengue, 
depois uma gripe fortíssima, 
acompanhada por dor de 
cabeça. e outra 
complicações. Desejamos a 
você uma recuperação 
rápida e completa, para que 
possa desempenhar a 
contento suas funções como 
representante do povo. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 

Aries 
n 

Gêmeos Leão Libra Sagitário ✓VW 
Aquário 

O morm-nU) é rxcclrnU- para rever 
us amigos e eliminar antigos mal- 
onlendidos. Não hc-sile em ser mais 
calorosa e espontânea. Você não estará 
muito disposta para os agitos. O 
melhor sera ficar em casa e dormir 
mais cedo. Número de Sorte; 21. 

lima longa conversa com amigos 
mais próximos vão estimular suas 
idéias. Convites de diversão também 
vão pintar. Seja seletiva. Procure se 
preservar de possíveis desgastes 
emocionais ou físicos. Kles podem 
afetar sua saúde. Número de Sorte: 02. 

A energia de Vénus lhe garante uma 
dose extra de energia nos assuntos 
amorosos. Tudo é favorável a um 
encontro equilibrado e armoniuso. Se 
você está vivendo uma relação mais 
intima com alguém, a noite promete ser 
de muito romance! Número de Sorte: 06. 

Mercúrio passa a brilhar em seu 
signo, tornando muito produtivas as 
conversas e a troca de idéias. Aproveite 
para rever os amigos! O isolamento lhe 
permitirá analisar melhor seus 
problemas. Você irá amadurecer 
algumas decisões. Número de Sorte: ilõ. 

O momento é muito favorável ás 
conversas e troca de idéias. Você estará 
receptiva ás opiniões dos outros, o qtu 
lhe trará aprendizado. A sinceridade 
excessiva pode ferir alguém de sua 
estima. Tente ser mais amena nas 
criticas. Número de Surte; 24 

Será muito importante você 
dedicar total atenção àqueles que 
procurarem sua ajuda, uma atitude 
construtiva pode fazer milagres! A i>az 
de espírito será encontrada se você 
preferir ficar a sós. Deixe os agitos 
para depois. Número de Sorte; 22. 

Touro Câncer 

iH) 

Virgem 
ni 

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Ksteé um dia ideal para você fazer 
visitas ou mesiuo receber seus amigos 
em casa. Vénus garante uma perfeita 
harmonia entre as pessoas. 

Se você esta pretendendo Começar 
uma dieta, vá em frente. Você sera 
bem-sucedida. Número de Sorte: 07, 

Você lera hje a oportunidade de 
eliminar antigos receios e ale mesmo 
sua timidez. F- hora de assumir com 
firmeza seus sentimentos. Concentre 
seus pensamentos em tudo o que de 
melhor você deseja para si e para os 
outros. Número de Sorte: fil. 

A influência de Mercúrio vai chamar 
sua atenção pura os relacionamentos > m 
geral. Mal-entendidos terão fim com 
base na justiça. A lua acentua seu lado 
mais pratico e objetivo. Bom momento 
para planejar a semana que virá. 

Número de Sorte: g7. 

Pela manhã você se sentira meio 
indisposta eé melhor evitar programas 
mais agitados. No amor. lente manter 
um clima harmonioso. 

Se possível, fique sozinha esta noite, 
pois você precisara anallisar melhor os 
seus problemas. Número de Sorte: 09. 

Lua e Vénus geram um clima mais 
harmônico, ideal para esclarecer 
antigos mal-entendidos. Procure 
melhorar seus relacionamentos. Tente 
buscar mais intimidade e aconchego 
com a pessoa amada. Ela apreciará seu 
jeito sincero. Número de Sorte: 11. 

Você pode fazer tudo hoje. menos 
se isolar! São grandes as chances de 
você fazer novas amizades que podem 
mudar o rumo de sua vida! Vibrações 
lunares a deixam mais sensível e 
receptiva para viver uma noite de 
paixão intensa! Numero de Sorte; 49. 

PROGRAMAÇÃO PE IV - VHF/UHF 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

equipe 

PHoeim 

SON G LUZ, 

ms un 
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DIMGMTO 

DO SIGTGNA 

TUCAMLTS" DG 

ccmmfo 

06:00 O Despertar dá Fé 
07:00 Repórter 190 
07:20 Cidade Agora 
08:20 Note e Anote 
11:!")!) Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 1 loras 
12:00 O Radio na TV 
14:15 Bill Hodv 
15:15 0 Agente G 
16:30 O Mundo de Keakman 
17:00 Cidade Alerta 
18:30 jornal da Record 
18:05 Cidade Alerta 
19:15 Informe São Paulo 
19:20 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência 
22:00 25' Hora 
00:00 Palavra de Vida 
02:20 Jesus Verdade 
05:00 Despertar da Fé 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce Pascowilch 
01:50 Perfil - 

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

de Areia 
14:40 Sessão da Tarde 
16:45 Malhação 
17:20 Ahjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 23 Edição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 0 Rei do Gado 
21-.10 Terça Nobre 
22:10 Inlercine 
00:10 Jornal da Globo 
00:40 Campeões de Bilheteria 

do povo 

06:00 Telemanhà 
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 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xicada Silva 
22:10 Márcia Peltier Pesquisa 
23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 1 lume Shopping 
00:10 Igreja da Graça no Lar 
00:40 Clip Gospel 
01:40 Espaço Renascer 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Óraega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swal Cats 
10:30 As Novas Aventuras do Agente 86 

- Controle Mental 
11 ;00 Anjos tia Lei -Escola de Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Inlerpró - Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

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

Anjos da Morte 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão - Missão Suicida 
00:00 Fim de Noite - Stingray, Contrato 

de Risco - Domínio da Mente 
01:00 Encerramento 

Rádio Capital 

AM, 950 Khz 

10 mil Watts 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 
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LlciKva c^eKiOy esposo cio nosso g^oncle omigo T^ui do T-^o^õoy 

lodeodo pelo omigo T^oso e pelo mõe /Aop-o^é {"le^êvAio/ 

em momen+o de boston+e deseon+^otpoo em suo iojo 5+ompo / 

que jieo k\o J7^"Vpe^o+fie SKoppiug. 

Vermelho e Preto 

Wcmde^ley l^od^igues pela pnmeira 

vez em JJmpe^afri^y o animado baile do 

//VerAmelKo e L^rAe+o//. Cd evervfo aeorvfeee^a 

em primeiro de jeve^eiv\o Cdlube "Tocarifiv\s 

com a participação da J\amba do (Sarrvaval 

do Para e da animada Banda Versáteis^ de 

Santa rem. 

BIC 

(estã jicando primorosa as dependências do 

Balneário Bate (Blube, depois das rejormas 

para receber o grande público durante o 

período de momoy onde estara sendo 

realizado o maior carnaval de Bmperatriz 

comn Pinduca e sua banda. Parabéns mais 

uma vez para o empresário Ponor Parias^ 

gue continua enxergando longe nas 

comunicações e no mundo das promoções. 

P 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Serdeiro 

Dr. Mendonça e LÜi Herênio, felizes 

com a chegada do herdeiro, que está 

previsto para o mês deJunho. 

Desejamos ao casal toda a felicidade do 

mundo. 

Míver 
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O O Sallm Siqueim - Dis mapet - com jcmllla^cs c K*ecebcutJ. 

cc^inUo de sue mõc yAl^i^e f^lquei^e, que veio exelusivomeulé 

de T-Io^icuoy Pi ouíy poro comemoror o ouiversório do jilko no 

Pmpero+ri^ õkopping. Pelicidodes e porobéns pc?r mois umo 

dolo notolício. 

1 1^. 
i:-:::: 

m 8$ 
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1 
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Víeítgg 

tA or+isfo plostico ^élio yWreb, recebendo visi+os do cunkodo 

Ano Atorio/ e dos sobrinkos p^bgoil é yMessondro. Pé lio 

o prove, liou esse jinol de semoiAo poro posso r coj >a os 

jorniliores soboreondo um delicioso cburrosco em suo 

jci^endo. 

Ni NI 

m m m 

<ucx me.lKor jólciy com mo.lKor proç.o 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

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

Imperatriz Maranhão 
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iHoleriais dc Conslrufâo 
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Desligue-se dos outros 

(Sbel é berato 

Primeiro Piso 



Regional 

OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO 

SOB O PONTO DE VISTA DE 

JOSAFÁ RAMALHO 

Kegíoncã/ 

As notícias mais 

atualizadas sobre o que 

acontece na Região 

Tocantina 
Página 3C 

mimí 
mm 

JC 

Tcrçd-tnra, 14 de janeiro dc 1997 

Regional 

Cobertura total dos 

acontecimentos que marcam 

a Região Tocantina 

Página 3C 

Regional 

TODAV AÇ nOVJIDADGS 

€ ATUALIDADGÇ DA 

CIDADG G RGGIÃO 

Página 4(- 

Imperatriz 

Urgente 

Gil Carvalho (interino) 

Campanha 
A Fundação Nacional dc 

Saúde, distrilo sanilário de 
Imiieratriz. lançou 
oíieialinenic onlem a 
campanlia de conibale ao 
mosquito Aedes Aejrypti, 
transmissor da dengue. () 
chefe do distrilo sanitário, 
doutor João Batista Abreu 
Carvalho, inlormou que a 
linalidade e erradicar em 
curlo espaço de tempo a 
doença. O orgão rece beu 
equipamenlos e implementos 
para intensificar o combate 
ao mosquito, que já deixou 
muitos imperai ri/enses 
dengosos. 

Descaso 
A governadora Roseana 

Sarney ate agora não 
anunciou nenlmma medida 
para recuperar as estradas 
vicinais de nossa região"; que 
se encontram intrafegáveis. 
I m exemplo ca Roclovia MA- 
22(1. fine liga os municípios de 
João l isboae \maranle. que 
não olerece condkoes de 
(ralegabilidaílc4. Nesta mesma 
situação esta a MA-280. que4 

liga o munieí^io de 
(io\ ernador 1-dison I obao a 
Montes Alio--. 

Dividas I 
() presidente da Câmara de 

Açáilãndia. vereador Sidney 
Figuc-iredo, eneonlrou o 
Poder Legislativo um tanto 
quanto endividado. O 
primeiro compromisso, será 
sem duvida, quitar a folha de 
pagamento dos funcionário da 
Câmara. I Ia quem diga. que a 
divida do parlamento 
açailandense é superior a 200 
mil reais. Pode?!? 

Dividas II 
O presidente da Câmara 

Municipal de João Lisboa, 
vereador F.vilasio Nogueira, 
também se deparou com 
dividas, o funcionalismo do 
parlamento foi esquecido pelo 
ex-presidente. Antônio Liri. A 
folha de pagamentos devera 
ser atualizada a partir do 
proximo mês de fevereiro. 
Quem se Ivabilita à efetuar a 
cobrança da dívida ao ex-edil? 
Quem? 

Capitania 
O tenente José Mafort. 

comandante da C apitania dos 
Portos de Imperalriz. começa 
a fazer um balanço dos 
trabalhos desenvolvidos a 
frente do orgão. Inicialmeille. 
destacou que ao longo dos 
anos. foi desenvolvido um 
trabalho de conscientização 
junto aos proprietários de 
embarcações, em seguida, a 

Deu na Imprensa 

A eleição para a escolha 

do presidente do Comitê de 

Imprensa e Divulgação da 

Câmara Municipal de 

Imperatriz ainda não foi 

oficializada. O Jornalista 

Claudir Porcinio. foi o 

único ate o momento a apresentar uma chapa. Quando 

da festa de confraternização do Sindijori aproveitou 

para fazer campanha... 

SKSíííSSÍ 

aplicação de multas aos 
infratores. Mafort informou, 
que até o final do més de 
fevereiro estará deixando a 
cidade. 

Ge bico 
O secretário executivo do 

Bico do Papagaio. Homero 
Silva Barreto, não conseguiu 
desenvolver um trabalho a 
altura neste ano de Úb F.sta e a 
avaliação de alguns ex- 
preleilos, ao destacarem que 
suas reivindicações nem 
sempre eram atendidas pelo 
titular da pasta. Espera-se que 
neste ano de 97, o (iebico, 
cumpra realmente com o seu 
papel, melhorando as 
condições das estradas vicinais 
do Norte do Estado 

Centros 
administrativos 

() Governo do listado do 
Maranhão anuncia, que até o 
més de julho entregará os 81 
centros administrativos aos 
novos prefeitos. Ema 
empresa da Bahia foi 
contratada para fabricar os 
pre-moldados. O Estado entra 
com uma contrapartida de 
70% e as prefeituras com 20" 
reslanles. 

Salário gordo 
()s deputados federais terão 

um salário gordinho neste més 
de janeiro, receberão 22 mil 
reais. Isto em função da 
convocação extraordinária feita 
pelo Poder Executivo na 
tentativa de aprovar a emenda 
que permite a reeleição de 
presidente da Republica, 
governadores e prefeitos. 

Em sua convenção o PMDB 
reprovou esse negócio de 
reeleição... Será casuismo? 

Plebiscito 
O PT - Partido dos 

Trabalhadores resolveu apoiar 
a emenda que permite a 
reeleição de presidente, 
governadores e prefeitos. Mas 
colocou o pé na parede. Quer 
que seja realizado um 
plebiscito para saber a opinião 
da população brasileira a 
respeito do assunto. E você e a 
favor ou contra a emenda que 
permite a reeleição??? 

Ondas Curtas 

® Mas que melodia linda! Adivinhem de quem? 

® Um novo tempo... Apesar dos perigos. 

® Primeiro Distrito. Beira-Rio, Rodoviária e Socorrão. 

® Apesar dos perigos: estradas e pontes em péssimo estado. 

® Um novo tempo... 

® Começou a guerra contra o Aedes Aegypti... proteja-se quem puder. 

® 0 Fumacè esta nas ruas. Abram alas ele quer passar. 

® Prevenir e melhor do que remediar, já dizia minha mame. 

® Baile dançante com o cantor Edison Fernandes é neste domingo. 

® Onde? Na peixaria Bela Vista... do outro lado do Tocantins. 

® A segunda etapa do vestibular da Ufma vem ai... 

® Quem estudou... passou no primeiro teste. 

® Vou me formar em samba, ciências ocultas e letras apagadas. 

® A pingo no i agora está na Secom... 

® Que o diga Edmilson Sanches... Virgem que riqueza III 

® Bote Fé... Bote Fe... Bote Fé... Bote Fé... 98. 

® Os companheiros da Terra da Pindoba estão firmeS na 101.9. 

® Quem integrará a Secom da Prefeitura de Açailândia? 

® Eu e o amigo Raimundo Primeiro estamos de prontidão... E só nos avisar, 

® O bom dia de hoje, é para Coronel Sebastião (SDC). 

liem ó, i (nmil tli Ifíà 

O-S Fanfcas 
Gos#o — O 

mSnhcMs 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

s pcir convênio. Fone: "72 1-54 1 1 
A 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

IBGE 
O Ministro da 

Administração, Bresscr 
Pereira, espera que o 
Congresso aprove o projeto de 
reforma do Estado. Até junho 
deste ano. Ele se reuniu com 
o presidente do IBGE, Simon 
Shwarstmann. Eles analisaram 
os novos modelos de gestão 
para a instituição, previstos 
pelo plano diretor de reforma 
do Estado. O IBGE poderá se 
transformar em organização 
social, quando a indicidade 
continua sendo pública, mas 
controlada jKÚa sociedade ou 
optar pelo modelo de agência 
executiva, órgão controlado 
pelo Ministério, mas com 
autonomia. 

Exportações I 
0 resultado das 

exportações brasileiras em 
1996 mostra que, no jogo do 
comércio internacional, o País 
está em ixmto morto. No ano 
passado, o Brasil exportou 
US$ 47,7 bilhões. Embora o 
volume seja recorde histórico, 
o crescimento das vendas 
externas não passou de 2.7%, 
apenas IIS$ 1,2 bilhão a mais 
do que em 95. É um número 
medíocre. Nem sequer 
conseguiu empatar com o 
crescimento de 3% do PIB 
registrado no ano passado. 

Exportações II 
O volume também ficou 

atrás das exportações 
mundiais, que subiram duas 
vezes mais. "O país vem 
perdendo terreno no mercado 
mundial há uma década. Esse 
ano não foi diferente", afirmou 
Paulo Nogueira Batista jr. 
guru econômico do PT e 
crítico ferrenho da política 
cambial do Real. O ministro da 
Indústria e Comércio, 
PYancisco Dornelles, prefere 
olhar para o futuro. "Adotamos 
várias medidas para ampliar o 
crédito e reduzir os custos das 
exportações que certamente 
crescerão mais em 1997", 

■ Bico do Papagaio 

rebate. 
Exportações III 

Pelos números de Batista 
Jr.. o Brasil terá que entrar em 
ritmo de Fórmula 1 para se 
recuperar. Em 1983, a fatia 
brasileira nas exportações 
mundiais era de 1.4%. Dez anos 
depois, havia caído para 0,89%. 
Há anos os exportadores 
reclamam dos altos custos, 
que prejudicam seu 
desemiienho no Exterior. Para 
os opositores do governo, a 
política federal criou um 
desequilíbrio cambial que está 
estrangulando os 
exportadores e fazendo a festa 
dos importadores. 

CPMF 
As autoridades monetárias 

não tomam jeito. Depois de 
inventarem o 1PMF. um 
imposto que taxava as 
operações financeiras em 
0,25% no ano de 1993, estão 
voltando a carga para a carga 
com a Contribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira- CPMF, que começa 

a vigorar a partir do próximo 
dia 23 de janeiro. A CPMF 
incidirá sobre qualquer 
movimentação financeira - 
desde saques até 
transferências e aplicações e é 
lançada como alternativa para 
financiar o problema da Saúde 
no país. 

2 anos 
Vigora até fevereiro de 1998 

e, na ponta do lápis, renderá 
aos cofres do governo algo em 
torno de I'S$ 4,8 bilhões, 
pouco mais do que 15% do 
orçamento hoje destinado à 
saúde. Para muitos, é uma 
herança maléfica deixada pela 
gestão do ex-ministro Adib 
Jatene. "Trata-se de um 
imi xisto que atropela o sistema 
produtivo e premia a 
ineficiência", diz Dany 
Rappaporl, economista da 
MCM Consultores. 

Mudanças 
No geral, fica a pergunta 

que fica é o que vai mudar na 
vida d( )S brasileiros. A res| tosta: 
muita coisa. Até o final da 
semana passada, o governo 
discutia a isenção da cobrança 
para os investidores 
estrangeiros nas Bolsas de 
Valores. Ficou estabelecido 
que o dinheiro externo pagara 
oimixtsto naenlradae saída do 
mercado. A regra ê a mesma 
para investimentos domésticos 
em fundos de ações. Os 
bancos, que1 serão os 
responsáveis pelo 
recolhimento da CPMF á 
receita, angariarão algum 
benefício. O recolhimento só 
ocorrerá a cada 7 dias e assim 
eles poderão girar os recursos 
por sete dias. 

Juros altos 
Segundo Mário Amato, 

Presidente do Grupo amato e 
ex-i tresidenle daFiesp, os juros 
estão altíssimos, sufocantes 
mesmo. Não há negócio no 
país. em qualquer que seja o 
setor, que renda lucro 
suficiente i tara bancar as taxas 
atuais. Elas estão num patamar 
que praticamente inviabiliza os 
negócios. Isso porque existem 
dois tipos de juros. (Fiando 
uma empresa aplica uma 
eventual sobra de caixa, vai ler 
remum'raçã< t e m tor no de 1.8%, 
ao mês. Mas quando recorre a 
empréstimos, terá de suportar 
encargos entre 3,5% e 4,5%. 

Patamar necessário 
Já segundo Cláudio 

Considera, Diretor de Pesquisa 
do Ijtea, as taxas de juros vêm 
caindo desde o segundo 
semestre de 1995. Estão hoje 
no patamar necessário para 
preservar o sucesso do Plano 
Real e, ao mesmo tempo, 
permitir que a economia 
mantenha uma rota consistente 
de crescimento. No que diz 
respeito à segurança do Real, 
os juros cumprem três funções 
básicas: vem garantindo 
captações positivas de 
recursos externos, o que 
permite o financiamento 
confortável do déficit em cotas 
correntes. 

Executivos encontram 

dificuldades em sanear dívidas 

O povo do Bico do Papagaio 
demonstra decepção com a 
última safra de prefeitos que 
deixaram o poder no último dia 
31 de dezembro. 

Os novos administradores, 
recém eleitos, estão 
encontrando dificuldades para 
contornar a situação deixada 
pelos ex-prefeitos; um 
verdadeiro caos e um pacote de 
dívidas, folha de pagamento 
dos servidores em atraso por 
mais de anos. além de 
exorbitantes débitos junto as 
obrigações sociais - INSS e 
FGTS. O prefeito do Município 
de Buriti do Tocantins, José 
Dias Carneiro, eleito pelo PFL, 
afirmou que levará no mínimo 
180 dias para organizar as 
finanças do Município. Ele 
pretende imprimir uma 
administração municipal com 
responsabilidade, uma vez que 
encontrou o Município 
praticamente falido, com a 
folha de pagamento em atraso: 
saúde e educação, 
praticamente parado, áreas que 
o prefeito pretende priorizar. 

Enfatizou José Carneiro 
que encontrou o Município de 
Buriti totalmente 
desgovernado, sem limpeza 
pública e o pior, com a 
contabilidade toda 
desorganizada. Neste período 
de reorganização do 
Município, pretende contar 
com o irrestrito apoio dos 
parlamentares mirins para que 

Cm dos Municípios do 
Bico d( > Pai >agaio que regist ra 
o pior descaso administrativo 
déíXac !< > por ex-prefeito é o de 
Ksperantina. Alí dava-se a 
impressão que a cidade não 
tinha governante. O lixo e o 
mato tomavam de couta dos 
prédios públicos. A fachada 
principal estava em estado 
lastimável. 

um trabalho emergencial seja 
desencadeado. 

Em Itaguatins, a prefeita 
Maria Ivoneide Barreto, chega 
à Prefeitura com a árdua 
missão de reorganizar toda a 
administração municipal que, 
segundo ela, está 
completamente abandonada. 
Recentemente foi criada uma 
comissão municipal para fazer 
um levantamento patrimonial 
do Município e suas dívidas, 
que segundo Ivoneide Barreto 
já chega a 200 mil reais, 
incluindo folha de pagamento 
e obrigações sociais. Destacou 
o imprescindível apoio do 
Governo do Estado e Federal 
para sanear as dívidas 
contraídas pelo ex-prefeito José 
Dias Carneiro. 

Considera como metas 
prioritárias a retomada do 
desenvolvimento do Município, 
a imediata reativação dos 
setores; educacional e saúde. 
Além disso, Ivoneide Barreto 
pretende contar com a 
colaboração do esposo 
Homero Silva Barreto, 
secretário Executivo do GE- 
BICO. 

O prefeito de Araguatins 
Boleslaw Oaroszeweki. eleito 
pelo PMDB, também 
encontrou seu Município com 
o funcionalismo público 
municipal em oito meses de 
atraso, além do décimo 
terceiro, férias e encargos 
sociais, energia elétrica dos 

O prefeito eleito e 
empossado Amélio Cayresde 
Almeida, informou que a 
situação é calamitosa e decretou 
como prioridade os setores 
educação c saúde, ressaltando 
ainda, que os funcionários 
públicos municipais estão há 
treze meses sem receberem 
seus vencimentos e. que na 
medida do possível contornara 
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Boleslaw Oarosze ws kl, prefeito de Araguatins 

prédios e vias públicas, 
telefones públicos de postos, 
dentre outros em atraso. 

Afirmou que o FPM - Fundo 
de Participação do Município 

poderá ficar retido nos 
próximos dias por falta de 
pagamento de uma parcela 
junto ao INSS, deixada pelo ex- 
prefeito. 

todos os problemas 
administrativos. Ele pede a 
colaboração de todos os 
segmentos de Esperantina] >ara 
que o Município retome sua 
condição de desenvolvimento. 
Destacou que, o FPM - Fundo 
de Participação do Município 
não ê suficiente para amortizar 
as dívidas junto ao INSS e 
FGTS. 

Amélio Cayres solicitará ao 
Deputado Federal, Osvaldo 
Reis c a toda bancada 
parlamentar t ocan t i n en se, 
apoio nesta tarefa em 
restabelecer o franco 
desenvolvimento que na 
administração do então 
prefeito Deu mar Alves foi 
vergonhosa para todos os 
esperantinenses. 

Secretaria de Educação de João Lisboa 

promoverá encontro com diretores 

A secretária de Educação de 
João Lisboa, professora 
Fátima, promoverá encontro 
no próximo dia 15 dc janeiro, 
quarta-feira, com todos os 
diretores de escolas do 
Município de João Lisboa. 

O encontro tem como 
objetivo definir o início do ano 
letivo, que está previsto para o 
dia 17 de fevereiro, e discutir 
vários assuntos que estarão em 
pauta, entre eles o encontro 
pedagógico que irá acontecer 
no próximo mês, mais 
precisamente dia 5. A 
secretária de Educação de João 
Lisboa fez um levantamento e 
constatou que no ano passado 
mais de mil e trezentos alunos 
ficaram fora das salas dc aulas 
devido as mesmas não obterem 

espaço para abrigá-los. Mas 
disse à reportagem que todos 
os alunos já poderão voltar ás 
aulas, isto graças ao empenho 
da secretária e do prefeito 
Sálvio Dino, que estão 
preocupados com todos os 
setores do Município, mas a 
educação será um dos setores 
que terá prioridade na 
administração municipal. 

Professora Fátima afirmou 
ainda, que a Secretaria de 
Educação irá fazer um 

. convênio com a Secretaria de 
Solidariedade, que tem á frente 
a primeira dama, D. lolele 
Dino, onde os alunos da R( de 
Municipal de Ensino irão 
receber vários benefícios que 
serão divulgados brevemente. 

A secretária disse ainda, que 

m 

-v 

Professora Fátima, secic/árta de Educação dc João Lisboa 

este convênio com a Secretaria 
de Solidariedade será apenas o 
começo de inúmeros projetos 

que serão desenvolvidos no 
campo da educação do 
Município de João Lisboa-MA. 

I \DK AL KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

Apreseftlcrçõo: Luiz Duarte 

Reportagem: Nilson Santos 
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Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Em 
Açailândia 

O presidente da Câmara 
Municipal de Açailândia, 
Sidney Figueiredo, 
seguindo os caminhos por 
onde sempre andou na vida 
política, assumiu o comanda 
da Casa promovendo 
realizar um trabalho que 
vise promover a 
moralização do Legislativo. 

Entende que é hora de se 
colocar um ponto final nos 
desmandos e anunciar, 
finalmente, a chegada de 
uma nova era. A Cidade do 
Ferro — diz — já foi 
bastante sacrificada e 
merece receber, agora, 
maior atenção por parte de 
s e u s r e p re s e n tan t e s 
políticos. 

Mão 
dura 

Tem mais. A Assessoria 
de Comunicação da Câmara 
Municipal de Açailândia 
informa que estão sendo 
promovidas mudanças 
radicais na Casa, com o 
propósito de fazer valer o 
que tinha prometido o 
vereador Sidney Figueiredo 
ainda durante a sua 
campanha eleitoral. 

0 parlamentar quer 
administrar com mão dura 
com o objetivo de organizar 
a sede do Legislativo e, para 
isso, espera poder contar 
com o apoio da comunidade. 

"O apoio se faz 
necessário em virtude de 
ter conhecimento de 
ninguém consegue obter 
êxito numa missão 
trabalhando sozinho. Tem 
de haver a junção de 
esforços. Caso contrário, o 
resultado não será o 
esperado", comenta Sidney 
Figueiredo 

Assessor 
polivalente 

O apresentador Orlando 
Menezes e o assessor de 
Comunicação da Câmara 
Municipal de Açailândia. 
Conhecido de toda à 
imprensa paroquiana, vem 
conseguindo fazer veicular 
na mídia do vizinho 
município todos os fatos que 
estão marcando as 
primeiras ações daquela 
Casa de Leis. 

Orlando Menezes 

■ Eleição 

consegue o feito por ter 
bom relacionamento com os 
profissionais de imprensa 
da Cidade do Ferro, a 
exemplo do que acontece 
aqui em Imperatriz, onde 
ele trabalhou durante vários 
anos. Fez rádio e televisão e 
conseguiu obter o 
reconhecimento da 
comunidade local. 

A Ascom, com Orlando 
Menezes no seu comando, 
ganhará vida nova. Haverá 
movimentação de jornalistas 
e cinegrafistas todos os dias. 

De parabéns, portanto, os 
vereadores pela escolha do 
nome e igualmente o colega 
v que ele consiga realmente 
sucesso naquilo que 
promete fazer. 

Onde 
anda? 

Quando será que o 
Governo do Estado realizará 
o que prometera, há alguns 
anos atrás, em imperatriz? A 
resposta, infelizmente, é 
uma incógnita. Só o tempo 
dirá, afirmam alguns 
analistas políticos. 

Negando 
dumping 

A maior fabricante de 
cimento Portland comum da 
Venezuela, a Corporácion 
Venezolana de Cementos S. 
A. (Vencemos) acaba de 
negar que tenha praticado 
"dumping" no mercado 
brasileiro com exportações a 
preços abaixo do seu custo 
de produção durante o ano 
de 1995. 

A empresa está sob 
investigação nos iiltimos dois 
meses assim como os 
embarques dê cimento de 
Cuba para o Brasil. 

A acusação é que tanto a 
Vencemos como Cuba 
colocaram cimento nos 
estados nordestinos a preços 
abaixo do custo de produção, 
segundo os fabricantes 
brasileiros. 

A investigação da 
Vencemos coincide com os 
esforços da Venezuela de 
encontrar no bloco de livre 
comércio. 

A previsão é que todos os 
preparativos estejam prontos 
até o final deste ano para que 
a Venezuela integre o 
Mercosul. 

Frase do dia 

''Rapidez e profundidade das mudanças 

leva a sociedade a funcionar sem que se 

saiba como as coisas surgiram, 

imprimindo descontinuidade na vida das 

pessoas". 

(Eric Hobsbawn, historiador escorcês) 

Amsul divulga dai 

Prefeitos vão às umas para escolher novo dirigente 

Itibiré Jucá, atual presidente da Amsul 

A Amsul - Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão, realiza no próximo 
dia 24 de janeiro, eleição para 
escolha de sua nova diretoria 
para o biênio 97/98. 

O anúncio é do atual 
presidente da entidade, o ex- 

■ Escândalo 

Decretada 

prisão 

ex-prefeito 

de Colinas 

No Município tle 
Golinas-MA, <> pedido de 
prisão preventiva do ex- 
prefeito José Henrique 
Brandão, deu entrada na 
Comarca daquele 
Município pelo advogado 
Antônio José Dourado. 

Segundo consta, o 
prefeito levou da 
Prefeitura, documentos, 
móveis e outros bens 
patri moinais, causando 
sérios prejuízos ao 
Município. O pedido de 
prisão preventiva foi 
encaminhado com sua 
base na garantia da ordem 
pública e a aplicação da 
l.ei Penal. 

Essa medida bem que 
deveria ser aplicada para 
alguns ex-prefeitos da 
Região Sul maranhense, 
que de turma vergonhosa 
dilapidaram os recursos 
públicos, deixando-os 
c o m P 1 e t a m e n t e 
endividados. Sabe-se, que 
alguns desses então 
prefeitos utilizaram os 
recursos públicos em 
projetos par liculares, 
alem de sueatearem os 
veículos e máquinas 
pertencentes ao 
Município 

prefeito de Carolina, Itibiré 
Jucá, destacando que o edital 
para a Assembléia Geral se 
encontra fixado na sede da 
Associação. Todos os chefes 
de Executivos municipais das 
37 unidades administrativas do 
.Sul maranhense estarão aptos 

a votarem no dia da eleição. Os 
futuros dirigentes da Amsul 
terão que estabelecer novas 
metas de ação para não caírem 
no descrédito, como 
antecederam o ex-prefeito de 
João Lisboa, Raimundo 
Cabeludo e Itibiré Jucá. Neste 
período a Associação não 
atingiu o nível esperado de 
reivindicações, onde seus 
filiados não tiveram resposta 
de seus pedidos junto àquela 
entidade. 

A situação das estradas 
vicinais, obras inacabadas, 
falia de infra-estrutura e 
saneamento básico nos 
municípios da Região Sul 
maranhense são algumas das 
propostas que certamente 
serão cobradas pelos prefeitos 
ao presidente da Amsul, para 
que encaminhe as suas 
reivindicações â governadora 
Roseana Sarney. 

O recém empossado 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
de Jesus Castro Dino, 
manifestou o desejo em 
disputar a Presidência da 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, defendendo 
o princípio do potencial da 
região e, conseqüentemente 
pela importância em promover 
seminários políticos 
administrativos. Em seu 
primeiro mandato à frente da 
Amsul, Sálvio Dino, criou o 
Torneio Regional de Futebol, 
denominado Copão Maranhão 
do Sul, sendo um dos grandes 
propussores do esporte 
amador e profissional. 

Defendendo este princípio, 
Sálvio Dino pretende retornar 
à Presidência da Associação e, 
certamente buscará 
incrementar algo de novo, 
destinando várias benfeitorias 
aos Executivos da região. 

CHAMADA ESCOLAR 

. 
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litc, Secretaria de tducaçao de 
está inovando o sen 

conceito de lecionar. 
A partir deste ano 

as matrículas serão 
feitas de maneira 

mais eficiente para 
oferecer mais confor- 

to e segurança para os 
alunos da rede municipal 

de ensino básico. 
Para isso, compareça a 

um dos PÓLOS DE PRE- 
MATKÍCULA mais perto de 

sua casa levando apenas a 
certidão de nascimento para 

i) de 6 a 14 anos. 
NÃO FALTE. 

vT/í c assegure o 
nossas crianças. m 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRÉ-NIATRÍCULA 

MAIS PROXINIO DE SUA CASA 

BAIRRO ESCOLAS 

CENTRO ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
BACURI SANTA LAURA/DOM BOSCO ^ 
B. MATA/STA. RITA/O.VERDE MARIANA LUZ/STA. RITA DE CASSIA 
S.JOSÉ/IPIRANGA/CAFETEIRA CIEI 3/CIEI 2 

V. F1QUENE SARAH LAMARCK 
VILINHA/P.ALVORADA SÀO JORGE I 

DATA 

13/JAN 
14/JAN 
15/JAN 
16/JAN 
17/JAN 
18/JAN 

Prefeitura de 

SKRETAR1A DA 
fflüCÂCÃO Dt IMrtRAIRlZ 5EDUC 

7 T 

IISI: 

Tv. 

í|s§|i| T' - 

4 
Carteia 

R$4,00 Edição Especial de Ano Novo 

Sorteio Antecipado dia Sorteio Principal dia 31 

► 

16 de janeiro 

1Q Batida: 01 Mobilete - 29 Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 39 Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TV's a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

de janeiro 

lg Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

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

tomóvel Mil 
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Açailándia 

Gastão Vieira confirma construção de escola 

Deusdedith Sampaio prioriza setor educacional e já anuncia primeiras ações 

por Raimundo Primeiro 
Bete Macedo 

Da Editoria de Regional 

O prefeito de Açailándia, 
Deusdedith Sampaio, recebeu 
(via fac-símile) comunicação 
do secretário de Estado da 
Educação, Gastão Vieira, na 
qqal ele fornece detalhes 
sobre a licitação para a 
construção do prédio do 
Centro de Ensino de 2" Grau 
Isabel Cafeteira, cuja níaquele 
foi exibida à população 
durante as solenidades de 

■ Esporte 

posse do novo prefeito da 
Cidade do Ferro, no dia l" de 
janeiro. 

De acordo com o 
comunicado, a Seeduc abriu 
concorrência pública de 
âmbito nacional, lendo em 
vista o alto valor da obra, que 
se aproxima de um milhão de 
reais. Os recursos já se 
encontram alocados c são 
proveniente^ do Banco 
Mundial (Hird), devendo as 
propostas serem recebidas 
até às ()<SbÓ0 do dia 04 de 
fevereiro do corrente 

exercício, enquanto que o 
Edital de Licitação devera ser 
adquirido pelo valor unitário 
de Cem reais. 

Para o prefeito de 
Açailándia, a informação vem 
demonstrar "a grande 
confiança que o governo 
estadual tem na minha 
administração". 

"A conslrução do Centro 
Educacional de 2" Grau Isabel 
Cafeteira será um dos marcos 
de nosso governo, embora 
tenhamos outros grandes 
projetos nesta área. Mesmo 

enfrentando todas as 
dificuldades encontradas na 
Prefeitura, venceremos com a 
ajuda de Deus", comenta 
Deusdedith. 

Pinalizando, Deusdedith 
Sampaio destaca que não 
medirá esforços no sentido de 
colocar em prática, logo a 
curto espaço de tempo, as 
obras tidas como prementes 
reivindicadas pela 
comunidade açailandense. 
"Vou mostrar que administrar 
sério e tratar a coisa publica 
com honestidade". 

Gafetcirão movimenta desportistas 

Prefeito Sálvio Dino fará do esporte o ponto forte da cidade 

O prefeito de João Lisboa, 
Dr. Sálvio Dino. esteve 
presente no último sábado, 11. 
no Estádio Cafeteirão, onde foi 
dar o pontapé inicial no 
esporte de João Lisboa, que 
entra numa nova fase. Na 
oportunidade aconteceu uma 
festa de confraternização 
envolvendo o time do Marwel 
de Craques e a Seleção de 
Senador La Roque. O prefeito 
Sálvio Dino foi bastante 
aplaudido pelos desportistas 
da cidade, que esperam dele, 
o ressurgimento ou a 
ressurreição do esporte na 
' Terra da Gameleira". 

Sálvio Dino disse a 
inúmeros desportistas 
presentes no Estádio 
Cafeteirão, que fará. a 
exemplo de sua primeira 
administração, tudo o que 
puder para o desenvolvimento 
do esporte local, que foi 

mm 
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Prefeito Sálvio Dino 

destaque em várias cidades do 
Estado do Maranhão e em 
outros Estados também. 

promete resmi rgii 

Alguns dx 

de Jofio Lisboa esporte 

porlistas lotado e que tudo.s estão 
lembraram que aos domingos esperando os povos dias de 
em dia de jogo o estádio era glorias do esporp local. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/ffWÊOM 24 horas com' você 

Imperatriz/ 

Sâo Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:2 0 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

m 

"'y.- 1 , MM 
■■■■■■: 

«tCiDí 

•c:. 
$7 * * 

•V. 

Pioneira em serviços 
"top-line" Ônibus com 

or refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espoço 
paro maior comodida- 
de dos passageiros e 
manutenção constan- 

te. 
Viajar com o 

ip/imcm 
de detalhes c uma 
questão de estilo ■ 

IMPERATRIZ / AÇAILÁNDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

'Você m 721-5687 

Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

Inimaginável 
Depois de ter o apoio 

declarado dos artistas em sua 
campanha, o prefeito começa 
a administração contrariando 
os interesses da classe. Na 
tarde de ontem, uma romaria 
de cantores, compositores, 
atores. escritores e 
intelectuais compareceu a 
Câmara num esforço para 
evitará extinção da Eimdacão 
Cultural de Imperatriz, 
proposta no projeto de 
reforma da administração em 
tramitação no Dgislativo. Vilo 
Milesi. presidente da 
Academia Imperalrizense de 
Letras. Adalberto Franklin, 
presidente da Fundação 
Cultural, Luís Brasília, ex- 
assessor de lldon Marques, 
Gilberto Freire de Santana. 
Luis Carlos Dias. Henrique 
Guimarães. Cbiquinbo 
Trança. Benedito Batista e 
Erasmo Dibel, entre outros, 
formam no lobby anli-extinção 
da Fundação. 

Repercussão 
A reação dos artistas 

mostra que. caso seja 
aprovada a extinção da 
Tundação Cultural, a imagem 
prefeitura] pode sofrer 
arranhões logo no começo da 
gestão. O principal aigumelito 
contra o artigo do projeto de 
reforma e o talo da Tundação 
Cultural ler sido eriadaa partir 
de projeto do atuai 
mandatário, ao final de sua 
adminisl ração como 
interventor. Pelo que se sabe. 
a extinção e proposta em face 
da criação da Secretaria de 
Coniunieaçao e Cultura, que 
teria as mesmas atribuições da 
Tundação. A única diferença é 
que a Tundação não é 
adminisl rada diretamente pelo 
Poder Executivo, sofrendo 
mais influência dos artistas e. 
intelectuais. 

Perguntinha 
PMDB contra a reeleição? 

Situação 
Diz-se que o P I B terá uma 

forte presença na 
adminislraçãi> munkãpal. Isso 
faz muito sentido, 
considerando-se que o 
presidente da Câmara, 
vereador Valmir l/ídio (PTB), 
foi eleito graças ao apoio do 
Palácio Branco. Não será 
surpresa se o ex-vice do Dr. 
Tiquene, -Carlos Uma, que é 
presidente da sigla em 
Imperatriz, assumir algum 
cargo municipal. 

Toda razão 
Flamengo. Fluminense e 

Botafogo criaram enorme 
embaraço ao Campeonato 
Carioca, que já foi o mais 
importante do Brasil. Torce- 
se para que ao liual do 
imbróglio haja mais 
organização no futebol do Rio 
de Janeiro. 

Violência 
Mais um carro forte e 

assaltado na Belem-Brasília. 
Ha que se gastar mais em 
segurança, para que a vida e 
o patrimônio do cidadão de 
bem sejam preservados. 

Modernidade 
' Agora vai. O projeto de 
reforma administrativa, em 
votação na Câmara, prevê a 
criação de uma 
superintendência de 
informática, com estaius de 
Secretaria. Isso vai garantir a 
informatização total da 
administração, que deve 
ensejar uma melhoria na 
prestação de serviços 
públicos em lm|«Tatriz 

Nova opção 
Os imperatrizeiws estão 

ganhando mais uma 
alternativa de lazer. O 
Balneário" lateVInbe. anliuo 
Lsiãneia do Recreio, ganha 
uma infra-c slrulura que não 
ficará devendo aos melhores 
clubes sociais da cidade. O 
falo do BIC ficar na Beira-Rio. 
ao lado da Praia do Cacau, e 
uma grande vantagem. 

Funil 
Centenas de jovens 

par!iciparaní, no ultimo 
domingo, do leste de seleção 
realizado pelas escolas 
Amaral Raposo. Dorgival 
Pinheiro d Sousa e tIraça 
Aranha, \s provas foram 
consideradas difíceis pela 
maioria dos candidatos a 
primeira série do 2" Grau. A 
demanda de estudantes fica 
cada vez maior que a oferta 
de vagas em imperatriz. G 
quee extremamente negativo 

Milagre 
(Ipositoie> ■•menda da 

reeleição esbanjam 
otimismo. principalmente 
depois que o PMDB passou 
ti recomendar o voto contra 
o projeto de emenda 
conslilucional. Mas o 
governo usa a maquina com 
toda a sua força para 
assegurar a aprovação da 
matéria. O deputado 
Sebastião Madeira (PSDB), é 
relacionado entre os que 
votarão pela reeleição de 
T HC. Roseana e lldon 
Marques. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Tliitccgainos a «loiiiieílio 

MADEiREIBA LEÃO DE OURO 

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

Fone 

■ãvCC •- 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

CVM em feeta 

O Clube de Vídeo do Nordeste, ainda 

está comemorando o sucesso da 11a Vídeo 

Maranhão, o maior evento da área no 

Estado. 

Participaram do evento, proprietários de 

vídeolocadoras, jornalistas e demais 

profissionais ligados ao mercado na região. 

Exposição de distribuidores como: 

Mundial Filmes, Plavarte, Look Filmes, 

Europa Carte, Abril Vídeo e Flashaster 

Home Vídeo, fizeram o sucesso do evento. 

Além do coquetel de encerramento com a 

exibição do preview do filme "A Invasão", 

da Plavarte e o triller produzido do filme 

"A Lei do Desejo", da Mundial Filmes, 

circularam por lá Marcelo Castelo Branco, 

da Playarte-MA e Deuzecv Ribeiro, 

Mundial Filmes-MA. 

Segundo Valdo Vale, presidente do 

Clube de Vídeo do Nordeste (CVN), o 

evento consolidou-se como uma grande 

vitrine de divulgação e um espaço para os 

donos de locadoras e público em geral, 

conhecerem as novidades do mercado de 

vídeo. 

Humoi- 

Para quem gosta, o melhor programa da 

próxima sexta-feira está no Clube 

Gigantão, a partir das 22h00. Trata-se de 

uma oportunidade única, tendo em vista 

que a humorista Rosiclêia, cearense, 

irrevente e com um repertório picante 

(nada recomendado para os mais 

conservadores), vem a cada dia 

conquistando espaço em todo o País. Com 

certeza, Rosiclêia vai fazer você morrer de 

rir e esquecer as preocupações cotidianas. 

Vinhos e queijos 

Profunda conhecedora do fino gosto do 

seu vasto círculo de amizades, a executiva 

Railda Ramos brindou com uma noite de 

vinhos e queijos, um seleto grupo de 

amigos em sua residência, com um 

maravilhoso som de violão. Como é de 

praxe, o ponto alto foi a recepção da 

anfitriã, que na arte de receber bem, é 

inconfundível. Uma noitada de 

descontração que marcou o final de 

semana. 

Celebí-ação 

A celebração da passagem de mais uma 

■ 
Sí 
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Essa galera arrancou suspiros e deu 

charme ao coquetel de con/ra tenrização da 

imprensa açailandense. Da esquerda para a 

direita: Breno, Milton Neto, Sérgio, Rodrigo 

Galletti e Wanderson Vasconcelos 

Mm 
mm * 

m 

momento de descontração desta 

colunista e a família Ferraz: Miro, 

Lincoun, Alisson e Alessandra 

miàMEAf 

Norberto Borneo (secretário de Infra- 

Estrutura), ladeado pelas amigas 

Tereza Brandão e Dolanda 

primavera de Lúcia e Brandão, o sempr 

estimado tenente Brandão de todo 

seus amigos, foi um acontecim 

marcante na vida social de Açailân 

Primeiro porque era o aniversário não 

só de Brandão, como também da sua 

esposa Lúcia, segundo porque reuniu o 

seu grande círculo de amizade em sua 

residência. Também sendo os 

aniversariantes figuras respeitadas, 

queridas e admiradas em nossa 

sociedade, era natural que a maior parte 

dos seus amigos comparecessem. O 

resultado foi um dia alegre, bonito e com 

momentos de grandes emoções, mas a 

Tônica da festa ficou por conta do 

recheio de glacê espalhado nos rostos de 

todos os convidados. 

Cam 

1 
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V 

nova 

Com a eleição do novo administrador 

do Terminal Rodoviário Senador La 

Rocque, sr. Francisco de Oliveira, e com 

novo administrador municipal, prefeito 

Deusdedith Sampaio, esperamos que o 

Terminal Rodoviário, como é comum 

dizer-se que reflete a comunidade onde 

se situa. No caso de Açailândia, 

entretanto, torna-se um exceção, tendo 

em vista que a comunidade da Cidade 

do Ferro - apesar dos pesares - não 

merece tão humilhante e desprestigiosa 

comparação. Mas a verdade é que se 

assemelha a um bordel em ruínas, posto 

que cercado de bares -irregularmente 

construídos à sua volta (aliás em 

completo estado de abandono) - com 

estruturas danificadas, instalações 

sanitárias precárias e até a sua instalação 

elétrica. Esperamos muito em breve, ver 

o nosso terminal de cara nova. 

Curtas & Boas 

□ É uma verdade... O império da 

"NOITE", apda abalado pela flechada 

do cupido. Que o digam os meios de 

comunicações... 

□ Ao amigo Milton Santos, da galera 

esperta: O amanhã te dirá o significado 

de cada obstáculo, fazendo do teu 

caminho o entendimento das 

dificuldades vividas. 

□ O prefeito Deusdedith Sampaio 

deverá retomar amanhã da capital do 

Brasil, onde manteve uma agenda 

movimentadíssima. Entre almoço com 

o senador José Samey; audiência com o 

ministro da Educação, Paulo Renato de 

Souza e o ministro da Saúde, José Carlos 

Seixas. 

INFODNCL rmA DO CARMAMAL 97 

Dia 01 de lewrelra no toai Clube 

Animacao; Banda G L 
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Moto-táxis 

Sindicato recorre da decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado 

0 Sindicato dos Moto-taxistas de Imperatriz entraram 

com uma liminar garantindo o direito de trabalhar 

A questão parece longe de 
uma solução. Mesmo que seja 
pelas vias judiciais. Acontece 
que depois de regulamentado 
pela Câmara Municipal de 
Imperatriz, os moto-taxistas 
ainda estão em situação de 
clandestinidade depois que o 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão resolveu cassar 
a Lei que garantia o direito de 
exploração do serviço de 
transporte de passageiros por 
meio de motocicletas. 

■ DMT 

A alegação foi de 
inconstitucionalidade. Mas o 
equívoco maior, segundo a 
assessoria jurídica do 
Sindicato dos Moto-taxistas, 
foi do próprio Tribunal, que 
não tem competência para 
julgar matérias 
inconstitucionais, cabendo 
unicamente ao Supremo, em 
Brasília, tal tarefa. 

Nesse sentido, acatando tal 
parecer, ainda segundo a 
assessoria jurídica dos moto- 

taxistas, o Tribunal não teria 
nem mesmo que acatar a 
reivindicação dos taxistas, 
categoria que requereu a 
cassação dos direitos de 
exploração dos serviços de 
transporte de passageiros por 
meio das moto-táxis. O 
Sindicato dos moto-taxistas 
acreditam que essa iniciativa 
foi tomada porque é o único 
caminho onde tais decisões, 
desfavoráveis aos moto- 
taxistas podem ser tomadas. 

A confiança é tamanha que 
eles acreditam, inclusive, que 
se a matéria for levada até o 
Supremo Tribunal Federal, 
acabará a celeuma de uma vez 
por todas; entende a direção 
do Sindicato dos Moto- 
taxistas, que o Supremo não 
entenderá como 
inconstitucional a matéria e 
permitirá a regulamentação 
do serviço e 
conseqüentemente a 
regulamentação da classe. 

Omissão política 

Sindicato dos jornalistas 

Não resta qualquer dúvida 
de que a omissão do órgão 
fiscalizador do trânsito de 
Imperatriz, o Departamento 
Municipal de Trânsito, DMT, 
é notoriamente político, já 
que não existe qualquer 

definição judicial para as 
regras que vão reger o 
tráfego de moto-táxis. Fica a 
questão, sem saber como 
agir, é melhor nem agir. 

Enquanto essa questão 
não se resolve, o trânsito 

continua sendo palco de 
muitos acidentes causado 
pelo abuso que já se tornou 
natural pela simples ausência 
de policiamento ostensivo 
para tratar do assunto, se 
contentando unicamente a 

multarem e fiscalizarem 
pontos isolados, como o sinal 
em frente ao Imperatriz 
Shopping, deixando 
desguarnecido cruzamentos 
tão, ou até mais importantes, 
sem qualquer ressalva. 

Disciplina para os moto-taxistas 

Ainda falta muito o que 
corrigir no serviço 
oferecido à população, das 
moto-táxis. A questão 
primordial envolve o item 
segurança. Questões como 
a condução de crianças em 
motocicletas, que é 
completamente proibida, 

em rodovias, ainda é 
c o m p 1 e t a m ente 
desconhecida pela 
categoria. 

A disciplinaçào, até 
mesmo designada na Lei de 
Regulamentação do novo 
serviço de moto-táxis. ainda 
está longe de ser 

respeitada. Indagados 
sobre essa questão, os 
dirigentes sindicais da 
categoria alegam o atraso 
acometido pela ação judicial 
movida pelos taxistas que 
atrasou a regulamentação, 
que já seria demorada, 
colocando itens como a cor 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC - BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N" 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$ 50,00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

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

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

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

iiTwatnz-ívIA.. .dl-de lane;ro de 195? 
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Briga pela 

regulamentação 

envolve curso 

superior 

A categoria poderá ser brindada com 

um curso de comunicação em Imperatriz 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Empresas de Comunicação, 
Daniel Costa, está 
empenhado em conseguir a 
regulamentação da categoria 
e vem empreendendo várias 
ações nesse sentido. 

Daniel esclareceu que não 
está pensando apenas em 
reivindicar ações 
fiscalizadoras. Mas quer 
também reivindicar das 
autoridades a instalação de 
um curso de comunicação 
através de convênio com a 
Universidade Federal do 
Maranhão, Ufma, que deverá 
também propiciar uma 
formação adequada para o 
desenvolvimento dos 

trabalhos jornalísticos e das 
empresas que atuam na área. 

O curso de comunicação 
deverá ser uma das 
reivindicações que o 
Sindicato pretende 
encaminhar para as 
autoridades ligadas a 
educação, assim como 
também, Daniel Costa 
pretende conseguir, junto ao 
Cefet, o mesmo curso de nívt 
médio, que soube estar 
acontecendo em São Luis. 
capital do estado, para 
radialista. Daniel acredita que 
dessa forma fecha o ciclo e 
poderá dar um grande avanço 
numa questão essencial para 
qualquer categoria, a 
formação profissional. 

das motos, que deverão ser 
amarelas, entre outras 
designações como numero 
determinados de pontos 
para empresas e a 
delimitação do número de 
motoqueiros que deverão 
atuar como moto-taxistas na 
cidade. 

Curso superior para mili- 

tantes com mais de 2 anos 

l Jm dos itens que deverá ser 
marcante no curso de 
comunicação, que Daniel Costa 
pretende tentar conseguir junto 
á área da educação, será, em 
primeiro momento, o acesso 
imediato dos profissionais que 
já militam na área a mais de 
dois anos, para depois abrir a 
candidatos postulantes. 

A Universidade Federal dó 
Maranhão já oferece o curso 
de comunicação em São Uns, 
e caso se concretize os planos 

do Sindicato da categoria em 
Imperatriz, será uma extensão 
da oferta que a Ufma já tem 
na capital, facilitando a 
formalização do curso. Já 
dentro do que se pretende 
com o Cefet, o curso para 
radialista deverá acontecer em 
período noturno, e Daniel 
pretende iniciar as 
conversações com Moraes 
para que haja resultados o 
mais breve jiossível sobre esse 
assunto. 

Visita ao Secretário 

Edmilson Sanches 

Em retribuição à visita que 
o sindicato recebeu do 
Secretário da Comunicação e 
da Cultura, Edmilson 
Sanches, Daniel Costa deverá 
visitar o gabinete do 
Secretário para, além da 
cortesia, requisislar apoio 
para tais pretensões. Ele 
acredita que deverá contar 
com o apoio de Edmilson 
Sanches para essas iniciativas 
já que considera positiva as 

declarações do Secretário 
para o setor, anunciando um 
trabalho em parceria com as 
entidades dassistas. 

Daniel considera essencial 
o apoio do Secretário 
Edmilson Sanches para que 
possa haver êxito na tentativa 
de se conseguir cursos de 
formação profissional na área 
de comunicação, o que 
considera primordial para a 
regulamentação da categoria. 

Ações fiscalizadora 

Uma das preocupações do 
presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de Imperatriz, é a 
questão fiscalizadora dos 
direitos trabalhistas dos 
profissionais militantes na 
imprensa local. 

Ele ressalta que apenas 
agora a Delegacia Regional 
do Trabalho, com quem está 
tentando empreender um 
trabalho de parceria, pode 
contar com 5 fiscais, o que 
ainda é um número 
sacrificado para as ações do 

órgão. A sc U a D. R. 
T. vem atuando com apenas 
2 fiscais e antes desse 
período simplesmente não 
havia qualquer fiscal para o 
campo. 

Daniel também fez 
questão de salientar as 
dificuldades que as empresas 
do setor de comunicação 
estão enfrentando, com a 
excessiva carga tributária que 
é imposta, sacrificando até 
mesmo a boa remuneração 
desses profissionais. 

Hospital Santa Maria 

Irjíí^otic Qfatyíi. 

O pioneiro da saúde imperatrizense   



JORNAL CAPITAL Terça-feira, 14 de Janeiro de 1997 □ economia uJ 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

lldon depende da reforma 
para deslanchar governo 

Pois é. O prefeito lldon Marques de Souza está na 
dependência da aprovação junto ao Poder Legislativo, 

do projeto de Reforma Administrativa para, legalmente 
e com todas as letras, tomar decisões de suma 
importância para o Município. A Reforma 
Administrativa, cuja primeira apreciação estava prevista 

para a tarde de ontem (16h00) na Câmara Municipal, 

cria novas secretarias e extingue outras. Entre as novas 
pastas, está a do Desenvolvimento Integrado (ex- 
Indústria e Comércio) e da Comunicação Social (ex- 
Assessoria de Imprensa). 

O Poder Legislativo, presidido pelo vereador Valmir 
Izídiò Costa, está de recesso até o dia 15 de fevereiro 

mas, comparecendo a necessidade da apreciação da 
matéria em questão, volta ás suas atividades 

. extraordinariamente, para que, em tempo hábil, ou seja, 

vem regime de urgência, possa emprestar essa primeii a 
grande colaboração à administração do prefeito lldon 
Marques. 

O próprio presidente Valmir Izídio, reconheceu 
ontem em entrevista a uma emissora de rádio, que o 
prefeito está de "mão atadas", considerando com isso a 
necessidade do regime de urgência na votação da^ 

A mÁ/e^^aricíA^te^A CII 

f* Mariane B. Heringer (Heringer 

Táxi Aéreo). 

Aniversaria hoje e recebe os parabéns 

e votos de continuado sucesso 

profissional da ACIl e do FEITO \ 

MÃO RESTAURANTE (self-service, 

chunasco no quilo e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Getúlio Vargas, esquina com a Rua 

Alagoas, Centro. Fone; 721-3565. 

m 

Humb,' 

Valente, rosnava o mocinho para outro que 

ameaçava tomar-lhe a garota: 

— Vou te quebrar a cara!... Se você tocar num 

fio de pentelho dela! 

(Playboy/Set/96). 

M ovocuícr f í^uwio&irO' 

Poupança 

Hoje  1,21 % 

Ontem  1,17% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

RS  R$0.9108 

Reforma Administrativa enviada pelo Poder Executivo. 
Entende-se que, com ou sem as emendas previstas, a 

matéria deverá ser liberada nos próximos dias para 
sanção do prefeito lldon Marques de Souza. 

lldon e Noleto no DF 

Na edição de domingo noticiamos com exclusividade 
que o prefeito lldon Marques de Souza estaria 
participando em Brasília, da convenção nacional do 

PMDB, que terminou pelo menos por enquanto, as 
pretensões do Governo Federal em obter o apoio do 

partido para a emenda de reeleição para presidente da 

República, governadores e prefeitos. 

Com o prefeito, seguiu também, o secretario da 

Educação, Agostinho Noleto. 
No exercício do cargo, ficou o vice-prefeito Luis Carlos 

Noleto, por sua vez de malas prontas para viajar à São 
Luís a convite da governadora Roseana Sarney. 

M&ga Sena 

Dezenas sorteadas ontem para o concurso 045 da 

Mega Sena: 
07, 30, 37, 44, 53 e 55. 

Quina 
Dezenas sorteadas no domingo, 12, para o concurso 

267 da Quina: 
08, 27, 44, 66 e 75. 

Marwel prestigiado 

O jogo da volta realizado no último sábado entre o 
Marwel de Craques e a Seleção de Senador La Rocque, 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 

Hospital Santa Marta (721-1713); 

PEDIATRIA: Hospital Pequno Príncipe (723- 

2022); OBSTETRÍCIA: Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 

ORTOPEDIA: Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ na 

Rua Ceara (723-2224), desejando a todos um Feliz 

Ano Novo. 

Dólar 

* Paralelo ;      R$ U 1 

* Turismo RS 1,06 

* Comercial RS 1,04 

Cotações de sexta-feira, 10/01/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem 10/01 da BM&F; 

RS 11,97. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 , RS 11 -.00 

Salário Família 

Janeiro/97 RS 7.66 

* Oferecimento: LI VIÇARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax. pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

msem 

no Cafeteirão, em João Lisboa, foi prestigiado pelo 
prefeito Sálvio Dino; pelo vice-prefeito de Senador La 

Rocque, Ozias Pânfilo; pelo advogado Paulo jessé, novo 
assessor jurídico da Prefeitura de João Lisboa, e pelo 

diretor de Esportes em Imperatriz, Jackson da Silveira, 
entre outros, que se juntaram ao povão na promoção 
beneficente realizada a favor do l^ar São Francisco de 

Assis. 
O Marwel foi mais uma vez vencedor, com os gols 

assinalados por Lamartine, Neto e Diná (1 gol para cada 

um) e o destaque para Zé Neto com três gols, totalizando 
6 gols contra 1 de Senador La Rocque. 

Liga presente 

Moreira Silva, presidente do Marwel, ficou satisfeito 

com a presença no jogo beneficente, do presidente da 
Liga, Antônio Alves dos Santos. O popular "Toinho 
Bareta", juntamente com assessores, marcaram 
presença firme no jogão da revanche entre Marwel de 

Craques e Senador La Rocque, cuja renda, apesar de 
um público de mais 400 pessoas, só resultou em R$ 
74,00, a serem doados ao Lar São Francisco de Assis 
durante a festa do dia 17, às 14h30. 
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Destaque também hoje, para a senhora Maria do 
Socorro Davi da Costa, pela passagem do seu 

aniversário. A distinta aniversariante é mulher do dr. 
Pedro Neto, diretor da regional da Secretaria da Fazenda 
do Estado instalada em Açailândia (foto). A Escolinha do 

Marwel, da qual o dr. Pedro. Neto é um dos sócios 
especiais, envia os parabéns à ilustre aniversariante. 

Vale o registro com os nossos cumprimentos. 

Embora tardiamente, a coluna manda aquele abraço ao 
boa praça José Carlos (foto), que esteve aniversariando no 
último domingo, 12. O popular Zé Carlos, dono da "Nossa 
Banca", com sede na Manoel Bandeira e duas unidades 
no Terminal Rodoviário, é também o distribuidor para o 

.Maranhão e para todo o Brasil, do Jornal Capital, editado 
pelo Sistema Tucamfs de Comunicação. Vale o registro 

com os parabéns do colunista. 

j-y Materiais para 

/ / '/i hslh JSl escritório, escolar, ^'U/lAJJy bobinas para Fax. 

Tudo pelo meno< 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

moção em ç.vpel repórter (r.od 400) R$ 6,00 
ma) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shcp- 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - «j204 

Rua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Prefeitura e FNS combatem 

a Dengue em Imperatriz 

Parceria foi firmada ontem e, em entrevista coletiva, foram traçadas as 

metas da campanha. Única forma de evitar a doença é não deixar o 

mosquito nascer e participação da comunidade é destacada 

por Raimundo Primeiro 
e Dina Prado 

Secom/lmperatriz 

Por meio de parceria 
firmada com o escritório 
regional da Fundação Nacional 
de Saúde (FNS), a Prefeitura 
de Imperatriz, via Secretarias 
de Saúde e Infra-Estrutura, 
colocou em prática ontem, às 
()9h()(), a campanha de combate 
e prevenção a Dengue. 

O trabalho será 
desenvolvido durante o período 
de quatro semanas, 
abrangendo todos os bairros 
da cidade e contando com toda 
a infra-estrutura necessária. 

A campanha tem como 
slogan "Um País não pode ser 
derrotado por um mosquito e 
será realizada 
simultaneamente com a 
aplicação de inseticida 
fabricado especialmente para 
derrotar Aedes Aegypti, o 
mosquito transmissor da 
doença. 

Trata-se do Fumacè, cuja 
cota a ser usada pelos homens 
da FNS, Semus e Sinfra, 
encontra-se armazenada no 
depósito e apenas esperando o 
momento da utilização. 

ü diretor da Fundação 
Nacional de Saúde cm 
Imperatriz, João Batista 
Carvalho, informa que é uma 

■ Pré-matrícula 
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João Batistn Carvalho (diretor da F\S), Carlos Gomes de Am o rim (secretário de Saúde 
do Mtmicípio) e o engenheiro civil Franklin De lano (da Secretaria de Infra-Estrutnra do 
Município) abriram a campanha de combate e prevenção a Dengue em Imperatriz 

campanha de âmbito multi- 
institucional. Envolve os 
governos federal e municipal. 

Por outro lado, Batista 
Carvalho enfatiza ser 
extremamente importante o 
apoio de toda a comunidade 
local, como forma de assegurar 
o êxito do trabalho. "Quero 

contar com a participação de 
todos os segmentos sociais. 

A FNS vai fornecer o 
Fumacê; a Semus, material 
difusor sobre os males que a 
dengue causa ao ser humano; 
e a Sinfra, carros, lendo era 
vista que a pasta fará todo o 
transporte dos homens 

envolvidos, além do material 
que será usado na campanha. 

"Realmente, vai ser uma 
missão dura. Entretanto, não 
mediremos esforços no sentido 
de que a mesma possa alcançar 
o resultado por nós 
esperados", comenta Batista de 
Carvalho. 

Primeiro dia levou multidão às escolas 

Secretaria de Educação espera matricular 

número recorde de estudantes na Rede Municipal de Ensino 

% 

sLI5 

1 ■•v 

% 

1 

\ 

ú 
Luís Carlos A oJeto (vice-prefeito), Lourenço Pereira (secretário 
adjunto de Educação do Município) e professora Helena 

Ontem centenas de pessoas 
formaram filas em frente às 
escolas municipais Tocantins e 
Princesa Isabel, no primeiro 
dia cie matrícula. Os trabalhos 
foram iniciados a partir das 
08h00, mas os pais de alunos 
começaram a chegar antes 
mesmo das ()7h()() 

0 início, dos trabalhos foi 

marcado pela presença do vice- 
prefeito, Luís Carlos Noleto, 
que esteve representando o 
prefeito lldon Marques de 
Souza. O secretário de 
Educação, Agostinho Noleto 
Soares, foi representado pelo 
secretário adjunto, Lourenço 
Pereira de Sousa. 

Até às 09h()(), as pessoas, 

organizadas em fila, já 
dobravam a esquina da escola 
e previsão dos coordenadores 
da Secretaria de Educação era 
a de que até o final dos 
trabalhos, às 17li()(). 
aproximadamente dó 00 
pessoas passariam pela Escola 
Tocantins. 

Foi montado um esquema 
especial de atendimento nas 
duas escolas para que todos 
fossem atendidos. Professores 
da rede municipal foram 
convocados para prestar 
serviços e, em cada escola, 40 
pessoas atendiam ao público, 
além de 10 coordenadores 
responsáveis também por dar 
informações e esclarecimento. 

O objetivo da pré-matrícula 
é a reorganização do espaço 
físico nas escolas municipais e 
municipalizadas. Segundo 
Lourenço Pereira de Sousa, é 
também objetivo da pré- 
matrícula evitar a superlotação 
nas salas de aulas de aula e 
ainda salas com um número 
muito pequeno de alunos, 
como acontecia em anos 
anteriores. As crianças de 6 a 

14 anos terão prioridade. Os 
maiores de 14 anos serão 
convocados em segunda 
chamada. 

O estudante que fizer a pré- 
matrícula terá três opções. Ele 
indicará três escolas nas quais 
gostaria de estudar. A 
Secretaria fará a tabulação dos 
dados e estudará as 
possibilidades e o número de 
vagas em cada escola. O aluno, 
então, será encaminhado para 
uma das escolas que escolheu. 

"Nenhum dos alunos que 
fizerem a pré-matrícula ficará 
sem estudar", disse Lourenço 
de Souza. Ele declarou ainda 
que esta iniciativa permitirá à 
Secretaria saber quantas vagas 
ainda serão necessárias e a 
capacidade para atender a 
todos. Se necessário, lugares 
alternativos serão viabilizados, 
inclusive por meio de parcerias 
com a iniciativa privada. 

A previsão, segundo o 
secretário adjunto, é a de que, 
durante todo o governo lldon 
Marques. 40 mil crianças 
estarão dentro das salas de 
aula. 

Otimismo 

Já o secretário de Saúde 
do Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, mostra- 
se bastante confiante com a 
efetivação da campanha e 
assevera que "a mesma 
conseguirá superar as 
nossas expectativas". 

Gomes de Amorim 
garante que estará sempre 
à disposição para ajudar os 
organismos envolvidos na 
campanha, pois entende que 
se refere a um trabalho de 
grande relevância que "só 
trará benefícios ao nosso 
povo". 

A campanha de 
prevenção e combate a 
dengue foi desencadeada 
ontem, durante entrevista 
coletiva concedida à 
imprensa local pelo diretor 
da FNS, Batista de 
Carvalho. 

Na oportunidade, ele 
ratificou que todo o lixo 
suspeito de ser foco da 
dengue será recolhido pela 
Sinfra, que a partir daquele 
momento já estava vigilante 
e, desta forma, percorrendo 
todos os bairros e o Centro 
da cidade. 

O que é a Dengue 

O escritório regional da 
Fundação Nacional de Saúde 
(FNS), que em Imperatriz fica 
localizado nas ] jroximidades da 
Prefeitura Municipal, informa 
que a dengue é uma doença 
Iransmilida pelo mosquito 
Aedes aegypti, originário da 
África, que também e 
resj lonsável pela febre amarela 
e a dengue hemorrágica. 

Hoje a dengue está 
presente praticamente em todo 
o Brasil, com exceção dos 
listados do Amazonas e 
Amapá. Daí a atual campanha 
que o Ministério da Saúde 
(MS) está fazendo, com a 
participação de toda a 
sociedade, para que a dengue 
seja erradicada do País. 

O mosquito da dengue, o 
Aedes aegypti, tem algumas 
características muito especiais; 
ele é escuro e rajado (listrado) 
de branco, é menor que o 
pernilongo comum 
(muriçoca), tem por hábito 
picar durante o dia e se 
desenvolve em água parada e 
limpa. 

De acordo com o órgão, a 
única maneira de evitar a 
dengue é não deixar o 
mosquito nascer. Para isso, é 
preciso acabar com os 
criadouros onde o Aedes 
aegypti ■se desenvolve, ou seja. 
lodo lugar onde existe água 
parada e limpa, em qualquer 
tipo de recipiente que acumule 
água. Veja onde mora o perigo 
e como fazer para se prevenir 
da dengue; 

— Caixas d' água, poços, 
tambores, cisternas e outros 
depósitos de água devem estar 
muito bem tampados. 

— Não deixe acumular 
água (Mil pratos de vasos de 
plantas e xaxins. Ao lavar, 
passe pano ou bucha para 
eliminar completamente os 
ovos do mosquito. 

— lüve os bebedouros de 
aves e animais com uma 
escova ou bucha e troque a 
água uma vez por semana. 

— Limpe as calhas e a laje 
da sua casa. Se tiver piscina, 
lembn^se de que a água deve 
estar sempre tratada. 

— Garrafas vazias devem 
ser guardadas de cabeça para 
baixo. 

— Copos descartáveis, 
tampinhas de garrafas, latas, 
tudo o que acumula água deve 
ser jogado no lixo. 

— Cuidado também com 
pneus no quintal. EleS podem 
acumular água da chuva, 
tornando-se um dos lugares 
preferidos jielo Aedes aegypti. 

O que fazer quando se 
está com dengue 

A pessoa com dengue deve 
ficar (mu repouso, beber muito 
líquido e só usar medicamente 
para aliviar as dores e a febre. 
Mas cuidado: não devem ser 
usados remédios à base de 
ácido acetil salicílico, como por 
exemplo a aspirina e o AVS. 
Toda pessoa que apresentar 
sintomas da doença deve 
procurar um posto de saúde 
para obter orientação médica. 

■ Abertura 

A solenidade de abertura na Escola Tocantins 

contou com a execução do Hino Nacional pela 

Banda de Música Municipal c o hasteamento 

da Bandeira do Brasil pelo vice-nrefeito, Luís 

Carlos Noleto. 

Luís Carlos Noleto fez um breve discurso aos 

pais dc alunos ali presentes, salientando a 

importância deste "pontapé" inicial Para o vices 

prefeito, é fundamental que se invista na 

educação para dar oportunidade a todos.; 

Parabenizou o prefeito lldon Marques e o 

secretário de Educação, Agostinho Noleto; 

enfatizou a importância de uma educação! 

comiJetente e do conhecimento, que chamou de 

"capital humano" 
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PRESEVTE \tO SEU 

MnroAsro 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone; 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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ADVOGADO 

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

r ^ a olia L § axlxlx » S lÍÍio 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

A cesfa básica da dona-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

CASTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Tucanu's Vídeo 

Os lançamentos das sessões; suspense, 

policia^ westen; eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 
 Imperatriz-Maranhão ^ 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro ' Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

ILASSII.ÍlUiR 

CONSTRULAR 

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

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

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

v Imperatriz-Maranhão 

Aluga-so 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UN1A0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 

Aluga- 

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

Sidueif Ifaacúnettfa. /fxacljo. 
Técnico em Contabilidade 

CRC 6569-MA 

Av. Dorgivd Pinheiro de Sousa, 831, l9 andar, sala 02 
v Celular; 977-1 669 - Imperatriz-Maranhão 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Ônde a evtic te pnetevtte 

Vasos ornamentaUr flçres naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Mecânico leva tiro por 

causa de brincadeira 

O ajudante de pintor de automóveis, 

Antonio Francisco, não gostou da brincadeira e largou bala 

Antônio Francisco é 
ajudante de pintor e trabalha há 
muito tempo numa oficina de 
lanternagem, no Jardim São 
Luís, e resolveu, na sexta-feira, 
ir cobrar a sua diária ao patrão. 
Enquanto cobrava o patrão, 
chegou o colega que trabalha 
numa oficina ao lado e também 
entrou na brincadeira em cima 
de Antonio Francisco. 

O patrão atormentava o 
ajudante de pintor, dizendo que 
não ia pagar, enrolando, até 
que num dado momento, o 
patrão pediu a Antonio 
Francisco que o ajudasse a 
carregar uma peça que iria. 

em seguida pagar-lhe os R$ 
8,00 (oito reais) que lhe devia. 
Foi nesse momento, que 
injuriado com as gozações do 
patrão e do colega, Francisco 
mandou que o lanterneiro da 
oficina vizinha saísse correndo 
e atirou nele. O tiro foi dado de 
um revólver calibre 32, e 
atingiu a região glúlea 
esquerda, ou seja, a nádega do 
rapaz, que acabou 
encaminhado para o hospital 
de plantão, onde foi operado 
para retirada da bala. 

Depois de atirar no colega. 
Antonio Francisco recebeu do 
patrão uma nota de R$ 1 (),()() 

(dez reais) e foi tranqüilamente 
trocar o dinheiro e logo depois 

voltou para dar o troco ao 
patrão e foi embora. 

Expediente normal 

A polícia acabou prendendo Antonio Francisco 

depois de empreender diligência nesse sentido. A 

prisão do ajudante dc pintor acabou ficando ate fácil 

devido ao falo de Antonio Francisco, no outro dia 

comparecer para trabalhar naturalmente, como se 

não tivesse acontecido nada. Ele explicou que atirou 

por ficou <4de saco cheio" das gozações do colega da 

oficina ao lado. 

Tiro de espingarda 

atinge homem na boca 

José Ribamar, 23 anos, 
morador dc Buriticupu, deu 
entrada no plantão hospitalar, 
nesse final de semana, com a 
boca crivada de chumbo, do 
tiro que tomou de uma 
espingarda. José Ribamar 
chegou trazido por dois 
vizinhos, D. Maria da 
Piedade e seu irmão, que 
socorreram a vítima e o 
acompanharam até 

Imperatriz para ser 
devidamente clinicado. 

I). Maria da Piedade 
contou que não viu o que 
aconteceu, mas apenas ouviu 
o tiro, quando seu filho 
entrou correndo na sua casa 
afirmando que seu sobrinho 
havia dado um tiro e que 
havia atingido José Ribamar. 
O sobrinho de D. Maria da 
Piedade tem apenas 12 anos, 

e l). Maria também não 
soube precisar como foi que 
a criança conseguiu a arma 
que acabou disparando 
contra o seu vizinho. 

Apesar do aspecto que 
ficou o rosto de José 
Ribamar, totalmente crivado 
de chumbo do tiro de 
espingarda, ele foi socorrido 
e chegou sem qualquer risco 
de vida. 

Briga de casal 

vai acabar na 

delegacia 

Um elemento, irado com a 
ex-namorada. acabou tentando 
invadir a casa da sogra, na Rua 
Antonio de Miranda, no bairro 
Juçara, e acabou preso e 
recambiado para o Segundo 
Distrito Policial. Ide explicou 
que a ex-namorada está 
grávida, mas que não sujiorta 
mulher autoritária. 

Fie trabalha como moto- 
taxista e estava tentando 
invadir o domicílio da sogra 
com uma moto Honda, 
modelo Duty. 

Por favor, 

respeite o menor 

Maior atenção para com 
o menor deve continuar 
tendo o Governo Federal. Só 
que muitos dos casos de 
violência contra ele 
aconteceram em suas 
próprias residências. Os 
autores, evidentemente, que 
foram os parentes. Nem 
mesmo os pais ficam de fora. 
Muitos deles espancaram 
violentamente seus filhos. 

A culpa de quem é, então? 
Talvez do pelo motivo de 
que vivem estado de 
absoluta pobreza. 
Entretanto, isso não 
importa. O que deve ser 
levado em consideração é 
que trata-se de um ser 
humano e, desta forma, deve 
viver como tal. 

Concord( > com o j{ irnal i sta 
Jurivê de Macedo quando ele 
assevera que "os pais 
procuram jogar a culpa na 
imprensa e no governo 
porque também eles têm 
culpa no cartório. Motivo: 
fecham os olhos, muitas 
vezes, para o que se passa em 
volta de seus filhos na escola, 
na sociedade, no próprio lar. 
Descuidam-se da formação 
moral (religiosa e 
comportamental, etc.) e 
deixam que os meninos 
vivam a vida que eles 
escolhem e não a que deve 
trilhar. Dai as distorções de 

com por lamento que virgem 

e se alastram, fazendo de 
adolescente adultos de 
mente conturbada, doentia. 

Outro aspecto que 
concordo com o Jurivê de 
Macedo é que.se os pais 
conversassem com seus 
filhos, lhes falassem 
claramente de muita coisa 
do que eles vêem e ouvem e 
participam, certamente o 
problema não se agravaria. 
O governo tem culpa, sim, 
por permitir os abusos "de 
que já falei, mas a culpa dos 
pais, nesse caso, é bem 
maior". 

Recente enfoque que 
deve ser levado em 
consideração em relação a 
mudança de 
comportamento por parle de 
organismos governamentais 
quando este colocar em 
discussão assuntos 
relacionados ao menor foi 
feito pelo escritor Frank 
Barros, no livro Imperatriz, 
Opinião — Prostituição, 
volume I, publicado em 199S 
pela Gráfica e Editora Tauá. 

O livro de Frank Barros 
torna público os 
depoimentos de jornalistas, 
personalidades e 
autoridades sobre o assunto 
em questão. Retrata a 
prostituição como ela deve 
ser encarada, ou seja. com 
preocupação pela 
comnnidade imperalrizense. 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal, Quer morrer filho da puta! I 
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Animação: Pínduca e Banda & Boi Elétrico 


