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Desenvdviioento 

Rural distribui 

mudas de 

acerola 

O secretário municipal 
do DesenvolvíiiKMito Rural 
está convidando os 
imperatmenses em geral 
interessados em plantar 
acerola no quintal de sua 
residência a se fazerem 
presentes na sede da 
Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, na 
Rua C oronel Manoel 
Bandeira. 1 ti 14-A, Centro 
munidos de documentos de 
identificação para se 
cadastrar com o fim de 
receber mudas. 

Cidade 

44 

Presidente 

da AGII 

diz que 

Secretaria 

da 

Indústria 

deve 

cumprir 

sua 

m^ssão,' 
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Indiccidores 

Dólar Comercial 
r nmpra .RS 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra _ RS 1,03-1 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1.039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 ; 

Ouro (g) 
Venda RS 12.57 
Poupança 
Rendimento  - 1,1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor   RS 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro ... RS 112,00 
Salário Família 
Valor RS "r66 

Câmara Municipal de João Lisboa 

começa a trabalhar neste sábado 

m 
M SííS 

m 

$■ WSBSm 
ilSiiil 

m 

| 

Sáhio Dino estará presente e concorda que parceria entre Executivo e Legislativo possibilitará a viabilização de importantes projetos 
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O Jornalista e radialista Orlando Menezes casou ontem, em Açailândia e recepcionou amigos no Gigantão 

A Câmara Municipal de João 
Lisboa instala hoje, às 9h, a 2a 

Legislatura prometendo realizar 
muitos trabalhos em benefício 
da comunidade. 

Vai haver sessão solene para 
a qual foram convidadas várias 
personalidades políticas, entre 
as quais o prefeito Sálvio Dino, 
a primeira-dama e secretária de 
Saúde do Município, lolete Dino, 
secretários municipais, 
deputados federais e estaduais. 

O presidente da casa, 
vereador Evilásio Nogueira, 
informa que todos os detalhes 
foram ultimados no sentido de 
que o evento se transforme num 
dos maiores acontecimentos 
políticos da cidade vizinha, 
enfatizando que é de grande 
importância também a 
participação da população para 
a qual os parlamentares mirins 
estarão trabalhando durante os 
próximos quatro anos. 

Ele também observou que a 
união entre o Executivo e o 
Legislativo possibilitará a 
viabilização, já a curto espaço de 
tempo, dos principais projetos 
reclamados pela comunidade 
joãolisboense. Página 3A. 

■ Regional 

Violência 

contra sem- 

teto no DF 

preocupa 

Rscórcio 

O senador Francisco 
Escórcio (RFLMA) pediu á 
Mesa do Senado que 
designe uma comissão para 
averiguar a questão da 
violência urbana contra os 
sem-teto no Distrito 
Federal. Ele reportou-se a 
matérias publicadas pelos 
jornais "Correio Braziliense 
e "jornal de Brasília", onde 
são most radas fotos da ação 
da Polícia Militar contra 
invasores instalados em 250 
barracos na cidade-satélite 
de Samambaia, que foram 
derrubados pela 
fiscalização do GDK 

Segundo Escórcio, a 
violência contra os sem- 
terra do Pará é parecida 
com a que ocorre contra os 
favelados do Distrito 
Federal. A seu ver, a 
exemplo do que foi feito em 
relação àqueles conflitos, 
quando foram constituídas 
comissões no Senado "in 
loco" a situação, também o 
problema do DF merece ser 
examinado por uma delas, 
"já que o local está a apenas 
vinte minutos do 
Congresso". 

Senador La Rocque abre Celmar fecha CtCOrdo 

9'sla'uro com o BNDES 
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m 
Destaque para o aniversário do 
ccsamento do prefeito Itóon e 

dona Sbífley Marques 
Páginas 2B 

REGIONAL 

Prefeito encontra 

Timbiras sucateada 

ESPORTE POLÍCIA 

Eurípedes Batista encontra- Guarda-Mirim pega 
se com Marly Abdolio bicuda e é atropelado 
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JORNAL CAPITAL 

Cartas 

Fone 

Fax 

Sr Editor, 
O fato de eu estar 

escrevendo para este matutino, 
é para parabenizar a forma 
como está sendo conduzida a 
linha editorial deste jornal, 
mostrando os fatos como eles 
são, sem pender para lado 
nenhum, criticando quando 
tem criticar e elogiando quando 
o elogio é merecido. 

Aproveito para sugerir que 
sejam feitas algumas matérias 
a respeito da prostituição 
infantil, que eu sei existe em 
escala no mundo inteiro, e 
infelizmente Imperatriz 
também faz parte desta triste 
realidade. 

Valderlene Pereira 
Bairro União 

Sr. Editor, 
Quero denunciar uma onda 

de crimes que vem 
acontecendo no meu bairro. 
Este fato vem acontecendo já 
há bastante tempo, e é de 
conhecimento de nossas 
autoridades constituídas, que 
não vêm fazendo nada para 
pelo menos amenizar o drama, 
já que é quase impossível 
resolver de vez, em razão do 
grande número de marginais 
que moram no bairro. 

Estes rapazes são de 
famílias de baixa renda, que 
não foram educados i>elos pais 
de uma forma correta, 
mostrando a realidade tia vida 
e colocadoos num colégio para 
adquirirem instrução e assim 
conseguir um lugar no 
mercado de trabalho, apésárde 
toda a concorrência, se a 
jx-ssoa realmente tiver força de 
vontade, acaba encontrando 
uma colocação. Não quero 
dizer com isso que a culpa é 
exclusivamente dos i)ais, mas 
acredito sinceramente que eles 
têm uma grande parcela de 
colaboração no rumo que 
estes jovens estão dando às 
suas vidas. São muito poucas 
as pessoas que gostam 
verdadeiramente dos riscos 
que a vida de marginal 
oferece. 

O que eu gostaria é que a 
polícia realizasse rondas 
noturnas diariamente no 
bairro Ouro Verde, e sempre 
variando os horários, para 
pegar os meliantes em 
flagrante. 

Maria Sousa 
Bairro Ouro Verde 

Sr. Editor, 
O motivo da minha carta é 

um grande sonho de muita 
gente, não só meu. Estou 
escrevendo para fazer uma 
sugestão que não 6 inédita, 
que já foi feita por muitas 
pessoas, mas que até hoje não 
foi acatada. 

0 que eu gostaria era de 
lembrar aos governos do 
Maranhão e do Estado do 
Tocantins, que a população 
carece muito de uma ponte 
ligando os dois Estados, o que 
facilitaria a vida de muita 
gente. E quero lembrar que 
com a construção da 
barragem que vai deixar o Rio 
Tocantins com um baixo 
volume de águas, podendo 
inclusive chegar a ficar mesmo 
completamente seco, 
facilitaria em muito o trabalho 
da construção desta ponte. 
Sugiro ao dos governantes 
destes dois Estados, que não 
deixem escapar esta 
oportunidade. 

João de Jesus 
Axixá do Tocantins 

Destruindo os mitos 

sobre o trabalho infantil 

Vítor, um menino de 12 
anos de idade, foi eletrocutado 
enquanto trabalhava em um 
canteiro de obra com seu pai. 
Foi atingido por uma descarga 
de alta voltagem ao encostar 
inadvertidamente em um cabo 
elétrico enquanto operava 
uma betoneira. 

Vítor poderia ter sido mais 
uma em meios aos muitos 
milhões de crianças que 
trabalham em condições 
perigosas nos países em 
desenvolvimento. Mas não 
era. Ele vivia em Portugal, e 
trabalhava na construtora de 
seu pai. 

O trabalho infantil constitui 
um problema complexo, e 
muitas vezes mal entendido, 
como afirma o relatório 
Situação Mundial da Infância 
1997, publicado pelo Unicef. 
Os mitos que o envolvem 
dificultam o encaminhamento 
de soluções, e o relatório 
analisa esses mitos, para 
ajudar a destruí-los. 

Um dos mitos é a idéia de 
que as crianças só trabalham 
em países em 
desenvolvimento. Na verdade, 
a ocorrência do trabalho 
infantil pode ser verificada em 
todas as partes do mundo, 
tanto nos países 
industrializados quanto nos 
países em desenvolvimento, 
embora seja muito freqüente 
no mundo em 
desenvolvimento. 

Entretanto, nem todas as 
formas de trabalho são 
perigosas. Não é o simples fato 
de trabalhar que prejudica a 
criança, mas sim a natureza do 
trabalho que a criança realiza, 
e as condições em que 
trabalha. 

Nos países industrializados, 
as crianças pertencentes a 
minorias étnicas ou a grupos 
de imigrantes são as mais 
facilmente expostas ao 
trabalho que envolve 
situações de risco, como 
indica o relatório. Nos 
Estados 1 Tidos, por exemplo, 
uma alta proporção das 
crianças que trabalham na 
agricultura pertence a 
famílias de imigrantes ou a 

minorias étnicas. Uma 
pesquisa realizada em 1990 
sobre crianças mexicano- 
americanas que trabalhavam 
em fazendas no Estado de 
Nova Iorque revelou que 
quase metade delas tinha 
trabalhado em campos ainda 
úmidos de pesticodas, e que 
em mais de um terço dos 
casos investigados o pesticida 
tinha sido pulverizado sobre 
as próprias crianças. 

Refutando outro mito, o 
relatório argumenta que a 
eliminação do trabalho infantil 
perigoso não precisa esperar 
até que a pobreza seja 
erradicada, ainda que a 
pobreza — e especialmente a 
exploração da pobreza — seja 
um fator importante neste 
problema. "Por mais pobres 
que fossem suas famílias, as 
crianças não seriam 
prejudicadas pelo trabalho st' 
não houvesse pessoas prontas 
a explorá-las, em condições 
de fazê-lo", diz o relatório. 

Há diversas medidas que 
poderiam ser tomadas de 
imediato para reduzir o 
impacto da pobreza, e que 
ajudariam a protéger as 
crianças e as famílias da 
exploração. Alguns dos 
problemas mais graves que 
pressionam as populações 
pobres podem ser 
amenizados através de 
programas de geração de 
renda e de crédito, assim 
como pelo fornecimento de 
serviços básicos, como água 
limpa, cuidados de saúde e 
educação. Na verdade, 
educação é a chave para 
poupar as crianças do 
trabalho que envolve 
situações de risco. 

Outra imagem distorcida 
com relação ao trabalho 
infantil resulta da suposição 
que as crianças nos países em 
desenvolvimento trabalham 
principalmente para produzir 
bens de consumo, como 
vestuário e brinquedos, para 
consumidores dos países 
ricos. Na verdade, apenas 
uma pequena minoria das 
crianças trabalha no setor de 
exportação. A imensa maioria 

está envolvida com esse tipo 
de trabalho realizado por 
Maria, uma menina de 10 
anos de idade, que circula no 
meio do trânsito no centro de 
Lima, no Peru, vendendo 
chicletes para qualquer 
pessoa que esteja disposta a 
comprar. 

Assim como Maria, as 
crianças realizam uma grande 
variedade de trabalhos fora do 
setor de exportação. Um 
estudo realizado em 
Bangladesh, em 1995, 
identificou 300 tipos de 
atividade diferentes, que 
variavam de fabricar tijolos a 
quebrar pedras, de vender 
nas ruas a cata material para 
sucata. A grande maioria das 
crianças trabalha para suas 
próprias famílias, ou na 
agricultura, ou escondida 
dentro de casa, fora do 
alcance dos fiscais de 
trabalhos oficiais. 

"Se permitirmos que seja 
difundida a noção de que 
todas as crianças mais 
exploradas estão no setor da 
indústria de exportação, 
estaremos prestando um 
grave desserviço à grande 
maioria das crianças que 
trabalham em condições 
virtualmente invisíveis", 
afirma o relatório. 

Este conceito está atrelado 
a outro mito; que é a única 
maneira de combater o 
trabalho infantil através dé 
sanções governamentais e de 
boicotes por parte dos 
consumidores, iniciados em 
países desenvolvidos. 
Medidas radicais como essas 
afetariam apenas a produção 
destinada à exportação, um 
dos menores componentes do 
problema do trabalho infantil. 

Sanções e boicotes 
constituem instrumentos 
ineficazes, que podem 
atrapalhar mais do que ajudar, 
quando simplesmente 
provocam a demissão da 
criança. sem que 
simultaneamente se ofereça a 
ela e à sua família outras 
alternativas de sobrevivência 
e de melhoria de qualidade de 
vida. 
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Romário & outros 

no vestibular 

por Ramiro Azevedo 

Professor 

O vestibular , como se 
:abe, é, "in limine", o 

primeiro e grande 
obstáculo para quem 

deseja entrar para a 

Universidade. São 
milhares de jovens e 

madurões que se 

preparam diligentemente 
(pelo menos em tese) nos 

cursinhos, 

particularmente, 
autodidaticamente etc. 
Um exército de mestres 

experientes se põe à 
disposição dos candidatos 

afora o auxílio de pais, 
mães, parentes e amigos. 
De tudo se lança mão com 

vistas ao êxito final. 

Romário foi um desses 

concorrentes ao 

vestibular. 
O craque-FIFA-94 (que 

muitos não-flamengo 

difamam, taxando-o de 

"bichado") disputou 

democraticamente uma 
vaga para o curso de 

Educação Física. E seu 
desejo consagrar-se, após 

o fim da (por sinal cheia 

de sucessos) carreira, 
como técnico de futebol 

ou mesmo docente de 

educação física. 

Teve sucesso no pleito! 
Foi aprovado! 

Usou como muitos e 

muitos outros livros, 

apostilas, recursos da 
Internet, uso de memos, 

filigramas de 

computador? Foi o que 
fez? Não, querido leitor. O 

baixinho milionário não 

precisou desses esforços. 

Sobre o tema da 
redação: "Amar o que o 

Mar Traz para a Praia". 

Romário fez gol de letra e 

de placa, soltando o 

verbo. Tanto assim que se 

tornou célebre uma frase 
de sua lavra: "Poucas 

pessoas percebem a 

profundidade do mar". 

Quanto à prova de 
língua estrangeira optou 
o craque-FIFA-94 pelo 

espanhol. 

Perguntar-se-ia, pois. 
á guisa de curiosidade: 

Por que o idioma de 

Cervantes? A resposta 
provém do próprio 

Romário "Sabe, tirei de 

letra as questões de 

língua estrangeira, pois 

passei dois anos na 

Espanha e aprendi 

espanhol". 

E as provas do núcleo 
geral, química, história, 
etc? De novo o goleador 

da Copa de 94 afirma que 

emplacou com galhardia. 
Chutou aqui (qual é o 

candidato que não o 
faz!?), blefou acolá, intuiu 

mais adiante... e se saiu 

bem. 

Quando fiz vestibular 

(Letras) exigia-se do 

candidato prova escrita e 
oral de inglês, francês e 

português; prova escrita 

(tradução e analise) e 
oral de latim. E lembro- 
me de que os mestres (já 

falecidos) Braga (inglês) 
e Ewerton (francês) e 

Benedito (latim) 

poliram-me 

diligentemente a fim de 
que tivesse eu sucesso 

no vestibular. 

Romário c outros 

vitoriosos estão de| 

parabéns 
(principalmente para os 

cursos d i s p 111 a d i ss i m o s 

como Medicina, 

Eletrônica, Computação 
etc) não se desesperem. 

Façam novos esforços e 

tenho certeza de que 

colherão os trunfos da 
vitória na próxima vez 

Utilidade Pública U/0?/97 

Poliria Militar 190 
Delegacia de Plamào 722-1287 
Corpo dc Bombfixos 193 
Hospital dc Plantão (Geral) Hosjnlal São Rafãel (721-1713) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) Maior Clínica (723-2403) 
A» .oporto 721-0002 
Esu. > te Trem 723-2290 
Heumm.n 722-2737 
Troj?%ãsi 721-1528 
Paragás ' " 72TI 795 
Alcóolicos Anómmos 721-7711 
PííTétmfa Municipal 722-1748 
Câmara Municip.d 723-1952 
Fórum Henrique De La Roque 7214)404 
Disque Boi na Moita 722-1959 
Défesa do Camtimkior   198 
Omar 
Caem 3   

196 
722-2505 

Correio-. 
Rmãa Federal 72121% 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Policia Federal 7m07l 

L.' 
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João Lisboa 

Câmara instala trabalhos legislativos hc 

Várias autoridades foram convidadas para à sessão solene 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

777 dias. Excelência, já 
está mais do que na hora da 
senhora abrir os olhos e 
começar a trabalhar na 
Região Tocantina se 
pretende ter alguns votos 
dos eleitores desta parte do 
Maranhão. O povo, caso a 
senhora ainda não tenha 
conhecimento governadora, 
não é mais bobo, e já sabe 
discernir o bem do mal. e 
todos até o momento 
acreditam que a senhora não 
está fazendo uma boa 
administração, pelo menos 
isso é comprovado por cada 
cidadão desta região, onde 
até o momento, passado 
mais de dois anos de seu 
governo a senhora ainda não 
enfiou um prego numa barra 
'c sabão. Até quando 

'governadora? Até quando a 
senhora vai continuar com 
esse desgoverno para com o 
povo da Região Tocantina? A 
senhora vai ou vai cumprir as 
suas 33 promessas de 
campanha? 

Governadora Roseana 
Sarney, cadê as obras? Cadê 
as obras? Cadê as obras? 

Presidente da 
Adi quertrabalho I 
O presidente da 

Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
Wilson Estácio Maia, acredita 
que a secretaria da Indústria, 
Comércio e Serviços, vá 
çumprir realmente o seu 
.papel, que é de fomentar as 
atividades industriais, 
comerciais, de serviços e 
também o turismo, 
implementando ações junto 
aos empresários locais e de 
outras regiões, atraindo 
maiores investimentos para 
Imperatriz. 

Wilson Maia deseja que 
esta nova secretaria não 
repita o mesmo que 
aconteceu com a anterior que1 

deveria ocupar este mesmo 
espaço, mas que ocupava um 
espaço meramente político. 

Presidente da 
ACII quertrabalho II 
Sobre a administração do 

prefeito Ildon Marques de 
Souza, o presidente da ACII, 
Wilson Maia, acredita que 
ainda é cedo fiara fazer uma 
análise do seu governo, mas 
que confia na competência do 
prefeito e comenta que ele 
deverá aplicar toda a 
experiência adquirida na 
função de interventor. "Ele 
fará uma grande 
administração", opina. Para 

ele, há uma grande 
expectativa em Imperatriz, 
onde todos acreditam que a 
cidade começará nova fase 
de desenvolvimento com a 
gestão de lldon Marques. 

Balanço 
positivo 

A secretária de Saúde do 
Município distribuiu 13 mil 
preservativos durante os 
quatro dias de carnaval nos 
locais de realização da folia 
de momo. A Prefeitura 
Municipal comprou 10 mile 
o Ministério da Saúde enviou 
3 mil. O principal motivo de 
uma campanha tão intensa, 
foi o fato da constatação do 
aumento no número de casos 
de Aids em Imperatriz. 

O secretário municipal de 
Saúde, o médico Carlos 
Gomes de Amorin, afirmou 
que a campanha de 
prevenção superou as 
expectativas, porque o 
carnavalesco, principal alvo, 
demonstrou um alto índice 
de conscientização. 

Celmar X BNDES 
A Celmar, indústria de 

celulose e papel, assinou um 
contrato de financiamento 
com o Banco Nacional de 
desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), no valor 
de 46,7 milhões de reais, 
para investimentos na 
formação da base florestal da 
empresa. A primeira parcela, 
liberada no dia 10 de 
dezembro, foi de 24 
milhões. O projeto Celmar 
consiste na construção de 
complexo industrial para 
produção de 500 mil 
toneladas de celulose 
branqueada e na formação de 
63 mil hectares de florestas 
de eucalipto para suprimento 
da indústria. 

Setor em alta 
O setor de livrarias e 

papelarias de Imperatriz teve 
suas vendas reaquecidas 
com a chegada do período 
letivo, e já registram um 
aumento nas vendas de 25%. 
O ritmo das vendas deve se 
manter no mesmo patamar 
até meados de abril, quando 
todos os alunos já 
compraram os materiais 
solicitados pelas escolas. O 
aumento nas vendas também 
se deve às promoções e 
formas de pagamento, onde 
algumas livrarias estão 
parcelando a compra em até 
12 pagamentos, 
possibilitando aos pais de 
alunos comprar lodo o 
material exigido pela escola. 

A Câmara Municipal de João 
Lisboa instala neste sábado, dia 15, 
às 9h30min, a 2o Legislatura. 

A informação é do presidente 
da casa, vereador Evilásio Nogueira 
(PFL), destacando que a abertura 
das atividades legislativas será 
marcada por uma sessão solene, 
iwaa qual foram amvidadasvárias 
autoridades, entre elas o prefeito 
Sálvio de Castro Dino, a primeira- 
dama e secretária de Saúde do 
Município, Yolete Dino, secretários 
municipais, dirigentes de igrejas, 
presidentes de associações de 
moradores e a comunidade em 
geral. Foram enviados convites 
l)ara várias personalidades políticas 
da Região Tocantina e do Estado. 

Evilásio Nogueira ratificou que 
durante a 2o Legislatura será 
possível desenvolver um amplo 
trabalho (mi prol da comunidade 
carente joãolisboense, tendo em 
vista que o parlamento mirim da 
cidade vizinha passou por diversas 

transformações durante o último 
pleito, chegando, inclusive, a 
promover mudanças no 
pensamento político. "Os 
vereadores que prestaram 
relevantes serviços ao município 
permanecem", observou, 
acrescentando que a expectativa 
agora é de que os parlamentares 
possam realmente prestar bons 
serviços em benefício de João 
Lisboa. 

Ele defendeu também a 
independência dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
ressaltando, entretanto, que todos 
devem preocui)ar-se no sentido de 
realizar um trabalho que vise o 
benefício do povo. 

O vereador Evilásio Nogueira, 
frisou que os parlamentares mirins 
já dispõe de requerimentos e 
projetos para serem apresentad* )s 
ao Executivo, visando o 
desenvolvimento do município de 
João Lisboa. 

■ Senador La Rocque 

Câmara realiza 

sessão solene 

Ao abrirem a primeira legislatura, 

os vereadores farão uma 

prestação de contas 

A Câmara Municipal de 
Senador La Rocque antiga 
Mucuíba abre às 10:00 horas da 
manhã de hoje os seus trabalhos 
ordinários, a sessão contará com 
as presenças de diversos 
representantes de comunidades 
do interior e do prefeito Alfredo 
Nunes. 

Ao falar daquilo que a 
população daquele município 
pode esperar da Câmara de 
Vereadores, o presidente da casa 
Edimilson Rosa Bezerra 
enfatizou que é necessário que 
os atuais parlamentares 
assumam com dignidade suas 
funções, o que 
conseqüentemente resultará na 
satisfação daqueles que lhes 
depositaram confiança, para ele, 
não basta se dizer representante 
do povo, é preciso assumir 

verdadeiramente suas lutas, 
esperanças e sonhos. 

No intuito de exercer suas 
funções com a mais absoluta 
transparência, Edimilson 
Bezerra vai apresentar logo mais 
aos colegas vereadores uma 
prestação de contas de tudo o 
que entrou e saiu no caixa do 
Legislativo, e não vai parar por 
aí, amanhã, dia 16, a Câmara 
Municipal vai sé reunir com 
representantes dos diversos 
setores da sociedade organizada 
e das igrejas para tornar pública 
a prestação de contas, o fato se 
dará a partir das 4:00 da tarde na 
Igreja Matriz da cidade, i Iara isso 
a casa de leis estar convidando 
toda a comunidade local, em 
seguida remeterá aos distritos 
que integram o município cópias 
desta prestação de contas. 

■ Trabalho inédito 

A câmara de Senador La Rocque sai na frente ç toma 

uma atitude até agora inédita no Estado, dificilmente 

a população chega a tomar conhecimento do que de 

fato acontece no meio político de seu município, 

distantes daqueles que durante campanha eleitoral 

muito prometeram, o eleitor não tem informação nem 

mesmo sobre o salário daquele que escolheu como 

seu representante. 

Em Senador La Rocque, segundo informou o 

presidente da Câmara, tudo será realizado com 

transparência, ele já determinou inclusive que todos 

os gastos da casa sejam definidamente relatados por 

cada setor, isso para permitir no final de cada mês que 

uma pretação de contas seja apresentada a 

comunidade. 

mm. 
m. 
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Vereador Evilásio Nogueira anuncia reabertura dos trabalhos 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

A Prefeitura Municipal de Imperatriz, por 

meio da Secretaria do Desenvolvimento 

Rural, convoca o Sr. José Pereira dos 

Santos, matrícula n0 006513, CTPS n0 

28817, CPF n0 253.143.432-15, a retornar 

ao trabalho, na Rua Coronel Manoel 

Bandeira, 1614-A, no prazo de 72 horas. 

Centro, sob pena das medidas legais 

cabíveis. 

Imperatriz, 13 de fevereiro de 1997 

Marcos Rodrigues de Sousa 
Secretário do Desenvolvimento Rural 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool convoca os 
funcionários abaixo relacionados a comparecerem ao seu 
escritório e/ ou retornarem ao trabalho, no prazo de 72 
horas, sob pena de serem demitidos, conforme Art. 482 
Letra I do Decreto lei Ne 5452 da CLT - Consolidações 
das Leis Trabalhistas. 

Mat.Nomc 
5680 Antonio de Jesus dos Santos 
5686 Carlos Silva Santos 
5705 Edvaldo Sousa dos Anjos 
4968 Francineudo de Carvalho 
2239 Francisco Alves dos Santos 
4897 Francisco Antonio Sousa Silva 
5285 Inácio Francisco da Silva 
5123 José Veríssimo da Costa 
5126 Luiz Monteiro Pereira 
5482 Maria Dalva de Jesus 
5518 Raimundo Martins da Cunha 
5164 Raimundo Nonato Alves da Silva 
4969 Sérgio Sousa Morais 
5105 Severino de Souza 

CTPS 
003554/011-MA 
017941/009-MA 
044875/001-MA 
001935/009-MA 
017960/589-GO 
043706/009-PI 
077428/001-MA 
017776/009-MA 
043743/008-MA 
014793/011-MA 
012174/010-MA 
076617/008-MA 
000356/001-MA 
098869/010-MA 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Imprensa em Tela 

h 

r 

"Todos os homens do presidente" será exibido hoje 

Programação inicia às 8h30min com o apoio do Cine Timbira 

A segunda sessão do 
projeto A imprensa em tela 
ocorre neste sábado, dia 15, a 
partir das 8h30min, no Cine 
Timbira. 

A mudança de local se 
deveu à necessidade de 
estabelecer melhores 
condições para a apresentação 
dos filmes e de oferecer maior 
conforto aos participantes. 

Todos os homens do 
presidente é o novo filme a ser 
exibido. A produção retrata a 

investigação do caso Watergate, 
o escândalo que levou à 
renúncia do presidente 
americano, Richard Nixon, na 
década de setenta. 

Os protagonistas são dois 
astros do cinema americano: 
Robert Redford e Dustin 
Hoffman. Eles representam os 
personagens Bob Woodward e 
Carl Bernstein, dois jornalistas 
do Washington Post que saem 
à cata de uma notícia, após 
receberem um telefonema 

anônimo, e acabam 
desmascarando o então 
presidente dos Estados 
Unidos. 

O enredo do filme é 
bastante envolvente. Embora 
tenha utilizado cenas de fatos 
reais, não se restringiu a tecer 
uma narrativa meramente 
histórica dos acontecimentos. 

Valeu os Oscars de melhor 
roteiro a Willian Goldman, de 
melhor ator coadjuvante a Jason 
Robards, de Melhor Direção de 

Arte e Melhor Som. 
A crítica e o público foram 

muito favoráveis ao filme, que 
recebeu também merecidos 
prêmios da Associação Nacional 
de Críticos, dos Estados 
Unidos. 

Rodado em 1976 pela 
Warner Bros. Inc. e Wildwood 
Enterprises, Todos os homens 
do presidente teve a direção de 
Alan J. Pakula (o mesmo de A 
escolha de Sophia). A produção 
é do ator Robert Redford. 

Gelmar firma convênio com BNDES 

A Celmar assinou um 
contrato de financiamento com 
o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) no valor de R$ 
46,7 milhões para investimentos 
na formação da base florestal da 
empresa. A primeira parcela, 
liberada no dia 10 de dezembro, 
foi de R$ 24 milhões. O 
contrato foi assinado em 
dezembro do ano passado. 

Segundo Vitor Manuel 
Domingos da Costa, assessor 

de Desenvolvimento da Celmar, 
o financiamento destina-se 
exclusivamente à utilização na 
implantação florestal da 
empresa. "No que se refere aos 
desembolsos já efetuados e a 
efetuar, destina-se aos 
programas florestais de 95/96, 
96/97 e 97/98", explica Vítor. 

O Projeto Celmar consiste 
na construção de um complexo 
industrial para produção de 500 
mil toneladas de celulose 
branqueada e na formação de 63 

mil hectares de florestas de 
eucalipto para suprimento da 
indústria. O destino da produção 
será predominantemente o 
mercado externo. O 
investimento total é de R$ 960 
milhões, sendo que R$ 160 
milhões serão destinados à 
formação de base florestal, R$ 
768 milhões à indústria, R$ 17 
milhões à infra-estrutura, e R$ 
15 milhões a outros fins. 

"O contrato de 
financiamento é 

extremamente importante 
para o sucesso do 
empreendimento Celmar", 
destacou Fábio Medeiros, 
diretor superintendente. "As 
negociações com o BNDES 
foram conduzidas pela Celmar, 
mas só puderam chegar a bom 
termo graças ao apoio e 
colaboração irrestritos de 
nossos acionistas, aliados à 
competência dos nossos 
empregados que nela se 
envolveram", ressaltou. 

Papelarias 

Setor reaquece satisfatoriamente 

O setor de livrarias e 
papelarias de Imperatriz 
registram um aquecimento em 
suas vendas superiores a 25%. 

Conhecida nesta época 
pelos proprietários de livrarias 
como "safra escolar", a 
tendência de reaquecimento 
do setor deverá manter-se até 
meados de abril. 

Em entrevista à 

reportagem do Jornal Capital, 
o senhor Evilásio Mello, dono 
de livraria, frisou que a cada 
novo ano o setor registra 
algumas mudanças, onde em 
algumas datas não se consegue 
nem mesmo atingir a meta. 

Para este ano de 1997, o 
setor reaqueceu 
satisfatoriamente. Ele justifica 
que isso se deve também aos 

planos de pagamentos c às 
promoções de alguns 
estabelecimentos. 

Para se ter uma idéia, existe 
livraria que está parcelando a 
compra dos materiais escolares 
em até 12 meses. 

Dentre um dos maiores 
problemas enfrentados hoje 
no setor, segundo Evilásio 
Mello revelou à reportagem, é 

a elasticidade das prestações 
de pagamento. Em seu caso 
específico, somente com 30 e 
60 dias. 

Ele argumentou que a 
maioria dos clientes procura 
obter um prazo maior nos 
planos de pagamento. "E 
comum haver esse tipo de 
solicitação no meio mercantil", 
justificou. 

Gef anuncia 

financiamento às 

prefeituras 

■ Banda municipal 

Relatório aponta 

deficiências 

Uma série de obras de 
saneamento e urbanização 
deverão ser executadas no 
município durante o governo 
lldon Marques - é o que anuncia 
o secretário Municipal do 
Planejamento, José Ribamar 
Ferreira Oliveifa. As obras 
constituem os programas Pró- 
Moradia e Pró-Saneamento, 
financiados pela Caixa Econômica 
Federal (Cef). 

A idéia por ocasião de um 
seminário promovido pela Cef, no 
Palácio Henrique de La Rocque, 
em São Luís, no dia 29 de janeiro. 

Moradia e Saneamento 
O Pró-Moradia inclui o 

financiamento de projetos sobre 
abastecimentos de água, esgoto 
sanitário, drenagem urbana, 
resíduos sólidos e 
assessoramento na área de 
estudos e projetos. 

O Pró-Saneamento está 
voltado para o saneamento 
urbano, por meio da aquisição e 
urbanização de áreas, lotes e 
conjuntos habitacionais e o 

fornecimento de/cestas de 
materiais de construção. "Ambos 
os programas são dê largo alcance 
social", destaca o secretário. 

Estudo preliminar 
José de Ribamar Ferreira 

Oliveira comenta que a Caixa 
Econômica Federal tem se 
destacado na cidade por meio de 
vários financiamentos de obras 
públicas e agora pretende ampliai" 
sua situação em todo o Estado. 

As prefeituras, por sua vez, 
precisam estar devidamente 
habilitadas. Inicialmente, é 
necessário que levante sua 
capacidade de endividamento e, 
após isso, encaminhe a 
documentação para a análise da 
Caixa Econômica. 

"Estamos estudando esses 
projetos para avaliarmos até que 
ponto teremos, como viabilizá-los. 
Entendemos que é muito grande 
a carência habitacional, mas 
teremos que verificar o nível da 
capacidade de financiamento dos 
mutuários", concluiu o secretário 
José Oliveira. 

Restaurada em abril de 1995, 
dei «ás de vários anos desatívadá» 
a Banda deMúsica do Munieij jio 
enfrenta atualmente uma série 
de carências que poderão 
prejudicar o seu funcionamento, 
apesar de várias reclamações do 
maestro Fernandes Sousa 
Dourado. 

I Tma das ncícessidades mais 
prementes é a contratação de 1 
trinta músicos, incluídos dez já | 
incorporados. Segundo o | 
maestro Sousa Dounuk), essa i 
medida resultaria em sensível 
melhoria da qualidade das 
apresentações. Preocupa 
também o desgaste de boa parte 
do equÍ})aniento, que necessita 
de consertos em fábrica. 

Outra reivindicação do 
maestro é a ampHaçáoda Banda, 
incluindo-se a aquisição de 
novas partituras e a confecção 
de íardainento especial para os 
músicos 

Fernandes Sousa defende, 
ainda, a idéia da compra de 
livros de naísicas edapri«noção 

de cursos de reciclagem 
ministrados por músicos 
especializados era lromj|iete, 
derinetc, trombone de vara e 
sax, pelo menos duas vey.es por 
ano. 

Muito respeito e pouco 
valor 

Trata-se de uma das 
instituições mais respeitadas 
pelo público, mas pouco 
valorizada • pelos 
administradores. Suas 
apresentações são bastante 
requisitadas para eventos de 
entidades e instituições, 
abertura de jogos e solenidades 
cívicas. 

O maestro expôs todas as 
carências da Banda ao secretário 
da Uomunk-ação e da Cultura, 
Fdmilsou Sanchcs| por meio de 
um relatório, no qual também 
revela que, para mantera Banda 
em íuncioi lamento, foi preciso 
conseguir por empréstimo parte 
dos instrumentos da Banda de 
Música Lírio dos Vales, da 
Assembléia de Deus. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Tênue 
Esperança 

Ribamar Enfermeiro e 
Francismar Bahia, 
respectivamente primeiro e 
segundo suplentes do PSDB, 
estão convencidos de que só 
chegariam à Câmara na 
hipótese de um improvável 
terremoto político. E que dos 
5 vereadores eleitos pela 
coligação ligada ao deputado 
Sebastião Madeira, o único 
que se aproximou de lldon 
Marques foi Ribamar 
Milhomem(PSB), que nào 
tem perfil de secretariável e 
aderiu para manter espaços 
já ocupados por sua família na 
Prefeitura. Os demais - o 
professor Simplício Zuza 
Neto, o bancário Trajano 
Neto, o empresário Adhemar 
Freitas e o advogado Carlos 
Amorim, filho - permanecem 
em posição de independência 
em relação ao Poder 
Executivo e dificilmente 
seriam chamados para 
ocuparem cargos no primeiro 
escalão, abrindo assim vagas 
para suplentes no legislativo. 
Bahia c Enfermeiro só ainda 
não jogaram a toalha porque 
sabem, profissionais da 
política que o são, que na vida 
pública até o impossível pode 
acontecer. 

Invasão Caribenha 
Os cubanos vêm aí. Caso 

alguns projetos em 
andamento emplaquem, 
prefeitos da região devem 
importar médicos cubanos 
para atuarem em municípios 
tocantinos. Alguns dos novos 
executivos ou seus 
representantes já visitaram a 
ilha de Fidel Castro a convite 
de Paulo Marinho, ex-prefeito 
de Caxias, e estão encantados 
com a idéia de trazerem 
esses profissionais da saúde 
para atuarem por aqui. Cuba 
é referencial mundial em 
termos de política de saúde e 
pode, perfeitamente, 
contribuir para a melhoria dos 
serviços prestados nessa 
área em todo Estado do 
Maranhão, principalmente 
nas regiões interioranas mais 
distantes da Capital, como a 
nossa. 

Ressurreição 
Remi Ribeiro anima-se 

com a possibilidade de 
retomar o mandato de 
deputado estadual a partir de 
98. O ex-deputado 
imperatrizense, que articulou 
a candidatura do prefeito 
lldon Marques no PMDB, 
gostaria de contar com a 
solidariedade do mandatário 
em sua campanha. Com o 
apoio da máquina, pelas 
contas de simpatizantes da 

candidatura, Remi poderia 
bater na casa dos 3,4 mil votos 
somente em Imperatriz. 

Justiça se Fez 
Finalmente o gênio do 

maranhense Joãozinho T rinta 
foi premiado no carnaval 
carioca - uma espécie de 
primeira divisão do carnaval 
do Brasil. Em quase todos os 
anos o carnavalesco 
conquistava o público e a 
crítica com seus desfiles 
ousados, criativos, entretanto 
suas escolas não subiam ao 
pódio. Quem viu o desfile do 
Rio de Janeiro certamente 
chegou à conclusão, como os 
jurados, que a Unidos de 
Viradouro fez a melhor 
celebração de Momo ao levar 
para a avenida a história da 
criação. 

Sigla Prestigiada 
De pouco a pouco os 

peemedebistas estão 
chegando lá. Representantes 
da legenda que participaram 
da campanha de 96 já ocupam 
espaços nas diversas 
secretarias. Há décadas o 
PMDB buscava o Poder em 
Imperatriz e seus militantes 
e cardeais devem fazer o 
possível para que a gestão 
iniciada em janeiro não 
frustre as expectativas 
populares. 

Perguntinha 
Os índios têm razão ao 

interditarem estradas, 
destruírem pontes, 
produzirem reféns e 
inutilizarem linhas de 
transmissão de energia para 
lerem reivindicações 
atendidas? 

Concorrência 
Por obra e graça da oferta, 

cada vez mais generosa no 
mercado local, as vagas para 
professores contratados do 
Estado não serão distribuídas 
por critérios políticos neste 
ano. A Secretaria de Estado 
da Educação realizará 
concurso entre os candidatos 
para selecionar os que 
conseguirem performances 
melhores. As provas, teóricas 
e práticas, serão realizadas 
em breve e devem produzir 
um salto qualitativo no 
processo pedagógico 
citadino. 

Pra 
não Esquecer 

Os impereatrizenses 
votaram no candidato por 
acreditarem que, no exercício 
do cargo, o prefeito lldon 
Marques tornaria Imperatriz 
mais habitável e uma cidade 
com melhor qualidade de vida 
para seus moradores. 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 

Página 3B 

Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 
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Linda Veloso comenta 

sociedade 

imperatrizense 
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Cidade 
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O dia-a-dia e os principais 

I fatos urbanos com todos 

os detalhes 

Éfeo^. ■ '.página 4B mm 

Sábado, 15 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Reforço 
A direção da Rádio 

Imperatriz começa investir no 
Departamento de Jornalismo. 
Contratou recentemente o 
paraense D m rival Alfeu. Agora 
- -equipe do Jornal 890 poderá 
desenvolver um melhor 
trabalho. As reportagens estão 
por conta de Léo Costa. O 
Jornalista Gil Carvalho ficou 
responsável pelas notícias 
regionais. 

Imprensa em Tela 
Começa logo mais às 

8h30min, desta manhã a exibição 
do filme 'Todos os Homens do 
Presidente", um projeto da 
Secom— Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura local. 
A produção retrata a investigação 
do caso Watergaíe, o escândalo 
que levou à renúncia do 
Presidente americano Richard 
Nixon, na década de. setenta. A 
exibição do filme será no Cine 
Timbira. O enredo do filme é 
bastante envolvente. 

Registro 
A coluna registra com alegria 

o casamento do radialista 
Orlando Menezes, com a jovem 
Kátia Mendes. Orlando se 
encontra trabalhando na 
imprensa açailandense. 
Informa-se que a festa foi 
grandiosa. Os amigos de 
imprensa de "Lelé" como é 
carinhosamente conhecido 
pelos companheiros em 
Imperatriz desejam—lhe 
felicidades. 

Convite 
Os profissionais da 

comunicação da "Terra da 
Pindoba" bem que 
deveriam participar em 
Imperatriz do Projeto "A 
imprensa em Tela". A 
exibição dos filmes e 
horário estão sendo 
divulgados através désta 
coluna. Fica aqui, o convite 

aos amigos que fazem 
imprensa em Açailândia. 

Assessor 
O Jornalista Josafá 

Ramalho vem prestando 
trabalhos de Assessoria de 
Comunicação à Câmara 
Municipal de Senador La 
Roque( Muctiíba), os 
primeiros boletins começam a 
ser produzidos a partir da 
próxima semana. Josafá 
Ramalho é editor-chefe do 
Jornal Meio dia de Notícias, 
da Rádio Capital Am. 

Estréia 
Começa nesta segunda- 

feira dia 17. na Rádio 
Imperatriz Am. o programa a 
Fazenda do Corro, 
apresentando pelo radialista 
Clodomir Guimarães— O 

Corro. A produção das 
vinhetas e o roteiro do 
programa já começaram. O 
operador de áudio Emanoel 
Correia está sendo 
responsavél pelas 
montagens de BG's entre 
outros. 

Enxugando 
Uma fonte digna de 

confiança informa que a 
emissora da Rua Alagoas 
está promovendo uma 
verdadeira onda de 
enxugamento do quadro 
funcional. A meta da 
emissora é colocar em 
prática um velho projeto — 
o chamado "satélite". A rádio 
de Freqüência Modulada 
passaria a ter sua 
programação de São Luís. 
Pode ! Será que os ouvintes 

imperatrizenses iriam 
coadular-se com à idéia ? 

Visitando 
Uma Equipe de 

comunicadores da Rádio 
Nacional de Brasília se 
encontram em Imperatriz. 
Informa-se que estão 
visitando todas as 
emissoras da "Terra do 
Frei". 

Para o Brasil 
O repórter João Batista, 

da TV Difusora, SBT, fez 
matéria recentemente sobre 
o conflito em Montes Altos, 
em que índios protestam 
pela demarcação de suas 
terras. A matéria foi 
divulgada em nível nacional 
no TJ Brasil apresentado 
por Borys Casoy. 
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Aquário 

As coisas vão ficar ainda 
melhores! Marte entra hoje em 
Escorpião e intensifica os processos 
Je mudança em sua vida. Aproveite! 

Número de Sorte: 23. 

Sua vida profissional entra num 
momento positivo. Confie em seu 
potencial, pois a partir de agora muitas 
chances de progresso surgirão. Evite 
discussões sobre dinheiro. 

Número de Sorte: 45. 

Você se sente agora renovada e 
com mais disposição fiara enfrentar 
as barras do dia. Resolva tudo o que 
for necessário. Seja clara no que diz 
e evite desentendimentos com quem 
você ama. Número de Sorte: 14. 

Número de Sorte: 38. 
LIBRA 
Sua sensibilidade deixa você mais 

receptiva aos problemas alheios. Ajude 
quem estiver precisando, mas não se 
sacrifique demais. Número de Sorte:: 08. 

Aproveite para acordar cedo e 
colocar em ordem seu serviço. O 
momento é excelente para você se 
concentrar em questões práticas. 

Número de Sorte: 56. 

Você está cada vez mais voltada 
para o futuro. Coloque para fora seu 
lado sonhador e sábio e dedique-se 
aos objetivos mais importantes. 

Número de Sorte: 87. 
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Mantenha uma atitude aberta e 
positiva em relação aos outros. Os 
encontros com gente nova e 
interessante estão favorecidos. 

Número de Sorte: 02. 

As boas vibrações astrais de hoje 
lhe dão mais firmeza para assumir 
qualquer posição que esteja em 
sintonia com seus sentimentos. Seu 
bem-estar físico deve estar acima de 

Aproveite a manhã para cuidar 
dos negócios e fazer investimentos. 
Um lucro inesperado pode engordar 
sua conta bancária. Procure manter 
a tranqüilidade diante dos pequenos 

Comemore! Depois de um período de 
inlrospecçào, você começa a se abrir 
para o mundo. Chegou a sua vez! Saia e 
faça novos amigos. IJtfla nova fase está 
começando. 

A fase que se inicia hoje é ideal 
para você fazer novas amizades e 
fiassar bons momentos com quem mais 
gosta. É hora de se enturmar! 

Número de sorte; 49. 

Um novo momento se inicia em 
sua vida. Conhecimentos que lhe 
tragam enriquecimento interior e as 
viagens estão agora favorecidos. 

Número de Sorte; 71. 

PR0GRAMAÇA0 DE TV - VHF/ÜHF - IMPER ATRIZ 

Canal 
4 CRC 

Canal 
5 Capital 

Canal 
7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 Mirante 
Canal 

13 Nativa 
Canal 

21 CNT 

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

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

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

06:58 Palavra Viva 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Sábado Animado 
11:00 Estação Alegria (c/ 
Polianna) 
12:00 Chispita 
13:00 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:25 Feras da Indy 
16:30 Show de Calouros 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 PitSlop Indy 
18:55 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
20:30 O Renegado 
21:00 Chuck Norris 
22:00 Razão de Viver 
22:50 A Praça é Nossa 
23:50 Sabadão Sertanejo 
01:20 Fim de Noite 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 
Reapresentações 
07:25 Globo Educação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 13 Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2a Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 O Rei do Gado 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercine 
02:35 Seção de Gala 
04:30 The Flash 
05:20 The Chipmunks 

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

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

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 

Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bruta - 

Mente Doentia 
22:00 Tela Magica - Rebelião em 

Alto Mar 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Homenasem 

O prefeito lldon Marques e Shirley, no último dia 08, foram 

homenageados em sua residência, com um jantar pela passagem 

de aniversário de casamento. A grande comemoração foi 

organizada pela competente e dinâmica chefe de gabinete do 

prefeito, Lucineide Rodrigues e contou com a presença de alguns 

secretários e amigos mais próximos do casal. 
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Vice-prefeito Luiz Carlos, Marístéia Noleto, com os filhos 
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Jurivê de Macedo, Marquinhos (secretário de Desenvolvimento) e lldon Marques 
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Amigos que também foram levar seu abraço ao casal: Dr. Haroldo Chagas e Vilson Maia 

Em alta 

comércio de Imperatriz vive dias de glória em face 

da boa fase de vendas ocasionada pelas promoções, 
/ 

principalmente no setor de confecções. E comum, 

nessa época do ano, uma queda por causa da 

passagem do período de festas carnavalescas. 

Os shopping center s da cidade estão registrando 

uma acentuada movimentação de consumidores. 

Maioria de suas lojas também anuncia que teve um 

ligeiro aumento em suas vendas. 

Na city 

O boa praça Marcos Pereira, que reside em Belém, 

do Pará e atua no setor de representação comercial. 

Afirma ter notícias alvissareiras para os comerciantes 

locais e, que acreditando no potencial de Imperatriz, 

pretende (em breve) firmar negócios aqui na cidade. 

No batente 

O Eulávio, gerente geral da Distribuidora 

Maranhão-Piauí (Dimapi), que fica localizada ali nas 

proximidades da Câmara Municipal, e comercializa na 

Região Tocantina revistas como "Veja", "IstoE", 

"Manchete", "Superinteressante", dentre outras de 

renome internacional. 

Dr. Oliveira (sec. de Planej.), Dr. João Calado, Dr. Agostinho Noleto e Luiz Carlos Noleto 

M. M lóiqs Óticos 

s, ucx me IKol jóiei/ eotnl 
Todos os itens em promoção 

durante o período de férias / melboR preço 

/O de desconto Faça seus óculos de grau conosco 
Rua Ceafá, 578-B L 3ó - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte Página 2C 

As notítías mais retenfes 

da (idade de Imperatriz 

ü Página 4C 

As notícias do Brasil vc 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 

PágüutSC 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Nova 
dinâmica 

Com o objetivo de 
dinamizar as atividades do 
Plu,be, a nova diretoria já 
acertou a locação do antigo 
Boganvile, onde vai 
promover todos os finais de 
semana vasta programação 
esportiva e festiva, que 
inclui torneios de sinuca e 
de tênis, bingos, 
churrascos, feijoadas e 
galinhadas, além de jantar 
dançante quinzenalmente. 

Paralelamente, a 
Diretoria pretende ampliar 
o quadro social com 
duzentos títulos de sócio 
esportivo e cem de sócios 
beneméritos. 

Rstá matéria foi 
divulgada pela Comunic. 

Acerolas 
Distribuir mudas de 

acerolas é o projeto que 
está sendo colocado em 
pratica pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural de 
Imperatriz. As mudas são 
distribuídas gratuitamente» 
os interessados em plantar 

acerolas no quintal de suas 
respectivas casas devem 
comparecer na sede da 
Secretaria do 
Desenvolvimento Rural. Os 
interessados deverão 
apresentar documentos para 
o cadastramento junto a 
pasta. 

Convite 
A equipe de esportes do 

Sistema Tucanu's de 
Comunicação recebeu 
convite do mais novo clube 
de futebol da cidade. O Sena- 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações que realiza jogo de 
apresentação neste próximo 
domingo no Estádio 
Municipal Frei Epifânio D' 
abadia. No mesmo dia 
acontecerá um Coquetel de 
confraternização e 
homenagens a Desportistas 
Ilustres. Toda essa 
movimentação irá acontecer 
no Clube dos Oficiais do 
Exército (Vila Militar do 50" 
BIS, no Três Poderes, a 
partir das 20:50 hs. 

Alerta 
Os políticos de lodo o 

Brasil em especial os de 

Imperatriz estão em alerta. 
Os eleitores que até pouco 
tempo eram dominados pelos 
políticos na troca de 
alimentos e outros abriram 
os olhos e estão aprendendo 
a votar. Diante deste quadro 
os políticos tem que mostrar 
serviço se não corre o risco 
de não conseguir nem eleger 
seu sucessor. Com a medida 
da reeleição eles tem é que 
ficar de orelha em pé, se não, 
conseguem nem se reeleger. 

Preocupação 
Os pais de alunos 

principalmente os que 
estudam a noite já estão 
preocupados com o início das 
aulas. A falta de segurança na 
cidade é a principal 
preocupação de centenas de 
pais que residem na periferia 
da cidade como é como é o 
caso dos bairros, São José, 
Boca da Mala e Ouro 
Verde. Um grande número 
de alunos por falta de 
dinheiro para comprar os 
vales transportes, usam 
bicicletas onde acaba 
colocando a própria vida 
em risco. Uma quadrilha 
especializada em assalto a 
mão armada age a muito 
tempo e a Polícia até o 
momento não conseguiu 
desbarata-la. A iluminação 
pública que é precária nos 
bairros acaba colaborando 
para que os elementos 
agem com mais freqüência. 

Ondas Curtas 

lava pratos de Imperatriz é no BIC.... 

Bic...Bic...Bic...Bic 

Depois do Balneário Iate Clube, vamos curar a ressaca de João Lisboa e Mucuíba 

Calma galera...A bola já está mucha 

Eurípedes Batista chegou hoje de São Luís 

Sálvio Dino irá visitar o Ministro dos Esportes Edson Arantes "o Pelé" 

Hoje é dia do bola mucha e o bola cheia da semana 

Bola mucha da semana foi o carnaval da AABB 

Bola cheia para o carnaval do Bic... 

Justino Filho não é mesmo brincadeira... 

Já conseguiu dobrar até o secretário da Cultura e da Comunicação 

Conforme nota da Comunic... 

O secretário vai bancar parte do material do clube do próprio bolso! 

Este é o Justino que eu conheço 

Ary Aragào já disse! Do Justino eu não falo mais 

E o grupo Apil, também entrou nessa? 

Abra os olhos Tanaka... 

"Cuide dos ovos", ou então você vai ver o que é a nova dinâmica 

O bom dia de hoje é para o aniversariante da semana Terquato (Polícia Civil) 

Bom final de semana. 

DECI Nfi IMPRENSA 
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O Tocantins Esporte Clube 
de Imperatriz começa 1997 
com todo o pique. O Tecão 
Maravilha está 
desenvolvendo arrojado 
•projeto de estruturação de 
nova sede social, ampliação 
do quadro social e incremento 
do trabalho da equipe, tendo 
em vista o Campeonato 
Maranhense. 

Por meio de parceria com 
o grupo Apil, o time ganhará 
três atletas de grande 
potencial técnico. Agora, são 
dezoito jogadores da cidade, 
já em observação, e mais 

quatro de fora, o quais 
tornarão a equipe bem mais 
competitiva. 

O vice-presidente de 
futebol profissional do 
Clube, Justino Oliveira 
Filho, visitou o secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, ontem, 
quando lhe apresentou o 
projeto e solicitou apoio da 
Secretaria. Em virtude da 
escassez de recursos 
públicos. Edmilson Sanches 
c o m p ro meteu-se 
pessoalmente a doar parte do 
material esportivo do Tecão. 

Novo Díiéíco 
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Om Fanfas minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

01-Segurança do 
trabalho 

01- Assistente 
Administrativo 

01- Operador de 
computador 

10- Operados de 
caminhão fora de 
estrada 

06- Vendedores 
externos 

06- Doméstica 
01- Babá 
01 -Carpinteiro 
01-Cozinheiro 
01- Auxiliar de cozinha 
20- Vendedores de 

consórcio 
Garçons e garçonetes 

LABORATÓRIO CIESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

CPI 
dos Títulos 

O líder do PSDB, 
senador Sérgio Machado 
(CE), informou que as 
lideranças partidárias na 
Casa chegaram a um acordo 
pelo aditamento, no âmbito 
do Senado, de três assuntos 
na pauta de convocação 
extraordinária do 
Congresso Nacional: CPI 
dos Títulos Públicos; 
Comissão Especial da 
Reforma Político-Partidária; 
e proposta de emenda 
constitucional que trata do 
efeito vinculante de 
decisões do Supremo 
Tribunal Federal. 

Machado informou que o 
acordo seria levado ao 
conhecimento do presidente 
do Senado, pelo senador 
Élcio Alvares (PEL-ES), 
líder do governo na Casa. 

O secretário-geral da 
Mesa, Raimundo Carreiro 
Silva, por sua vez, informou 
que estava sendo redigido o 
ato que inclui os três 
assuntos na pauta de 
convocação, e que ainda 
seria encaminhado para ser 
assinado pelos presidentes 
do Senado e da Câmara. 

Área 
Social 

A senadora Benedita d 
Silva (PTB-RJ) afirmou que 
a questão social deve ser 
encarada como prioridade 
pelos governos estaduais e 
municipais, pois, a seu ver, 
a desigualdade é a grande 
causadora da violência que 
assola o País. 

"0 Brasil é um dos 
primeiros no mundo quando 
se trata de acumulação de 
riquezas e um dos útil dos 
quando se trata de atender 
e respeitar os direitos da 
nação que o compõe. Falta- 
nos governo, escolas, 
sistemas de saúde. Estamos 
relegados à ingnorância. 
doentes e famintos", 
denunciou a senadora, para 
quem é chegado o momento 
de os governos estaduais e 
municipais deixarem de se 
preocupar apenas com as 
questões econômicas locais. 

Na opinião de Benedita 
da Silva, "a Nação clama por 
segurança e pelo direito de 
sair tranqüilamente às 
ruas". Para atender a essa 
necessidade, os governos 
terão, de acordo com a 
senadora, que desenvolver 
campanhas de 
conscientização popular e, 
principalmente, investir na 
segurança pública, 
destinando mais verbas aos 
salários e à capacitação dos 
policiais. 

Ação 
prossegue 

O senador Leomar 
Quintanilha (PPB-TO) 
comunicou ao plenário que 

o Partido Progressista 
Brasileiro decidiu mesmo 
recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal contra a 
atual convocação 
extraordinária do 
Congresso feita pelos 
presidentes do Senado e da 
Câmara dos Deputados um 
dia depois que o presidente 
da República assinou 
mensagem com o mesmo 
objetivo. Quintanilha 
afirmou que o PPB defende 
em sua petição a 
inconstitucionalidade da 
"dupla convocação". 

Recursos 
garantidos 

O senador Francelino 
Pereira (PFDMG) informou 
que as bancadas de Minas 
Gerais no Senado e na 
Câmara foram ao Palácio do 
Planalto levar ao presidente 
Fernando Ilernrique 
Cardoso seu testemunho 
sobre a situação em que se 
encontram 170 municípios 
daquele estado. 

Francelino disse que, na 
audiência, o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso anunciou a edição 
de medida provisória para 
prover Minas Gerais dos 
recursos e providências 
indispensávies à solução 
dessa crise. Segundo o 
senador, FHC contou ler 
recebido um telefonema do 
presidente argentino, 
Carlos Menem, indagando 
em que poderia colaborar 
para ajudar os flagelados 
vítimas das enchentes. 

"Este é um momento de 
grande aflição para a 
sociedade mineira, que se 
reuniu num gesto de 
solidariedade para levar às 
cidades inundadas auxilio 
para minorar o sofrimento 
dos flagelados", afirmou 
Francelino. 

Visita a 
Roma 

A visitação a locais 
históricos da cidade, 
marcaram a manhã do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso no 
segundo dia de visita a 
Roma. O primeiro 
compromisso aconteceu no 
altar da Pátria, monumento 
construído por Mussolmi e 
símbolo da unificação da 
Itália, onde depositou flores 
no túmulo do soldado 
desconhecido. 

Acordo 
contra o tráfico 

O presidente Fernando 
Henrique e o primeiro- 
ministro italiano Romano 
Prody assinaram alguns 
acordos, com destaque para 
o que permite que Brasil e 
Itália desenvolva a partir de 
agora, um trabalho conjunto 
de combate ao narcotráfico 
e ao crime organizado. 

"A Secretaria da Indústria 

deve cumprir o seu papel" 
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Vilson Maia acredita no potencial econômico de Imperatriz 

A Secretaria da Indústria, 
Comércio e Serviços, antiga 
Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, ainda sem titular, já 
vem causando expectativa 
junto à classe empresarial. 

0 presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACH), Vilson 
Estácio Maia, espera que a 
nova pasta "cumpra realmente 
sua função, que é a de fomentar 
as atividades industriais, 
comerciais, de serviços e 
também o turismo, 
implementando ações junto aos 
empresários locais e de outras 
regiões e atraindo maiores 

investimentos para 
Imperatriz". 

Estácio Maia observa que é 
de fundamenta] importância 
essa nova dinâmica e repara 
que em outras épocas, "já 
tivemos uma secretaria 
encarregada dessa área, mas 
que ocupava um espaço 
meramente político, sem 
cumprir com a função para a 
qual foi criada". 

Segundo o empresário, a 
cidade tem todo o potencial 
necessário para receber 
qualquer projeto vindo de 
outras regiões do País. 
Reconhece que isso se deve a 
inúmeras riquezas naturais. 

Carências e potencialidades 

A região de Imperatriz ainda 
é muito carente no que se refere 
a serviços. O presidente da 
AC II reconhece que ainda "falta 
tudo", mas compreende que os 
problemas não podem ser 
sanados da noite para o dia nem 
em curto prazo. 

Ele destaca, no entanto, que 
considerando a mão-de-obra 
disponível hoje, Imperatriz 
precisa ampliar com urgência a 
indústria de confecções e a de 
móveis, que dispõem de 
matéria-prima fácil e mais 
barata que em outras regiões. 
Para isso, ressalta, existe- no 
Estado isenção de até 75% do 
ICMS para quem deseja instalar 
atividade industrial na região. 

Vilson Maia também vê com 
boas perspectivas o 
desenvolvimento da indústria 
de calçados na cidade, tendo em 
vista que já existe curtume de 
grande porte para o 
beneficiamento de couro. 
Segundo ele, já está se 
instalando na cidade uma 
indústria de bolhas e outros 
acessórios de couro, voltada 

liara o mercado interno e 
também para a exportação. 

O presidente da Associação 
informa que industriais do Ido 
Grande do Sul já estiveram em 
Imperatriz com a intenção de 
avaliar a viabilidade de aqui 
instalar uma indústria de 
estofados em couro, voltada 
para a exportação, o que pode 
gerar muitas divisas para o 
município. 

A Celmar S. a. - Indústria de 
Celulose e Papel também é vista 
com bons olhos pelo presidente 
da Associação Comercial. 
Instalada em Cidelândia, com 
escritório em ImjxTalriz, essa 
indústria, segundo Estácio 
Maia, possibilitará aImiieratriz 
unvgrande impulso econômico, 
principalmente no que diz 
respeito ágeração de empregos 

Em função do Projeto 
Carajás, o presidente da ACH 
acha ainda que poderia ser 
instalada na cidade uma cearia 
(indústria de perfilados de 
ferro), como, lembra ele, já foi 
ventilado pelo prefeito lidou 
Marques. 

M Gestão lidon Marques 

Ainda é muito cedo para fazer uma análise do governo Ildon 
Marques, pondera Vilson Maia, que confia na competência do 
prefeito e comenta que ele deverá aplicar toda a experiência 
adquirida na função de interventor. "Ele fará uma grande 
administração", opina. Para ele, há uma grande expectativa em 
Imperatriz, onde todos acreditam que a cidade começará nova 
fase de desenvolvimento com a gestão de Ildon Marques. 

Perfil do secretário 

O presidente da ACII, mesmo preferindo 

não tecer comentários sobre o perfil ideal 

do futuro titular da pasta, concorda em que 

tem de ser um homem com muita 

experiência e que conheça realmente os 

problemas e carências da cidade, bem como 

o seu potencial, enfim, uma pessoa afinada 

com os problemas e perspectivas da região. 

"Tem que acima de tudo gostar muito de 

Imperatriz", frisa ele. 

Estácio Maia comenta ainda que o novo 

secretário tem que ter bom trânsito junto 

ao setor, em especial no que diz respeito á 

indústria; deve ser capaz de mobilizar e 

oferecer à classe empresarial maior 

segurança, para que ela seja motivada a 

reinvestir na região os recursos que aqui 

são gerados e, assim, motivar empresários 

de outras regiões. 

Ao analisar a situação geo-políticqr. 

econômica da cidade e a nova conformação 

urbana propiciada pela divisão territorial, 

Vilson Maia afirma que Imperatriz continua 

sendo um grande pólo de desenvolvimento. 

Ele observa que os novos municípios vão 

continuar dependendo de Imperatriz em 

vários aspectos, principalmente no que se 

refere às áreas comercial e industrial. 

"Imperatriz não perdeu, ganhou", concluiu. 

Colégio Evangélico Imperador 

de matemaí ao 2° grau 

— desconto de 30% - 

•r 

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

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

Esclarece ainda, que a Escola está 
reestruturada, tem uma proposta educacional de excelente 
nível e conta com um quadro de proíex.v,: ?• a altura da 
qualidade superior que se propõe realizar. 

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

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

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

II 
ADE Ali 

De segunda a sábado, 

KTA 

das 07:00 às 08:00 horas 

Apresentarão: Luiz Duarte 

Reportagem: Nilson Santos 
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DSTs/Aids 

Semus faz balanço da 

campanha de prevenção 
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Equipe cln Secretaria de Saúde no BIC, durante campanha 

Durante os quatro dias de comportaram de forma 
Carnaval, a Secretaria de 
Saúde do Município distribuiu 
13 mil preservativos em todos 
os locais de realização da folia 
de momo. A Prefeitura 
Municipal comprou 10 mil e o 
Ministério da Saúde enviou 
(via Secretaria de Estado da 
Saúde) 3 mil. no final da tarde 
de sexta-feira, 7. Ressalta-se, no 
entanto, o crescimento 
alarmante dos casos de Aids no 
município. Foi por esse motivo 
que o prefeito lldon Marques 
resolveu investir nessa 
campanha de prevenção. 

O secretário de Saúde do 
Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, afirmou 
que a campanha de prevenção 
superou as expectativas. De 
acordo com as informações 
repassadas pela coordenação 
do evento, o trabalho foi 
desenvolvido no período de 8 
a 11 de fevereiro. Merece 
destaque o comportamento do 
folião imperatrizense em todos 
os locais da cidade. Clubes 
tradicionais, como o Tocantins 
e o Juçara, dancelerias Fly 
Back e Broadway, Balneário 
Iate Clube (Bic), e os mais 
populares, localizados nos 
bairros mais distantes: 
Casablanca (Bonsucesso) e 
Lagu's Bar (Avenida Pedro 
Neiva de Santana) receberam 
as equipes que atuaram como 
multiplicadores de 
informações sobre DST/Aids, 
durante os quatro dias de 
Carnaval. Os foliões se 

■ Tímbiras 

exemplar e se mostraram 
bastante interessados em 
colher informações sobre as 
doenças e uso de 
preservativos. 

Para a Secretaria de Saúde, 
a Campanha de Prevenção às 
DSTs e Aids. superou as 
expectativas, porque os 
carnavalescos (principal alvo) 
demonstraram um alto índice 
de conscientização. E tudo 
ocorreu dentro da normalidade 
prevista. Todo o material 
educativo confeccionado foi 
distribuído, assim como os 
preservativos (camisinhas). A 
diretoria dos clubes onde foi 
realizado Carnaval, assim 
como os foliões, receberam as 
equipes que participaram da 
campanha com muito carinho, 
atenção e respeito. 
Agradeceram e elogiaram a 
iniciativa do prefeito lldon 
Marques, tendo em vista que 
o índice dessas doenças já ser 
alto na cidade, a tendência é 
que se multipliquem durante a 
efetivação de festas desse 
porte. 

A distribuição de 
camisinhas e folhetos foi 
extensiva aos ônibus 
(Transportes C oletivos 
Imperatriz), linhas urbanas, 
procurando dessa forma 
atingir um maior número de 
pessoas. 

A Secretaria de Saúde do 
Município agradece a todas as 
instituições que colaboraram 
com a campanha: Fundação 

de Prevenção às DSTs e Aids 

Nacional de Saúde (FNS), 
Cinqüenta BIS, Corpo de 
Bombeiros, Transportes 
Coletivos Imperatriz (TC1). 
Embora a coordenação tenha 
sido da Semus, as demais 
secretarias que formam o 
governo municipal também 
fizeram parte do trabalho. 

A Aids em Imperatriz 
A última amostragem 

realizada pelo chefe da Divisão 
de DSTs/Aids, o médico 
Pedro Mário Lemos da Silva, 
detectou 140 casos de HlVs 
positivos em Imperatriz. Este 
número é acumulado de 88 a 
96, sendo que 80% destes 
pacientes infectados pelo 
vírus, segundo o médico, já 
morreram. 

O médico explica que a 
maioria dos casos foram 
encontrados entre pessoas de 
baixa renda. Existindo a 
possibilidade de que mais 50%, 
em cima deste número, 
estejam doentes. 

Numa projeção estatística, 
em que se considera o número 
dos casos acumulados de 88 a 
96, multiplicados pela metade 
ou ainda pelo dobro, podemos 
encontrar a probabilidade de 
sete mil a catorze mil prováveis 
portadores assintomáticos do 
vírus IIIV na região. Destes, 
segundo Pedro Mário, 83% 
estariam concentrados em 
Imperatriz. Isso no entanto, 
são estatísticas. A Divisão 
ainda não tem um 
levantamento, além dos 14 
casos acumulados. 

Prefeito denuncia falcatruas 

O prefeito de Timbiras, 
Robson Antonio, reafirmou que 
ainda não conseguiu organizar o 
município devido o estado de 
sucateamento em que1 encontrou 
a prefeitura. Ao tomar posse no 
dia Io de janeiro, Robson Antonio, 
de imediato, decretou estado de 
emergência no município. 

Segundo o prefeito, foram 
deixados mais de R$ 40 mil de 
débitos na prefeitura de 
Timbiras junto a Caema, Cemar, 
Telma e FGTS, além de uma 
folha de pagamento com 880 

servidores. A dívida do 
município junto ao INSS é no 
valor de R$ 16 mil. enquanto a 
Cemar é de R$ 10 mil. 

Além de contas atrasadas da 
administração anterior, o 
prefeito Robson Antonio 
detectou várias irregularidades 
do período em que Chico do 
Foto esteve a frente da 
prefeitura. Dos funcionários 
públicos de Timbiras, apenas 
235 são concursados e os demais 
trabalham comi) prestadores de 
serviços. 

Dentre os prestadores de 
serviços, foram constatados 
contracheques de vigia com 
salário no valor de R$ 3 mil, 
sendo que somente uma parte 
desse valor era paga ao 
funcionário e o restante desviado 
do destino. 

Robson Antonio denunciou 
que no município de Timbiras o 
hospital foi fechado para 
recuperação e nunca mais 
funcionou, prédios públicos, 
como escolas, estão 
completamente sucateados. 

■ ot 
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•r COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR - * ASg 
- UM PROJETO DE VIDA - ^ ^ J 

' - 229 ANO DE FUNCIONAMENTO 

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

GRAU I - UNIDADE I - PRE-ESCOLAR e 1 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINC? 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8a SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 9 A 3a SÉRIE DE EDUOAÇAO GERAL 

eTERCEIRÃO 

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

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 

TURMAS 
Maternal/Jardim 
Jardim I1/29 Série 
32 e 49 Série 
52 a 82 Série 
29 Grau 
Terceirão 

MATUTINO 
101,10 
i n ,20 
121,40 
131,50 
141,60 
184.10 

VESPERTINO 
101,10 
111,20 
121.40 
131,50 
141,60 

NOTURNO 

121.40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

83* 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extfracào: Rua 15 de 

Novembro, 1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

Iwllfe*! 

w<r»»K 

SE 

A revista Destino deste mès mostra que os espíritos obsessores são 

entidades sem luz, que podem provocar sérios distúrbios emocionais e 

psíquicos. Conheça os sintomas da obsessão espiritual e os melhores 

caminhos para se ver livre dessa ameaça. 

NAS 

BANCAS 
E D I T O R Z 
GZOBO 

ONDE O FUTURO ACONTECE ANTES. 
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Banco do Nordeste realizará 

Fórum de Clientes em Imperatriz 

O Banco do Nordeste 
realizará, no próximo dia 17 
(segunda-feira), em Imperatriz 
(MA), a segunda reunião de 
Clientes do Maranhão, cujo 
objetivo é conhecer as 
necessidades e expectativas dos 
clientes atuais e potenciais com 
relação aos produtos e serviços 
da empresa, além de coletar 
críticas e sugestões que 
contribuam para melhoria da 
atuação do Bando. Essa segunda 
reunião no Estado acontecerá no 
Posseidon Hotel (Rua Paraíba, 
740- Centro), a partir das 8 horas. 

Contando com a participação 
de clientes de todos os 
municípios maranhenses onde o 

Banco dispõe de agências, o 
Fórum de Clientes é iniciativa da 
Diretoria da empresa. No Estado, 
a primeira reunião foi realizada 
em São Luís, em 25 de novembro 
último. 

O Fórum é composto a partir 
de indicação dos gerentes do 
Banco do Nordeste à 
Superintendência Regional, 
selecionando entre clientes atuais 
e potenciais aqueles que melhor 
representem seu mercado-alvo e 
procurando mesclá-los pelos 
critérios de setor da economia, 
porte e localização geográfica. Já 
foi implementado em todos os 
estados do Nordeste e no Norte 
de Minas Gerais. 

Caixa intensifica 

venda de imóveis 

retomados 

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Sérgio 
Cutolo, informou que em 97 
serão intensificadas as vendas de 
imóveis retomados, arrematados 
e adjudicados, por falta de 
pagamento. A Caixa, ao final de 
96, tinha em estoque 19 mil 918 
imóveis. A Caixa executa e 
retoma os imóveis dos 
devedores, por descumprimento 
de cláusulas contratuais, entre 
elas, a falta de pagamento por 
mais de 90 dias. 

Ainda em 96, foram vendidos 
2; 143 imóveis no valor de R$ 44,1 
milhões, contra 6.012 imóveis 
vendidos em 95, no valor de R$ 
86,2 milhões; 

A venda dos imóveis 
retomados, arrematados — 
quando o imóvel à venda não 
atinge o preço mínimo, a Caixa é 
obrigada a arrematá-lo — e 
adjudicados se faz por 
Concorrência Pública, publicada 
no Diário Oficial da União e em 
jornal de grande circulação. O 
Edital de Licitação permanece 
afixado por 30 tíias nos Pontos 

de Vendas da Caixa, em local 
acessível aos interessados, com 
30 dias de antecedência mínima 
do recebimento das propostas. 

Os interessados deverão 
apresentar proposta em 
formulário próprio fornecido 
pela Caixa, acompanhado de 
recibo de depósito de caução, 
em envelope lacrado, na data 
estipulada. 

As propostas serão abertas 
perante ao público, nada data e 
local indicados no Edital. 

Os licitantcs vencedores 
deverão comparecer nas 
unidades da Caixa em, no 
máximo, dois dias úteis, onde 
serão informados sobre a 
documentação necessária para 
formalização da operação. No 
caso da proposta ser com 
financiamento, a documentação 
necessária será a exigida jxir Lei. 
O vencedor deverá efetuar o 
pagamento da parte não 
financiada ou do valor total, se a 
venda for à vista, em, no máximo, 
cinco dias úteis, a partir da data 
de divulgação do resultado. 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N0 «14/97 

OBJETO: Fornecimento de Refeições, 

ABERTURA: Em 06/03/97, às 9:30 horas, na sala da CEL, 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa nD 201,Centro, Prefeitura Municipal 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL; 0 Edital completo e demais 

informações poderão ser obtidos na CEL, no endereço acima mencionado, 

das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 

 Presidente da Comissão Especial de Licitação 

■ A voz e a vez do cSiente 

O Fórum funcionará mediante reuniões trimestrais 

consultiva, com forma e objetivos determinados, 

conduzidas pelos próprios clientes, que elegerão entre 

eles próprios o facilitador dos trabalhos. O 

superintendente regional do Banco do Nordeste em 
São Luís, Adalberto Felinto, é quem dirige as reuniões, 

cabendo-lhe, entre outras atribuições, abrir e encerrar 
as sessões, formular convites e acompanhar os 

resultados, verificando se os encaminhamentos estão 

sendo transformados em soluções para os clientes. 

Periodicamente o Fórum renovará metade de seus 

membros, mediante votação, de modo que cada cliente 

participará, no máximo, de quatro reuniões 

consecutivas, podendo voltar a integrar o colegiado 

após decorrido o prazo de dois anos da última 

participação. 

A necessidade de criação do Fórum de Clientes do 

BNB foi identificada pela sua equipe de Marketing 

Global, a partir de bencharking em empresas exitosas, 

que apontaram a existência dos conselhos de clientes 

como fator de sucesso de seus programas de 

marketing. 

M A fala do gerente local 

O gerente geral da agência do Banco do Nordeste 

em Imperatriz, Edmilson Carvalho, informa que todos 

os detalhes já foram ultimados e que o evento será 

iniciado com um café da manhã, às 8h, sendo que às 

8h30min, o superintendente da instituição, Dr. 

Adalberto, fará a abertura oficial e, logo a seguir, 

passará a palavra ao cliente facilitador. 

Segundo Edmilson Carvalho, ressalta que o Fórum 
de Clientes constitui-se de reuniões de natureza 

construtiva, "com formas e objetivos determinados". 
Ou seja, conhecer as necessidades estatativas dos 

clientes do Banco com relação aos seus serviços e 

produtos, "sendo que nessas reuniões são coletadas 

críticas e sugestões sobre esses serviços, além de saber 

das necessidades dos clientes, o que possibilitará a 

criação de novos produtos". 

SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N0 001/97 

OBJETO: Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar no Município de 

Imperatriz. 

ABERTURA: Em 04/03/97, às 9:30 horas, na sala da CEL, 

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas n0 602, Ed, Maia, Calçadâo, Centro 

(CDL), 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL; 0 Edital completo s demais 

informações poderão ser obtidos na CEL, no endereço acima mencionado, 

das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N0 002/97 

OBJETO; Serviços Gerais de Limpeza Pública no Município de 

Imperatriz. 

ABERTURA: Em 05/03/97, às 9:30 horas, na sala à CEL. 

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas tf 602, Ed. Maia, Calçadâo, Centro 

(CDL), 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: 0 Edital completo e demais 

informações poderão ser obtidos na CEL, no endereço acima mencionado, 

das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVTSO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Fornecimento de Combustível, 

ABERTURA Em 07/03/97, às 9:30 horas, na sala da CE 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa tf 201,Centro, Prefeitura Municipal 

TIPO DE IICITAÇÁO: Menor Preço Global 

OBTENÇÃO I CONSULTA DO EDITAL: 0 Edital completo e demais 

Informações poderão ser obtidos na CEL, no endereço acima mencionado, 

das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, 

Paulo Sérgio Rodripes da Silva 

 Presidente da Comissão Especial de Licitação 

SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PEÇO N0 005/97 

OBJETO: Aquisição de Material de Informática. 

ABERTURA: Em 10/03/97, às 9:30 horas, na sala da CE, 

ENDEREÇO Rua Rui Barbosa tf 201 Centro, Prefeitura Municipal 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: 0 Edital completo e demais 

iaíormaçòes poderão ser obtidos na CEL, no endereço acima mencionado, 

das 08 00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Hiitx-egcunos a domicílio 

MiUMREIM LEÃO D 

Fone 

Temos víãas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-Ol O - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Da Redação 

e flashs 

Por corto que ainda tom muito o que mootrar o contar do 

Carnaval do Papudinho. Mao na edição de hoje você ainda 

acompanha al^uno flaeWe do maior carnaval realizado na Cidade 

do Ferro. Na Praça da Rodoviária o carnaval foi um grande 

ouceooo noo quatro diao, regado a muita tranqüilidade e 

animação. A Secretaria de Cultura proporcionou aos moradores 

da Vila lldemar e Capeloza, seu próprio carnaval. Sem sombra de 

dúvidas, o prefeito Deusdete Sampaio renovou o compromisso do 

governo "A Força do Progresso", incentivando os foliões às 

manifestações populares. Vale ressaltar que foi o carnaval com 

menor índice de violência, o que podemos afirmar que os quatro 

dias momescos foram de muita tranqüilidade e paz. 
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Essa galera estava prá lá de Bagdá, na folia de momo 

o 

i 

Jane Vascom elits c ata colunista, na comissão de frente do um na frente, outro atrás 

Reunião 

A secretária municipal de Educação convida diretores e 

professores de todas as escolas de Açailândia, 

representantes classistas, religiosas e comunitárias, para 

participarem de uma reunião no próximo dia 17 do corrente, a 

partir das 19h00, no auditório da Câmara Municipal, a qual 

contará com a presença da pró-reitora da Universidade 

Estadual do Maranhão, a fim de que sejam discutidos os 

cursos que serão implantados no Campus Universitário de 

Açailândia. 

Ao vence 

Vi+onoso kvo ú 

vestibular da 

OVEAAAy cjuaKvdo 
logrou classificação 

para o curso de 

Direi+Oy Sérgio 

T^icardo Vieira se 

permitiu toda a 

alegria do murvdoy 

juntamente com seus 

amigos mais 

próximos. A)a esteira 

desta comemoração 

(gue foi mais uma 

bebemoração)y 

muitas coisas 

aconteceram, e gue, 

por certo, todos 

estão na expectativa 

de cjue sejam 

contadas com mais 

detalhes. Por 

enejuanto, meus 

cumprimentos ao 

Sérgio Ricardo, que conseguiu entrar para o curso de Direito futuro bacharel. 

Curtas & Boas 

Para contar um pouco dos bochichos que rolaram no Carnaval do 

Papudinho, somente as Curtas & Boas. Diante de tantos acontecimentos 

aqui na city, aqui estamos de volta, principalmente a pedido dos nossos 
queridos leitores. 

O babado rolou em clima de festa no bloco Um na Frente, Outro Atrás, 

tendo como destaque os nossos amigos Jair Telles e Flávio, que formaram a 

comissão de destaque, além da comissão de frente, comandada por esta 

colunista, Railda Ramos (diretora da TV Cidade) e a colunista Jane 

Vasconcelos. A comissão de destaque foi clicada e registrada aqui neste 

espaço, na edição de ontem. 

E para tornar a sua fantasia uma realidade, nada como as "peruas", que, 

aliás, de perua não tinham nada. Literalmente soltaram as frangas e todo o 

seu galinheiro, entre tapas e puxadas de cabelos. Tudo por conta do tolia 

momesca. Coisas de galinheiro também rola na festa momesca. 

Foram tantas e tantas notas "tristes" e alegres. Mas entre todas não 

poderia deixar de registrar o lamentável lapso da Secretaria de Cultura, que 

colocou em destaque em uma das suas mensagens carnavalescas, a seguinte 

frase: Carnaval Sem Violência é Uma Grande Fantasia. Pode Freud? É a 

cultura açailandense "bem representada...". Até quando? 

Na edição de amanhã tem muito mais carnaval para você e flash s de 

quem circulou por lá. 

Quero registrar na edição de hoje, o cumprimento todo especial e muito 

carinhoso à amiga Fátima Sobreira, que trocou de idade no dia de ontem e 

recebeu toda manifestação de carinho de suas amigas e familiares. A nossa 

natalícia, que as energias do mais alto possam lhe trazer muita paz e 

tranqüilidade. 

Falando ainda em natalício e gente especial, o dia de ontem também foi de 

festa pai a os amigos, Ramier Pereira e outro grande amigo, que mesmo 

distante na querida Bahia, fica aqui aquele parabéns todo especial, a Darcles 

Andrade. 

A Via Lateral é com certeza a estrela das noites de sexta-feira, com o agito 

mais embalado prá balançar a galera bonita e charmosa que pinta por lá. E 

só conferir. 

Expresso Acailandia 

3 

A MELHOR OPÇÀO EM VIAGENS. COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM: AR CONDICIONADO. SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE. TV A CORES E FRIGOBAR. 

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia. são Luís. Teresina. Rio Branco. Porto Velho. Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. 
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Conselho Tutelar 

divulga relatório anual 

O Conselho Tutelar de 
Imperatriz, chega ao seu 
terceiro ano de existência com 
grande expectativa, embora 
durante seu percurso muitas 
dificuldades tenham sido 
enfrentadas. 

Mesmo assim cumprindo 
com o cargo para o qual foram 
eleitos os cinco Conselheiros 
buscaram desenvolver um 
trabalho junto com as 
comunidades, buscando 
sempre o melhor. Foi difícil e 
está sendo visto que até o 
momento o Conselho Tutelar 
tem sofrido com a falta de infra- 

estrutura, pois, só no decorrer 
de sua existência ficamos sem 
poder dar uma referência certa 
para a população, haja visto que 
o órgão ainda não tem sede 
própria, havendo assim 
mudança de endereço por 
algumas vezes, dificultando o 
atendimento as comunidades. 

Apesar das dificuldades 
enfrentadas, destaca-se, a 
propósito, o trabalho positivo 
que o órgão conseguiu fazer. 
Como por exemplo: criação da 
Casa de Passagem e a Guarda- 
Mirim, que serve de retaguarda 
para as ações do Conselho 

Tutelar, como políticas de 
atendimento. 

A direção do Conselho 
informa, no entanto, que só isso 
não é o suficiente. "E preciso 
que se faça cumprir o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), respeitando assim seus 
direitos como cidadãos", 
observa. 

O Conselho pondera que 
diante de tantas dificuldades e a 
falta de interesse dos órgãos 
que tem o dever, obrigação para 
com o órgão a saída foi a ajuda 
de terceiros que 
compreenderam e 

corresponderam com as 
dificuldades, solucionando de 
imediato alguns problemas 
existentes. Ou seja: Francisco 
Almeida (Armazém Paraíba), 
Manoel Cecílio (jornalista),Dr. 
Jadiel (promotor público), 
Carlinhos Amorim (vereador), 
Unidade Integrada Urbano 
Rocha (alunos e professores), 
Sr. Osvaldo (morador do bairro 
Imigrante), Secretaria de 
Educação do Município, Dr. 
Agostinho Noleto (secretário 
de Educação do Município), 
Polícia Militar (3o BPM, 
localizado em Imperatriz) 

Ocorrências registradas 

Conselho Tutelar de Imperatriz 
Em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescei 

Ocorrências Registradas: 
Crianças/Adolescentes desaparecidas 
Crianças/Adolescentes rebeldes 
Crianças/Adolescentes maltratadas pela família 
Crianças/Adolescentes maltratadas pela sociedade 
Crianças/Adolescentes que saíram de casa 
Crianças/Adolescentes de outra comarca (fuga) 
Crianças/Adolescentes de Imperatriz era outra comarca 
Adolescentes de Imperatriz preso em outra comarca 
Crianças/Adolescentes raptadas em outra comarca 
Crianças em situação de risco 
Crianças/Adolescentes espancadas 
Crianças/Adolescentes perambulando pelas ruas 
Adolescentes expulso da escola 
Conflito entre professores/alunos 
Conflito de interesse 
Ameaça de morte 
Adolescentes expulso de casa 
Adolescentes infratores 
Agressão física 
Adolescentes na prostituição 
Crianças/Adolescentes aliciadas para o uso de entorpecentes 
Uso de entorpecentes 
Crianças infratoras 
Crianças esmolando 
Crianças grávidas 
Adolescentes grávidas 
Apreenção ilegal de adolescentes 

29 
52 
38 
02 
18 
47 
09 
01 
07 
10 
20 
18 
09 
09 
23 
08 

02 
14 
08 
01 
03 
18 
03 
02 
02 
04 
02 

Adolescentes sem documento 
Exploração no trabalho pela família 
Adolescentes em cárcere privado 
Tetenção de documento escolar 
Repetência escolar 
Criança acidentada deixada em hospital 
Adolescente lesada pelo patrão 
Criança de outra comarca morta em hospital 
Criança defamada pelo vizinho 
Criança doada a outra família sem permissão do pai 
Crianças/Adolescentes encaminhando à psicóloga 
Crianças/Adolescentes encaminhado à clinica psiquiátrica 
Abandono intelectual 
Crianças/Adolescentes encaminhadas à escola 
Crianças encaminhada ao PROMANA 
Abandono material 
Abandono familiar 
Adolescentes apreendidos descumprindo as, portarias do juizado da 

Juventude 
Homicídio causado por criança 
Adolescente vítima de rapto e abuso sexual 
Conflito familiar 
Adolescentes com DST 
Exploração juvenil de adolescente de Imperatriz em outra comarca 
Adolescente envolvido com gang 
Atendimento médico a criança de outra comarca 
Negligência materna 
Transferência escolar ilegal 
Adolescente estnipada 
Conflito trabalhista 
Adolescentes com família subatituta 
Crianças abandonadas pela mãe 
Adolescentes de outra comarca abandonado pela família em Imperatriz 

02 
02 
02 
01 
01 
(1 
01 
01 
02 
<9 
02 
02 
06 
58 
03 
03 
Kl 

Infância e 
58 
01 
03 
03 
01 
a 
01 

• 01 
Cl 
01 
02 
01 
01 
03 
02 
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^noftafiontattclo. 'Vace ÍÜf 721-5687 

Adolescentes fora da escola m 
Criança sem família ia 
Adolescentes com vandalismo ca 

Criança no trabalho noturno ia 

Reuniões: 

Escolas» 

Peelro Ferreira de .Alencar 02 
Madalena de Canossia 02 
Moreira Neto (B 

Correspondência: 

Ofçicios emitidos» 73 
Ofícios recebidos» 33 
Representação ao Ministério Público 112 
Notificações 5o 
Termos de responsabilidade 84 
Sessões do Conselho Tutelar 6ó 

Doações: 

Secretaria de Educação 
Unidade Integrada Urbano Rocha 
Manoel Cecílio 

Com bustlvel: 

Armazém Paraíba 
Dr. Jadiel 
Carlinhos Amorim 
Sr. Osvaldo 

Carro: 

Polida Militar 

ROTEIRO PARA I.EGA1.17ACAO DF. OBRAS E 
rONrESSÁO DE I.IGENGAS NA SECRETARIA    

ESTRI m IRA DA RREFE1TIIRA Ml TNIGIPAI.DE 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

— O interessado em construir ou reformar seu imóvel deverá preliminarmente 
procurar um técnico habilitado (Engenheiro ou .Arquiteto) o qual desenvolverá os pro- 
jetos necessários, de acordo com as normas exigidas, o desejo do cliente, e também 
o orientará acerca da legalização do CRE.A 

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

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

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

tos e taxas — 24 horas 
— Expedição do Alvará — 24 horas 
EXPEDIÇÃO HABITE SE 
.Após a conclusão das obras, e de acordo com os projetos aprovados, o cüenli 

se. dirigirá ao INSS para dar baixa na obra e, de posse da ÇND, solicitara a liberação do 
HABITE-SE a qual será feita após a vistoria pelos técnicos da Secretaria de Infra- 
Estnitura. 

PRAZOS 
— Vistoria— 24 horas 
— liberação do habite-si 24 horas 
CORTE DE RUA PARA LIGAÇÃO DE AGI A E ESGOTO 
O cliente interessado na obtenção deste serviço se dirigirá a CAI,MA para solici- 

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

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

imóvel na Secretaria de Infra-Estrutura, a qual consultará o cadastro imobiliário e vistoriará o 
imóvel para a definição do "NÚMERO" e posterior emissão da certidão. 

PRAZOS 
— Aprovação do cadastro imobiliário — 24 horas 
— Vistoria para definição do número — 24 horas 
— Pagamento das taxas e liberação da certidão — 24 horas 
.ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS, CAPELAS E .MAUSO- 

LÉUS 
O interessado na construção de TÚMULOS, CAPELAS E MAIJSOLÉUS, em cemitérios 

públicos, soBdtara a Hcença mediante a apresentação da Certidão de ()bito e do endereço da 
cova a ser b ene lidada, que ê fornecido pelo administrador do cemitério. 

Quaiipier cidadão poderá Bvrevemente fazer a soBdtação, e escolher quem melhor lhe- 
atenda para execução dos serviços, não existindo, portanto, credenciamento ou empresas 
e-X'-Kisivas para tal finafidade. 

PRAZOS 
— Confirmação do endereço da cova — 24 horas 
— Expedição de-, imposteis e, taxas — 24 horas 
— Exjx-dição de Alvará — 24 horas 

Da. /"e^;723-1^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Horárío cJe Verão termína à 

meía^inoíte d este sÁbAdo, 1 5 

Instituindo com o objetivo de reduzir o consumo de energia 
elétrica nas regiões atingidas pelo sistema, termina à meia- 
noite deste sábado (zero hora de domingo), o Horário de Verão, 
iniciado dia 5 para o dia 6 de outubro do ano passado. Nos 
Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e no Distrito 
Federa], além da Bahia, Alagoas, Sergipe e Tocantins, os 
relógios foram adiantados em uma hora durante a vigência do 
HV. Hoje, nessas regiões os relógios serão 
"atrasados"novamente em uma hora, a partir da meia-noite, 
voltando ao horário normal. O Maranhão, mais uma vez, não 
foi incluído no HV, mas sofreu suas influências, principalmente 
em relação à programação das redes de rádio e tv, no setor de 
transportes interestaduais c no funcionamento dos bancos. 

IpVA 

O Ipva/97, cujo calendário de pagamento deveria ser 
iniciado hoje, 15, começará a ser recolhido nas agências do 
Banco do Estado do Maranhão (BEM) a partir da próxima 
segunda-feira, 17. 

Detalhes amanhã. 

Mercado 

Financeiro 

PoüpAINÇA 

Hoje  1,27% 

Ontem      1,27% 

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

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MurdcipAl) 

JANEIRO/97  R$9 11 

UPC 

RS R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.08 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial   R$ 1,04 

Cotações de Ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 14-02-97 

RS  11,57. 

SaIárío Míinímo 

Fevereiro/97  R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97 R$ 7,66 

OFerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 
AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 
1400. 

Empresárío do ANO 

No final de uma entrevista concedida a este colunista para a 
Secretaria de Comunicação e Cultural (comandada por Edmilson 
Sánches), o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Imperatriz (GDL), Roberto Cassimiro Dias, expressou para 
"informar especiais" a sua opinião sobre o projeto da Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz sobre a criação do troféu 
"Empresário do Ano". 

Confira na edição de amanhã, o que Roberto Cassimiro pensa 
a respeito. 

// 

IpVA ATRASAdo 

f 

Aniversariantes (ACII) 

* Wendi R. Guimarães (Casas 

Novo Mundo) 

* Elissandra SAles Araújo 

(Frigobar) 
* Augusto Alves Teixeira Jf. 

(Irmão Teixeira) 

: ; \l ( Aniversariaram ontem e 

recebem, embora tardiamente, 

/ / os parabéns e os votos de 

muitas felicidades da ACII e 

do FEITO À MÀO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa feijoada neste 

sábado). Na av. Getúlio Vargas, esquina c/ a rua 

Alagoas-centro. Fone: 721-3565. 

do novo aparelho prende-sr ao fato de que "o dia, 
feito por ultra-som e não por radiologia convencioai 

Os fones para consulta são: 721-2187 (Sta. Terei 
6815 (Consultório). 

Vale o registro. 

Imprensa em teIa" no EmLíra 

O secretário da Comunicação e Cultura, Edmilson Sanches, 
comanda neste sábado à noite no Cine Timbira, as ações em 
torno do projeto "A Imprensa em Tela", com exibição do segundo 
filme da série Dustin Hoffman, liderando o elenco, retrata a 
investigação do caso Watergate, o escândalo que levou à renúncia 
do presidente Richard Nixon, na década de 70, nos Estados 
Unidos. 

Visando oferecer um maior conforto aos participante, o 
secretário Edmilson Sanches firmou acordo com a direção do 
Cine Timbira. 

Vale agora a sua presença. 

Você está com o Ipva do seu veículo atrasado? Procure 
informações junto ao Escritório CONTAF - Contabilidade e 
Assessoria Fiscal, ali na rua João Lisboa, 746 (próximo ao 
Timbira). 

A contabilista Graça Bezerra vai lhe orientar sobre a quitação 
do seu Ipva atrasado, além de calcular o valor do imposto a ser 
pago este ano, de acordo com a natureza do seu veículo. 

O fone é: 722-1034. 

ModERNO EQüipAMENTO 

O Hospital Santa Tereza acaba de colocar em funcionamento 
o mais novo e mais moderno equipamento para diagnóstico de 
osteoporose por ultra som, só havendo um outro similar em São 
Luís. 

O equipamento serve para diagnóstico de osteoporose e risco 
de fratura. Mede e quantificação e a flexibilidade óssea através 
do ultra som, por meio de método inócuo podendo o exame ser 
feito por gestantes, "tantas vezes seja necessário", revela a Dra. 
Ricardina Casanova , responsável pelo comando deste 
equipamento de última geração. 

Médica, especialista em ginecologia, obstetrícia e ultra- 
sonografia, Dra. Ricardina Casanova (esposa do Ürologista 
Gilson Otávio Soeiro Casanova), revela também que a vantagem 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital São 

Rafael (1713); PEDIATRIA Mater Clínica 

(723-2403) OBSTETRÍCIA: Hospital Regio 

nal Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 

ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): Clínica de 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento: FARMACIA DO ZEZÉ, na 

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

clientes e amigos, muito sucesso. 
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Já está nas bancas via Dinapi, a edição de fevereiro 
da revista masculina Playboy, trazendo como 
destaque entre tantas mulheres bonitas, a 
estonteante Luciana Botelho, irmã caçula da 
modelo mais famosa do Brasil: Luiza Brunet. Na 
entrevista, uma conversa franca com a estrela 
recordista de vendas de Playboy sobre os 
bastidores da vida de modelo, sexo, drogas, 
assédio e, é claro, Ayrton Senna. Adriane Galisteu 
conta como foi a sua primeira vez com o saudoso 
tricampeão mundial de Fórmula-1. Outros 
destaques: A lingerie que revela a nudez de Mairá 
Rocha, Rosana Muniz, Sbirley Miranda, Luciana 
Pereira... Dez gatas se despem sob o sol das 
Bahamas; Escolha a melhor bunda do Brasil; 
Carnaval - A intimidade da Mulata Globeleza; 20 
perguntas para Ivete Sangalo, a musa da Banda 
Eva; A magia do Olodum. E muito mais. 

?! Humor 

Joãozinho pergunta à mãe: 

- Mãe, como foi que eu vim ao 

mundo? 

- Bem... uma cegonha trouxe você., 

- Ah, é? E o papai? 

- O seu pai veio de um ovinho da 

páscoa. 

- Hum... E o vovô? 

- O seu avô veio dentro do saco do 

Papai Noel. 

-Ih, mãe... ninguém transa nesta 

família? 

(Playboy/Dez/93). 

«? 

Materiais para 
/' Vi/?/7h j/J escritório, escolar, 

- ^ \AS.lAAJs bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14po 
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. j SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO 1J0A'[ 

Clinica Lab. e Pet Seis- 

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

Rua Simplício Moreira, 

7-... - , 1478, Centro. Cx. Postal, ; Lt^moçao em ç-.pel reportei (r.od 400) R$ 6,00 ^ r. 00, ' 

; ma) papei repórter (tipo) R$5.70 (resma) ' P' 65-90 - 490 - 
Imperatriz-MA 

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 
URMV/TO - Ü204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Marly Abdala recebe Eurípedes Batista 

João Lisboa poderá ser incluído no programa "Esporte Solidário", que visa benefeciar menores 

m »^MB8g8888S8BgS:a 
Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Visita I 
Importante a visita do 

secretário da Sede] da vizinha 
cidade de João Lisboa. 
Eurípedes Batista, que esteve 
reunido com a secretária geral 
do Desporto do Maranhão, 
conforme informações de 
seus assessores, achou 
proveitoso o encontro. A 
inclusão do Município de João 
Lisboa no programa Esporte 
Solidário depende somente da 
boa vontade da secretária, que 
se mostrou bastante 
interessada em indicar a 
cidade da gameleira para 
participar do projeto, que visa 
beneficiar cerca de 3 mil 
crianças. 

Visita II 
O prefeito Sálvio Dino irá 

tentar ser recebido pelo 
ministro dos Esportes, Edson 
Arantes do Nascimento 
(Pelé). A informação è do 
próprio prefeito, que espera 
levar um projeto detalhado 
visando a construção de um 
Complexo Poli-esportivo na 
'Terra da Gameleira". Sálvio 
Dino disse ainda que o 
complexo seria em área 
apropriada para a construção 
na Cidade de Nova. 

Cavalo de Aço 
0 Cavalo de Aço vem 

treinando firme visando o 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 1997. O diretor 
de futebol WiUiam Marinho já 
iniciou os acertos financeiros 
com os jogadores e comissão 
técnica. De acordo com as 
informações do próprio 
diretor, vai ser difícil acertar 
com a moçada, uma vez que 
eles estão pedindo muito alto 
para assinar o contrato com o 
mais querido. 

Tocantins 
No Tecão Maravilha é só 

expectativa. De acordo com as 
informações, a diretoria irá 
realizar uma peneira no 
Centro de Treinamentos 
Salgado Filho com os 
jogadores na faixa etária de 17 
à 25 anos. A intenção da 
diretoria, a princípio, é montar 
um time caseiro. A peneira 
será realizada sábado e 
domingo no CTSF. 

Permanece 
O técnico Batatinha 

permanece no comando 

técnico da equipe. Na peneira 
que será realizada neste 
sábado e domingo o treinador 
estará comandando a moçada 
a fim de montar uma grande 
equipe prata de casa para as 
disputas do Campeonato. O 
Tocantins Esporte Clube 
deverá fazer sua estréia na 
competição no dia 09 de 
março, no Estádio Municipal 
Frei Epifânio D'Abadia, 
contra a equipe do BEC — 
Bacabal Esporte Clube, atual 
campeão do Estado. 

Seletivo 
O seletivo promovido pela 

Liga Imperatrizense de 
Desportos, todos os anos 
deverá iniciar no próximo 
final de semana. De acordo 
com o secretário Vicente 
Fraz, as inscrições estão 
abertas desde a última 
semana e até agora poucas 
equipes procuraram a Liga 
para a devida inscrição. As 
duas equipes que 
conseguirem chegar a final da 
competição terão vagas 
garantidas no Campeonato 
Amador da Primeira Divisão 
de 97. O Campeonato deverá 
ter a participação de 18 
equipes. 

Apil 
A equipe da Apil Futebol 

Clube, que fez uma boa 
campanha no Campeonato 
Amador do ano passado, foi 
convidada a participar do 
Campeonato Amador da 
Primeira Divisão, assim 
como foram convidados 
também a Sociedade 
Esportiva Janduí e Sena — 
Sociedade Esportiva Nobre 
Armações. 

Municipal 
O Estádio Municipal Frei 

Epifânio D'Abadia receberá 
na próxima semana um 
tratamento mais especial. De 
acordo com o diretor de 
futebol Pedro Faustino, 
todos os pequenos serviços, 
bem como a limpeza das 
arquibancadas, vestiários e o 
próprio gramado serão 
reparados. Pedro Faustino 
disse à reportagem que até 
o momento não recebeu 
nenhum convite por parte 
dos presidentes de clubes 
profissional local para 
participar da diretoria. 

Loteria Esportiva 
Concurso 162 
Jogo 01 — Palmeiras/SP x P. Desportos/SP 
Jogo 02 — Corinthians/SP x Mogi-Mirim/SP 
Jogo 03 — Santos/SP x Juventus/SP 
Jogo 04 — União S. João/SP x S. Paulo/SP 
Jogo 05 — Guarani/SP x América/SP 
Jogo 06 — Sao José/SP x Botafogo/SP 
Jogo 07 — Rio Branco/SP x P. Santista/SP 
Jogo 08 — Inter/RS x Caxias/RS 
Jogo 09 — Juventude/RS x Grêmio/RS 
Jogo 10 — Guarani/MG x Cruzeiro/MG 
Jogo 11 — Uberlândia/MG x Atlético/MG 
Jogo 12 — Coritiba/PR x Fco. Beltrao/PR 
Jogo 13 — Atlético/PR x Paraná/PR 

A convite da Secretaria de 
Desportos e Lazer do Estado, 
na pessoa da secretária Marly 
Abdala, o secretário da Sedei 
em João Lisboa, Eurípedes 
Batista, esteve em São Luís em 
uma importante reunião com a 
secretária regional do 
Desporto. 

O convite foi feito ao 
prefeito Sálvio Dino quando da 
sua estada em São Luís 
recentemente, onde teve um 
encontro com a governadora 
do Estado e políticos ligados a 
Região Tocantina, no sentido 
de adquirir verbas para seu 
município. 

Como sempre foi um 
destaque regional no esporte 
como prefeito, Sálvio Dino 
enviou dois representantes da 
Sedei, Eurípedes Batista e José 
Augusto, para discutirem com 
a secretária de Desportos do 
Maranhão, Marly Abdala. 
assuntos relacionados ao 
programa "Esporte Solidário". 

De acordo com Eurípedes 
Batista, o programa visa 
beneficiar cerca de 3 mil 
crianças na faixa etária de sete 
a catorze anos, em diversas 
modalidades esportivas. 

Com este projeto, a cidade 
de João Lisboa dará um passo 
importante para o 
desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, que através do 
esporte irão ganhar uma base 
para ser cidadão no futuro e 
que até mesmo possa 
representar a cidade em outros 
Estados através do esporte. 
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O prefeito Sálvio Dino 
pretende nos próximos 

dias visitar o ministro dos 
esportes Edson Arantes 
do Nascimento (Pelé), 

levando um projeto 
detalhado visando a 

construção do Complexo 
Poli-esportivo da Cidade 

Nova em João Lisboa. O 
prefeito disse à 

reportagem que a 
construção do complexo 

será a realização de um 

grande projeto para a 

juventude joãolisboense e 

até mesmo de outras 

cidades que precisarem 

usar o complexo. A maior 
praça esportiva de João 

Lisboa, o Estádio 

Cafeteirão, continua 
fechado para 

recuperação. Enquanto 

isso o futebol de João 

Lisboa, que ainda não tem 

planos para o campeonato 

local permanece parado. 
Somente os peladeiros 

estão se movimentando 

no campo da Rua Nova. 

ve em São Luís 

Pratas da casa estão pedindo alto 

Diretor do Cavalo de Aço está tendo dificuldades para aceitar com os jogadores 

. Como aconteceu nos anos 
anteriores, os dirigentes do 
futebol profissional local sempre 
acabam tendo que recorrer aos 
grandes clubes do Sul do País. 
Em recente contato com o diretor 
da Sociedade Atlética Imperatriz, 
William Marinho, ele afirmou à 
reportagem que está 
encontrando dificuldades para 
acertar com os jogadores prata 
de casa. 

De acordo com as 
declarações do diretor do clube, 
os boleiros de Imperatriz estão 
pedindo acima do teto do clube, 
o que dificulta bastante as 
negociações. William Marinho 
pretende levar o problema ao 
diretor-presidente Conor Farias 
ainda hoje, no sentido de que ele 
tome conhecimento do problema 
e defina a situação. 

O veterano Duílio, por 
exemplo, que recebia um pouco 
mais de três salários no futebol 
do Tocantins, está pedindo o 
dobro para vestir a camisa do alvi- 
rubro. Alencar é outro que 
prefere mostrar seu bom futebol 
ganhando um baixo salário lá fora 
do que defender as cores das 
equipes local. Segundo o jogador, 
lá fora ele é visto para todo País, 
e citou o caso do Kaburé, que 
poderá ser seu novo clube, que 
enfrenta na próxima semana a 
equipe da Portuguesa-SP, vice- 
campeào do Brasileirão de 96. 

rnSÊKmU 

11 

mmmÊm 

Sociedade Atlética Imperatriz poderá recorrer a jogadores do Sul do País 

Treinos 

Ontem aconteceu o último treino da semana. O técnico Isnad Antonio já está 
preocupado, uma vez que até o momento não foi definido a contratação dos jogadores 

de fora e o impasse com os jogadores prata de casa poderá vir atrapalhar o 

desenvolvimento da equipe dentro do próprio campeonato. 
O volante Kleber (Itinga), deverá se apresentar na próxima semana. O jogador 

esteve na manhã da última quinta-feira com o diretor de futebol do clube e confirmou 

sua presença no coletivo da próxima segunda-feira. 
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PENALTY 
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Camisa UMBRO CBF 1-265 
r$ S2,00 à vista ou 3 cheques 

I 7,34 sem juros 

MEDIDOR DE 
* Pulsatõo 
* Calorias 
* Tempo Esteira 

Ergométrica 
LUDMS 

ELETRICA 

R$739, O O 
à vista ou 30X 

R$ ,80 

por mês 

ou 4 cheques 

de R$ 184,75 
sem juros 

Mod m-35 YASHICA 

Maquina 
Fotografita 

YASHICA 

r$ 89,oo 
à vista ou 

12X 

R$ M qj ,90por mês 

eu 5 cheques de R$ 19,90 

m ** 
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Bola PENALTY DE VOLLEY 
MG 5000 

Chuteira 
PENALTY 

Arsenal 

PÊNAUY 

A nr 

RSS5,00 : Rf27,00 
0- 

à vista OU ' ^ vista ou 
3 cheques de R$ 18,33 | ou 3 cheques de R$ 9,00 

sem juros juros 
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Sandalia 
UMBRO , 
Flamengo 1 

RS 79,90 I 
à vista ' 
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Tênis 
ADIDAS 

STRATEGY 

RS 66,00 
_ à vista ou 

ou 3 cheques de R$ 22,00 
sem juros 

■Q 

CNintendo) 

Robo Nintendo 
Interativo! -XL 

O ROBÔ QUE 
PENSA E FALA 

RS 79,00 
à vista ou 12X 

9,90 

eu 5 cheques 
de R$ 17,80 

GIOVANI 

€9 VÊStCI 

Gian & Gíovani 
DOSE DUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

CKQM 

Cara Ma luta 
CROW 
RS 24,0O 
à vista ou 
eu 3 cheques 
de R$ 8,00 
sem jures 

Cartucho 
para Video 
Game 
NINTENDO 
A PARTIR 

DE RS 8S,00 à vista 

TV LOVESONGS 
As canções 

Super Românticos 
da Televisão 
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PINDUCA 
A Seleção de Ouro 

do Rei dg 
CARIMBO 

CoOM 

Boneca 
Trancinha 
CROW 
Rf 22,00 
à vista ou 
eu 3 cheques 
de R$ 7,34 
sem juros 
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Ofertas válidas ali 07/112/97 nu enquanln durar o estoque. Plano Carnel I2X (/+//) juros de 8% a.m. 311X (1+29) juros de 8% a.m. PlanoCheque SX( 1+4) juros de 6% a.m. 
Planos parcelados com ou sem entrada, pagamento de 30 em 30 dias. CMP/Nilson. 

Internet: http://wwwAntermarxom.br/liliani 


