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Roseana Sarney toma decisão que vai atrapalhar o futebol profissional de Imperatriz 
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O prefeito Ildon Marques, comandante Diógenes Dantas 
e Agostinho Noleto, assinando termo do convênio da 

Escola Duque de Caxias 

POLÍTICA CIDADE 

A Prefeitura de Imperatriz e 
o 50° Batalhão de Infantaria de 
Selva (50° Bis) assinaram, 
sábado passado (21), às 8h, 
termo de convênio sobre a 
parceria acertada sobre a 
administração da Escola Duque 
de Caxias, antiga João Martins 
Neto, que tevê' o nome mudado 
para homenagear o patrono do 
Exército Brasileiro. 

Fundada em 1988, a escola se 
localiza no bairro Três Poderes 
e tem mais de duzentas vagas 
nos turnos matutino e 
vespertino. O 50° Bis assumiu a 
responsabilidade pela 
manutenção da Escola, a 
coordenação pedagógico- 
esportiva, a assistência médica 
e odontológica e o fornecimento 
de merenda escolar. 

O prefeito Ildon Marques 
lembrou, na ocasião, que "a 
escola pública, tanto estadual 
quanto municipal, já foi modelo 
de exemplo" e reparou que, 
"com o decorrer do tempo, os 
políticos que administraram 
esses setores deixaram que a 
situação se invertesse", para 
frisar em seguida que, "hoje, 
nossa missão é recuperar essa 
credibilidade, dando fim à. 
degradação e acelerando, com 
parcerias desse tipo, o processo 

de recuperação do ensino 
público". . 

Ildon Marques também 
apelou para outras instituições 
quanto à necessidade de 
iniciativas como a do comando 
do 50° Bis. 

O comandante Diógenes 
Dantas Filho, manifestou, por 
seu turno, a sua satisfação pela 
responsabilidade assumida e 
declarou-se confiante na 
capacidade do 50° Bis de 
cumprir a sua parte no programa 
de valorização do ensino 
desenvolvido pela Prefeitura. 

A assinatura do convênio 
ocorreu após o hasteamento das 
bandeiras do Brasil, Maranhão 
e Imperatriz e a execução do 
Hino Nacional pela banda de 
Música do Município. Em 
atenção a convite do prefeito 
Ildon Marques, testemunharam 
a assinatura o presidente da 
subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, José 
Clébis dos Santos, a promotora 
Márcia Moura Maia, o 
subcomandante do 50° Bis, 
tenente-coronel Daladier 
Barros. Após o ato de posse, as 
autoridades presentes foram 
convidadas a conhecer as 
instalações da unidade de 
ensino. 

A governadora Roseana 
Sarney decide não apoiar ofutebol 
de Imperatriz. Numa ação 
considerada arbitrária pelos 
desportistas locais, a chefe do 
Poder Executivo estadual 
determinou ao Sistema Mirante 
de Comunicação de Imperatriz de 
fazer a veiculação de quaisquer 
notícias sobre a Sociedade Atíélica 
Imperatriz, o Cavalo de Aço. 

Segundo os desportistas da 
cidade, a medida de Roseana 
Sarney tem como meta principal 
prejudicar o íútebol profissional 
local, beneficiando, assim, o 
município de Balsas e São luís, 
que estão com equipes 
participando do Campeonato 
Maranhense, versão 97. Foi uma 
espécie de represália ao time que 
hoje é presidido pelo 
apresentador Conor Farias, 
diretor-superintendente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. Falado sobre o 
assunto, ele chegou a afirmar 
que a governadora pode até 
autorizar o Sistema Mirante de 
Comunicação a fazer críticas 
contra a sua pessoa, "mas não 
contra o Cavalo de Aço". 
Página 3A. 

■ Nacionais 

Lauro 

elogia 

eleição para 

presidência 

O senador Lauro 

Campos (PT-DF) 

elogiou a maneira 

democrática como se 
deu a recente eleição 

para a presidência do 

Senado, disputada, a seu 

ver "por dois candidatos 

com grande respaldo 

eleitoral". Ele lembrou 

que há dois anos, "ao 

chegar como um 

calouro na vida pública", 

sentiu-se na obrigação 

de concorrer ao cargo, 

para romper a tradição 

de candidato único, 

"muito ao gosto dos 

governos ditatoriais de 

esquerda ou de direita". 

Lauro Campos disse 

que desde o início sabia 

não ter a menor chance 

de ser eleito, até porque 

inscreveu-se poucas 
horas antes do pleito, 

mas não se arrependeu 

da iniciativa. 

Presidente do STJ destaca 
potencial da Ferrovia Horte- 

Syf 

Ildon Marques defende a 
construção da Ferrovia 
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Sr. Editor: 
Estou acostumado a 

passar por dificuldades, 
pois nunca fui rico, o que 
significa que sempre 
houveram muitas coisas 
que eu gostaria de ter, mas 
nunca pude comprar. Mas 
a minha atual situação é 
pior que qualquer outro 
momento difícil que eu já 
tenha atravessado. Estou 
com mais de 50 anos de 
idade e não tenho 
escolaridade. Na minha 
época de jovem, era muito 
difícil ter acesso a uma 
escola, não é como hoje. 
que tem tantas facilidades. 
Por isso, as minhas 
profissões são pescador e 
vigilante. Estou 
desempregado a cinco 
meses e minha família está 
passando por sérias 
dificuldades. Não consigo 
arrumar emprego como 
vigilante, pois quando 
encontro uma vaga, os 
empregadores pergunlam 
qual o meu grau de 
instrução, quando digo que 
não tenho escolaridade, 
dizem que eu não sirvo 
para o cargo, que só estão 
empregando quem tenha 
estudo, já tentei o meu 
outro ofício, que é o de 
pescador, como já falei, 
mas não dá para sustentar 
a minha família, estou 
sobrevivendo as custas de 
dois filhos, um de 19 e 
outro de 18 anos, mas o que 
eles ganham também não é 
muito, e eu não posso 
esperar que meus filhos 
tirem das goelas para dar 
para mim, que era quem 
tinha que estar dando para 
eles, mesmo porque o mais 
velho tem a mulher e um 
filho para sustentar. Eu 
tenho a minha esposa, que 
me ajuda fazendo unhas. 
Mas o ganho é pouco e 
lenhos mais três filhos 
pequenos, que ainda não 
têm idade para trabalhar. 

O que eu quero pedir é 
para as pessoas que lerem 
esta carta me dêem uma 
oportunidade de trabalho, 
não estou pedindo que me 
ajudem de outra forma, 
senão me dando um 
trabalho digno de onde eu 
possa tirar o sustento para 
minha família. 

Antonio Ferreira 
Bairro Bom Sucesso 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

reclamar da falta de 
atenção com que os 
carroceiros do Setor 
Mercadinho trafegam com 
seus veículos, não 
respeitando os motoristas 
de automóveis, que são 
obrigados a fazerem 
verdadeiros zigue-zagues 
para desviar das carroças, 
estacionadas ou trafegando 
pelo meio da rua, e muitas 
vezes sem respeitar mão ou 
contramão. Respeito a 
profissão de cada ser 
humano, desde que seja 
honesta, estou reclamando 
simplesmente da forma 
como conduzem suas 
carroças. Pediria aos 
carroceiros que tivessem 
um pouco mais de respeito 
pelos outros no trânsito. 

Manoel Carvalho 
Setor Mercadinho 

■ Alfabetização musical 

O abe do dó-ré-mi 

Um jeito fácil de introduzir pessoas de todas as idades à 

escrita musical é aplicado em escolas públicas e junto a 

grupos de adultos 

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

Apesar de usar técnicas 
modernas, os autores do PAM ( 

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

Para adultos o curso é 
atraente, até mesmo pela 
rapidez. Com aulas duas vezes 
por semana torna-se possível ler 
v escrever, em um ano e meio, 

1. Cantar afinado 2. O pulso 

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

4, Identificar 

Perceba se as 

sílabas que você está 

cantando são mais 

graves ou mais 

agudas. Uma maneira 

de se conscientizar 

dessas alturas é 

apontar para em uma 

coluna de números, 

como a do quadro - 

que vai do mais grave 

(1) para o mais agudo 

(5) - as alturas que 

você encontra 

enquanto canta. 

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

5. Escrever 

Utilize os números 

identificados no quadro 

4 (que corresponde às 

notas Mi, Fá, Sol, Lá, e 

Si) para escrevê-los na 

pauta. Ao escrever use 

as linhas e os espaços 

alternadamente, de 

baixo para cima e da 

esquerda para a direita. 

De tal forma que a nota 

1 (Mi) é escrita na 

primeira linha, a nota 2 

(Fá) no primeiro espaço 

um pouco à esquerda, e 

assim por diante. 

por exemplo a maior parte das 
canções dos Beatles, e uma 
infinidade de sucessos da MPB. 
Mas para os criadores do 
método, três professores e 
compositores paulistanos, 
Ricardo Breim, Hermelino 
Neder e Elisa Zein, o 
conhecimento da notação 
musical é ai)enas um passo para 
o que eles chamam de 
"musicalização": o 
desenvolvimento de uma 
sensibilidade estética e 
formação musical sofisticadas. 
E ao criar o PAM, estavam 
seguros de que a musicalização 
poderia vir a ser um biscoito 
fino a ser consumido pelo 
grande público. O que, se 
depender do ouvido e interesse 
musical do Brasil, tem tudo para 

vdar certo. 
André Singer 

3. Escrever 

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

6. Fundir tudo 

Agora você já está 

preparado para juntar a 

notação das alturas 

com a das durações. 

Trata-se de escrever os 

sinais rítmicos no 

quadro 3 nas linhas e 

espaços 

correspondentes às 

notas encontradas nos 

passos 4 e 5. O sinal ao 

lado que da nota Fá 

quer dizer que ela é 

sustenida, ou seja meio 

tom acima do Fá 

natural. 
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Cinema pioneiro 

de Imperatriz 

por Carlos Brito 
Professor 

O cine Muraquitã foi o primeiro cinema da cidade. 

A máquina era movida à lâmpada, depois a carvão. 

As fitas na maioria preto e branco, em seguida 

surgiu o filme colorido. 

Naquela época não havia diversão na cidade. O 

único divertimento era o cinema. Os filmes eram 

exibidos à tarde e a noite. Os preferidos da platéia 

Bang-bang e de Espada, depois os filmes de sexo. 

O dono da era o Sr. Leó e o operador Lúcio. 

Logo em seguida surgiram outros cinemas, como 

é o caso do cine Brasil (praça Brasil), que exibia 

filmes à máquina 16 mm movida à lâmpada de 16 

velas e energia. As projeções de maior destaque: 

Bang-bang, Espadachim, filme amoroso e por último 

policial. Um filme que revolucionou a telinha: 

"Romeu e Julieta" que fazia o espectador chorar. 

Depois apareceu o cine Celimar, localizado na 

mesma praça. De início foi uma briga acirrada entre 

as casas cinematográficas. Mas o cine Brasil ganhou 

a batalha, permanecendo por mais tempo. 

Com o desenvolvimento da cidade, surgiu o cine 

Marabá com máquina de projeção em 35 mm. Com 

dificuldades financeiras os outros fecharam as 

portas. Com a chegada da televisão na cidade, o 

público do cinema ia diminuindo essa foi a razão dc 

desaparecimento das duas casas. 

Cine Fides era um cinema de luxo, com poltronas 

na sala de exibição e com ar condicionado dava 

prazer se assistir um filme. A televisão talvez foi o 

maior empecilho para o fechamento do mesmo. 

O cine Marabá está resistindo, mas a platéia é 

pequena. Parece que também não vai agüentar por 

muito tempo, mesmo estando no centro da atividade 

e na avenida principal. 

O público de cinema não é consistente, porque 

se amasse a "sétima arte", com os pioneiros 

estariam vivos. E hoje só na lembrança de algumas 

pessoas que ainda revive aqueles momentos 

maravilhosos. 

Hoje, a casa cinematográfica de maior público v 

o cine Timbira que está tendo uma boa aceitação 

das pessoas que freqüentam aquele espetáculo. A 

cidade de Imperatriz precisa de incentivo cultural, 

para que não deixe morrer a única casa de 

divertimentos da cidade. 

A arte está no cinema. Por isso, a participação 

dos intelectuais, estudantes é salutar para 

engrandecer o veículo da cultura e do 

desenvolvimento. 

Utilidade Pública 25/02/97 
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Governadora proíbe Mirante de divulga» fiite! 

Sistema Mirante de Imperatriz desconhece campeonato profissional 

Medida atinge o "Cavalo de Aço" presidido pelo jornalista Conor Pires de Faria 

Côncavo & 

Convexo 

• V 

Conor Farias 

Bom 
dia 

governadora 

787 dias. Excelência, 
quando é que o governo do 
Maranhão do Novo Tempo 
vai realizar alguma obra 
aqui na Região Tocantina? 
A omissão do seu governo 
em toda a Região 
Tocantina é clara, qualquer 
um pode ver isso 
governadora. Nem mesmo 
uma visita a senhora se 
digna a fazer a nossa 
cidade. Imperatriz tem 
hoje o segundo maior 
colégio eleitoral do estado, 
e nem assim a senhora 
anuncia alguma obra. 
Então governadora, eu 
pergunto para a senhora. 
Quando é mesmo que o 
governo do Maranhão do 
Novo Tempo vai realizar 
alguma obra em 
Imperatriz? 

Haroldo 
Chagas 

X 
Luís Carlos 

Os médicos Luis Carlos 
Noleto, Vice-prefeito de 
Imperatriz e Haroldo 
Chagas, proprietário do 
Hospital Santa Maria, estão 
encaregados de implantar 
a municipalização da saúde 
no município de 
Imperatriz. Os dois 
receberam a missão 
diretamente do prefeito 
Ildon Marques de Souza. 
São 'dois profissionais 
competentes, que já 
começaram a visitar 
cidades onde a saúde 
pública já foi 
municipalizada, na busca 
de um modelo que venha a 
se adaptar a realidade de 
nossa cidade, são grandes 
profissionais da área 
médica, que saberão 
escolher o melhor para a 
população. 

Imperatriz. 
Cavalo de Aço 

de Plantão 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz está toda 
estruturada. O time já tem 
a sua disposição ônibus 
para transporte dos 
jogadores, dormitórios, 
refeitórios, alojamentos 
completos entre outras 
necessidades que dos 
jogadores e da equipe 
técnica que estão sendo 
atendidas. Tudo isso, para 
que a equipe esteja 
preparada o amistoso que 
marca a volta do Cavalo de 

Aço que acontece dia 09 de 
março no Estádio Frei 
Epifânio D'Abadia contra o 
Tocantins Esporte Clube, 
outro time que volta aos 
campos depois de uma 
longa temporada fora dos 
campeonatos. O Frei 
Epifânio vai ser pequeno 
para a quantidade de 
torcedores que irão 
comparecer ao clássico 
esportivo. 

Operação 
pente fino 

A p o 1 í t i c a da 
governadora Roseana 
Sarney continua deixando 
muito a desejar com 
relação a segurança 
pública, isso pelo menos no 
que se trata da Região 
Tocantina, mas 
especificamente, a cidade 
de Imperatriz. Faltam 
homens, viaturas, 
armamentos e etc, mas na 
hora de fiscalizar 
documentação de 
motoristas e veículos, na 
operação caça níquel, aí 
então não falta nada, em 
toda esquina tem uma blitz 
para fiscalizar os 
automóveis. Tudo bem, 
que a governadora mande 
realizar a operação caça 
níquel, mas que também 
mande realizar a operação 
caça bandidos, mas do que 
necessária na nossa região. 

Carnaval 
da JL 

A 5° edição do Carnaval 
do Lava Pratos, já 
tradicional na cidade de 
João Lisboa, está sendo 
aguardado com grande 
expectativa pelos foliões 
tanto de João Lisboa, 
Imperatriz, quanto das 
cidades vizinhas, que já se 
acostumaram a um dia de 
muito agito algumas 
semanas depois do 
carnaval oficial. Na 5° 
edição do Carnaval do Lava 
Pratos está sendo 
aguardado um público de 
aproximadamente 10 mil 
pessoas, que vão ter a sua 
disposição todo um aparato 
de segurança que contará 
com a presença da Polícia 
Militar, seguranças 
particulares e o tradicional 
banho do Corpo de 
Bombeiros sob o comando 
do Capitão Robério. Além 
disso, toda uma estrutura 
de som; são bandas, 
equipes e trios elétricos 
que farão a alegria da 
galera, e para manter o 
pique, muita Draft Beer 
gelada. 

A governadora Roseana 
Sarney determinou que o 
Sistema Mirante de 
Comunicação de Imperatriz 
deixasse de noticiar quaisquer 
matérias sobre a Sociedade 
Atlética Imi)eratriz, o Cavalo de 
Aço. 

A medida da governadora 
tem como objetivo prejudicar o 
futebol profissional da cidade, 
beneficiando o município de 
Bacabal e a capital do Estado, São 
Luís, que possuem clubes 
disputando o campeonato 
Maranhense de futebol 
profissional. 

O Palácio Henrique de La 
Roque não desmentiu que a 
indicação do jornalista Conor 
Farias tenha contribuído para a 
atitude do governo estadual. 

Torcedores do Cavalo de Aço 
e doTecão Maravilha reprovam 
a atitude do governo estadual. 
Ontem no Calçadão da Getúlio 
Vargas o Jornal Capital ouviu 32 
l)cssoas, apenas uma concordou 
com a atitude da governadora, 
trata-se da vendedora Maria 
Pereira Passos que disse: "esse 
negócio de futebol tem mesmo 
é que acabar", sentenciou. 

O comerciário Afonso de 
Sousa Melo disse que a 
governadora deveria deixar o 
Sistema Mirante divulgar -o 
futebol: "A governadora 
Roseana ainda nem visitou a 
cidade? Porque essa proibição?", 
questionou. 

Até o fechamento desta 
edição, a direção local do 
Sistema Mirante não tinha se 
pronunciado sobre a proibição da 
governadora. 
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Governadora Roseana Sarney prejudica o futebol de Imperatriz 

Opinião 

F alta do que fazer? 

A governadora Roseana 
Sarney tem a maior das 
facilidades para ser a desmancha 
prazer do município. 

Inteligente, a chefe do 
executivo estadual, sequer vem 
a Imperatriz. Mas, proibindo o 
Sistema Mirante de 
Comunicação de veicular 
notícias do futebol profissional, 
a governadora Roseana 
prejudica a imagem da cidade. 

■ Qualificação 

Conhecida nacionalmente 
como a capital brasileira da 
pistolagem, Imi)eratriz pretende 
retomar sua vocação para o 
progresso. 

No entanto, a chefe do 
Palácio I lenrique de La Roque é 
despreocupada em relação as 
questões de Estado. 

Para que planejar e cumprir 
um cronograma estratégico 
locantino? Para que repensar o 

desenvolvimento auto- 
sustentado de Imperatriz? Para 
que raciocinar nas formas de 
conseguir dinheiro com o 
objetivo de aixúar o município? 

Não! A governadora Roseana 
gasta seu tempo articulando mil 
formas de prejudicar o 
imperatrizense. 

E agora, a governadora faz o 
que parecia impossível. Manda 
a Mirante proibir a cobertura dos 

times de Imperatriz. Coisas de 
folhetim? Ou falta do que fazer? 

Na campanha eleitoral de 
1998, contudo, a governadora 
Roseana é candidata a reeleição. 
Deverá pedir o voto dos 
torcedores da Sociedade Atlética 
Imperatriz e do Tocantins 
Futebol Clube. A torcida 
resj jonderá à altura da tradição 
das duas agremiações. E 
esperar pra ver. 

Casa do Idoso inicia recadastramento 

Programação 97 consta de palestras sobre vários temas 

Secretaria do Desenvolvimento Comunitário prioriza atendimento ao idoso 

Iniciou ontem (24). no Centro 
de Convivência do Idoso (Casado 
Idoso), o recadastramento dos 
atuais membros, bem como o 
cadastramento de novos 
candidatos a participar da 
programação da entidade. 

A diretora da Centro, Nilza 
Siqueira, informa que a partir de 
agora as inscrições está aberto 
também para os idosos do sexo 
masculino. 

Os interessados devem 
procurar a Casado Idoso, na Rua 
Pará, 700, entre as Ruas Benedito 
Leite e Luís Domingues, no 
horário das 8h às 12h e das 14 
às 16h. 

Além de proporcionar melhor 
nível de consciência, ix>r meio da 
realização de palestras sobre 
diversos temas, o Centro de 
Convivência do Idoso oferece a 
oportunidade da prática de 

atividades manuais, recreativas e 
swiais. 

Dentre as atividades manuais, 
encontram-se cursos de 
confecção de bichinhos de lã. 
bonecas, crochê, bordados, 
arranjos de flores, prendedores 
de cabelo, reciclagem de papel, 
plástico etc. 

Podem participar o idosos 
que tenham acima de cinqüenta 
anos de idade. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Norte e Sul 

Presidente do STJ diz que ferrovia é uma solução maranhense 

Ferrovia vai reverter o processo de inchaço dos grandes centros 

Presente na solenidade de 
retomada da construção da 
Ferrovia Norte-Sul, o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Edson Vidigal destacou a 
importância da obra, não só para 
a região, como para todo o País. 
"Ela é a grande solução que o 
Maranhão tem a oferecer ao 
Brasil", declarou. O ministro 
entende que muitos dos 
problemas nacionais estarão 
resolvidos a partir da 
construção da via férrea. 

"Essa obra nos remete à 
questão da interiorização do 
País, pela inversão do fluxo da 
migração das pessoas que não 
precisarão mais buscar 
perspectivas de vida nas regiões 
metropolitanas do Sul, mas, sim, 
levando suas esperanças e sua 
mão-de-obra para a construção 
das dezenas de novas cidades 
que surgirão no Centro-Oeste 
brasileiro às margens da 
trajetória da Ferrovia Norte- 
Sul", concluiu. 

Recepção oficial 
Edson Vidigal veio a 

Imperatriz, sexta-feira (21), por 
ocasião do lançamento da pedra 
fundamental da retomada das 
obras de construção da 

■ ANO LETIVO 
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Ministro Édison Vidgal foi recepcionado, no aeroporto, pelo prefeito Ildon Marques 

Ferrovia Norte-Sul. No 
aeroporto local, foi 
recepcionado indo prefeito 
Ildon Marques e pelo vice, Luiz 
Carlos Noleto, e assessores. 

Acompanhado do prefeito 
Ildon Marques, do senador 

Edison Lobão (PFL-MA) e do 
presidente da Valec - 
Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A., Luiz Raimundo 
Azevedo, o ministro do STJ fez 
um percurso de seis 
quilômetros, num auto de linha 

(veículo utilizado para o 
transporte na manutenção da 
via), a partir da Estação 
Ferroviária de Imix ratriz, onde 
o trabalho fora iniciado dias 
antes, para conhecer parte do 
subtrecho em construção. 

Abertura oficial ratifica 

prioridade da educação 

O prefeito Ildon Marques 
reafirmou a prioridade da 
educação em seu governo, 
sábado passado, por ocasião da 
abertura oficial do ano letivo na 
rede pública municipal. "A 
educação deve ser prioridade 
tanto do poder público como da 
iniciativa privada e demais 
instituições", observou. "Se 
buscarmos caminhos 
diferentes, vamos encontrar um 
mundo diferente", acrescentou 
Ildon Marques, que também 
classificou os professores como 
"engenheiros da vida e 
construtores de gente". 

Abertura festiva 
() ano letivo da rede municiijal 

de ensino foi aberto durante 
uma grande festa no Ginásio de 
Esportes do Juçara Clube, com 
a presença de professores, 
supervisores e diretores de 
escolas, estudantes e pais de 
alunos, além de autoridades 
civis, militares e eclesiásticas. 

O evento constou de 
programação bastante instrutiva 
e diversificada, incluindo-se 
apresentações teatrais, de balé 
e capoeira, leitura de textos 
reflexivos, execução do Hino 
Nacional e manifestações 
pertinentes, com a participação 
de estudantes, evangélicos, da 
Banda de Música do Município 
e da Associação Cativos de 
Capoeira. 

A estudante Renata dos 
Santos, por exemplo, fez a leitura 
do texto O menininho, de autoria 
da escritora Helen E. Buckley, o 
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Várias autoridades participaram da abertura oficial do ano letivo das escolas municipais 

qual retrata um exemplo de 
atitude educacional própria da 
linha pedagógica 
sociocónstrutivista, adotada 
atualmente em todo o Brasil e 
definida como "fruto de um 
rigoroso planejamento" pela 
professora Helena Ayrcs, chefe 
de Gabinete da Secretaria da 
Educação. 

O prefeito, o vice-prefeito, 
Luiz Carlos Noleto, e o 
secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, receberam 
das mãos de três estudantes 
camisetas com a inscrição 
Educação - Imperatriz, eu 
acreditai, numa alusão ao slogan 
do governo Ildon Marques. 

A estudante Arlene Regina 
agradeceu, por sua vez, ao 
prefeito e ao secretário da 
Educação pela valorização do 
ensino público municipal. "Nós, 

crianças, não somos apenas o 
futuro do Brasil. Somos, sim, o 
presente - e vocês 
reconhecem isso, agora, 
qualificando nossa educação", 
comentou. 

Entre as autoridades 
convidadas, estavam o delegado 
George Miranda, 
representando a Diretoria 
Regional de Segurança Pública, 
o comandante do 50° BIS, 
Diógenes Dantas Filho, o bispo 
da Diocese de Imperatriz, Dom 
Affonso Felippe Gregory, o 
promotor Fábio Menezes de 
Miranda, o professor João Neto, 
do Centro Federal de Educação 
Tecnológica (Cefet), a 
professora Maria das Graças 
Viana Santos, da Subsecretária 
Regional de Educação, 
vereadores e secretários 
municipais. 

Em seu pronunciamento, 
Dom Affonso ressaltou que 
"professor é profissão" e 
"educação é vocação". Luís 
Carlos Noleto mencionou o 
pronunciamento da estudante 
Arlene Regina e cumprimentou, 
a propósito, o Ildon Marques 
pelo entendimento de que a 
educação é o mais importante 
para a cidade e o 
desenvolvimento do nosso 
povo. 

Ao declarar aberto o ano 
letivo, o prefeito municipal 
agradeceu, mais uma vez, ao 50° 
BIS pela parceria na 
administração da Escola 
Municipal Duque de Caxias 
(antiga João Martins Neto) e 
solicitou que outras instituições 
ou empresas façam o mesmo, 
em prol da educação 
imperatrizense. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Tráfego 
Crescente 

Virou moda pegar a Belém- 
Brasília aos sábados e 
domingos. O novo point 
mistura lazer e política num 
endereço que vai além dos 
clubes sociais, balneários e 
chácaras do Bananal e Senador 
Edison Lobão, antigo 
Ribeiràozinho. Trata-se da 
Fazenda de propriedade do sr. 
Ildon Marques de Sousa. Os 
churrascos tradicionalmente 
promovidos pelo prefeito de 
Imperatriz são prestigiados por 
número crescente de 
autoridades, homens públicos, 
líderes classistas e populares 
que, convidados ou não, 
aparecem em Sumaúma. 

Candidatura Posta 
Embora tenha mandato que 

vai até junho, o presidente da 
Avesma, vereador João 
Macedo, ultima preparativos 
para realizar no mês de março 
a assembléia geral que marcará 
a eleição da nova diretoria da 
Associação de Vereadores do 
Sul do Maranhão. Entre cerca 
de 700 parlamentares dos 41 
municij )ios suknaranhenses, já 
há um candidatável em plena 
campanha. Se depender de sua 
vontade e de manifestações de 
solidariedade já manifestadas 
por colegas, o próximo 
dirigente da entidade será o 
engenheiro Joel Costa(PRP), 
de Imperatriz. Costa tem um 
projeto de candidatura arrojado 
para mostrar aos legisladores 
da região e acredita que seu 
nome será aceito como futuro 
presidente da Avesma. 

Perguntinha 
O Fluminense conseguirá 

mesmo virar a mesa para não 
disputar a segunda divisão do 
futebol brasileiro? 

Educação 
Diretores das escolas 

municipais estão sendo 
nomeados para um mandato 
provisório que irá até julho. 
Segundo consta, em agosto, 
após o concurso público que 
definirá o novo jiessoal da rede 
municipal, haverá eleição direta 
em cada instituição de ensino 
para escolha dos diretores. 
Aproveitando a nomeação 
provisória, segundo uma fonte 
prefeitura], gente derrotada na 
eleição de 96 estaria tentando 
indicar e queimar nomes de 
diretores. O secretário 
Agostinho Noleto, com a 
experiência político- 
administrativa acumulada em 

anos de vida pública, deve está 
atento para evitar que critérios 
que não os da competência e 
eficiência influenciem nas 
nomeações. 

Câmara 
Na primeira quinzena de 

março, nas conversas que 
manterá com vereadores de 
sua bancada, o prefeito deve 
definir as bases do 
relacionamento que sua 
administração pretende manter 
com os parlamentares que lhe 
dão sustentação no Poder 
Legislativo. Se depender dos 
próprios, os 11 vereadores 
ildonistas atuarão em sintonia 
permanente com o Palácio 
Branco. O Poder sempre 
exerceu fascínio enorme sobre 
políticos profissionais - 
principalmente se estes 
exercerem mandatc 
parlamentares como o (.v 
vereador, em função dos quais 
recebem cobranças diárias por 
obras, serviços, cargos etc. 

Procad 
'Prefeitos tocantinos 

mostram-se interessados na 
prorrogação do convênio entre 
Universidade Estadual do 
Maranhão e Governo do 
Estado que viabiliza a 
ministraçào de cursos 
superiores para professores, 
cujo prazo de finalização está 
previsto para 1.999. Os 
mandatários tendem a 
reportarem-se à governadora 
Roseana Sarney pedindo*# 
extensão do convênio para seíP* 
respectivos municípios. Um 
dos mais preocupados com o 
assunto é o prefeito Vicente 
Ribeiro, de São João do Paraíso, 
que vê no programa a chance 
de qualificar educadores que 
não têm habilitação 
univrrsilária mas estão em 
salas de aulas do primeiro e 
segundo graus. 

Agora Vai 
As coisas nunca foram tão 

fáceis, No grupo chefiado pelo 
deputado Davi Alves hiiva, que 
postulará a reeleição, a 
tendência é que somente o 
vereador João Macedo se 
candidato a deputado estadual. 
Com apoio de João Silva, que 
como primeiro suplente está de 
olho em sua vaga na Câmara, do 
prefeito Daniel Silva, de 
Davinópolis, do ex-vereador 
Antonio Salgado e outros 
correligionários, Macedo figura 
como virtual favorito à conquista 
de uma vaga no PPB do senador 
Cafeteira. 

Barra Grande 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatnzense 
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Linda Veloso coment 

sociedade 

imperatrizense 
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Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Por um fio 
Chega de AÇAILÂNDIA 

uma informação dando conta 
de que a TV DIFUSORA pode 
fechar suas portas a qualquer 
lomento. Logo depois do 

carnaval a maioria dos 
funcionários daquela casa 
debandou. Parece que a 
afiliada do SBT naquela cidade 
anda mal das pernas e, como 
não poderia deixar de ser, o 
pessoal do batente resolver 
pegar outra onda. 

Na Mira 
ROSEANA VICENTINNI 

está de volta pra casa. A maior 
apresentadora de televisão da 
CIDADE DO FERRO poderá 
aparecer no vídeo, CANAL 10, 
em breve. Ela que passou pela 
casa há algum tempo atrás e 
estava na DIFUSORA de lá, 
retorna depois da revoada 
Açailandense. 

Céu e Terra 
Entre uma balada e outra eis 

que se ouve a conhecida voz dos 
tempos de movimento jovem. 
Intrigado p ouvinte olha o "dial" 
de novo. E a 100,3 mesmo. Não 

foi engano, não. É que agora a 
TERRA FM está mais perto do 
CÉU e PADRE ZEZINHO 
arrebenta nas paradas. Já 
pensou se a moda pega? 

Tá perdoado, irmão 
ZÉFIRINO disse que o 

DONI MADRUGA resolveu 
colocar PADRE ZEZINHO na 
parada pra se limpar com O 
Homem lá de cima. Segundo 
ZÉ, DONI teria sido um dos 
responsáveis quando o 
DENTEL tirou do ar uma 
RÁDIO COMUNITÁRIA 
pertencente a um Padre. 

Na redação 
Quem esteve nos visitando 

foram os amigos corpetes 
SALOMÁO FILHO (vice- 
prefeito de Ribamar Fiquene) 
e SAMBAIBA. SOMEBODY 

(sambarilove em mucuibês), 
deve entrar para as ondas do 
rádio brevemente. Sucesso aos 
dois. 

Fred Rico 
Meu amigo e irmão 

FREDERICO LUIZ está aqui, na 
redação, enquanto dedilho o 
teclado do Samsung - não sei 
quantos megabytes. GRUGER 
está instalando a INTERNETE 
aqui no CAPITAI.. Depois de dar 
sua importante contribuição ao 
colega EDMILSON SANCHES, 
na Prefeitura Municipal, FRED 
continua lado a lado com 
administração ILDON 
MARQUES. 

Bar da Esquina 
No próximo sábado o 

programa do TTMOTEO estará 
completando três anos de 

(R) existência. Superando 
obstáculos, vencendo desafios, 
enfrentando tempestades, 
matando um touro todo sábado, 
dando nó em pingo dágua, 
esfolando cachorro a grito, 
empurrando velhinha morro 
abaixo, dando chute em 
menino... c, sem dar bola pro 
azar ERNANDO permanece 
imbatível com o programa mais 
popular dos sábados 
imperatrizenses. Parabéns! 

Atrás da bola 
REN1LSON SOUSA já está 

em Goiânia para a cobertura do 
jogo BRASIL X POLÔNIA, na 
próxima quarta-feira. O neguinho 
quando diz vai mesmo. É a bola 
rolando e ele correndo atrás. 
Quem ganha com isso é o 
ixitrocinador que tem uma equijíe 
realmente assídua, pilotada pelo 

narrador da CAPITAL AM. E 
que ZÉFIRINO me contou que 
tem narrador que diz que vai, 
mas não vai. Fica narrando pela 
televisão... pode uma 
FALCATRUA dessa? 

A vida continua 
CLÉLIO SILVEIRA já está 

no batente 'travez. O 
apresentador foi a SANTA 1NÊS 
dá o adeus a sua mamãe que 
partiu para a morada eterna. 
Solidários, seus colegas e 
telespectadores o aguardavam 
para dar aquele abraço. 

Falando Sério 
Deus não dá asa a cobra... e, 

se algum dia você vir um 
elefante voando sobre sua casa 
vai ver que é um ninho que o 
bicho tem aí por perto. Até mais 
ler! 
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Se acha que sua vida precisa de 
mudanças radicais, comece a agir 
luje. No trabalho, será essencial 

sentir-se Satisfeita com o que faz. 
Número de Sorte: 21. 

Hábitos do passado podem estar 
guiando os seus passos sem que você 
se dê conta. E hora de reunir suas 
forças para mudar essa situação. 

Número de Sorte: 11 

Sua segurança emocional está 
dependendo de decisões acertadas na 
vida profissional. O momento é 
propício para atitudes mais ousadas. 

Número de Sorte; 06. 

Ao encarar suas limitações, você dará 
um importante passo para superá-las. 
Tente perceber em que área da vida isso 
é mais importante. 

Preste atenção às idéias que vão 
pintar. Número de Sorte; fib. 

Apartir desta semana, sua vida 
profissional vai tomar um novo rumo. 
Tudo deve melhorar. Basta você tomar 
as providências necessárias. 

Número de Sorte: 22. 

Alguém tentará invadir sua 
intimidade e isso vai incomodá-la. 
Mesmo que tenha boas intenções, 
veja mesmo se você deseja se abrir. 

Evite ser tão rigorosa numa aulo- 
análise. Número de Sorte: 09. 

Touro Câncer 
11J) Virgem ííl Escorpião Capricórnio s 

Peixes 

Caso não esteja satisfeita com a 
relação afetiva ou mesmo familiar, o 
momento ê favorável a mudanças. 
Pense no que gostaria de fazer. 

Número de Sorte; 25. 

Marte, em seu signo, aumenta sua 
coragem para agir com ousadia. Muita 
coisa vai acontecer se você tomar 
decisões racionais e firmes. 

Número de Sorte: 14. 

Você terá,hoje, total controle de 
suas emoções e saberá o que é 
preciso fazer para realizar seus 
projetos profissionais. Siga em frente! 

Número de Sorte: 17. 

Tente perceber se você não está Ao definir milhor o que espera da 
insistindo em manter amizades já vida, terá maior segurança na hora de 
desgastadas. A convivência com essas dar um passo. Isso também vai ajudá- 
pessoas se tornará problemática. Ia a superar os obstáculos. 

Número de Sorte: 67. Número de Sorte: 02. 

Caso esteja insatisfeita com suas 
atuais amizades, lembre-se de que 
você ê a única responsável por isso. 
Mude o que for necessário." 

Número de Sorte: 18. 
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Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

05:00 Igreja da Graça 
06:20 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:20 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:20 Meu Pê de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:20 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:20 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:20 Programa Sílvia Poppovic 
19:00 Ivücal 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:20 Força Total (A Programar) 
22:20 Sessão Nocaute 
00:30 Gente de Expressão (com 

Bruna iombardi) 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
07:30 Aqui Agora 
08:30 Note e Anote 
11:55 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 O Rádio na TV 
14:15 Bill Body 
15:15 O Agente G 
16:20 O Mundo de Beakman 
17:00 Cidade Alerta 
18:30 Jornal da Record 
18:05 Cidade Alerta 
19:15 Informe São Paulo 
19:30 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência 
23.00 25a Hora 
00:00 Palavra de Vida 
02:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

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

Sistema TucantTs 

de Comunicação 

05:10 Programa Ecumênico 
05:15 Telecurso Profissionalizante 
05:30 Telecurso 2000 - 2" Grau 
05:45 Telecurso 2000 - Ia Grau 
06:00 Bom Dia Imperatriz 
06:30 Bom Dia Brasil 
07:30 TV Colosso 
10:00 Angel Mix 
11:00 Mirante Meio Dia 
11:30 Globo Esporte 
11:50 Jornal do Maranhão Ia Edição 
12:15 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
13:10 Vale a Pena Ver de Novo - 
Mulhres de Areia 
14:40 Sessão da Tarde 
16:45 Malhação 
17:20 Anjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 2a Edição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 0 Rei do Gado 
21:10 Terça Nobre - A Comédia da 

Vida Privada 
22:10 In terei ne 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:25 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:1() Xica da Silva 
22:10 Mareia Peltier Pesquisa 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 - Controle Mental 
11:00 Anjos da l,ei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - Telemarkeling 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força Bruta 
- Anjos da Morte 

21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão - Missão 
Suicida 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Retomada das obras 

Gui 

Nesta última sexta-feira, dia 

21,o prefeito de Imperatriz 

lldon Marques, juntamente 

com alguns secretários e 

autoridades locais, 

recepcionaram no Aeroporto 

lerme Cortêz Moreira, o 

senador Edison Lobão, o 

ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Edson Vidigal, o 

presidente da Valec, Dr. Luiz 

Raimundo Azevedo e o 

deputado estadual Alexandre 

Salen, que vieram participar 

da retomada das obras de 

construção da Ferrovia 

Norte-Sul, iniciada no 

governo do presidente José 

Sarney. A Valec é a 

reponsável pela construção 

da obra no trecho Imperatriz 

Estreito, que deve ser 

construído até o final de 98. 
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Dr. Roberto Veloso (juiz federal), quando recepcionava o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Edson Vidigal e o presidente da Valec, Dr. Luiz Raimundo 

Azevedo, no aeroporto local 
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Deputado Alexandre Salen, ladeado pelo segundo suplente de senador e o 
secretário Dr. Carlos Gomes de Am o rim 
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A colunista Linda Veloso com o presidente da Valec, Dr. Luiz Raimundo Azevedo, 
senador Edison Lobão e o ministro Edson Vidigal, quando inspecionavam a obra 
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Dr. Luiz Raimundo Azevedo (presidente da Valec), o prefeito Lldon Marques, senador 
Edison Lobão, o segundo suplente de senador e o deputado Alexandre Salen, quando 

observavam um dos membros do Batalhão Ferroviário plantando um ipê 

li. M. lóiqs Otkqs 

Sua melKo^ jóia/ aoml 
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de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 3ó - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 
25% 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 
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PEIXES E FRiOS 

ATACADO E VAREJO 

Compenedito 

Leite 

781-0861 

f 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 

mm% m 

As notícias do Brasil vo 

encontra na página 3C 

Página 2C 

A cobertura diária e 

completa do día-a-dia de 

cidades da Região Tocantins 
p. m 
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As notítias mais mentes 

da ddade de Imperatriz 

Terça-feira, 25 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Josafá Ramalho - Interino 

Conflito 
8 trabalhadores rurais 

Sem-Terra ficaram feridos, 
dois deles em estado grave 
durante tentativa de invasão 
da Fazenda São Domingos em 
Sandovalina, São Paulo. 

1.500 Sem-Terra queriam 
assumir o controle da sede da 
fazenda mas foram 
surpreendidos por vários 
seguranças, durante dez 
minutos se ouviram tiros. 

No conflito ficaram em 
estado grave Miriam farias de 
Oliveira e Fraldo Francisco de 
Sousa, ambos baleados no 
peito. 

A meta do MST segundo 
informou o líder do 
movimento José Rainha 
Júnior era assumir a sede da 
fazenda. 

Os Sem-Terra haviam 
1)Jantados 280 alqueires de 
milho na região e temiam que 
as plantações fossem 
destruídas. 

A Polícia Militar que havia 
montado dois pontos de 
bloqueio nas proximidades do 
acampamento só chegou na 
área 40 minutos depois. 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso disse em 
uma nota divulgada pelo 
porta-voz do Palácio .do 
Planalto embaixador Sérgio 
Amaral, que está preocupado 
com o novo confronto entre 
posseiros e fazendeiros, 
segundo a notaé interesse do 
presidente acompanhar 
atentamente a situação na 
área. 

Ano Letivo 
O ano letivo na rede 

pública municipal em 
Imperatriz foi aberto 
solenemente no último 
sábado com um ato que 
reuniu no Juçara Clube, além 
de várias autoridades, dois 
mil professores, o prefeito 
Ildon Marques presidiu o 
evento que segundo o 
secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, foi o marco 
inicial de um novo tempo para 
o ensino na cidade. 

Agostinho Noleto disse 
lamentar que a princípio a 
Prefeitura Municipal não 
poderá oferecer 
gratuitamente o fardamento 
escolar para os alunos das 
camadas mais carentes; ele 
garantiu no entanto que 
ninguém ficará sem entrar na 
sala de aulas se o pai não 
puder comprar o fardamento. 

Folião 
Mais de 10 mil foliões 

fizeram a festa na terceira 
edição do carnaval do Lava- 
Pratos de Mucuíba, o evento 
foi animado pelos trios 
elétricos Cerpa e TucaniPs. 

O vice-prefeilo de Senador 
l^i Rocque Ozias Pânfilo disse 
que o evento superou as 
expectativas, segundo ele o 
Lava-Pratos de Mucuíba terá 
a curto prazo de tempo o 
reconhecimento de toda 
região, e será anualmente o 
ponto de encontro dos foliões 
desta parte do estado, 
investimentos para isso estão 

sendo alocados. 

Encontrão 
A Pastoral de Juventude da 

Paróquia de Nossa Senhora 
do Perpétuo de João Lisboa 
vai realizar no próximo fim de 
semana o seu Décimo 
Terceiro encontro jovem; Na 
comunidade de Brejo do Meio 
distante 11 quilômetros da 
sede do município, os jovens 
vão fazer um estudo da 
campanha da fraternidade 
deste ano cujo tema é 
Fraternidade e os 
encarcerados e o lema Cristo 
Liberta de todas as prisões. 

Direito indígena 
O Governo Federal parece 

está mesmo preocupado com 
o que os índios Krikati são 
capazes de fazer para ter os 
seus direitos preservados, 
bastou a derrubada de 
algumas torres da 
Eletronorte e todo mundo 
veio a região, na tentativa de 
encontrar uma solução para o 
impasse que não é culpa dos 
índios e muito menos dos 
posseiros daquela região, mas 
única e exclusivamente do 
governo que sempre fecha os 
olhos para o problema e 
empurra tudo com a barriga, 
como se a situação tivesse 
recebido uma atenção mais 
cuidadosa antes, não teria dado 
no que deu, e olha que nada foi 
resolvido. Águas ainda vão rolar. 

Falecimento 
Morreu ontem vítima de uma 

descarga elétrica, o empresário 
Joaquim Neto, ele era dono da 
pomonha pura. 

Joaquim Neto no momento 
em que foi eletrocutado eslava 
em uma de suas lojas e morreu 
ao ligar um frizzer. 

Ondas Curtas 

Sem querer querendo estamos nós de novo aqui no Capital 

Du Vale viajou e ficamos com a responsabilidade de interinamente substitui-lo... e que 
responsabilidade. 

Pra dizer que não falei das flores, vou falar também dos espinhos 

Tem muita gente na terra do Frei se dando bem com a desgraça dos outros 

Que o digam os caloteiros falsos vendedores do Baú da Felicidade. 

Que felicidade...Que felicidade gente boa, foi assim o Lava-Prato de Mucuíba 

Na terra do Alfredo e Ozias teve neguinho que não ficou só em algumas... bebeu todas 

A praça estava completamente lotada...Era papudinho pra todo lado 

E cerpamente falando a cerveja era Draft Beer. 

O presidente da Câmara de Senador La Rocque Edimilson Bezerra tá fazendo bonito... 

O homem já reuniu a comunidade para fazer uma prestação de contas da casa. 

E lá vem o cavalo 

Sai da frente, ele é de aço 

Com seu elenco completo o time começa a treinar firme, rumo ao maranhense de 97. 

Leia de tráz para frente: 

Eva asse essa ave 

Um abraço especial para a galera da gameleira... 

Que falta faz o correntào 

Um bom dia para o Senhor Orlando, Mecânica Pontes no entrocamento 

ncumii 
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Laboratórios de Imperatriz 
que prestam serviços por meio 
de convênios com o SUS- 
Sistema Único de Saúde 
exigem do beneficiado a 
assinatura de uma ficha em 
branco discriminando os 

exames solicitados. 
A matéria foi divulgada na 

edição de sábado do Jornal 
Capital. Bom seria se o fato 
fosse investigado e os 
responsáveis pelas faucatruas 
punidos. 

LASORATORIO CLÉSIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênici. Fone: 72 1-54 1 1 
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FNS consegue controlar 

malária no Estado 

Resultado é fruto de uma 

campanha que envolve União, Estado e municípios 

O Maranhão conseguiu 
controlar e reduzir o número 
de casos de Malária. Em um 
ano a redução foi de 12.089 
casos. Em 1995, foram 
registrados 32.819, número 
que foi reduzido para 20.740 
casos em 96. Mas esta redução 
ainda é pequena, segundo o 
coordenador regional da 
Fundação Nacional de Saúde, 
Márcio Pinto de Almeida. A 
meta da FNS é reduzir ainda 
mais os números este ano e 
tentar erradicar a Malária do 
Estado. Não houve registro de 
óbitos. 

As ações de combate à 
doença estão sendo 
desenvolvidas em conjunto 
pela FNS, Secretaria de 
Estado da Saúde e prefeituras 
municipais. A nível nacional, o 
Maranhão ocupa a oitava 
posição em número de casos. 

A Malária está concentrada 
em 9 estados, com grande 
predominância para aqueles 
da região amazônica. 

No Maranhão, os 
municípios de alta incidência 
de Malária são: Bom Jardim, 
Cajari, Carutapera, Cândido 
Mendes, Godofredo Viana, 
Luís Domingues, Monção, 
Pindaré Mirim, Penalva, Santa 
Luzia, Santa Luzia do Paruá, 
Santa Inês, Viana, Vitória do 
Mearim, Zé Doca, AçaÜândia, 
Amarante do Maranhão, 
Arame, Imperatriz, João 
Lisboa, Pinheiro, Santa Helena 
e Turiaçu. Estes municípios 
junto dão um total de 
aproximadamente 1,4 milhões 
de habitantes e concentram 
80% da Malária no Estado. 
Eles abrangem 7.020 
localidades. 

Mas de acordo com Márcio 

Almeida, o fato de não ter 
registro de casos nos outros 
municípios do Estado não 
significa que a doença não 
esteja presente. "O mosquito 
está por toda parte, o perigo é 
a contaminação dele por uma 
pessoa doente proveniente 
dos locais de incidência, por 
isto intensificamos as ações 
nos locais de foco para evitar 
a proliferação para outras 
cidades". 

E é justamente a migração 
de doentes um dos grandes 
fatores de risco. E esta não 
pode ser evitada pelos órgãos 
de saúde. "Então, procuramos 
conscientizar os habitantes 
dos municípios de alta 
densidade sobre a importância 
do tratamento precoce e como 
devem agir logo que sentirem 
os primeiro sintomas", diz 
Márcio Almeida. 

No interior, o tratamento 

continua difícil 

Só que nestes municípios de 
alta incidência o tratamento não 
é tão fácil. Além da falta de 
estrutura e da não realização de 
tratamento precoce existe o 
agravante da questão 
trabalhista. "A Malária é muito 
indicente nos trabalhadores 
rurais, garimpeiros e 
pescadores e como estes não 
podem abandonar a profissão 
estão constantemente 
adquirindo a doença, tornando- 
se difícil o tratamento total. Uma 
pessoa pode ter a doença várias 
vezes", explica o chefe do setor 
de Operações da FNS, Pedro 
Sousa. 

O alto acometimento destes 
profissionais destes 
profissionais acontece devido 
estarem em contato direto com 
a água e a floresta, habitat 
natural do mosquito 
plasmodium. Cidades com rios 

■ Programação/97 

A programação/97 de 
combate à Malária já estão 
sendo desenvolvida desde 
janeiro. E estão sendo 
intensificadas justamente nos 
23 municípios de alta 
incidência. Além da 
borrificação de veneno nas 
residências para eliminação do 
mosquito anophelino — 
transmissor da doença—serão 

«y mais 

t: ê uma 

lipKi 
-iebrtô 

e e 'Vada da 
úéro 

Ânopheíes. 
^ Málárla é também 

chamada de: 
Sezão, 

ímpaJudisimb TLêmedêtra, 
Febre Terça, Febre 

e córregos parados também são 
locais de risco. Só que nas áreas 
urbanas o tratamento é mais 
fácil, devido a existência de 
redes de hospitais para fazer o 
tratamento é mais fácil, devido 
a existência de redes de 
hospitais para fazer o 
tratamento precoce. 

Uma das maneiras de evitar 
o contágio entre doentes e são 
seria a vacina, mas esta não 
existe. O único meio é mesmo 
a medicação, que, entretanto, 
não dá garantia de imunidade. 
"Neste caso, o ideal mesmo é a 
prevenção e o tratamento 
precoce. A borrificação também 
dá bons resultados, pois o 
mosquito tem um período de 
vida curto, 30 dias", informa 
Pedro. 

Segundo ele, existem três 
tipos de mosquito: o 
plasmodium falciparum, o 

feitos seminários sobre 
terapêutica da malária grave 
para médicos e enfermeiros 
nos municípios. 

"Vamos fazer também um 
trabalho informativo, 
mostrando o quadro da doença 
no Estado e os trabalhos que 
estamos desenvolvendo, com 
os prefeitos e secretário de 
saúde dos municípios criados 

Fítere* Febre PaMca, 
Noinídoda doeaçaa pessoa 

sente; ebr de cabeça, falta de 
apetltív cansaço e dores m 
corpo. Em seguida vem o acesso 
cte malária <|uê se caracteriza 
por: calafrio, febre e suor 
abundante. 

Se possível façá Sua cásacom 
paredes completas; Deixe o 
guarda da FNS hôrrííar a sua 
casa; Evite nao coiocar cartaz^. 

plasmodium vivax e o 
plasmodium malarie. O mais 
grave é o falciparum, cujas 
conseqüências no organismo 
são bem mais fortes que os 
outros dois. Até o tratamento 
das pessoas acometidas pela 
malária via falciparum é feito 
com maiores dosagens e em 
maior espaço de tempo. 

Devido a gravidade dos 
casos de acometimento por 
falciparum, a FNS dá maior 
prioridade aos municípios onde 
foram detectados larvas do 
mosquito, realizando ações 
enérgicas de combate, onde a 
principal é a colocação de 
veneno nas residências. E estas 
ações tem dado resultado ao 
ponto de que os acontecimentos 
por ele foram reduzidos ano 
passado. Dos 20.730 casos de 
malária ocorridos, apenas 4.035 
foram falciparum. 

recentemente para ampliar 
nosso trabalho e alcançar 
nosso objetivo de reduzir a 
zero a Malária no Maranhão.. 
Vamos continuar com o 
trabalho conjunto com as 
secretarias de saúde do Estado 
e dos municípios, pois esta 
parceria tem dado resultados 
positivos", conclui Márcio 
Almeida. 

fotàíihas, calendários, quadro, 
figutãã ou lavar e pintar 
paredes borritklas; Avisar a 
FNS dé novas paredes, 
cômodos ou casas 
construídas; Evite a formação 
de águas empoçatks perto de 
sua casa; So possível, use 
mosquiteiro e também telas de 
proteção nas portas e Janelas; 
Deixeo inseticida nasparedes 
onde tm colocado. 

ryf® COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 4. 
" í-c OÓe A-rO - UM PROJETO DE VIDA - 

V 229 ANO DE FUNCIONAMENTO 
-ás 

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

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINp 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 9 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRAO 

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 MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10   
Jardim il/29 Série 111,20 111,20   
3y e 4y Série 121,40 121.40   
59 a 82 Série 131,50 131.50   
2£ Grau 141.00 141,60 121,40 
Terceirõo 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n3 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

# 
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Comércio e extração de seixo e areia 

de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio 

N 

i 

imper 

Depósito: Av. Babaçulândía, 176. Foi»: 72 t, i. 

m 

ii ADEAU 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

KTA 

Apresentyção: Demerval Moreno 

fteportodemi on Santos 
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Prefeito defende Norte-Sul 

É viável a construção de ramais, inclusive até Balsas 

Miopia política e visão 
medíocre - foram algumas 
das expressões que o 
prefeito lldon Marques usou 
para definir a atitude dos que 
se opõem à construção da 
Ferrovia Norte-Sul. "Eu 
haveria de ter uma visão 
medíocre se agregasse esse 
tipo de pensamento", 
concluiu o prefeito ao se 
manifestar sobre o lohhy 
contrário à reativação da 
obra. 

lldon Marques também 
reconheceu a competência 
política e administrativa do 
governo federal ao retomar a 
construção da Ferrovia, 
agora como parte do 
programa "Brasil em Ação", 
que a incluiu entre as 42 
obras prioritárias do País. 
Além dos benefícios ao 
transporte, a Norte-Sul vai 
facilitar a instalação de redes 
elétrica e de comunicação 
por fibra ótica. 

A ferrovia do progresso 
A Ferrovia Norte-Sul vai 

favorecer o crescimento 
econômico e social tanto a 
região por ela cortada, 
especialmente Imperatriz em 
virtude da sua localização 
privilegiada, como do Brasil 
inteiro, visto que integrará o 
Norte/Nordeste ao Sul/ 
Centro-Oestç, transportando 
grãos e passageiros e 
aquecendo o mercado com 
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Luís Raimundo (pres. da Valec), Edison Lobão (Senador) e lldon Marques (prefeito de Imperatriz) 

reflexos positivos sobre os 
mais diversos setores. 

A construção do sub- 
trecho Imperatriz-Estreito, 
de 130 quilômetros, está a 
cargo da Valec - Engenharia, 
Construções e Ferrovias 
S.A., empresa vinculada ao 
Ministério dos Transportes. 

O senador Edison Lobão 
(PFL-MA) reivindica 
construção de um ramal da 
Ferrovia até Balsas e destaca 
o empenho da Comissão de 

Obras Inacabadas do 
Congresso Nacional nesse 
sentido. O presidente da 
Valec, Luiz Raimundo 
Azevedo, considera viável 
não só a construção do ramal 
para Balsas, como para outros 
centros produtores existentes 
ao longo de seu traçado. "O 
senador Edison Lobão e a 
governadora Roseana Sarney 
insistiram em que devemos 
fazer o ramal de Balsas, que 
é totalmente viável e 

importantíssimo para o 
desenvolvimento dos 
negócios da Ferrovia Norte- 
Sul", declarou. 

Raimundo Azevedo 
observa que certamente vão 
surgir, ao longo dos 1.600 
quilômetros da Ferrovia, 
grandes indústrias, 
agrobusiness e outros 
empreendimentos que 
promoverão o progresso do 
cerrado setentrional 
brasileiro. 
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Plano de Carreiras 

beneficia servidores 

Quem íuriversariti hoje, 25, c a bonita 

Patrícia Raquel, filha de Clélio Silveira, 

apresentador de "O Rádio na TV", e Marta 

Lúcia Dantas. A estudante Dom Bosco 

completa 18 anos de vida. Com certeza, o 

| dia vai ser de muita movimentação em sua 

residência. Cumprimentos, claro, de 

parentes e amigos. Receba, portanto, os 

| parabéns da turma aqui do Jornal Capital. 
iSj 

Os diversos benefícios 
oferecidos pela instituição do 
Plano de Carreiras, Cargos e 
Salários (PCCS), em andamento 
nas prefeituras da região, 
inevitavelmente se farão notar na 
qualidade dos serviços públicos 
municipais, afirmaram os 
administradores Nivaldo de Je- 
sus Machado e Maria da Graça 
Diniz, da CDM Consultores 
Associados, em palestra a 
prefeitos da região, sexta-feira 
passada, no auditório da 
Associação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz (AC II). 
Segundo eles, sob as diretrizes 
do Plano, o servidor vai ter uma 
clara i)erspectiva da trajetória da 
sua profissionalização e 
capacitação, a tranqüilidade do 
desempenho de funções 
compatíveis com o seu grau de 
qualificação e o seu real 
crescimento e a conseqüente 
obtenção de melhorias salariais. 
Isso porque a adequada 
regulamentação do serviço 
público subentende mecanismos 
de reconhecimento da 
competência e dos méritos do 
servidor, a valorização do 
trabalho e a conseqüente 
motivação, explicaram. 

Nivaldo de Jesus Machado e 
Maria da Graça Diniz 
ressalvaram, no entanto, que 
todo esse processo de 
aprimoramento do serviço 
público não se dá por acaso. Eles 
esclareceram, a propósito, que 

é necessária a adoção de uma 
série de providências, como o 
estudo de t<xla a estrutura da 
administração pública, 
especialmente quanto à gestão 
de recursos humanos. Para 
melhor entender a 
administração pública, é preciso 
saber que a sua estrutura se sub- 
divide em várias níveis 
operacionais, como as 
macrofunções, dentre as quais 
a do planejamento, que, 
integrado ao plano global da 
Prefeitura, dimensiona a 
qualidade e a quantidade dos 
recursos humanos exigidos e a 
forma e o tempo de lotação, 
conforme a demanda da 
Prefeitura, as exigências de 
capacitação profissional e a 
disponibilidade interna e do 
mercado de trabalho, 
comentaram os 
administradores. A esta, 
seguem-se e estão diretamente 
interligadas as macrofunções de 
demanda, de utilização, de 
desenvolvimento e de 
manutenção, acrescentaram. 

A instituição do PCCS supõe 
ainda alguns requisitos e 
procedimentos de ordem legal, 
como projeto de lei de criação 
pelo Poder Executivo, 
apreciação e aprovação pelo 
Poder Legislativo e sanção pelo 
prefeito municipal, além de 
concurso público, concluíram 
Nivaldo de Jesus Machado e 
Maria da Graça Diniz. 

Espcrço 

Regional 

Renilson Sousa 

Imperatriz 
A Secretaria de Saúde do 

Município de Imperatriz 
continua cora a campanha de 
entrega de óculos para a 
população carente. O 
Secretário de Saúde Dr. 
Carlos Gomes de Amorim 
disse a reportagem que a 
procura está muito grande e 
que irá se reunir com o 
prefeito lldon Marques de 
Sousa para pedir o aumento 
do número de óculos. Dr. 
Carlos Amorim disse que na 
frente de sua pasta irá fazer 
todos os esforços para na 
medida do possível atender à 
todos que precisam. O 
Secretário disse ainda que 
está preocupado com uma 
possível epidemia da dengue 
em nossa cidade, mas que já 
sabe do problema e está 
tentando cortar esse mal pela 
raiz. Carlos Amorim é 
experiente e irá desenvolver 
um bom trabalho. 

Senador 
La Rocque 

O Município de Senador 
I^i Rocque viveu um momento 
considerado histótico, com o 
grande número de populares 
que lotaram a praça do 
mercado para prestigiarem o 
primeiro Carnaval do Lava 
Prato na Cidade. O Sistema 
Tucamds resolveu também 
estender o carnaval do Lava 
Prato, que a princípio estava 
sendo realizado nas cidades 
de Imperatriz e João Lisboa, 
mas o Superintendente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, Conor Farias 
resolveu fechar contrato com 
a prefeitura de Senador La 
Rocque, para a realização do 
mesmo, que a partir de agora 
passará a ser uma tradição 
naquele município. 

Senador La Rocque I 
O prefeito de Senador La 

Rocque, o vice prefeito; 
Alfredo Nunes e Ozias Pânfilo 
estiveram fazendo parte da 
grande festa popular realizada 
no último domingo na cidade 
de Senador La Rocque. O 
público foi dos maiores já 
registrado, e contou com a 
segurança da polícia militar, 
do corpo de Bombeiros e com 
os ônibus da TCI que 
conduziram os populares até 
o local da concentração. 

O prefeito Alfredo Nunes 
disse que este carnaval irá 
ficar marcado, para sempre e 
que todos os anos em parceria 
com o Sistema TucamPs de 
Comunicação irá promove-lo 
em seu Município. 

João Lisboa 
O prefeito Sálvio Dino, a 

primeira dama e Secretária de 
Solidariedade do município de 
João Lisboa já estão com 
todos os detalhes definidos 
para a realização com sucesso 
do carnaval do Lava-Pratos 
que acontecerá no próximo 
domingo dia 3 de março na 
praça do mercado em João 
Lisboa. 

A primeira Dama lolete 
Dino já mandou confeccionar 
inúmeras camisetas para 
abrilhantar a festa que já é 
tradição em João Lisboa. 

O prefeito Sálvio Dino 
disse que o povo do seu 
município não vive só de 
trabalho e por esse motivo vai 
realizar mais uma vez o 
carnaval do Lava Prato, para 
fazer a alegria do povo de sua 
cidade. Sálvio Dino disse 
ainda que irá dar todo o apoio 
a este evento e espera no 
próximo domingo um grande 
público na maior 
concentração popular de 
todos os tempos em João 
Lisboa. 

Campestre 
O prefeito Zé Miranda de 

Campestre irá brevemente 
em São Luís onde pretende 
assinar convênios com o 
Governo do Estado para a 
construção de um centro 
administrativo em sua cidade 
e várias outras obras para 
atender a sua população. 

Zé Miranda que foi eleito 
o primeiro prefeito de 
Campestre disse que está 
construindo com poücos 
recursos e que as vezes tem 
que pedir ajuda áq 
empresariado para resolver 
algum problema em seu 
município. 

Zé Miranda que irá 
trabalhar junto à governadora 
Roseana Sarney, porque só 
assim conseguirá para 
Campestre recursos 
necessários para realizações. 

Imperatriz 
Apesar dos esforços da 

Secretaria de Infra-Estrutura 
em prender os animais que 
estão soltos nas ruas, ainda se 
verifica com freqüência na 
avenida Pedro Neíva de 
Santana no trecho 
compreendido entre a AABB 
e Camaçary vários animais na 
pista prejudicando assim o 
trânsito e causando pânico aos 
motoristas que trafegam 
diariamente naquela avenida. 
A avenida Pedro Neiva de 
Santana já teve várias vitimas 
fatiais, que seus veículos 
colidiram com animais soltos. 
O problema que há muito 
tempo vem sendo reclamado 
pelos motoristas e também 
pela imprensa e que 
infelizmente ainda continua. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Eiita*egamo$ a domicilio 

MDE1REIRA 

Fone 
f« 

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

em Expressão 

Soraya Luiza 

Em Salvador 

3em q deixai os meus queridos le li emes de agua nex 

boeexy mes esemeVek4 cvo visuol pememevmico equi do 

epe^+emeu+o em que me eucou+^oy vislumbrando a bela 

T-Va ía de y\lab/ em Salvador, Sabia. Sem duvida^ 

enobrecedor para a alma. A^esmo assim/ es+ou aienia aos 

aeoniecimenfos raros da Si da de do Serro. S/ por ^a I a r em 

acon+ecimenfos raros/ os meus cumprimen+os a pediatra 

Sof ia Oliveira pela passagem do seu aniversário. 

Novidades 

As empresárias 3os'one Seis e do ramo de 

eonjecções. Os açallandenses que tem aquela mania de se 

vestir bem/ sempre estáo ligados nas novidades que elas 

tracem do sul do P ais. São coisas de primeiro mundo. 

Pecentemente/ tive a grata satisjação de manter um 

encontro com as empresárias e pude apreciar o bom gosto 

da nova tendência para essa estação. Vale apenas 

conjerir as novidades da loja. 

m 

mm 

Esta colunista ao lado do presidente do Ihama, Arisvaldo Castro 
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Os amigos Dr. Rubens Parra e Carlos Galletti 

Programa 

gostei 

A ex-áncora do 

SorK\aI da W 

ál-idade (Pede 

3andeiraK\tes)/ 3ete 

A^acedo/ que deixou 

de apresentá-lo 

recentemente, vem 

comandando o 

Programa íãospel 

"100% ^}e.sus. CZohry 

seu jeito simples de 

apresentar vem 

conquistando o 

espaço do 

telespectador 

gostam de musicas 

evangélicas. 

Palencia do StAS 

7\)a sex ta-jei ^a 

termina o pra^o 

para o presidente 

t"ernando "Henrique 

íSardoso vetar ou 

não o artigo do 

Orçamento da CAnião 

que destina verbas 

para o Serviço 

LAnico de Saúde 

(SUS). 

A: 
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Juscelino Oliveira, secretário de Planejamento 

Curtas Sl Boas 

o cupido andou jlecbando o coração do ''lindo 

moreno" que vem desfilando nos últimos dias com uma 

bonita da imprensa. j\s notícias dão conta que o lindo 

moreno se derretia de amor com sua musa. 

<s ssa coluna já falou nos romances das "bonitas do 

A^orumbi". T^ois e, por falar em "bonitona do ]\Aov-{avy\\d\"; 

não e que uma delas tomou todas e um pouquinho a 

mais nas comemorações de aniversário da amiga 

Soei ia, e não estava tinindo nada. Será que foi a 

ausência do morenaço que deixou a moça naquele 

estado. 

bAma nova personagem começa a despontar em Wall 

Street. (S executiva brasileira, master na sedução 

pessoal e fera nos negócios. 7\)o ar, por onde ela 

passa, fica um rastro de y\llure, da íSbanel. jAIgumas 

vezes ela pode estar usando um coquetel de SaIv 1 n 

Klein e 13ulgari, com uma gotinba da ultima fraga nela 

Donna Karan — mas seu perfume predileto é mesmo o 

do dinheiro. Fotos: Samuel Lima 

Converse com Jesus Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias 

0RAR0 

..JZZIZI r K a T c;n.f'ança:V0s SaDels ; Pal 6 Se"hordo Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós ,ue 
Hie 3 ' r ?'g0, "T- de VÓS eS,a grande ^ (pede a W °°m fé'',a2ei' Di™° Jesus' l"6 ante ds as'a ""versa que terei convosco durante 9 d,as, eu a cance esta graça que peço com fe. Com grat.dao publ.care, esta oração para que os precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como 

 ° s°l """ma todos os dias, o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alcançada R G S 
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Forró e Reggae 

Local: 

Bl€ - Balneário late Club 
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Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, na rua 

Cariolano Milhomem 1727, centro, entre Getúlio Vargas e Luís 

Domingues. Valor R$ 70.000,00. 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727A, no centro à 30 metros do Calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 x 12,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727, no centro à 35 metros do calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 metros de 

frente por 31 metros de fundo, na rua Rio Grande no Bairro 

Juçara. Valor R$ 18.000,00 

Tratar com Carlos Lima: CRECI 210/209 REG. 

FONE: 977-4324 - 721-4212 

■ CNBB 

Entidade divulga CF através da Internet 

"S:. .?. ■ t? 

Rede mundial de 
comunicação será usada para 
difundir mensagem da Igreja 
Católica. 

Em sua edição de 1997, 
aberta na quarta-feira de 
Cinzas, a Campanha da 
Fraternidade, promovida pela 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
conta com um novo recurso 
para divulgação da proposta e 
participação da população. As 
idéias da Igreja podem ser 
conhecidas e debatidas pelas 
pessoas que acessarem na 
Internet o endreço http:// 
wwwcidadenet.org.br. 

Durante o período que 
antecede a Páscoa, o site trará 
o texto-base da campanha, cujo 
tema E "Cristo Liberta de 
Todas as Prisões", além de 
várias outras informações. 
Entre elas, artigos de 
estudiosos da questão 

carcerária no Brasil, 
depoimentos de vítimas da 
violência, relatos de presos, de 
autoridades e de agente 
pastoral. Através do Mural da 
Cidadania, quem visitar esse 
espaço na Internet poderá 
enviar mensagens com 
opiniões, fazer denúncias ou 
pedir esclarecimento sobre o 
material apresentado. 

"Nosso objetivo é ampliar os 
canais de divulgação e 
participação na Campanha, 
usando um veículo interativo de 
alcance mundial", observa o 
padre Milton Santos, 
presidente da Cidadanet. 
"Engajado na luta pela 
cidadania, nosso provedor 
assume assim a bandeira da CF 
97, em defesa de uma 
sociedade sem preso e sem 

prisões, sem vítimas nem 
crimes, sem violência e sem 
vingança", acrescenta. 

Cidadania na rede 
A Cidadanet — Rede da 

Cidadania — é um Provedor de 
Serviços Internet criado para 
difundir os valores da vida, da 
solidariedade e da justiça e 
possibilitar o acesso à maior 
rede de comunicação por 
computadores do mundo, na 
perspectiva da construção da 
cidadania para todos. 

A entidade foi fundada no dia 
27 de junho de 1996 por 
institutos religiosos e cristãos 
leigos e entrou publicamente 
em operação em dezembro, 
com a publicação on-line da 
Mensagem de Natal do cardeal- 
arcebispo de São Paulo, D. 
Paulo Evaristo Arns. 

i/Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

A 

é VIP 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei n" 5.152 de 21/10/1966 

SÃO LUÍS - MARANHÃO 

Pn>-Roiluriail« (.nviun^D > " • 
Edtal («nig. n" 0X7/97 de 21 defevwõiD de 1997 

A Pro-Reitoria de Graduação da 1 iiiversidade Federal do Maranhão comunica aos interessados a 
abeitura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de professor 
substituto, nos termos da l/ri nc 8.'. 45. de 09.12.93. com as alterações decorrentes da Medida Provisorrã 
n1 15(6. de 13.00,96, sucessivãmente reeditada. Segundo os mencionados diplomas legais, não podem 
inscrever-se candidatos anlerionuenle contratados como Professor Substituto, sob o regime da referi'!:! 
lei. nem ocupantes de cargos ou empregos da Administração Publica direta ou indireta e respectivas 
subsidiárias ou controladas Os interessados poderão increver-se. de 25 a 28.02.97, nos Deparlainenl 
Acadêmicos abaixo indicados, mediante apresentação dos documentos exigidos e comprovação d - 
pagamento, na Caixa Fouòmica Federal, da taxa de inscrição no valor de RS üli.On ltrinta reais) na Agõn.a i 
"<i. l-S, Conta iil .'aiupus I'niversilario do Bacanga. 

Depl* .V.tiliuníoi 
Artes 
Biblioteconomia 
Ciências Contábeis 

(Imperatriz) 
COLIJN 
COLCN 
COLI 'N 
COLI IN 
Desenho e Tecnologia 

Desenlio e Tecnologia 
Desenho e Tecnologia 
Desenlio e Teaiologia 

Educação I (Codô) 
Educação I (Imperatriz) 
EduiaçáoII (Imperatriz) 

Enfennageni 
Filosofia 
Filosofia 
Filosofia 
Patologia 
Química 

Arai<1<- tunhn imcnld \.ig.i 
Historia da Arte to 
Indexação "1 
Contabilidade Privada 01 

Geografia 1"e í Graus 01 
Historia lc e 1 Graus ('1 
Matemalica T e T Graus 01 
Qiumica T e 2° Graus 0! 
Materiais Industriais e 01 
Processo Fabricação 
Desenho I ul 
Desenho 11 01 
Linguaguem Visual e 01 
Projeto Grafico 
Didática 01 
Didática 01 
Fundamentos da 01 
Educação 
EiUTinagein Orurgica oi 
Filosofia da Cultura 01 
Metodologia Cientifica IQ 
Introdução à Filosofia i;2 
Imunologia 01 
Química Orgânica 01 
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40h 
4()|i 
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40 h 
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12 me se s 
12 meses 

12 meses 
12 meses 
12 meses 

_ 12 meses 
12 meses 

12 meses 
12 meses 
12 meses 

12 meses 
12meses 
12 meses 

12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

Prol* Paula Frassinetti da Silva Sousa 
Pro-Reiloria. em exeracio 

*0%. "Técuiúida dáacpu. 722-1955 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

FaZEMíJa TREÍNA fisCAÍS PARA 

ATUaIÍZAÇÃO do COINTRibüilNTE 

Como já foi amplamente divulgado, a prefeitura de 
Imperatriz, através da secretaria da Fazenda, vai realizar 
a partir da próxima sexta-feira, 28, uma ação de 
atualização dos contribuintes fiscais do município, em 
relação ao ISSQN, IPTU e Alvará de Licenciamento, entre 
outros. A operação será iniciada no centro da cidade, 
tendo à frente o próprio secretário da Fazenda, Edson 
Pires de A. Lima, que faz questão de acentuar que não 
se trata de uma "guerra fiscal", mas sim um trabalho 
que objetiva traçar o perfil fiscal e sócio-econômico do 
contribuinte imperatrizense. Hoje a partir das 14h, no 
auditório da secretaria da Educação, será dado 
prosseguimento ao treinamento e orientação que a 
SEFAZ está promovendo no sentido de colocar em 
contato com o contribuinte, uma equipe de cerca de 14 
fiscais altamente treinados para esse tipo de trabalho 
com o público alvo dessa operação, cujo início estava 
previsto para o dia 27, mas está sofrendo uma pequena 
alteração no sentido de que a equipe entre em campo 
realmente preparada. 

M 
mm 

Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje  1,26% 

Ontem...    1,19% 

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

URr 

R$ 0,9108. 

URFI (MuinícípaI) 

FF VEREI RO/97 R$ 9,11 

UPC 

. ., R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$ 1,09 

* Turismo R$ 1,07 

* Comercial R$ 1,05 

Cotações de ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F 

R$   11,95. 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97  R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97  R$ 7,66 

OIerecímeinto 

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- 

L14ÜÍI  

Co Ia bo ração 

O secretário da Fazenda, Edson Pires de A. Lima, 
considerada como muito importante, que os contribuintes 
recebairi com urbanidade, com cortesia, com solicitude", os 
fiscais que vão trabalhar no projeto de recadastramento que 
será deflagrado no dia 28. 

"Nós estamos esperando que esse trabalho seja 
desenvolvido na melhor harmonia possível entre o fisco e o 
contribuinte, pois, ambos, só têm a ganhar", destacou Edson 
Lima. 

ORÍEINTAINdo O COINTRÍbuilNTE 

Para que o trabalho dos fiscais seja realizado de forma 
"ágil e eficiente", o secretário Edson Lima considera também 
muito importante que, no ato da visita da equipe da secretaria 
da Fazenda, o contribuinte esteja de posse dos seuintes 
documentos. 

*Ultimo alvará do exercício, acompanhado do 
comprovante de pagamento; 

*Layout da planta baixa da área ocupada pelo 
estabelecimento que será fiscalizado; 

* Comprovante de pagamento do IPTU (último exercício); 
*Xerox do titular da firma; 
*Bloco de Nota Fiscal em uso; 
* Exibir a situação do pagamento do ISSQN (imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza). "Nem todos são obrigados 
a pagar esse tributo", adianta o secretário Edson Lima. 

FaIsos Rscaís 

Rotaríaino 

No último domingo, 23, transcorreu-se o Dia do Rotariano. 
Embora tardiamente, enviamos nossos cumprimentos e 

todos os rotarianos de Imperatriz e região. 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/hoje: Hospital Santa Mônica 

(721 - 4502);Pediatria: Hospital Santa Tereza (721 

- 2187); Obstetrícia:Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz (723 - 1843); 

Ortopedia:Clínica dos Acidentados de Imperatriz 
(721 - 6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé, na rua 
Ceará (722 - 2224), desejando aos clientes e 

amigos, muito sucesso. 

Aniversariantes (ACII) 

Elias Yusuf Neto 

(Armazém 

Nádia);Carlos 

Gonçalves Rosa 

(Dispama). 

Aniversariam hoje e 

recebem os parabéns e 

votos de muita 

felicidades da ACII e do 

Feito à Mão Restaurante.(self-service, churrasco 

no quilo e aquela saborosa feijoada neste 

sábado). Na avendia Getúlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas - Centro. Fone 721 - 3565. 

OuílNA 

Dezenas sorteadas no domingo, 23, para o concurs 
Quina: 

05, 10, 21, 51, 58. 

PRÍMEÍRA CONSTÍTUÍÇÃO 

Ontem, 24, foi o Dia da Promulgação da Primeira 
Constituição Republicana (1891). 

Comuinícações. 

Hoje, 25, comemora-se o Dia da Criação do Ministério das 
Comunicações. 

Sérgio Motta, é o atual ministro das Comunicações. 
Parabéns pela data. 

Meça Sena 

Dezenas sorteadas no domingo, 23, para o concurso 051 da 
Mega Sena: 

17, 23, 24, 25, 42, 47. 

O secretário Edson Lima chama a atenção dos 
contribuintes para o fato que "já se sabe que há pessoas na 
cidade fazendo esse trabalho, se dizendo fiscais da 
prefeitura". 

Ele pede que os contribuintes só forneçam informações 
aos integrantes da secretaria da Fazenda, que no ato da visita 
estarão ostentando crachás e material com o logotipo da 
prefeitura, adiantando que é obrigação da empresa exigir a 
identificação do fiscal. 

Edson Pires acrescenta que, "qualquer outra pessoa que 
a partir desse momento, se apresentar sem essa 
características, o contribuinte não precisa aceitar. Pelo 
contrário, devera reter esse indivíduo e informar à secretaria 
da Fazenda que nós tomaremos as devidas providências". 
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O prefeito Ildon Marques de Souza e o Ten. CeL 
Diógenes Dantas Filho, abriram um parêntese na 
solenidade de assinatura, dia 27, de convênio entre 
a Prefeitura Municipal e o 50- BIS, em prol da Escola 
Duque de Caxias (antiga João Martins Neto) para, na 
prática, confirmarem o que foi dito nos discursos, a 
admiração e o apreço que têm pelas crianças. Fizeram 
questão de posar com um grupo de alunos-atietas da 
Escolinha do Marwel, que recebeu substancial ajuda 
do 5O9 BIS quanto ao incentivo às práticas esportivas, 
assistência médico-odontológica, campo de 
treinamento, entre outras. A solenidade, que contou 
com a presença do secretário Agostinho Noleto 
(Educação), foi prestigiada também pelo Ten. Cel. 
Daladiêr Barros, pelo Dr. José Clébis dos Santos e 
pela Promotora de Justiça^ Dr9Márcia, ambos apondo 
suas assinaturas como testemunhas. Vale o registro. 

$22 

Humor 

Esportivamente falando, o que são duas 

mulheres? 
Uma dupla deTênis. 

E cinco mulheres? 

Um time de basquete. 

Onze mulheres? 

Uma equipe de futebol. 

E dezoito mulheres? 

Um campo de golfe. 

(Playboy/Jun/97, nas bancas via Dimapi. 

/V Materiais para 

7 /> ihCjflJn escritório, escolar, U/UUz bob|nas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

^ P^moçào em ;:-*pel reportei (n.od. 400) R$ 6,00 
!f:\- . cf:-p a) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 
j - J    

Fone: 722-1478 

Fax: 722-" 

Rua Simplício Moreira, * 

1478, Centro. Cx. Postai, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

i 

Ei SfRVICO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shop 

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

■J 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

Rua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone. 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Cavalo de Aco 

Sérgio Belfort é o novo técnico do Imperatriz 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Balança, balança, 
mas cai 

Antes mesmo de começar 
o Campeonato Maranhense 
de 97, já caiu o primeiro 
treinador do Estado. Trata- 
se de Batatinha, que não é 
mais o técnico do Tecão 
Maravilha. Batatinha foi 
demitido após o Cavalo de 
Aço ter trocado Isnad 
Antonio por Sérgio Belfort, 
que assumiu ontem a direção 
do alvi-rubro da Região 
Tocantina, Batatinha, que 
estava por um triz, acabou 
despencando de vez e para 
ocupar o lugar deixado vago 
na comissão técnica, o 
presidente em exercício do 
Tecão, resolveu chamar 
Isnad Antonio para ocupar o 
lugar deixado por Batata. 

Cooperativa 
dá certo 

O presidente do 
Tocantins, Justino Filho, 
muda a maneira gerir os 
destinos de uma agremiação 
de futebol. Ontem, o 
mandatário do Tecão 
apresentou aos jogadores e 
toda diretoria do clube, como 
o time será administrado nos 
próximos quatro anos. A 
partir de agora, as 
responsabilidades serão 
divididas, cabendo sendo 
que a renda líquida das 
partidas será divididas entre 
os jogadores, a comissão 
técnica e a diretoria. Na 
opinião do presidente, foi a 
melhor forma de todos 
ganharem sem endividar o 
clube. 

De olho 
no futuro 

No último domingo, foi 
apresentado na sede dos 
tenentes e sargentos do 50 
BIS, o projeto "Sena", pelos 
dirigentes do Sociedade 
Esportiva Nobre Armações. 
Na oportunidade, o 
empresário Newdson 
Claudino expôs aos 
presentes, o objetivo do 
projeto, que é tirar das ruas 
e das drogas as crianças de 
Imperatriz. Na opinião dos 
promotores do evento, a 
saída para a juventude está 
no esporte e no lazer. Na 
teoria, o projeto está 
perfeito. Vamos agora 
esperar na prática. Parabéns 

para os autores do projeto. 

Raimundão 
não virá mais 

A diretoria do Cavalo de 
Aço descartou a 
possibilidade da contratação 
do goleiro Raimundão. O 
goleiro tem passe preso ao 
MAC e está nas pretensões 
do bode para o Campeonato 
de 97. Ontem foi feito um 
contato com a diretoria do 
Maranhão e ficou descartada 
a contratação do jogador 
para defender o nosso 
representante no atual 
certame. 

Mudança de técnico 
no futebol 

Em menos de 24 horas, o 
futebol de Imperatriz mexeu 
com os torcedores. Teve 
técnico que dormiu em um 
time e acordou em outro. Foi 
o caso do "prata da casa", 
Isnad Antonio, que era 
técnico do Cavalo de Aço e 
acabou sendo demitido. Para 
o seu lugar a diretoria trouxe 
um técnico jovem, mas 
acostumado com o título, 
Sérgio Belfort. E sobrou 
para o Batatinha, que 
também não é mais técnico 
do Tecão. 

Reunião, 
finalmente 

E finalmente aconteceu a 
primeira reunião da diretoria 
do Tocantins com os 
jogadores. Justino Filho e 
toda a cúpula do Tecão se 
reuniram na sede da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, onde foi traçado 
o futuro do alvi-verde para a 
presente temporada. Na 
ocasião, a diretoria 
apresentou aos jogadores o 
tão falado Projeto de 
Cooperativa. 

Amistoso domingo 
no Frei 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz acertou para 
domingo um amistoso contra 
a Seleção de Tocantinópolis, 
às 16h00, no Estádio Frei 
Epifânio D'Abadia. O jogo 
servirá como teste para a 
estréia dia 09 de março 
contra o Tocantins. Na 
oportunidade, o Imperatriz 
mostrará suas novas 
contratações para a torcida. 

Equipe da Galera 

Narração; Renilson Souza 

Reportagens: Francisco do Valle e Joel Ricardo 

Comentários; William Marinho 

Plantão; Aguiar Neto 

Esporte Amador: Cloves Aguiar 

A diretoria do Cavalo de Aço 
resolveu contratar um novo 
técnico para as disputas do 
Campeonato Estadual. Apesar 
de ter demonstrado 
competência, a direção do 
clube não quis arriscar no 
trabalho de Isnad Antonio, que 
apesar de ser treinador, é 
inexperiente no futebol 
profissional. Os dirigentes do 
Cavalo de Aço partiram para 
contratar um treinador mais 
experiente, que já tenha 
trabalhado em clubes com 
tradição no futebol brasileiro, 
e o escolhido foi Sérgio Belfort, 
38 anos, professor de 
Educação Física pela 
Universidade Osvaldo Aranha, 
em Volta Redonda. Ele tem 
formação superior em futebol 
e estagiou no Clube de Regatas 
Vasco da Gama, do Rio de 
Janeiro 

Começou a carreira como 
preparador físico no Maranhão 
Atlético Clube, nos anos 80, foi 
treinador das principais 
equipes do futebol do 
Maranhão, como: Moto Clube 
Sampaio Corrêa e Maranhão 
Atlético Clube, e com 
passagens pelo interior do 
Estado, no Bacabal, Caxiense 
e o próprio Imperatriz, em 90, 
quando conseguiu o terceiro 
lugar no Estadual. 
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De técnico novo, o Imperatriz começa a treinar forte para a estréia no Campeoanto 

Campeão no futebol toeantino 

O novo treinador do Imperatriz é hoje o treinador mais respeitado no Estado do 

Tocantins. Foram três temporadas, com dois títulos de campeão e um de vice. 

Ultimamente, Sérgio Belfort estava no Caburé, quando foi contratado pela Sociedade 

Atlética Imperatriz. Em entrevista à TV e Rádio Capital, o treinador disse que quer 

repetir a mesma façanha que conseguiu em Tocantins, aqui no Cavalo de Aço. 

Disciplina: sua 

principal característica 

Treinador vai pedir a 

contratação de jogadores 

Joveta, que costuma ter «m 
reladonaroento bom mm os 
JogádmTs. Sérgio VkMmX trâó 
abre ffcão díullsctplíim no seu 
trabalho. Rontqaí uos treínoa, 
osõyofmnafedõ Imperatriz 
cspeniíjtanicr a m^raafómm i 
<le trabalho. Ontem o técnico 
começou a IrabáUmr cota os 
Jogadores Em apenas 29 

de coíivefíía com os 
comandate, Sérgio fez uma 
cxj&maçáoda sua maneira de 
trabalhar 23 jogadores 
estiveram tia apresentação do 
técnico e foi mímslmdo um 

tremo com bola para que o 
treinador init1e<se tirar suas 
o mclu** e fazer u n ta análise 
do potencial de cada atleta. 
Logo «loria 
se reuniu com a comissão 
técnica para avaliar o | 
relatório do treinador. Sérgio 
Bellort foijmstaníe claro 
quando disse que mio 
preP- icar nem um 
jogador fugindo na regra dos 
principais jogadores do Rafe, 
queqi eumdu.be 
|ã tem na bagagem «ma 
relação de norués dé 
Jogador^ <ia sua confiança, | 

Apóí* o trabalho de 
ontem, Já reunido com a 
cúpula do Cavalo de Aço, o 
treinador pedia '/a 
contratação de pelo menos 
cinco jogador c s papa ocupar 
posições que, na otiea do 
novo técnico» o time c$fá 
carente. A dirmoria se 
prontificou c hoje pela 
manhã oa contatos «erão 
mantidoacom ao novas feras 
que vestirão a camisa do 
"Mais Querido" qo o 
ti me deve realizar o primeiro 
jogo-treino e os contidos já 
foram mantidos com a 

■L de f se 
mts ; : • rá 
coufinnado íuefusivc o preço 
de-síugr< s--<íK. Ftorfalarem 
mgr< sso. o yn* ■ '• nó do 
club<\ éomu Farias, vai 
buiçar uma qmpxe , para a 
Fede caem í Ma? dv 
HucboL i'■ o 
valor do preço do ingresso a 

cobiado m>- mgos do 
Campeonato.. Além de 
baratear üAngrre-e.:, ae ra■ 
a{)res<-ràaqe uma preuievãe 
para o toreedor que pagauo y 

bilhete Já com direito a uma 

Tecão Maravilha 

Ex-técnico do Cavalo assume o Tecão 

O final de semana para os 
treinadores do futebol de 
Imperatriz não foi nada 
agradável. O então treinador 
do Imperatriz, Isnad Antonio, 
amanheceu segunda-feira 
desempregado, e como bom 
rapaz tratou logo dc procurar 
um novo emprego e foi no 
Tecão Maravilha, do Batatinha, 
que Isnad Antonio encontrou 
um lugar para mostrar tudo 
aquilo que não pode realizar no 
Imperatriz. O treinador teve 
apenas a oportunidade de 
realizar dois minguados 
coletivos e recebeu bilhete azul 
dos dirigentes cavalinos. 
Agora, o técnico terá a sua 
grande oportunidade dc 
mostrar se o Imperatriz estava 
ou não certo quando o destituiu 
do cargo. 
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Isnad, após sua demissão, 
quer vingança dia 09 

■ A dança dos técnicos 

Com as mudanças de treinadores no futebol da terra do Frei, 
acabou sobrando para o velho Batatinha, que há duas semanas 
já se encontrava na corda-bamba e acabou não suportando e caiu. 
Agora está de volta ao seu Guarani. Ontem, a diretoria do Tecão 
reuniu com os jogadores na sede da Liga ImperMrizense de 
Futebol para apresentar o Projeto de Cooperativa que o lime 
pretende, a partir de agora, implantar no futebol profissional. 
Com o projeto, o presidente Justino Filho pretende objetivar a 
permanência do clube até o ano 2000, 

w Treinos serão no Araçagy 

Com o convênio firmado entre o Tocantins Esporte Clube e o 
Araçagy Clube, com duração de 4 anos, hoje o time começa a 
trabalhar firme visando a sua estréia dia 09 de março contra o 
arqui-inimigo Imperatriz. Trabalhando com os pés no chão, meta 
da diretoria após a implantação do sistema cie Cooperativa, o 
time não fará nenhuma contração milionária e vai valorizar acima 
dc tudo, os prata da casa, mas quem quiser colaborar com o 
Tocantins, diz o presidente Justino, será bem-vindo. O Tocantins 
está aberto para os grandes alvi-verdes. 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

J^aAÃaJy §cuicl(y 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n? 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

A cesta básica da dona-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

GASTROCLINKA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

 Imperatriz-Maranhão  

^ 

Piva^s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanu's Vídeo 

Os lançamentos das sessões; suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 

v Imperatriz-Maranhão / 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar; telefone, vídeo e saúna 

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

Porão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayão - Fone: 721-3512 

Imperatriz-Maranhão 

LASSILIDER 

Mi 

CONSTRULAR 

Tudo em materiais para construção: tintas 
^ automotivas e muito mais. Confira as nossas 
ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 

menor preço e o melhor atendimento 

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

v Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

SicUíeef 'Tta&citnertfa s4%accj<y 

Aluga-se 

Técnico em Contabilidade 
CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 1? andar, sala 02 
^ Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão . 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousc 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Õttde d ante áe 

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

\ 
Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A- Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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■ Situação mundial da infância 

Uma nova era para a criança 

A idéia de que a criança tem necessidades especiais abriu espaço para a convicção de 

que ela tem direitos. O mesmo conjunto de direitos dos adultos: civis e políticos, sociais, culturais e econômicos 

Introduzindo 

modificações 

Cinqüenta anos atrás, logo 
após a mais devastadora 
guerra da história, o Unicef foi 
criado, em 11 de dezembro de 
1946, com o objetivo de dar 
assistência às crianças. Sua 
criação foi motivada pela 
preocupação com o fato de que 
a criança não estaria 
adequadamente protegida no 
esforço geral de assistência 
que surgia em toda a Europa. 
Na época, o reconhecimento 
internacional de que as 
crianças necessitavam de 
atenção especial constituiu um 
fato revolucionário. 

No final do período de 
construção pós-guerra, os 
países em desenvolvimento 
que emergiam da era colonial 
recorreram ao mesmo 
princípio, para exigir que as 
crianças recebessem atenção 
específica na cooperação 
internacional. O mandato 
inicial de prestar assistência, 
que determinou a criação do 
Unicef, foi ampliado para 
incluir o a|)oio à sobrevivência 
e ao desenvolvimento da 
criança. 

Hoje, mais uma vez, a 
abordagem internacional com 
relação à criança mudou de 
maneira drástica. A idéia de 
que a criança tem necessidades 
especiais abriu espaço para a 
convicção de que ela tem 
direitos, o mesmo conjunto de 
direitos dos adultos: civis e 
políticos, sociais, culturais e 
econômicos. Esta convicção, 
expressa na forma da 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança, foi transformada 
em lei internacional em 2 de 
setembro de 1990, nove meses 
após a adoção da Convenção 
pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas. Desde então, 
a Convenção foi ratificada (até 
meados de setembro de 1996) 
pela quase totalidade dos 
países, com exceção de 
Emirados Árabes Unidos, 
Estados Unidos, Ilhas Cook, 
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Menina em um programa escolar informal conduzido por voluntários da 
comunidade, no Paquistão 

substanciais na atitude do 
mundo com relação às suas 
criaqças. Quando um país 
ratifica a Convenção, é 
obrigado jnir lei a tomar todas 
as medidas adequadas 
determinadas pela Convenção 
para dar assistência aos pais e 

Omà, Somália e Suíça, 
tornando-se o tratado sobre 
direitos humanos mais 
amplamente ratificado na 
história. 

A Convenção provocou 
modificações profundas, que já 
começam a surtir efeitos 

outros responsáveis no 
cumprimento das obrigações 
para com suas crianças. 
Atualmente, 96% das crianças 
em todo o mundo vivem em 
Estados que estão legalmente 
obrigados a proteger seus 
direitos. 

O Comitê sobre os Direitos 
da Criança é o órgão oficial 
responsável pelo 
acompanhamento deste 
processo de mudança. Os 
governos são obrigados a 
enviar relatórios ao Comitê no 
prazo de dois anos a partir da 
data da ratificação, e, 
posteriormente, a cada cinco 
anos, especificando as medidas 
tomadas para modificar as leis 
nacionais, e para criar políticas 
e planejar ações. O Comitê, 
com|H)sto jMjr 10 especialistas, 
reüne dados fornecidos por 
organizações nào- 
governamentais (ONGs) e jwr 
organizações 
intergovernamentais, incluindo 
o Unicef. Esses grupos podem 
preparar relatórios alternativos 
aos relatórios apresentados 
jielos governos. O Comitê e o 
governo reúnem-se, então, 
para discutir os esforços 
realizados pelo país em favor 
dos direitos da criança, e as 
etapas necessárias de 
apresentação de relatórios 
provou ser dinâmico e 
construtivo, estabelecendo o 
diálogo para auxiliar o 
progresso da instituição dos 
direitos das crianças. 
Infelizmente, porém, muitos 
países não cumpriram os 
prazos de entrega de seus 
relatórios: até setembro de 
1996,28 |)aíses acumulavam um 
atraso de três anos. 

O processo de 
implementação da Convenção 
ainda está engatinhando. 
Entretanto, como foi salientado, 
o tratado internaciona] em favor 
da criança já começou a causar 
impacto. Como foi relatado em 
1996 na publicação anual do 
Unicef, O Progresso dos Nações, 
dos 42 países cujos relatórios 
haviam aprovado novas leis ou 
emendas às leis existentes, jiara 
adequá-las à Convenção. Treze 
desses países colocaram os 
princípios da Convenção em 
seus currículos escolares, jiara 
iniciar o processo básico de 
informar as crianças sobre seus 
direitos. 

Em todo o mundo, 
professores, advogado: 
policiais, juizes e agentes de 
saúde estão recebendo 
treinamento com relação aos 
princípios e à aplicação da 
Convenção. Inspirado-se na 
Convenção, Serra Leoa 
desmobilizou seus soldados 
infantis. Em Ruanda, o Unicef, 
amparado na Convenção, vem 
trabalhando para transferir 
crianças presas em centros de 
detenção para adultos, sob a 
alegação de terem cometido 
crimes de guerra, para 
instituições especiais para 
jovens, e contratou advogados 
para defendê-las. E reformas, 
mudanças e melhorias 
continuam a se acumular em 
todo o mundo. 

Direitos são abrangentes e garantem 

melhores dias para as crianças 

Esses direitos são abrangentes. A Convenção define como criança qualquer pessoa com menos de 18 anos de 
idade (artigo 1) cujos "melhores interesses" devem ser considerados em todas as situações (artigo 3). Protege os 
direitos da criança à sobrevivência e ao pleno desenvolvimento (artigo 6), e suas determinações incluem o direito da 
criança ao melhor padrão de saúde possível (artigo 24), e de expressar seus pontos de vista (artigo 12) e receber 
informações (artigo 13). A criança tem o direito de ser registrada imediatamente após o seu nascimento, e de ter um 
nome e uma nacionalidade (artigo 7), tem o direito de brincar (artigo 31) e de receber proteção contra todas as 
formas de exploração sexual e de abuso sexual (artigo 34) 

A Convenção reconhece que nem todos os governos possuem os recursos necessários para garantir imediatamente 
todos os direitos econômicos, sociais e culturais. Entretanto, estes países assumem o compromisso de dar prioridade 
a esses direitos, e de alocar todos os recursos disponíveis para garanti-los. 

Algumas vezes, para que possa cumprir os compromissos assumidos, o Estado deve introduzir modificações 
fundamentais em leis, instituições, projetos, políticas e práticas nacionais, para adequá-los aos princípios da Convenção. 
A prioridade básica deve ser a garantia de vontade política para introduzir essas modificações. Como reconhecem os 
responsáveis pela formulação da Convenção, mudanças reais na vida das crianças somente ocorrerão quando as 
atitudes sociais e a ética se modificarem progressivamente, adequando-se às leis e aos princípios. E quando, como 
agentes do processo, as próprias crianças conhecerem suficientemente seus próprios direitos, para exigir que sejam 
respeitados. 
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Um dos direitos garantidos pela Convenção sobre os 
Direitos da Criança é o direito de brincar. Menino em 
um balanço de corda em Barbados, onde a Convenção 

foi ratificada em 1990 
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Queime a Ponte que Acabou de Atravessar 

por MASAHARU TANIGUCHI 

Queime a ponte que 
acabou de 

atravessar e uma das 
grandes máximas que 
consta nas "Palavras de 
sabedoria. Caro leitor, após 
você tomar a decisão de 
realizar alguma coisa, é 
necessário seguir sempre 
em frente, com a firme 
convicção de que vencerá 
infalivelmente. Ninguém 
poderá exteriorizar 
plenamente a sua força , 
sem ao iniciar o 
empreendimento, deixar 
preparado um caminho 
para retroceder quando se 
deparar com algum 
obstáculo. 

Quando .) lio César 
desembarcou na costa 
britânica com o seu 
exército, ele mandou 
queimar todos os seus 
navios - navios esses que 
tinham prestado um 
grande seviço 

transportando o seu exército 
até o estreito de Dover e que, 
no caso de derrota, seriam 
indispensáveis para a retirada. 

Quando compreendemos 
que "não há outra saida, a não 
ser marchar para frente ", 
conseguimos exteriorizar uma 
capacidade bem maior do que 
a demostrada em 
circunstâncias normais. 
Portanto, compreender que 
"não há outro caminho a não 
ser seguir em frente", é um 
meio de fazer exteriorizar a 
força da vida infinita que 
existe em nós."Vencerei 
infalivelmente, onde quer que 
eu vá"- aquele que inicia 
qualquer empreendimento 
coifT essa determinação, 
alcançará in-lalivelmente a 
vitória. Essa determinação é 
indispensável, mas (da não 
poderá nascer dentro de nós 
quando existir um caminho 
para retroceder. Por isso, as 
pessoas que não tem 

autodeterminação precisam 
queimar a ponte que acabaram 
de atravessar. (Km inglês se 
diz: "Burn your bridge behind 
you"). Uma vez queimada a 
ponte, não se pode voltar atrás, 
por mais que se queira. A 
nica alternativa que resta é 
seguir em frente. 

"Não há outro meio a não 
ser seguir em frente!" - essa 
situação nos torna mais fortes, 
pois só um nico movimento 
possível, no caso, será para 
frente, e nunca para trás. De 
fato, quan(lo"queimamos a 
ponte que acabamos de 
atravessar", teremos tudo de 
que necessitamos à nossa 
disposição. 

Um bom professor de 
natação leva o aluno á parte 
mais funda da piscina e solta 
suas mãos. Isso porque ele 
sabe que, se o aluno continuar 
indefinidamente na parle rasa, 
onde poderá ficar de pé 
sempre que se cansar ou sentir 

receio, o progresso será muito 
lento. Ao ser levado à parte 
funda e sem ter onde e em que 
se apoiar, o aluno tem de nadar, 
senão se afogará. E nesse 
momento que ele aprende, de 
fato, a flutuar, porque não pode 
deixar de exteriorizar toda a 
sua força. E, quando o homem 
exterioriza plenamente a sua 
força, ele passa a receber a 
força infinita proveniente da 
Grande Vida do Universo. 
Encerra uma grande verdade 
a seguinte frase de Samuel 
Smiles (jornalista, biógrafo e 
reformador social, nascido na 
Escórcia): "Deus ajuda a quem 
ajuda a si próprio". 

Caro leitor, empenhe toda a 
sua força naquilo que deseja 
realizar! Desse modo, você 
conseguirá exteriorizar cada 
vez mais a sua força 
infinita.Feliz daquele que, 
olhando para o passado, 
consegue afirmar 
honestamente: "Eu empenhei 

toda a minha força !". Trata- 
se de uma pessoa abençoada 
por Deus e que recebe a força 
necessária da fonte de força 
inesgotável, designada Deus. 
Caro leitor, empenhe, pois, 
toda a força naquilo que fizer. 
Mesmo que se sinta exausto, 
não se deixe vencer. Não 
menospreze a si mesmo. Não 
se considere fraco. Você 
certamente está enganando a 
si mesmo, quando, sentindo- 
se exausto, pensa não ter 
mais força para se mover. 
Suponha que nesse monento, 
ocorra um incêndio no prédio 
onde você se encontra, e as 
chamas comecem a envolver 
os aposentos em que você 
está. Suponha que o fogo 
esteja se aproximando 
rapidamente, e falte pouco 
para atingir suas roupas. Será 
que, ainda assim, você 
permaneceria imóvel, dizendo 
que está exausto? Será que 
você ficaria parado, deixando- 

Programação de hoje para as TVs VHS/ÜHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:30 -0 Despertar da Fé 
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09:00- Domingo Alegre 
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Espera 
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10:00 - C.L.Cam. Shell 

10:30 - Show do Esporte 

20:00 - Cinema das Oito 
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Domingo 
22:30 - Por Acaso 

23:30 - Vídeo Clube 
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TV Nativa 
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MANCHETE 

06:45 - Programa 
Eduicativo 

07:15- Home Shopping 
07:30 - Patrine 
08:00 - Sessão Animada 
09:00- Mesa Redonda 
09:15- Dudalegria 
11:00 - Grupo Imagem 
11:55 - Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30- Edição da Tarde 
13:00 - Solbrain 
13:35- Esquentando os 

tamborins 
13:40- Mundo dos 

Esportes 
14:00 - A Grande Jogada 
19:25 - Feras do Carnaval 
19:30 - Impe ratriz em 

Manchete 
20:00 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:30- Esquentando os 

tamborins 
20:35 - Jornal da 

Manchete 
21:40- Boletim Olímpico 
21:45 - Sábado de 

Gala.Filme: Sinais 
Vitais 

23:45- Home Shopping 
00:00 - Comando da 

Madrugada 
02:00 - Tribo Gospel 
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se atingir pelas chamas? Se 
está cansado a ponto de não 
conseguir se mover, mesmo 
nessa circunstâcia, então 
deve ter empenhado, 
realmente, toda a sua força. 
Mas, contrário, você ainda 
não empenhou toda a sua 
força. 

Somente quando 
exteriorizar plenamente a 
sua força, o homem passa a 
receber o novo suprimento 
do depósito da força infinita 
denominada Deus. Antes 
disso, o homem faz uso 
apenas de sua limitada força 
humana armazenada cm seu 
corpo. Portanto, caro leitor, 
exteriorize plena c 
totalmente a sua força. 
Somente assim você passará 
a receber a força infinita. Não 
se julgue fraco. Não se apóie 
em forças externas . Não 
fique preparando o caminho 
para recuar, administre a 
possibilidade de falhar. 
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