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Maestro 

da Banda 

Municipal 

pede apoio 

à Gomunic 

O sciTolário da 
Comunicação c da Cultura. 
EdmUson SíuicIk^, recebeu 
ontem, ern seu gabinete, a 
visita do maestro da Batida 
Municipal de imperatriz. 
Fernandes Sousa Dourado, 
que foi pedir o seu apoio no 
sentido de promover a 
melhoria da cor]H>ração 
musical. 

Segundo Fernandes 
Sousa, é importante que a 
Prefeitura Municipal 
palrocmc a reciclagem dos 
músicos que integram a 
Banda, tendo em vista 
colecá-la em sintonia com o 
jue lia de mais mod< ru<» em 

termos de música, Página 

■ Nacional 

Taxistas denunciam Joca Assunção de 

praticar irregularidades no sindicato 
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"Pacote 

ecológico'" 

é criticado 

A Medida Provisória n" 1.511, 
que passou a ser conhecida 
como "pacote ecológico", acaba 
de ser criticada pelo senador 
Leomar Quintanilha (PPB-TO), 
que a qualificou de "política 
f tiva. de atraso e de 

ocesso". Na opinião do 
senador, sob o prexteto (!(> uma 
radical preservação da 
cobertura vegetal, a MP vem 
paralisar o pn icesso nas áreas de 
vocação agrícola na Região 
Norte e do Norte da Região 
Centro-Oeste. Para ele. essa 
medida provisória "quer sufocar 
uma atividade agrícola legítima 
e congelar áreas próprias para a 
agricultura". 

Foto Pinheiro - 721-7090 

Prisão de Táxi-lotação revolta categoria que exige explicações do presidente do Sindicato da categoria, João Assunção 

M Últimas 

Prefeito decreta ponto 

facultativo em Imperatriz 

O presidente do Sindicato dos 
Taxistas de Imperatriz, João 
Assunção, conhecido 
popularmente por "Joca", está 
sendo denunciado de não 
trabalhar no sentido de defender 
os interesses da categoria e de 
praticar uma série de 
irregularidades como 
comandante da entidade. 

De acordo com as denúncias 
formuladas ao Jornal Capital, 
ontem, às 12h00, o que vem 
acontecendo no momento deve 
ser condenado por toda a 
comunidade imperatrizense. Joca 
é contra o serviço de táxi-lotação 
v recentemente mandou prender 
um profissional do volante que 
estava fazendo isso: ou seja, 
transportando coletivamente 
pessoas para vários ixmtos da 
cidade. A categoria destaca que 
ele vem agindo de forma meio 
ditatorial e "nos impedindo de 
trabalhar com esse meio 
alternativo de levar o usuário para 
o lugar que quiser e não sairmos 
no prejuízo no final do dia. Afinal 
de contas, cobramos um preço 
acessível, o que permite a todos 
nós garantir o sustento de nossas 
famílias nessa difícil época de 
crise". Página 3A 

Incficcidores 

Dólar Comercial 
r nmpra RS 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 ; 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1.034 : 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.039 • 
Dólar Turismo 

: Compra ; RS 1,0010 ; 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 i 
Ouro (g) 
Venda R$ 12.57 • 
Poupança 
Rendimento  - 1.1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor   RS 0.8247 : 

: Salário Minimo 
Outubro RS 112.00 : 
Salário Família 

■ Valor RS 7.66 : 
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O prefeito Iklon Marques 
decretou ponto facultativo nas 
repartições públicas 
municipais na próxima 
segunda-feira, por ocasião do 
feriadão da passagem das 
festas carnavalescas e fazer 

com que o servidor também 
tenha o seu momento de 
recreação durante o reinado de 
momo. 

Vale ressaltar, porém, que 
os serviços essenciais, como 
saúde e limpeza estarão 

trabalhando normalmente 
durante o Carnaval 97. A 
Secretaria de Saúde (Semus) 
vai promover a distribuição de 
camisinhas e material de 
conscientização sobre as 
doenças sexualmente 

POLÍTICA cidade SOCIAL REGIONAL ESPORTE 

Últimas 

Imperatriz já está preparada para realizar uma das mais organizadas festas carnavalescas com o apoio da Prefeitura Municipal 

transmissíveis, caso da Aids, e 
os garis da Secretaria de Infra- 
Estrutura (Infra) limparão as 
ruas da cidade para que o 
turista que visitar Imperatriz 
nos próximos dias leve uma 
imagem positiva da cidade. 

Prefeitura 

embarga 

obra 

Ontem, às 14 horas, a 
Prefeitura Municipal 

embargou as obras de 

recuperação da Escola 
Mourão Rangel, que estão 

sendo realizadas pela 

Construtora Colibri, de 

São Luís. 

O embargo aconteceu 

em virtude da construtora 

não cumprir com suas 

obrigações para com o 

município. Ou seja, não 

vinha pagando nenhum 

imposto ao Poder 

Executivo municipal. 

A Colibri já tinha sido 

notificada várias vezes e 

não dava nenhuma 

resposta e, diante do 

quadro, a Secretaria de 

Infra-Estrutura (agindo na 

forma da lei) determinou 

o embargo e fechando 

com cadeado as portas do 

estabelecimento de 

ensino que está sendo 

recuperado pela 

construtora. 

Sefaz coloca em prática 

campanha fiscal 

Página 4B 

Cemitério Campo da Dr. Ubirajara e Graça 

Saudade sofre reforma num ^clic" exlusivo 

Página 4A Página 2B 

Vale implanta Estadual tem término "Sapinho^ é 

siderúrgica em São Luís previsto para maio reconhecido por vitima 

Página 4C \ Página 6A Págic- 
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Lei Municipal sem discussão 

Sr. Editor: 
Tudo o que eu temia que 

iria acontecer com a chegaria 
das chuvas já começa a se 
concretizar. 

Ainda bem não começou 
o período chuvoso em 
Imperatriz, e a rua onde eu 
moro já está praticamente 
intrafegável. Este quadro 
caótico se repete todos os 
anos. E eu já moro nesta 
mesma rua, mais 
especificamente nesta 
mesma casa há mais de 20 
anos. Quando cheguei aqui 
em Imperatriz isto tudo aqui 
era mata, nós abrimos as 
ruas e construímos nossas 
casas. Até hoje, depois de 
passados mais de 20 anos, 
nem um único prefeito se 
dignou a asfaltar esta rua. 
Muitas foram asfaltadas, 
entre elas, outras que foram 
criadas muitos anos depois 
desta. Será que é 
discriminação o que está 
acontecendo conosco? 

Creio que temos os 
mesmos direitos que 
qualquer outro cidadão de 
Imi)eratriz, peço por favor as 
autoridades que não nos 
deixem passar mais uma vez 
por toda essa situação. 

Maria de Lourdes 
Rua Godofredo Viana 

Bacuri 

Sr Editor: 
A temporada de chuvas é 

mesmo um período difícil 
para muitos imperatrizenses. 

No mau bairro, além do 
problema das ruas 
esburacadas e cheias de 
lama, tem ainda um 
agravante. Trata-se das 
gambiarras que oferecem 
riscos para a vida das 
pessoas que tem suas 
residências iluminadas de 
forma precária em qualquer 
período do ano, mas que se 
agrava sensivelmente 
durante a temporada de 
chuvas. 

Existe o risco dos fios se 
soltarem dos postes, já que a 
instalação é mal feita, são os 
proprietários das residências 
que fazem a instalação, e tem 
também o perigo de um 
poste cair, e incendiar as 
casas que são construídas de 
forma precária. 

Mesmo que não venha a. 
acontecer um incêndio, 
qualquer pessoas pode pisar 
sem querer em um destes 
fios caídos e ser 
eletrocutado. 

Queremos pedir à direção 
da Cemar que tomem 
providências no sentido de 
regularizar a nossa situação. 

José Antonio dos Reis 
Vila Ipiranga 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

parabenizar a equipe de 
redatores deste matutino, 
que a cada dia melhora a 
quantidade e qualidade das 
informações que são 
repassadas para o leitor. 

A redação é de fácil 
entendimento, ixissibilitando 
que qualquer uma pessoas 
consiga captar a informação 
que nos está transmitida. 
Meus mais sinceros 
cumprimentos. 

Bernardo Araújo 
Bairro Juçara 

por Salomão Filho 

Embora as Câmaras 
municipais estejam de recesso, 
a discussão sobre a nova Lei 
Orgânica dos novos municípios 
ainda não ganhou as ruas. 
Pouca gente sabe, ao certo, na 
verdade o que significa os 
artigos 29 e 30 aprovados pela 
Constituição Federal. Mas são 
elas que garantem ao seu 
município, a sua cidade, uma 
autonomia para legislar e 
elaborar suas próprias leis. 

Como? Através da atuação 
dos vereadores na Câmara 
municipal que vão funcionar 
como uma espécie de 
"miniconstituinte" para 
elaborar a nova Carta, as novas 
leis que regem a vida da cidade 
e do povo que habita nos novos 
municípios. 

Até 1988, antes da 
promulgação da Constituição 
Federal, esta "vivência 
municipal" era dilatada por 
uma Lei Complementar, 
emenda à Constituição 
Estadual e que se apresentava 
como uma "camisa de força". 

Era arbítrio puro, pois 
limitava o poder Legislativo dos 
municípios. Por elas o 
Legislativos não podia, por 
exemplo, Legislar sobre 
matéria financeira. Sobrava 
para os vereadores a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo e 
questões menores, como: 
nomes de ruas, título de 

cidadania, e etc. 
Agora com autonomia para 

elaborar suas próprias leis, o 
Poder Legislativo Municipal 
pode reverter a centralização 
de poderes nas mãos do 
Executivo, acabando assim 
com o todo o poderoso, 
apresentando projetos de lei 
que entram em vigor antes 
mesmo que a Câmara 
aprovasse. 

Mas, na prática, como se 
dará tanta mudança? E preciso, 
antes de tudo que haja a 
chamada sensibilidade política 
dos vereadores. Para saber o 
que a cidade precisa, quais 
seus principais problemas e 
aspirações do povo. Isto, é 
claro, somados a mais 
conhecimentos sobre as 
Constituições Federal e 
Estadual, mais domínio de 
técnicas legislativas. 

Com a Lei Orgânica dos 
municípios promulgada, os 
vereadores que se aventurarem 
a projetos de lei demagógicos, 
envolvendo matéria, terá que 
apresentar os custos de tal 
projeto e de onde tirar os 
recursos. Se não, corre o risco 
de tornar inviável qualquer 
administração municipal. Ainda 
sobre o maior repasse de verba 
para o município e autonomia 
dos vereadores para interferir 
em matérias financeiras, será 
preciso estabelecer condições 
práticas de fiscalizar estes 
recursos. 

Para fiscalizar a Prefeitura e 
órgão da administração 
indireta. Será necessário, um 
controle da contratação de 
pessoal, obras e serviços e 
mesmo um critério para que os 
projetos de lei da Câmara 
beneficiem, com maiores 
recursos, áreas, instituições e 
comunidades. Se não, o repasse 
de verbas pode acabar 
beneficiando projetos para a 
construção de "elefantes 
brancos". 

Uma espécie de 
miniconstituinte municipal 
respeitando aspectos da 
Constituição Federal e 
Estadual. Onde as Câmaras 
Municipais terão duas tarefas: 
primeiro, elaborar a nova Lei 
Orgânica do Município e, em 
seguida, legislar sobre toda a 
qualquer matéria de interesse 
do município como: saúde, 
habitação, transporte, 
educação, ecologia, em fim, as 
Câmaras poderão ler toda 
liberdade. 

Bem, considera-se no 
entanto, que, os princípios que 
sem dúvida serão aprovado"^ 
nas futuras orgânicas 
municipais sejam juntos, 
aspirações de todo o povo, mas 
de exequibilidade difícil. 

Salomão Filho, 32 anos, 
é jornalista, membro da 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina (AIRT) e 
Vice Prefeito de Ribamar 
Fiquene (Sumaúma). 

Péssimo ensino no Maranhão 

reflete no Vestibular 

por Lúcia Reis 
Jornalista 

Estamos chegando ao 
segundo milênio e tudo 
parece que se en caminha 
para vivermos em um 
mundo de alta tecnologia, 
uma vez que a maioria dos 
setores estão caminhando 
para a informaçãop e 

desenvolvimento, menos 
a globalização, as nossas 

escolas continuam 
informando mal e 
formando para nada, pois 
acaba de sair o resultado 
dos últimos vestibulares, 
na qual só a Universidade 
Federal do Maranhão 
foram escritos mais de 20 
mil alunos, isso sifnifica 

dizer que mais de 10 mil 
jovens estão fora da 
Universidade e não estão 
preparado para o mercado 
de trabalho, mesmo que 
esse tivesse condições de 
absorvê-lo. 

Quais seriam as causas 
de tantos fracassos nos 
vestibulares? . Pouco 
investimento na 
Educação, o que fez com 
que as ^escolas se 
transformassem nos 
últimos anos em meros 
depósitos de crianças e 
jovens, no qual os 
professores fazem de 
conta que ensinam, os 
alunos que aprendem e o 
governo que paga, 
resultado são salas 

superlotadas, greves, 
evasão, reprovação, 

f resultando na péssima 
qualidade do ensino atual. 

Os poucos recursos que 
estão sendo aplicados na 
Educação, resulta na falta 
de vagas, principlamente, 
a nível de 39 grau, pois só 
os que tiveram acesso a 
uma boa escola de l9 e 29 

graus, conseguem vencer 
a barreira do vestibular. 

Por isso meus senhores, 
fica a pergunta no ar? Até 
quando nossos filhos irão 
penar pelos descassos dos 
governantes perante o 
futuro do nosso país, se 
tudo isso está nas mãos de 
nossas crianças e 
adolescentes. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Justiça 
O Tribunal do Justiça do 

Estado determinou a 
suspensão do serviço do 
moto-táxi em Imperatriz. 
Através de decreto legislativo, 
o presidente da Câmara, 
vereadora Valmir Izídio, 
determinou comprimento da 
medida judicial. Contudo, as 
moto-táxi continuam 
circulando livremente pela 
cidade. 

Riscos 
Além do descumprimento 

da ordem judicial, os 
motoqueiros, em sua grande 
maioria, não respeitafn a 
sinalização do trânsito, fazem 
ultrapassagens perigosas e 
são hoje os principais 
responsáveis pela maioria dos 
acidentes acontecidos nas 
ruas e avenidas de Imperatriz. 

Competência 
A responsabilidade do 

presidente da Câmara, 
vereador Valmir Izídio, era o 
decreto legislativo, mas a 
aplicação da lei é de 
responsabilidade do 
Departamento Municipal de 
Trânsito em parceria com o 
Policiamento Militar, o que 
não aconteceu até agora, ao 
mesmo tempo em que 
ninguém assume essa 

responsabilidade. 

Opinião 
Na visão de um advogado 

que milita em Imperatriz, "a 
questão é meramente 
política, o que resulta na 
afirmação de que as moto- 
táxis vão continuar 
circulando normalmente, 
sejam ou não proibidas por 
lei". 

Venda de consórcio 
Revendedoras de veículos 

do município nunca 
venderam tanto consórcio 
como agora, mas a entrega 
de carros novos tem ocorrido 
após oferecimento de lance. 
A Real Veículos (FIAT) lá na 
frente na comercialização de 
consórcio, motivado 
principalmente pelo 
excelente atendimento ao 
cliente. 

Banco em baixa 
A crise da moeda real 

atinge também agências 
bancárias da Grande 
imperatriz, onde se verifica 
fraqu íss ima movi men tação 
nos dois primeiros dias da 
semana. E provável que 
dentro de pouco tempo esteja 
fechando suas portas na 
cidade um dos bancos 
privados. 

Para meditação 

"Digo-vos que assim 

haverá maior júbilo no 

céu por um pescador que 

se arrepende, de que por 

noventa e nove justos 

que não necessitam de 

arrependimento". 

(LC 15-7) 
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Com o apoio da Secretaria da Comunicação e da Cultura, o maestro Fernandes Sousa Dourado pretende 

realizar um grande trabalho junto cà administração municipal no tocante à música sacra e clássica 

Côncavo & 

Convexo 

rLx: 

Conor Farias 

Chiadeira 
geral 

M( io nmiulo de «íMilr 
anda revoltada eom o alo 
praticado por joea. Os 
taxistas acham que ele não 
devia ler mandado prender 
proris>ioi)al do volante que 
estava la/endo loiaçao para 
vários baii ros da t idade. Ims. 
portanto, um assunto que 
ainda vai tjerar muita 
polêmica. A "bri^a já esta 
I ravada e. segundo algumas 
inlormações. Joca não vem 
respondendo c om as 
expeclat ivas anu nciadas 
durantb a sua campanha 
rumo ao cargo de prmãdenu 
do sindicato, hoje com a 
imagem bastante desgasta 
..nte ao sen descaso. 

Reivindicando 
segurança 

Moradores da Vila 
Cafeteira, localizada na região 
periférica da cidade, estão 
reivindicando maior atenção 
ao aparelho de segurança 
publica. I". que Iodos os dias 
estão sendo registrados 
diversos tipos de badernas 
em virtude da açao de 
viciados e desocupados Não 
< ntendem o prolivo de 
tamanho desinteresse por 
pai te do Governe do Kstad. 
em solucionar pelo menos os 
problemas considerados 
pr. mei: - pela e ununidad' 
1 Ia segunda maior cidade do 
i slado. 

, Para quem ainda não sabe. 
a Vila Cafeteira ja foi palco de 
divei >ejx assassinatos de 
marginais, o (pie deixam 
mais preocupados os seus 
moradores. Muitos pais de 
alunos estão temendo que 
seus filhos sejam vitimas da 
ação dos bandidos quando 
estiverem retornando para 
suas casas, ãs 2lí horas. 

Ildão 
vai firme 

() prefeito lldon Marques 
vem no -t rando querer 
cumprir o programa de 
govei mi enunciado duranP a 
sua campanha eleitoral, no 
horário da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão. além. 
obviamente, nos comícios em 
que fez nos bairros e no 
Centro. A Guarda-Mi rim será 
uma das principais 
prioridades do seu governo 
e eb já informa que dará todo 
o a o o i o necessário a 
S< ci <■' aria de 
P ( sen\ o 1v i m e n1 o 
( <mumiiário (Sedesçt). pasta 
responsável pela execução 
do projeto colocado em 

prática durante o tempo em 
que esteve na intervenloria 
estadual do município. 

Que 
riqueza! 

Tem gente afirmando que 
a Imperatriz vive realmente 
novos dias. () governo reeem- 
iniciado, a andar por esse 
caminho, tende a obter o 
sucesso esperado pela 
comunidade imperairizense 
(pie permanece em busca do 
alcance de seus objetivos. 
Chega d( muitas promessas 
c poucas reali/.aç()es. 
Fortanto. a Kra lldon 
Marques vem com forca total 
e sob os auspícios da 
credibilidade popular 
conseguira tran<formar a 
cidade num dos principais 
centros de referencia do 
turismo maranhense, lendo 
em vista que o setor foi 
r e c e n t e m e n t e 
municipalizado. A cerimonia, 
inclusive, contou com as 
presenças de várias 
autoridades e foi levada a 
efeito em Brasília. 

Tráfego 
na Amazônia 

ü plenário do Senado 
aprovou projeto de resolução 
autorizando contratação (!•' 
credito externo pelo governo 
brasileiro junto ã Corporação 
Andina de l-omenlo (CAL), 
no valor de l S$ St» milhões. 
()s recursos serão di st inados 
ao financiamento parcial de 
melhoria e pavimentação da 
rodovia BR-174, de forma a 
garantir comunicação entre 
(»s estados do Amazonas e 
Roraima, assim como com as 
demais regiões do País, 
conforme mensagem 
presidencial enviada ao 
Senado. 

Em 
Estreito 

G governo municipal de 
Kstreilo já conseguiu colocar 
cyi execução algumas obras 
reclamadas jhda população. () 
prefeito Claro Ilenlista. no 
ritmo da campanha eleitoral, 
vem fazendo constantes 
visitas aos pontos 
considerados críticos das 
zonas urbana e rural 

E o 
leite? 

Taí uma pergunta que 
ninguém sabe responder. 
Mesmo assim, a governadora 
R- seana Sarney insiste em 
afirmar que o seu governo 
tem sido de realizações e 
melhorias para o povo 
maranhense. 

Maestro da Banda Municipal 
de Imperatriz desde 1995, o 
músico Fernandes Sousa 
Dourado (5!») reclama que não 
recebeu nenhuma atenção da 
Prefeitura no ano passado e 
reivindica apoio do F.xecutivo 
para recuperar a corporação 
musical. 

Fernandes Sousa visitou o 
secretário da Comunicação e da 
Cultura. Fdmilson Sanches, 

ontem ((>), | tara tratar do assunte). 
O secretário solicitou-lhe então 
um relatório sobre as condições 
em que se encontra a Banda... 
"Entregaremos o relatório tão 
logo consigamos agrupar todas 
as informações necessárias", 
declarou o maestro, que 
adiantou a necessidade de novos 
equipamentos, a reforma de 
alguns dos atuais e a expansão e 
reciclagem dos músicos. 

■ Arauto da cultura musical 
Fernandes Sousa Dourado incorporou-se ã Banda em 1995, a 

convite do então interventor lldon Marques e do secretário da 
Educação, Agostinho Nolelo, que lhe dispensaram lodo o apoio 
necessário. Além de maestro da Banda Municipal, ele é. há mais de 
25 anos. membro da Banda Musical Lírio dos Cales, da Assembléia 
de Deus. onde exerce o cargo de secretario da Música. 

Sousa I )onrado também é professor de música em Imperatriz e 
na região tocantina. Nas últimas décadas, tem promovido cursos 
nas seguintes cidades: Araguatins e Xambioá. no Tocantins; e 
Gampestre. Açailãndiae Itinga. no Maranhão: além de São Geraldo, 
no liará. Em todos esses municípios, hoje existe banda de música 
graças ao seu trabalho. 

"A minha especialidade e sax. Mas lambem ensino clarinete, 
trombone, bombardino e outros instrumentos", frisa com orgulho. 
A|m )s apresentar o histórico e o relatório da Banda. Sousa Dourado 
pretende realizar um sonho: "Com o apoio da Comunic. queremos 
realizar um grande trabalho junto a esta administração no tocante ã 
musica sacra e ã clássica", comentou. 

Recordando de um passado não muito recente, vivido no ano de 
195<S. contou que veio para Imperatriz com seus pais, Domingos 
Feitosae Raimundade Sousa Dourado, e seus irmãos, oriundos de 
Sambaíba (MA). < mde nasceu, para trabalhar numa chácara próxima 
ao então povoado de João Lisboa. Mais tarde, com o avanço da 
idade e dos estudos, acabou fixando residência na cidade. Depois 
de ;»9 anos. Fernandes Dourado se diz imperatrizense de coração. 
Fm sua família também são músicos um irmão, três sobrinhos e 
lodosos seus oitotios. 

m 

Fdimilson Sanches, Secretário dn Comunicação e da Cultura 

b Revolta gerai 

Prisão de táxi-lotação revolta categoria 

Indignados, profissionais do volante denunciam atos 

ilegais praticados por .loca no comando do sindicato 

Aumentam as denuncias 
dando conta de que o presidente 
do Sindicato dos Taxistas de 
ImiKTatriz. João Assunção, mais 
conhecido como joca. vem 
agindo de forma ilegal contra a 
categoria. 

Segundo os profissionais do 
volante, Joca nãq j stá fazendo 
nada em benefício da classe e 
vem promovendo uma série de 
atitudes revoltantes 

Recenlemenlt . cortou os 
convênios que a enl idade tinha 
com os oflalmologistas e que 
garantiam consultas de vistas na 
hora em que eles prt cisassem. 
Até o consultório odontulógico 
qu( linha sido montado na sede 
própria do sindicato foi 
desativado sem iu nhuma 
exi ilicaçà(>justillcável ila(Ia |xji> 
dingente. 

1 'm dos revoltados i-om as 
atitudes é Carlos M u anda, que 
trabalha no Fonto de Táxi 
loc alizado na Fraça de Fátima, 
no Centro da cidade. "Não 
cop.sigd entendi r <is motivos de 
tanto abaudonó"" A» ho que o 
quadro deveria ser outro, lendo 
em vista que sempre estivemos 
juntos do nosso sindicato e 
zelando por sita plena 

existência", observa. 
De acordo com as denúncias. 

Joca não fez nem mesmo a 
prestação de contas relativas ao 
ano de 19%. o que significa dizer 
que deve haver irregularidades 
na sua gestão. Por lei, todo 
movimento sindical tem a 
obrigação de tornar pública os 
gastos que fez durante o 
exercício passado. 

Administração desastrosa 
A autorização de prisão dos 

táxi-lotação. episódio recente da 
desastrosa admi ni stração de J (K:a 
no Sindicato dos Taxistas, 
conseguiu deixar boquiabertos 
todos os membros da entidade, 
principalmente em virtude do 
credito de confiança dado ao 
dirigente que, durante sua 
campanha prometeu promover 
a coesão da classe e lutar por 
melhores dias. 

A resposta encontrada pelos 
taxistas e que eles não estão 
mai s pagando su as n leu sal idades 
e não mais comparecendo as 
reuniões convocadas por joca. 
"l ma gestão dessa não merece 
contar com o nosso apoio, mas 
sim um nao de Iodos nos", 
comenta. 

■ Febre aftosa 

Região Tocantina 

intensifica campanha 

de combate 

Mais um importante passo 
para a erradicação da febre 
aftosa no Estado acaba de ser 
dado. O secretário de 
Agricultura, Francisco 
Coelho, fez o repasse de duas 

. viaturas que vão auxiliar os 
técnicos que trabalham no 
combate ã moléstia nos 
municípios de Carolina e 
Grajaú. 

Os veículos da marca Fiat 
foram adquiridos através da 
Delegacia Federal da 
Agricultura. Abastecimento e 
da Reforma .Agrária, seção do 
Maranhão. 

A Sagrima já conta com 5 
escritórios n-gionais. Ides estão 
localizados nos municípios de 
Imperatriz, Estreito, Porto 
Franco, Carolina e Grajaú e são 

responsáveis também pela 
fiscalização dos animais que 
circulam no Maranhão. "O 
objetivo é criar uma barreira 
contra a febre aftosa e outras 
endemias que atacam o 
rebanho bovino no Estado', 
explica Francisco Coelho. 

A febre aftosa é registrada 
com mais freqüência na Região 
Tocantina, responsável por 
vinte por cento do rebanho 
bovino do Estado. "Para evitar 
a doença, os rebanhos de boi e 
bufalos devem ser vacinados a 
partir de sete meses de vida 
com repetição aos noveuta dias 
após a primeira vacinação,.mas 
esse problema está 
praticamente erradicado do 
nosso Estado", conclqi o 
secretário. 

TCI 
TCI 
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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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■ Saúde 

Fiscalização Sanitária apreende carne deteriorada 

Departamento vai. agora, combater o "boi na moita" 

Diariamente a equipe de 
fiscais da Vigilância do 
Município, percorre vários 
locais da cidade com o objetivo 
de verificar se os 
estabelecimentos comerciais 
principalmente da área de 
alimentação e medicamentos 
estão cumprindo as normas 
exigidas quanto a qualidade 
dos produtos. E numa dessas 
rondas de rotina, 
apreenderam na manhã desta 
quinta-feira, 30 quilos de 
carne bovina imprópria para 

consumo (deteriorada, 
apodrecida). 

Segundo informações da 
Maria Lúcia do Espírito Santo, 
coordenadora-interina do 
departamento de Vigilância 
Sanitária, essa foi a primeira 
vez que essa empresa foi 
autuada, por isso não foi 
cobrado a multa, mas em caso 
de reincidência, a legislação 
específica será colocada em 
prática, e sem dúvida será 
punida. Os fiscais 
apreenderam a carne e 

levaram para o "lixão" da 
Prefeitura para incineração. 

A Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, (ex- 
Agricultura e Abastecimento) 
desenvolve um significativo 
trabalho de combate ao "boi na 
moita", ou seja apreensão de 
carne sem inspeção sanitária, 
cujo animal foi abatido longe 
da cidade ou "fundo de 
quintal". Mas, a Fiscalização 
Sanitária da Secretaria de 
Saúde numa "blils" de rotina 
detectou numa das 

distribuidoras de carne, essa 
quantidade (trezentos e 
noventa quilos deteriorados) e 
fez a apreensão. 

O objetivo principal da 
Secretaria de Saúde do 
Município e Desenvolvimento 
Rural e garantir o direito da 
população de consumir 
produtos que não coloquem a 
saúde em risco, isso em se 
tratando de vigilância sanitária, 
porque no geral o raio de 
atuação delas é muito 
abrangente. 

Infra reforma Campo da Saudade 

Várias outras obras também estão em andamento 

O Departamento de 
Urbanismo está trabalhando 
duro. A determinação do 
prefeito Ildon Marques vem 
sendo seguida à risca pela 
Secretaria da Infra-estrutura 
(Infra), que realiza obras em 
diversos pontos de 
Imperatriz. 

O (. emilerio Campo da 
Saudade, um dos mais 
antigos da cidade, está 
passando por grandes 
transformações por meio de 
obras executadas em regime 
de mutirão.que envolve boa 
parle dos homens da Infra. 

O trabalho iniciou pela 
limpeza, a reforma da parte 
do muro que caiu em virtude 
da ação do tempo e a retirada 

retirada do barro que lhe 
dava sustentação. O prazo 
de entrega dos serviços está 
previsto para esta sexta- 
feira. 7. 
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Cemitério Cnmpo (Tu Saudade está sendo limpo em regime de mutirão 

■ Campo superlotado 
() engenheiro civil Fernando Falquello. da Infra, destaca que o I íeparlameiujp d« I rbanismo esta 

empreendendo lodo o esforço necessário para concluir os trabalhos dentro uó prazo dotei ininado. 
"Realmente, estamos nos desdobrando para encerrarmos as obras em tempo hábil' . Imali/on 

Ele ressalva, no entanto, que o Campo da Saudade já está sn| «-rlotado e Iuik ionará somente ale 
maio. quando a Frefeiliira Municipal vai ler de definir nova área e conslruir outro cemitério público. 

Fazenda faz levantamento 

de empresas de Imperatriz 

Pasta busca fazer atualização fiscal dos contribuintes em relação 

ao alvará de licenciamento e outros impostos 

"S 

.Sem úíiio Edson Linvi quer legtil uizu-todas as enip/vsas da cidade 

A Sra-relariada Fazenda vai 
iniciar nos próximos dias um 
levantamento de todas as 
empresas de Imperatriz, "sejam 
elas regulares ou não", informa 
o titular da pasta, Edson Lima 
Pires de Araújo. O objetivo da 
campanha e a atualização fiscal 
dos contribuintes em relação ao 
alvará de licenciamento, 
Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) e 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (UTU). 

Fm relação ao IP PU, o 
secretário declarou que as 
expectativas de arrecadação da 
campanha de anistia fiscal 
vencida em dezembro de Pb 
(Lei n0 799/90) não se 
cumpriram. A Lei estabeleceu 
anistia dos débitos referentes ao 
período entre 91 e9!) mediante 
o pagamento do débito de 19%, 

mas "não houve resposta do 
contribuinte como era 
esperada", completou Edson 
Lima. Ele lamentou que muitos 
não tenham sabido aproveitar os 
benefícios da anistia implantada 
pelo então interventor Dorian 
Menezese informou que estes 
teratf que arcar com todos os 
débitos acumulados nos últimos 
cinco anos, tendo em vista que 
não há como enquadrá-los 
numa lei vencida na 
administração anterior. As 
multas variam de 2().'r a 100%, 
incluindo juros e correção, 
monetária pela TR. 

Disposto a negociar, o 
secretário observou que "cada 
caso <• mív caso". "O melhor 
caminho para o contribuinte 
será a negociação dos débitos 
junto ao setor de tributação da 
Prefeitura", concluiu. 

Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

Calvário 
Todos os meses, entre 4 

e 10, aproximadamente, o 
Governo impõe absurda 
humilhação aos servidores 
públicos lotados em 
Imperatriz. Professores, 
militares, profissionais da 
saúde e outros são 
obrigados a permanecerem 
até b. sete horas em filas 
kilometricas na agência 
central do Banco do Estado 
para descontarem seus não 
tão generosos 
contracheques. No dia de 
receber o vencimento o 
funcionário praticamente 
não pode trabalhar, 
alimentar-se e fazer outra 
coisa além da lentíssima 
caminhada rumo ao caixa do 
BEM. Não se concebe que a 
administração estadual 
teime em não resolver o 
problema, de solução 
simplória - o simples 
deposito em conta e o 
fornecimento de um cartão 
magnético para os 
servidores evitaria o 
constrangimento das filas 
desumanas. Servidores que 
ingressaram no serviço 
público por concurso, 
concorrendo com muita 
gente, diferentemente dos 
polílicos e técnicos que 
provocam as filas mensais 
nos dias de pagamento de 
salários ganhos c om suor e 
dedicação. 

Leitura 
Inicial 

Se o polêmico processo 
de colação da reforma 
administrativa foi uma 
espécie de miniatura da 
legislatura a ser iniciada este 
mês, analistas antecipain (pie 
os papeis dos 19 vm-eadores 
imperatrizenses estão 
praticamente definidos nos 
limes da Situação e 
Oposição. Na bancada 
governista, deverão falar em 
defesa da Administração 
Ildon Marques o dr. Arnaldo 
Alencar, líder do Governo, e 
o davisisla João Macedo, 
líder da bancada. ()s demais 
edis - Raimundo Gosta, Mary 
Di Pinho. Antonio Pimentel, 
Otair Moreira, professora 
Sofia Oliveira (ou o suplente" 
que vier a assumir em 
substituição). Arimatéia 
Pessoa, Ribamar Milhomem 
e Rai inunda Angélica 
tendem a fazer silêncio, 
seguindo as orientações dos 
líderes sem maiores 
qu. slionamentos. 

Leitura 
Inicial II 

Por sua vez. na Oposição 

se destacarão como porta- 
vozes o dr. André Paulino. o 
dr. Joel Gosta, o líder 
camponês Valdinar Barros e 
o professor Simplício Zuza 
Neto. Seus votos, em tese, 
tendem a ser acompanhados 
pelo dr. Garlos Amorim, filho, 
pelo bancário Trajano Neto. 
por Adhemar Freitas e 
Walmir Magalhães. Na 
presidência da Gasa. dirigindo 
as sessões, o dr. Walmir Izídio 
estará torcendo 
discretamente pelas vitórias 
situacionistas nos embates 
com o grupo que não fecha 
com o Palácio Branco. 

Perguntinha 
O campo precisa se 

transformar em barril de 
pólvora para que se faça a 
política agrária que o Brasil 
reclama? 

Obstáculo no 
Gigante 

Ilá uma pedra no caminho i 
presidencial de Paulo Maíuf. 
A investigação do Banco 
Gentral teria constatado 
operações realizadas pelo ex ' 
e seu sucessor, Gelso Pila. 
que implicaram prejuízos i 
milionários ã Prefeitura de . 
São Paulo. St- não conseguir 
explicar a situação direitinho 
0 líder do PPB terá que 
conformar-se com a j 
candidatura ao Governo de i 
Sampa- que e, aliás, o desejo j 
de F1IG. que não pretende a 
concorrência malufista na | 
sucessão de 9S. 

Guarda-Mirim 
Em março os azulinhos 

retornam as ruas. Seria de 
bom alvitre que o programa 
exigisse que a garotada 
também estudasse em turno 
diurno. Pra eles. mais 
importante que a lição do 
1 rabalho e o refoi co no 
orçamento doméstico é a 
perspectiva de chegar ã ; 
realização pessoal, ao sonho ; 
profissional e a autonomia 
financeira - que têm na escola 
o caminho mais curto. 

Dinamismo 
Político 

Importante liderança da | 
"banca ética" analisa convites 
para assinar a fichado partido 
presidencial. O PSDB. com a 
reeleição e o poder que ! 
detém, tende a superar o ainda 
gigante PMDB no ranking 
partidário nacional. No caso da i 
seção maranhense esse 
fascínio pode ser ainda maior, 
visto a baixa concorrência nos 
quadros e o currículo limpo 
dos tucanos na terra de José 
Sarnev. 
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Social 

Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Sociedade 

Linda Vcloso dá as dicas do 

que acontece no inundo social 

iniperatrizense 
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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 

Raimundo Primeiro 

A/as ondas 
O boa praça Hzociuias 

Mc^alu-tz ('• mesmo um dos 
bons operadores de áudio do 
radio imperalrizens» 
Com* çou na Rádio Cultura 
FM. nos áureos lempo> da 
emissora e boje destaea-se 
no setoi com qrande lalenlo. 
\ ale ar|ui. a velha máxima de 
quem se esforça e consegue 
aiiniíir» seu objetivo na vida. 

Folia de momo 
Vai ser o biebo a 

eolnu tura do eaniaval (I7 nas 
empresas que inlepnim o 
Sistema Tueanu^ de 
Comuiiieação e Iodos •»< 
delalbes já foram ultimados uo 
sentido de que a IA. o Jornal 
i a Radio Capital AM laçam o 
melhor trabalho possível De 
ae< u do com as informações da 
direção .qeral do S TC. o 
objetivo e fazer eom que a 
pessoa que não for aos elubes 
da cidade fique em 
permanente sintonia eom o 
que estiver aconlei endo 

durante o reinado de momo. 
A TV e a Rádio Capital AM 

terão equipes de externas o 
tempo lodo - durante o 
carnaval — nas ruas e nos 
clubes. O setor polic ial estará 
eom ampla cobertura, lendo 
em vista que Nilson Santos e 
equipe estarão percorrendo 
os dislrilqs e os hospitais em 
busca da notícia. No STC, o 
falo nao tem rodeios. A 
notícia •• mostrada como ela 
aeonlec e. 

() Jornal Capital lera farto 
material relacionado a folia 
momesea. Km resumo, não 
tem parãninjíiiém. O Sistema 
TucaniPs de Comunicação 
vai soltar suas qarras c 
participar expressivamente 
da maior lesta pdpular do 
Brasil. 
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Vânia. Proprietária tio Saião 1 ânia Cabeleira, ela faz a cabeça de toda a moçada do 
Sistema TitcaniPs de Comunicação. Cordial, amiga e caprichosa, não mede esforços 
quando está no batente e manda lega! o seu recado. Que o diga muitos profissionais da 
imprensa de Imperatriz, cujos cabelos passaram por suas talentosas mãos. Com o 
mesmo sorriso da fotografia, Vânia atende qualquer pessoa a procura no dia-a-dia. 
Anuncia que brincará o carnaval 97 no Balneário Iate Clube (BIC). Afirma ser o melhor 
local para brincar a folia de momo este ano na cidade. 
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H 

Liijíii |n l.i manhã. iiifhi> in in 
mi- |iOsitivhs a iiiiiTltaui mi 

■ Mv.h. Nâii ha nada mi Ihm <i 
i.-i iiií-çar a si-niana i-oin > |i 

Nhnn.ro.l. Sm-r JL' 

Gêmeos 

a nina n-nmau 
i •. prufi-i^iunal. 
"rav l. l7!iii(). 

Leão -O- Libra Sagitário xWA 
XWA 

Aquário 

j,raranli>lo. 
ti ni A- S n Ir 

\|iriiv.-ii. a> vihr 
favoravui- para iniui; 
fazurulõ rurtt.iiix 
importanlu- 

Múii.t-i 'h Sn-i, 

na -a nianíi 
i|"i<íionai> 

A< \'ihrações pusiliva- Vúmis 
ampliam «ias chanci-* -Ir n-ali/itcãu 
i-m Imli - n-- níveis. Nãuhesh , ahra-Se 
para os i mlri k. 

Nunv ruilc- Surte. i_'. 

Sua vida profissional pode luinar 
um rnnie. para melhor. \'ai depender 
ap na< di voei- definir (piai- <ãu as 
verdadeiras prioridades. 

Numero de Sorte; lõ. 

A nevessitladc de dar um novo 
rumo a sua vida é cada vez mais forle. 
A insalisf.iv áo nessas horas funciona 
como incentivo as mundanças. 

Knti cMie-S( complelanii nle! 
Núnu-n le Sorte >'J 

Touro C A i c e r 
1 

Virgem 
ni 

Escorpião 
H 

Capricórnio 
s 

Peixes 

cihl.mi a expre - - i • 
•nUmeiiUi>. 

Numeiu di Surte 1 4 

ruinance i m sua vn i l- •; 
pe-soaamada< d< mon-iiiar 
afelu. Numero di Nirli _'4 

•ciaiVai seapriixunai di 
im-Ihor d» (pie lma.irin.i 
Numere le Surti .1 

\ -em.m.i v-umeca a mil. L'ul >que ICssa m , essidadi di definir 
p- alica i iiih. • tp11 voe ietava nuvos rurnn- vai fazer copi que você 

iejandu ha leiln I ,ua i Jiipiler vao tome a l.cn ma - decisOi-.-i draslii-as 
dai a maior fui i Arini-Si le curaijem i <i.iia em frente, 
N limero de Surte !ii i. \ ida a dois em alta! . 
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TV 
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Canai 
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Capitai 
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TV 

Difusora 
Canal 
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TV 

Mirante 
Canal 
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TV 

Nativa 
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21 

TV 

CNT 
07 • Ijjr. ja da Graça 
0(i :1 Diário Rural 
OTy m Home Shopping Show 
U7;!ii) Lical 
OS':'!'! Dia Dia 

1 ' Cozinha Maravilhosa da 
Ot-ha 

1 "7 Meu l'e de Laranja I.iin.i 
I i:l'" Namos Palar com Deu- 
II Ksiaçüo Criançã 
1Z:"0 Memória Band 
ll';!10 Mçura 
1lislação Criança II 
Ia: 1 õ l ocal 
! ':!r>Cine Trash (A ProçTuiiiari 
i : • Supermarki i (cmn Rir ardu 
Curt. R.-a!) 
t "ãi- 1'rqgíanTa Silvia Popjn.vie 
m.-i n 1 1 j ícal 
Jft I Men Re de Laranja l.ima 
T":'"! O Campeão 
7 i1' Jornal H,indeiranle- 
A" ■ funti - da v i % pl.; '\ 1 ü. 

L.:. '0 Cine CIlA-rotéi 

(Ifirlin D Désleruir da IA 
07:iKi Repórter DM) 
07;,".0 Cidade Agora 
08:70 Note i Anoti 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
r.LOIK) Radio na TV 
14:70 Si-ssãu Bane Bang 
IfciaBill Body 
10:17) Agenl' (í 
17:7') O mundo do Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:70 Jornal da Reoird 
20:10 Informe São Paulo 
20:70 Zorro 
21:00 Comando Ifspecial 
22:'hi Arípiivo X 
27:00 Chicago I tope 
(»0:00 27)' Hora 
01:00 Palavra de \'ida 
117:7!)Jesus V.-ida I ■ 
OOãli) Despertar da IA 

Rádio Capital AM. 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

07>;7i8 Palavra Viva 00:10 Programa Ecumênico 06:00 'Lelemanhã 05:00 Padrão Técnico 
00:00 Alvorada Sertaneja 00.17) Telecurso Profissionalizarile 06:70 Igreja da Graça no Lar 05:70 Alfa e Omega 
07:00 Ban>l<-ira 2 00:70 Telecurso 2000- 2 Ciruu 07:70 Escola Bíblica na 'IV 05:55 Minuto de Deus 
08:00 Bom Dia X- Cia (com liliana) 00:47) Telecurso 2000 - 1 Grau 08:00 Home Shopping 06:00 Igreja da Graça 
10:00 Muppel Bahies 07:00 Bom Dia Imperatriz 08;|7> Sailur Moon 08:00 Bom Dia Vida 
10:70 0 Lanlaslico Mundode Boby 07:70 Bom Dia Brasil 08:47) Samurai Warriors 10:00 Cartoon Mania (Linda- 
1 1 ;70 A P<*(pieria Sereia 08:70 |\ Colosso 09:70 Grupo Imagem Exibição 1 .ocal) 
12;'"1 Moreira S<-rra Ivspecial 11:00 An gel Mix 10:79 Shuralo 
12:7o Arpn Agora Maranhão 12:00 Mirante Meio Dia 10:7)7) Eeras do Carnaval 

11:50 Mesa Redonda 

17:70 Acpii Agora 12:7(1 Globo Esporte 11:00 Manchete Esportiva 12:20 Ponto de Encontro 

14:70 Cinema em Casa 12:7)0Jornal do Maranhão 1' Edição 11:70 Edição da Tarde 17:00 Cadeia 
10:70 Chapullin 17; 17) Jornal Hoje 12:17) IA' Allernativa 17:45 Teleslore 
17;0o Chaves 17:40 Vídeo Show . 17:47) Gente Importante 14:00 Mulheres 
17:70 Passa ou Repassa 14:17) Vale a Pena Verde Novo- 14:47) Papa Tudo 17:00 Eli Corrêa 
|8;|i(i Colégio Br.isil Mulheres de Areia 17:00 Corrida Maluca 18:00 CN'I Estai i (com Carlos 
18 7m I J Brasil |7i:40 S-ssao da 1 ardi 1.";I7) Super liuman Samurai Marassi e Luiz Gerai i Mazza) 
1" 4" Maria Mercedes 17:47) Malhação I7):47) Grupo Imagem 18:15 190 llrgenv com Carlos 
21 "0 1'rograma Livre 18:20 Anjo de Mim 16:47) Sessão Animada "Ralinho" Mass_ 22:'111 Razíiu de Viver 19: L" Jornal do Marántiao2' Edição 1 7;I7> Sailor Moon 
22:47) S xla no (.'inema 19:70 Salsa e Mereilgili 17:47) Samurai Warriors 19:70 CNTJornt com lx-ila 

0o.70 Jornal do SB I 20:70 Jornal Nacional 18:17) Shuralo Richers) 
o 47) Jó Soares Onze e Meia 21 0 Rei do Gado 18:47) (K Cavaleiros do Zodíaco 29:15 Retratos i. -• Clodovil) 
"1:"'0 Liriiul di. SB I 22 1" Globo Rcpórp-r I9:7(i Esquentandous 1 amborin< 2l:99juca Kfoir Vivo 

i. ' - 1 Vugi aina Jvtyc. 1 ascowilv Li 27:10'In te reine 19:.!;» N<. Rota di» (. rimi 22:'Ht Sexta Bra- - r ica Comigo 
01:77) !'erfil 01:10 Jornal da Globo 20:97) Jornal da Muncheie Lista Noite 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Simpático casal 

Dr. Ubirajara e Graça, casal bastante animado 

que sempre prestigia os eventos de nossa cidade. 

Com muito charme pousaram para esta colunista. 

Homenageado 

Dr. Pedro Neto foi homenageado ontem, pelos 

amigos no Açai Club de Açailândia pela 

passagem de seu aniversário. A festa contou com 

a presença de empresários daquela cidade e de 

mperatriz, confira o closs do aniversariante e do 

amigo Valmir (Riacho Doce). 
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Feliz união 

Carlos Lima e Maria José, uma demonstração de 

amor na comemoração dos seus 30 anos de total 

união. Veja o clicvk do apaixonado casal. 
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Encontro Internacional 

Um grupo de empresários sócios da Adhomep 

de Imperatriz, estarão viajando para o Rio de 

Janeiro onde irão participar de um encontro 

Internacional, onde mais de 20 mil impresários se 

confraternizarão e louvarão a Deus pelas Graças 

concebidas. 

Carnaval diferente 

O empresário Juraci Roldão, da Play Time, 

optou por um carnaval diferente. Passsará os 

quatro dias de folia em um retiro espiritual ao 

lado da esposa Fátima Roldão, junto com os 

irmãos Louvando a Deus. 
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Comemoração 

Cintia Sayuri Wada, filha dos amigos Ricardo e 

Maria Jósé Wada, trocou de idade ontem e 

comemorou a data com suas amiguinhas no Zero 

Grau. Desejamos a bela Sayuri, Pabarabéns! E 

toda a felicidade do mundo. 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte Pngina2c 1 

Cidade 

As nofiíías mms recentes 
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Regionai/NacíoR#^ 

As notícias do Brasil voe 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 
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Sexta-feira. 07 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Avanços 
O presidente da 

Câmara Municipal de 
Davinopolis Kdsun Silva, 
airibuiii ao bom 
relaciona me nlo existenl (* 
entre o executivo e o 
legislai ivo ilafiuele 
município os avanços 
conseguidos ale agora. (' 
novo municipio já aprovou 
o !;.slaluIo do Magist< rio e 
o processo (U- 
uuinicipali/acão da -aude 
está bem adiantado. 

Comprometida 
Para o presidente do 

legislai ivo da v mnlia 
cidade, o município deverá 
ter grande êxito no que se 
relere a programa^ que 
bem íiciem a comunidade. 
Fb garante que a C âmara 
stá comprometida com o 

município e não medirá 
esíorços em juntar iorça- 
com o exeeulivo para esse 
íi m 

Estudo 
(> clube de Maes de 

Imperatriz vai realizar 

carna\ai um < 
a pessoa de j 
A in for ma cã- 
presidente 
t oiucicao 
segundo ela o 
iniciará as l(i' 
sábado Cone 
foi candidata a 
de lm|»eralri/ 
deputado 
Madeira. 

>imio sobre 
esus Cristo, 
t r da vice- 
do Clube 

Formiga, 
encontro se 

'i horas (b-sle 
■. ao bormiga 
Vice-prefeila 
na chapa do 

Sebast iao 

Dificuldades 
Montar o quadro de 

funcionários elo município está 
sendo uma elas principais 
dificuldades enfrentadas pelo 
preleito ele Semaelor Ia Rocque- 
Alfredo Nunes. Outra 
dificuldaele emeontrada pe-la 
adminislração Alfredo Nunes ( 
a eemstrucao da MA 122. 
estrada que liga a cidade ele 
João Lisboa a Amaranle, 
estrada está e ruza a cidade- ele^ 
Se-naeior Li kocque. 

FPM 
() i 'releito elisse que o valor 

do Lunelo ele I artie ipãcao elo 
Munie-ípio cpie » repassado 
paraSenadoi |.a l\«)Cí|ue-naoê 
suficienli piara garanlir as 
obras já proj» laebo por sua 
administração. () jireU-ilo eli»e 
que diante-ele ssa-- difie ulelades 
e-stá procurando apoio de 
parlaimmiare-s estaduais e- 
;e(!e-ra!s na elaboração de 
projeto^ que \ isão a libe ração 
de ve-rbas para Mia e idade. 

Direito 
garantido 

() vereador André Faulino 
tFM i1; t eii><e na tarde da 
ultima quarta-feira, ao se 
n lerir sobre a re-e leiçâo para 
pre side nle da t âmara. cpie se- 
<> presidente-, o governo do 
< stado e o preleito poderão 
lular por unui reeleição o 
Legislativo tem amplo direito 
de discutir a que-slao. ALA f|ue- 
e favorável a re-eleiçáo. 
aprovedlou a o|iorlunielaele para 
eii/e-r a reportagem (pie os 
e-oinentários em torno de sua 

candidatura a presidência elo 
elireiorio Municipal do FMDB 
e- simplesmente e-speculação. 
Com relaçáe) a ele ição elas 
presielèncias da Câmara deis 
I feputados e do Se-nado foi um 
jogo de- cartas marcaelas. 

Cavalo 
de Aço 

<) Cavalo de Aço e-ne e-rra os 
treinamentos de-sta se-mana na 
tarde ele- hoje . O leenie o Isnael 
Anlonio anunciou que apos os 
coletivos de hoje o lime se> 
volta as alividaeles na preixima 
quinta-fe-ira. 

O lime- que estreia no 
t. ampeonate» Maranhense no 
dia 9 de- março elianle ela 
l axiense na cielaele de Caxias. 
l)e- C axias a equipe- volta a 
cidade ele- Hacabai onde- re-aliza 
a segunda partida na 
competição elianle do atual 
campeão maranhense o HlfC- 
Hacabal Fsporle- C lube. O 
BL.C estréia na Copti do Brasil 
dia lê ele fevereiro em 
Fortaleza contra o Fortale-za. 

Carnaval 
do e/c 

() Balneái jo late- C lube 
pode rá ficar na história dos 
folióes impe-ratrize-nses. Toela 
e xpectativa esta voltada para 
o meltior carnavalesco ela 
historia da cielaele. () paraense 
IMnduca já e Iraeliçao na 
eidade Durante variou anos 
e emseculivos Pinelue a e- Baiiela 
deixam as terras paraense-s 
para fazer a lesta dos 
maranhe-nses. Fara o e anlor 
Imperatriz ja faz parte do seu 
caK ndário anual. ()s ingresse»s 
e siarao custando apenas Rs 
• i.ttt) (c inco reais). A 
segurança elo HIC e stá sendo 
coordenada pelo Capitão 
Robe-rio, do Corpo ele 
Bombeiros. 

Ondas Curtas 
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Virgem cpie riqueza II 

Fãn Governador Ldison Lobão o bicho vai pegar... 

O pre-sielente luirico Ribeiro já transformou a Casa em cabide de emprego 

Do que- foi repassado para a Câmara ainda sobraram mais ele R$ 2.0()().()() reais 

Sobraram e-nlre (-) 

Prefeito Ney Bandeira trabalha firme para e.-onstruir a cidade 

Otair Moreira ( vereador). Jorge Quadros (assessor) 

I-i quem não gosta de- ouvir a Maria Bethània hein! 

O (iue-rreiro fica ou vai..? 

Demerval Moreno (Alertai) Fvile a AIDS use-camisinha 

O pe-sado esle\'e- no Sistema Nativa? 

\ânios leirce-r cpie dê certo! 

O único problema e o Brandão cpie- de-te -Ia o esporte. Fu ja passei por aquela 
experiência 

Peb» (pie me buzinaram, <> garoto pediu tanta grana que nao da ne-m para pensar! 

Será gosta do esporte? 

(t veneno da Nativa já contaminou a Mirante .() ehefe já disse esqueçam o futebol 
prossifipnal 

São Frane isci» de- Assis 

Nest» e arnaval, so vai dar Blc . BK 

() bom dia de boje ê para \ idal Moreno (SMC) 
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O senador Fidnardo r ( c a li d idal u r a d o 
Suplicv (P I SP) defendeu p re S i (Ir li 1 c d a 
<i rea 1 izacão de u m Pepublica ã cbcfia do 
referendo para legitimar Fxcculivo. Deu n o 
a decisão de permitir a Jornal do Senado 
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Os ForntasMinhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

03- Vendedores 
externos 
03-Doméstica 
06- Vendedores 
externos 
01-Secretária 
20- Operadores de 
caminhão fora de 
estrada 
Obs: Categoria, C, D 
ou E- (7,69 ou RK) 
01-Garçonete 
01- Técnico 
segurança do 
trabalho 
01- Assistente 
Administrativo 
01- Operador de 
computador 
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h 

SECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 
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■ Senador La Rocaue 

Executivo se preocupa 

com servidor 

Apesar das dificuldades, Alfredo Nunes quer garantir boa 

remuneração aos servidores 

Monlar o -((.uadro do 
liincionalismo publico 
niunicipal. Ksla v uma das 
1'riiuipais dificuldade-; 
enfrentadas pelo prelcilo de 
Senador l,a Rocípus Alíreilo 
Nunes; A Ri efeilura já realizou 
um cadastrai!lento pci.d, o que 
aponta uma folha com mimero 
suixrior a quiijhenlos 
serxddorím. tanto na zona 
urbana como na zona rural 

Ksta semana. Alfredo Vune- 
reuniu seu seeretariado para 
avaliar o primeiro mês de 
administração. Fm sua análise, 

chefe do Kxeent ivo 

Ir m uma entrevi-la 
concedida ao jornal Meio Dia de 
Notícias, da Rádio t apitai AM. 
o prefeito Alfredo Nunes disse 
(jin o rei)ass( do l M1'. (jue 
totalizou em janeiro R$ 1}() núl, 
nau será suficiente para realizar 
<is obras já projetadas por seu 
governo, mas garantiu no 
entanto, que seu eompromisso 
de remunerar bem o servidor 
náo será esejueeido O ]iref' áo 
ifirmou duríuib a ent; ev e a 
nue neniunn servidor municipal 
terá remuneração inferior ao 
-mlário míninK) vigente no !' ás 
Rara Alfredo Nunes pagar 

nimimo íjue um governo ■ ne 
ediz ! )!'eoe! MifUl'» eof *"•••. 

Município nao ser sulieienle. 
está buscando junto a 
deputados huierais como 
Sebastião Madeira. Sarnev 
Filho e parlamentares 
estaduais, o apoio de que os 
mesmos elaborarem projetos 
(|iie Visem a libei açao de veri>a> 
paia o seu município, o que 
segundo el« já vem 
aeonleç<Midb Além disso, o 
prelcilo está indo 
eonstaulemenie a São i.uís. na 
tentativa de sensibilizai o 
(lOVerno do Fslado para com a 
niHvssidadr1 d-- ojbar de forma 
mais nrolunda u -;na cidade. 
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COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - 

22- ANO DE FUNCIONAMENTO 

Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddi 
Luoiana da Cunha Saddi 
Farhat Saddi Filho 

I - UNIDADE I 

II 

PRE-ESOOLAR e 1 ° GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTiNO 

DO MATEPNAL ! (criança cie 2 anos) ã 8- SÉRIE 

UNIDADE U - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTITiO E NOTURNO 
t A 3" SÉRIE DE EDUOACÃO GERAL 

e TERCE1RÃO 

A [):•-: ;Ãe Uniforma g je n . aínio de 1997 ■_> Ccilgío proporcionará um avanço 
MtiODCLÓÜiCO E UMA NOVA, ESIRUIURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
C sEU .3'. CG AN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

N Dr-r-^, 
■N I 

Al: F.SPEC AUZADO 
ir ■TO DE 1;, 

l,1 V/vVAS ■ -f/MADÁS FOR CL-.:.SE 
g) De.-contc por k9 DE FiüOS 

UAURO DE: PtíCT ESSQRES 
C INDfVID' JAi 

b) R-efstruiurad 
d) Ar OUV-xíHAf 
V ADEUU " gAO POR fAtXA ETÁRIA 
h) Cancelamenío de bolsas PARA Al LEIAS 

Preços '997 igual ^"9996 (do turno matutino), conforme tabela; 
TURMAS M AT U Ti NO" VESPERTINO NOTURNO 

Jardim ii/z- Série 111,20 i ,20 

Colég- t bvangclíoO Inípcradoi 

m mà. 
wm < í. <: ■: m • 

Wf. 

Imperad' 
i ui nos d 
d( n" -Vt- 
fimi iona: 

Feduzide 1 
objclivaud' 
tos indivi- :■ 
excelente ' 

jualidad' 

A direção Io : "elegi 
ma a comniriiia.nn vin '! 

nal a F seni m " ,r . ap.: 
grau. ap a r 

i)'m as turma - d ' g ar. 
informa e :' •. ■ n .b , 

aos oiereeei . • . m ■,; 
maior aeompanlianienle tios 
nle em sua-) Uni. ■. Idades e e 

• !e ai :rov<'áai"' r' - 

vangelu o 

a i i111 que s< pi- 
Vella .t 

coordenação jiedagógiea da I 
querelema -u" filosofia d- Ir 
que ele scniprê ocupou, 

NJcsta idi 

um, p e s s o 
, a i irotessora 

?/ ■ ■■ 

, 1 jfS&y.f- ■ ÊÊ 
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agua. 
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2o CARTÓRIO CiVLL DA COMARCA DE / V/V ÀM / UIZ 

fóHUM iiEXR/uvt: JII: ia Kt/tfi-v; UMCIÍ" Mmei* /ír**** i.4**** frrm***lfs tluti-A * Tatctiá 
UWiê.-v H-'as&et C. f .Cícrf Ms S*toaíM*o 

foniíK jvdh lAitm - Esi. i/•(' no .o i a i s-//no 

EDITAI DE CiTAÇÂO 

0 DOUTOR .JOSÉ AMÉRICO ABRE:' COSi /V ; 
JUIZ DE OIREiTO- pA T VARA CKt.MiNA., ' 
RESPONDENDO PELA 2' VARA Civtb' j 
DESTA C0M.ARCA ' DE '■MPERAá RI2 
SSTAOO DC- MARANHÃO/ 'T-A FORMA JA j 
LEI ETC: : : i 

Fa? saber, a todos quantos o preser-tc uTiá de 
citação com o prazo de 20 (vinte} dia?. Urem, dc-ie conhacimenlo v 

interessar possa, que portesle Juízo * Cartório da 2* Vrra Ove: se proccegir os 
termos da ação de Embargos de Terceim. (rrocesso n" 6 mm, em que m partes 
como embarganles JOSÉ ARTHUR MOURA DOS SANTOS, JOAOUjM BAí: .cr 
DE UMA, MARIA ROSA DE SOUSA MARObtC MARINHO DL SOUS- 
TEREZINHA SARAIVA QUEIROZ LUZIA DOS ANJOS ARAÚJO. ÍZAUIA AlVFÊ 
DE SOUSA, ANTÔNIO UMA DF RGUEÍREDO. FRANCISCO INACtO DO? 
SANTOS. SOFIA ALVES DOS SANTOS JOÃO V.EIRA MACIEL. EliAS T-V ' OS 
APOLONiO PANTALEÃO DE SOUSA IRAMI DAViD 0! SOUZA, ;SCAP 
MACHADO BORGES, ALUI2I0 DE CAVAuCANTÍ MELO, CMONlSiO PERF.iRA 
JOSÉ NONATO DIAS, OSVALDO GONÇALVES VALENTSM, RITA OE CÀSSiA 
VIEIRA C. PEREIRA. EDSON RAIMUNDO BASTOS, JOSÉ RODRIGUES OE 
SOUSA e FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e embargado LUÍS CABOCLO Lr 
SOUSA. É o presente, para 71 •' ■;;> e.re-üganí.e;. ora exeç^tados., pé: .• . ram 
de 24 (vinte e quatro; noras contadar, <i ;.;;*!:••• 0; Drmincdi prazo gs--.:.. :. n--.r . 
editai, pagarem a quantia exec-ii ei. ■ v. ... > 
mil, quinze reais e treze eemavos) «x-resc <■/■' dos /ures tegívc c ■ • 
processuais, ou nomeiem bens a pentiora sob pena o- ihes setei:; o; . íe. 
tantos bens quantos bastem para garanta da presente execução e sei,:.. Scessónoà 
Ficando de logo os mesmos aavertíaos de que seguro ■- Jüi?c • ruç. . 
poderão apresentar defesa no prazo df dez D O; g, através fl« wã-íege r J - ' 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

^anikaSj §acLcLi/ S 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone; 72 M 999 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 

CASTROCLINICA 

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 , 

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

 Imperatriz-Mgranhão  

^ -v 

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanos Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

;■ ■ . * : V * • -0; .Ov.N-: 
Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 

.  Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saòna 

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 

LASsiLinmt 

CONSTRULAR 

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

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 

menor preço e o melhor atendimento 

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

^ Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

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. 

SieUtetf, llta<íccmettfa /tnaújo- 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, l9 andar, sala 02 
s. Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão . 

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 
1g Em bom estado de conservação Valor: R$ 

1.350,00 
2a Semi-nova, dois meses de uso 

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

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

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 Ôade a- ante áe ^an feneàcate 

Vasos ornamentaÍ5,ilores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A- Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Carajás 

Garantido estudo do projeto 

Uma comissão composta 
pelo Governo cio Estado, 
Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) c a empresa suíça 
Duferco está sendo formada 
para realizar os estudos de 
viabilidade e projeto executivo 
da Siderúrgica C arajás Lida. 
(SCL), um grande 
empreendi me nl o industrial 
que será implantado em São 
Luís num prazo de dois anos. 

O protocolo de intenção 
para a implantação da 
siderúrgica foi assinado no 
final do ano passado pela 
governadora Roseana Sarney 
e o presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

A SCL será instalada no 
Distrito Industrial numa área 
de1 bOO hectares localizada as 
margens da HR-LC) (área 
llaqui). no bairro Vila 
Maranhão. Ivslão previstos 
investimentos da ordem de 
US$ 2r,() milhões para a 
instalação do projeto 
siderúrgico, que tUw implic ar 
a geração de mil empregos 
diretos e indiretos. 

A Duferco e uma bem 
sucedida empresa que alua em 
.'»ti países. L Ia ficará 
responsável por *0 por cento 
das ações A empresa de 
Mineração Nakue Ltda será a 
segunda maior acionista. 

A Siderúrgica vai 
transformar o minério de ferro 
extraído da Serra de Carajás 
em placas de- aço () que mais 
fortaleceu a ida da siderúrgica 
para São Luís foi o apoio do 
Governo do listado ao 
empreendimento e a 
proximidade da usina do Porto 
do llaqui e Ponta da Madeira. 

O terreno da Vila 
Maranhão, pertence -ao 

Estudos técnicos iniciais são considerados de grande importância 

Governo do listado, e será explica que os estudos destinada basicamente ao 
negociado. O diretor- técnicos iniciais são de grande mercado externo, 
presidente da Usina importância pará a elaboração aproveitando as facilidades do 
Siderúrgica do Maranhão do Projeto lixeculivo. Complexo Portuário de São 
(Usimar). Ronald de Almeida, A produção da SCL será Luís. 

E Produzindo aço 

A previsão inicial é de que seja implantado uma usina destinada a 

produção de 1 milhão de toneladas anuais de aço, com tuna unidade 

de redução, via alto-forno a Coque, uma aciaria convencional a oxigênio 

e uma máquina de lingotamento contínuo. 

A governadora Roseana Sarney, responsável pelos incentivos que 

atraíram a SCL, explica que a promoção de um amplo esforço de 

atração de novos empreendimentos privados e um pressuposto bãsLo 

para viabilizar o processo de modernização do Maranhão. "Dessa 

forma aumenta a oportunidade de geração de emprego e renda, 

abertura para novas tecnologias e aumento das receitas estadual e 

municipais'", observa a governadora. 

A partir da implantação da SCL, o Maranhão deixará de ser somente 

um canal de escoamento do minério de ferro da Serra do Carajas e 

passará a usá-lo para a produção de aço. A implantação da usina e 

coordenada pela Secretaria de Planejamento, com participação ativa 

dos demais órgãos da área econômica com a Secretaria da Indústria, 

Comércio e Turismo (Sinct), Usimar, Sagrima, Secretaria de Estado 

da Fazenda, Bem e Companhia de Desenvolvimento Industrial (CD1). 

A meta é que o Governo do Estado garanta o apoio necessário para a 

implantação do empreendimento. 
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Sociedade 

em Expressão 

r; Soraya Luiza 
., | ' 1 . 

Acelemdo 

' 'ma doe de incentivo ao estudo aqui na 

ci ; -de do t "t ,, e o Pròj. : o Acelerado, que a rede municipal 

de ensino vem de implantar e que permite ao estudante que 

.ver ultr^ nassado a idade-padrão para a serie da 

f ■ in ira fase d.- Ensino 1 indamental (1o e 4°}, receber .jma 

elerada. om objetiva de recuperar essa ícaçãi 

/ .n íá e f -nter 

át F ducação, para tratar o as urto. 

R Jj ^ 
IUI véi 

0 dia de boje e muito especial para a ^a^íssima Leia Oliveira 

5 - , " ' • In r amiga \ aidelice 0" .eira o Dom ngos 

César Leinha que está curtindo férias com familiares e 

amigos receberá as felicitações pela passagem dos seus 14 

aninhos em clima de festa. A nossa natilina de hoje, os 

nossos parabéns pela linda data, parabéns ainda pelo 

mcesso que w ■ obtendo nos estudos em Delém do Pará no 

colégio Ideal. 
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Mau caratifimo 

Embora um pouco da finalidade desta colunação 

poderia deixar de registrar a minha idignação e de 

todos cidadões do bem gue almejam um país livre da 

tirania de certos políticos gue compoem o Sistema 

lamentável uma escolha do senador Anttonio Carlos 

Magalhães(Toninho Malvadeza) para assumir a presi- 

dência do Senado, infelismente é o retrato da regres- 

são e do atraso implantados pelo mau caratismo em 

nosso País. 

MÍ)IÍ)5 prontgs 

• -. ■ .íu Jiottfi. Hrouo, UÍiiihiIo. S.aidiu. JmiifS tírono (iordo o Rodrigo 

Ao vencedor 

Vitorioso no riltimo vestibular da UFMA, quando logrou 

cia6$ :r;oação para o curso de Direiro, Sérgio Picardo 

Vicias , f oda a alegria do mundo, juntamente 

v-c ua tunna maísv próxima. í L esteira dc^ta 

COnir fui mau- urna bebemoraçao^ muitas 

coisas a» ou tecei m, e que, por certo, vão ser contadas 

com mam detab s. Por enquanto, meus cumprimentos 

ao futuro bacharel. 

1 -na , arte da J jrma que fazem a sociedade 

açailandense ainda mais bonita, estão de malas prontas e 

b ;'S já c *r pé na ee' adi para curtirem umas curtas 

• ■ 1 do cama. es ;o cm Pelem dc Pará, 5ãõ Luís, 

•. 1 u .-l • deixando muita gente de água na boca, se- 

uindo destino capital baiana é o paraíso de Porto Seguro. E 

pc- í da- rouca turma bonita e animada à nossa amiga Sílvia e 

P 'r io Lornéo e o casal Maruel Válter e lema, também estão 

otande o pó na estrada no dia de hoje. A todos que estão 

seguindo viagem, apertem o cinto e SOA VIAGEM. 

Agende-ee 

.yfr; 

Se pra quem vai curtir a folia momesca aqui na cidade do 

ferro dois endereços badaladíssimos para hoje está por conta 

do Sloco rf\APAF0LiA na antiga Comercial Vanderson com o 

grupo de pagode Língua de Trapo. E por falar em Trapafolia, 

vale ressaltar que as camisinhas estão a venda no 0 Soticá- 

rio. Água de Cheiro ou pelo TEI. 73S-1733 e são limitadíssimas, 

a final o baile é somente para convidados vipe. 0 endereço ba- 

dalado da noite é o lube Gígantão com a banda Sintonia, no 

segunde aniversário da Saint Tropez. 

*#1» M •j f 
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Programação: 

dos bUcos: Dia 19/02 às 18h0C Aptiragi 
primeiros uolocacJos (Blocos e Fantasias). 

oolica 
blocos; Oi 

UnhW dc Car-i .vdl/95, com presença das autoridades locais; Dia 09/02 - às 20h00 - Desfile 
is 22h00 - Desfile das fantasias (Masculino e Feminino); Dia 11/02 - às 20h00 - Desfile dos 
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TURISMO 

Ildon volta otimista de Brasília 

Imperatriz é incluída no roteiro nacional de turismo 

Embratur garante treinamento de funcionários públicos do Município 

Imperatriz vai ser uma das 2Í> 
cidades do Maranhão a fazer 
parle do roteiro nacional de 
turismo. Ainda neste semestre, 
por indicação do prefeito Ildon 
Marques, uma equipe de 
funcionários do município vai ser 
treinada por técnicos da 
Hmbratur (Empresa Brasileira 
de Turismo), lendo em vista o 
início do processo de 
municipalização do turismo. 

A nova política de 
desenvolvimento do turismo no 
Brasil | wssa jxda municiiializaçào 
dos recursos e das ações do 
setor. Imperatriz i lassou a fazer 
parte do projeto segunda-feira 
passada (M), quando do encontro 
do prefeito Ildon Marques com 
o presidente da Embratur. Caio 
Luiz de Carvalho, em Brasília. 

Além de Ildon Marques, 
participaram da reunião doze 
prefeitos do Maranhão, o vice- 
governador do listado. José 
Reinaldo Tavares: o secretário da 
Indúslria e do Turismo do 
Estado. Pedro Dantas da Rocha 
Neto: e a presidente da Maralur 
(Empresa Maranhense de 
Purismo), Kátia Raposo. Dos 
municípios maranhenses 
presentes, somente Imperatriz 
e Grajaú não fazem parle da faixa 
litorânea do Estado. 
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Ildon Marques (detalhe) ouve palestra do \ice-governador 
durante lançamento do Plano de Municipalização de 

do Estado, José Reinaldo Tavares, 
Turismo, realizada em Brasília 

■ Roteiro nacional 

Caio Luiz de Carvalho assinala que os municípios integrados ao roteiro nacional deveip tomar esse serviço como fonte geradora de 
renda e de emprego. Segundo ele, as experiências passadas demonstraram que muitas regiões potencialmente turísticas acabaram 
perdendo tempo e dinheiro porque o despreparo das pessoas que se envolveram no negócio, dentre outros fatores, levaram à explt «ração 
do turista, ao invés do turismo. 

A nova política da Embratur ensina que, para ser boa para oturista, a cidadetem, primeiro, que ser boa para os seus habitantes. Isso 
significa que não basta a cidade ler boas atrações - tem que ter. também, infraeslrulura. Daí a abertura de várias linhas de crédito (Einep, 
BNDES, Banco do Nordeste. Caixa Econômica Federal e Prodetur) por meio das (piais os municípios terão oportunidade de executar 
obras de saneamento e a iniciativa privada poderá construir pousadas, hotéis, etc. 

■ Treinamento de monitores 

A Embratur vai treinar pessoas indicadas pelos municípios para exercer a função de monitoras na formação de equipes que vão 
trabalhar no desenvolvimento das ações municipalizadas do turismo. O prefeito Ildon Marques considera que a nova política da Embratur 
busca o desenvolvimento do turismo dentro de um processo que beneficia Ioda a comunidade. "Essa mudança de conceito, como todas 
as demais, requer tempo, dedicação e envolvimento da comunidade como um todo. E é nesse sentido que vamos caminhar", concluiu. 

Fechando o cerco 

Sefaz lança campanha fiscal 

Todas as empresas da cidade serão visitadas pelos fiscais dá pasta 

Objetivo do trabalho é incrementar economia de Imperatriz 

O secretário da Fazenda, 
ulson Pires de Araújo Lima, 
muncia para os próximos dias 
i início de uma campanha pela 
-egularizaçào e atualização 
fiscal dos contribuintes do 
município por meio de um 
levantamento das empresas 
:le Imperatriz. Uma equipe da 
Secretaria da Fazenda vai 
executar uma "operação 
pente fino" que vai consistir 
num verdadeiro "arrastão". 

"Será um arrastão 
disciplinador", adianta o 
secretário Edson Lima, ao se 
reportar à campanha, que visa 
colocar em dia a situação de 
todos em relação aos alvarás 
de licença, 1SS e 1PTU. entre 
outros tributos. Ele 
acrescenta que o erário 
público conta com a 
compreensão de todos os 
contribuintes, tendo em vista 
que as previsões do 

Orçamento do Município só 
se cumprirão se a 
arrecadação I iscai 
corresponder ãs 
expectativas traçadas pela 
Sefaz nesse sentido. 

"Nosso objetivo é 
conscientizar o contribuinte 
da necessidade de cumprir 
suas obrigações para com o 
fisco municipal, sem alusão a 
qualquer tipo de perseguição 
fiscal", explicou o secretário. 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Deu 
no jornal 

Que a Celmar acaba de 
assinar contrato de 
financiamento com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômicoe Social (BNDES) no 
valor de R$ 4().7 milhões para 
investimentos na formação da 
base florestal da empresa. A 
primeira parcela, que já foi 
liberada, é da ordem de R$ 24 
milhões. Segundo Vítor Manuel 
Domingues da Costa, assessor 
de Desenvolvimento da Celmar, 
0 financiamento destina-se 
exclusivamente ã utilização na 
in i| ilai iiacãi«fk «n -stal da eni) m -sa. 
"No (pie se refere aos 
desembolsos já efetuados e a 
< Tetuar. < !< -stii ia-se a< «s | irogramas 
florestais de úíl/úti e Ú7/9S", 
explica Vítor. 

O Frojeloda Celmar consiste 
na construção de um complexo 
industrial para produção de íilK) 
mil toneladas de celulose 
branqueadae na formação de (ío 
mil hectares de florestas de 
eucalipto para suprimento da 
indústria. () destino da i iroduçào 
será predominantemente o 
mercado externo. 

() investimento total é de R$ 
9ú() milhões, sendo que R$ IfiO 
milhões serão destinados ã 
formação de base florestal, R$ 
7(i8 milhões, ã indústria. R$ 17 
milhões, à infra-estrutura, e RS 
1 .r> milhões, a outros fins. 

Fábio Medeiros, diretor 
superintendente, diz que o 
contrato de financiamento é 
extremamente im|)orlante ] «ara 
0 sucesso do empreendimento 
Celmar. "As negociações com o 
BNDES foram conduzidas pela 
empresa, mas só puderam 
chegar a bom termo graças ao 
ai «oio e c( «lalx iraçài»ir rc st ril< is de 
nossos acionistas, aliados ã 
competência dos nossos 
empregados que nela se 
envolveram". c< «nclui. 

Intensa 
movimentação 

Foi grande ontem a 
movimentação na agência do 
Banco do Estado do Maranhão 
(Ben i), 1 x >''( Kíisiã* i do | vtgamei it<« 
dos salários dos servidores 
1 iiíblicos municii lais. A categoria 
recelx' os vencimnitos ivlativos 
a janeiro. A intenção do prefeito 
Ildon Marques, ao fazer isso. é 
garantir que nenhum de seus 
auxiliares passe o carnaval sem 
dinheiro, em brancas nuvens. 

Em 
dívida 

De acordo com o secretário 
da Fazenda do Município de São 
Luís, a prefeitura possui nada 
menos do que 17 mil servidores. 

A folha de pessoal chega aos 
R$ 10 milhões, dois a menos do 

total da receita. 
Os débitos batem na casa dos 

100 milhões, quase dez meses 
de arrecadação. Ikxle? 

Feriado 
total 

As agências bancárias de 
Imperatriz, a exemplo do que 
acontece em todo País, fecham 
suas jxirtas nesta sexta-feirae só 
real irem na i «n ixima quarlibft -ira. 
aomeicnlia. Portanto, isso quer 
(ü/x t quem não | lagihi suas a »itas 
em dia e nã(«sacou seii dinh(nn> 
também terá de se virar para 
participar das festas de momo. 

Recebendo 
prêmio 

O Movimento dos 
' 1 "raball ia( li in -s Rurais Sen é I'(rra 
(MS"!) foi indiçado parareceber 
o Prêmio Rei Balduíno. um dos 
mais importantes prêmio? 
internacionais concedidos pelo 
governo belga. Para o senador 
Sebastião Rocha (PDT-AP), essa 
conquista representa um 
reconhecimento da iinj x «rtáncia 
da entidade. 

Integrante da comissão 
externa de parlamentares que 
esteve no município de 
Ourilàndiado Norte (PA),onde 
foram assassinados três 
trabalhadores rurais, o senador 
alin nou que "iníelizi iKMile. i«MST 
é um movimento necessário", 
pois. a seu ver, o governo só se 
move quando há invasões ou 
derramamento de sangue no 
meio rural. 

Mão 
firme 

O secretário de Infra- 
estrutura. Jairo de Oliveira, 
prossegue firme com o seu 
programa administrativo. A Infra 
vem aluando forte em vários 
ixint os da cidade, tendo em vista 
fazit cu 11li «rir as (leleni linações 
do prefeito Ildon Marques. 
Inicialmente, o trabalho de 
padronização das calçadas, que 
está sendo feito na Avenida 
(ietúlio Vargas, gerou certa 
polêmica, mas a comunidade 
entendeu e já aplaude a 
iniciativa do "homem das 
obras". Entende que 
trabalhando assim contribui 
positivamente para a 
incremenlaçào do processo de 
desenvolvimento por que 
continua passando Imiieralriz. 

Frase 
do dia 

"Repensar o 
desenvolvimento social à luz 
dos princípios, de igualdade, 
justiça e paz exige estar ciente 
de que é incompatível fazê-lo 
com a discriminação e a 
opressão às mulheres". 

(Marta Suplicy, sexóloga e 
deputada federal pelo IT de 
São Paulo) 

Hospital Santa Maria 

"Di. 'ífyanoida dÂaçzíà. yWe;723- Í*f55 

O pioneiro da sa de imperatrizense  
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

ACII ANUMCÍA pROjETO pARA 

eIbcjer "Empresárío do Ano" 

A Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, vai lançar 
no dia 28 deste mês, um projeto idealizado com objetivo de 
promover a valorização da classe empresarial da cidade, com 
a escolha, no dia 12 de dezembro, do "Empresário do Ano", 
sendo um da área industrial e outro do setor comercial. O 
presidente Vilson Estácio Maia disse à coluna que durante o 
ano serão eleitas 20 personalidades, entre os quais, será 
escolhido o "Empresário do Ano", do setor industrial e também 
da área comercial, numa festa realizada em dezembro com a 
presença de convidados de todos os sepjiimenlos sociais de 
Imperatriz e do listado. 

A comissão responsável pela eleição do "Empresário do 
Ano", terá a responsabilidade de, lodo mês, escolher dois 
homens de negócios que se destacaram no período. 

No final do ano, do total de 20 eleitos, dois serão declarados 
vencedores do troféu que a ACII está criando com o objetivo 
de valorizar os empresários pelo que eles representam para a 
região, mostrando suas qualidades nem sempre reconhecidas 
por alguns segmentos, principalmente o de consumidores. 

Detalhes depois. 
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Mercado 

Financeiro 

Dezenas sorteadas ontem, 6, para o concurso 274 da QUINA; 
15, 52, 55. 62, 79. 

' SAMbAÍbA MudA doMidlio 

O empresário do setor de livraria e papelaria e também 
jornalista, Aristides Sambaíba, está mudando o seu domicílio 
eleitoral de Montes Altos para o município tocantinense de 
Maurilândia, a 65 quilômetros de Imperatriz, onde reside o seu 
irmão caçula, Elidònio Sambaíba, dono de uma distribuidora e 
bem relacionado politicamente com o prefeito Raimundo Bezerra. 

Membro do Diretório Regional do PSDB, tendo trabalhado 
para o deputado Madeira nas últimas eleições e votado em 
Patrícia Castilho em Montes Altos, Aristides Sambaíba, traça 
novos rumos para o seu futuro político em outras placa. 

Detalhes depois. 

SupER Sena 

Dezenas sorteadas ontem para a SuperSena (concurso 096); 
02. 25. 34. 38, 44, 47. 

CONTAF 

Errata 

Poupança 

Hoje   1.38% 

Ontem   1.33% 

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

UFír 

Semestral até 31 de junho de 97; 

R$   0.9108. 

URFI (MunícípaI) 

JANEIRO, 9/   R$ 9.11 

UPC 

R$ R$ 13.99 |. 

DóLar 

::: Paralelo   R$ 1.08 i 
:: Turismo  R$ 1.06 ' 
::: Comercial   R$ 1.04 ! 

Cotações de Sexta-feira. 07/02/97. 
■ 

Ouro 

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

R$  11.67. 

SaLárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112.00 

SaLárío FamíÜa 

Dezembro/96 R$ 7.66 

OIerecímento 

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 Simplicio Moreira. 1478 - 

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

1400 

NíN: 

T hi 

Aniversariantes (ACII) 

Fabiana Cristina da 

Rosa (Rodante) 

Aniversaria hoje e 

recebe os parabéns 

e votos de muitas 

felicidades da ACII e do Feito à 

Mão Restaurante (self-service, 

churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na 

Av. Getúlio Vargas, esquina c/ a ma 

Alagoas-centro. Fone: 721-3565. 

Todos os detalhes na edição de amanhã. 

RaímuncIo PrÍiVIEÍRC 

Um abraço hoje para o companheiro R > 
Primeiro, profissional de mão cheia que na c .a 
última quarta-feira, 5, teceu elogios ao trabalho deste 
escriba, na coluna "Por Dentro da Imprensa", neste jornal. 

Ele que, a exemplo deste colunista, integra a equipe de 
Edmilson Sanches na Secretaria da Comunicação e da 
Cultura. 

Recado boje para a conlabilisla Graça Bezerra, titular da 
CONTAE-Contabilidade e Assessoria Eiscal, ali na rua João 
Lisboa, 746. próximo ao Timbira. com o telefax (098) 722-1034. 

Graça Bezerra está à espera dos amigos, realizando serviços 
contábeis de uma forma geral, inclusive com contabilidade 
informatizada. 

Vale o registro. 

Correção na edição de ontem, 6, informamos que o saudoso 
Salomão (Saló) José de Santana, pertencia ã Loja Maçónica 
"União e Fraternidade". 

A verdade é que o falecido ex-presidente do PMDB e ex- 
vereador. foi membro da Loja Maçónica Lealdade e 
Justiça", localizada na Rua Manoel Ribeiro, n" 33 — Coco 
Grande. 

Valendo registrar que, no enterra do Sr. Saló, ocorrido 
na tarde da última quarta-feira, 5, em "Lagoinha", além do 
prefeito lldon Marques, houve também o discurso 
emocionado dc Fernando Antunes (Grande Loja) usando 
da palavra em nome dos maçons. 

Entre as coroas dc flores, uma da Executiva Municipal 
do PMDB com a seguinte frase: "Diretório Municipal do 
PMDB de Imperatriz — Homenagem". 

Semínárío do PDT 

A Executiva Municipal do PDF de Imperatriz anuncia 
para os dias 27 e 29 deste mês, a realização de importante 
"Seminário de Formação Política", com palestrantes dc 
peso. 

A inlormação é do Dr. Pedro Alves (Pedrinho). que 
integra uma Comissão Provisória do partido da cidade. 
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Amigos de longa data, tendo trabalhado 

juntos no setor gráfico de O Progresso, 

Ednalva Trajano e Mábio Marcos (foto), 

casam-se boje na igreja Menino Jesus de 

Praga no bairro Vila Nova. Será às 19h e os 

noivos receberão os cumprimentos dos 

convidados na porta da igreja. Educadora 

na Escolinha do Pinóquio, Ednalva Trajano 

e filha do casal Manoel Alves da Costa (in 

memoriam) e Elza Trajano Moraes Costa. 

Mábio Marcos, é filho do casal Marcos José 

de Sousa (in memoriam) e Francisca das 

Chagas Sousa. Vale o registro com os nossos 

agradecimentos pelo envio do bonito convite. 

HO PLANTÃO MEDICO 

PLANTAO GERAL (HOJE): Hospital São 

Rafael (721 1713); PEDIATRIA Hospital Sta. 

Tereza (721(2187) OBSTETRÍCIA: Hospital 

Regional Materno Infantil de imperatriz (723- 
1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

Clínica dc Acidentados dc Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento.: FARMÁCIA DO ZEZÉ. na 

Rua Ceará. (723-2224). desejando a todos os 
clientes e amigos, muito sucesso. - 

■X;. XX 
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Humor 

A mocinha: 

Devagar, amor, é a minha primeira vez1 

O mocinho, precipitado: 

—- Seria a minha primeira... vês? 

(Playboy/Set/96) 

y' Materiais para 
-r'*jsi hsihjn escritório, escolar, 

'Vt/lAÁJy hohinac nara Fav bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone; 722-1478 

Fax: 722-' 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 
J P:T|müçâo em p^pel reportei (mod. 400) R$ 6,00 353 c rc qqi. 490 . 

ôsp a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) , ' . " " 
Imperatnz-MA 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

4 A U / "*• i ] 
Clínica Lab. e pet 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Ciênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique •' 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - Ü204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Campeonato Maranhense 

Gaxiense e Imperatriz se enfrentam dia 9 

O time do prefeito Paulo Marinho se prepara para enfrentar o Cavalo de Aço em Caxias 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Subsede 
Pois é... A Federação 

Maranhense de Futebol terá 
nos próximos dias em 
Imperatriz uma subsede. A 
fonte de informação nos 
trouxe a notícia na manhã de 
ontem. Por enquanto, alguns 
entendimentos estão sendo 
mantidos no sentido da 
localização da sede. Caso isso 
venha acontecer, a cidade de 
Imperatriz será a primeira na 
história do futebol brasileiro 
a ler uma subsede. Inclusiveb 
o Copào Maranhão do Sul já 
poderá ser regido pela 
subsede da Federação, em 
Imperatriz. 

Jogo Aberto 
Jogo Aberto e o nome 

desta coluna, como os 
leitores podem observar. Na 
tarde de ontem, recebi alguns 
telefonemas de abnegados ou 
apaixonados pelo Tecão 
Maravilha, ainda 
desconfiados da confirmação 
do Tecão Maravilha. Amigos, 
o colunista já não está 
entendendo é mais nada... 
Pergutem ao Justino Filho ou 
liguem para o 723-2009 para 
falar com o homem dos R$ 
P).000,00 (três mil reais). 

Último 
O Cavalo de Aço realiza 

hoje, o último coletivo da 
semana e o último antes do 

Carnaval. O técnico Isnad 
Antonio irá suspender toda a 
programação de 
treinamentos durante o 
período carnavalesco. O 
treinador vetou ainda o jogo 
amistoso que seria realizado 
em João Lisboa contra o 
combinado daquela cidade. 

Vergonhoso 
As vésperas do ano 2000, 

não é possível acreditar em 
mais ninguém. Tem neguinho 
traindo a própria pátria. Paulo 
Roberto, estudante em 
Medicina (meu cunhado) me 
telefonou na ultima semana 
informando que um certo 
cronista esportivo de 
Imperatriz tinha telefonado 
para uma emissora de Rádio 
da capital e informado aos 
cronistas daquela emissora 
que nenhuma equipe de 
Imperatriz linha condições de 
participar do Campeonato. 
Que vergonha heim! 

Por fora 
Tem muita gente falando 

várias línguas. Para se dar a 
informação precisa ao 
torcedor, tem que 
acompanhar o dia-a-dia do 
clube. Não adianta ficar 
jogando pedra em quem você 
não está vendo. Um conselho 
do colunista; vá ao centro de 
treinamentos e tenha sua 
própria opinião. 

Loteria Esportiva 

Eis os jogos, programados pelo Concurso 

161, da Loteria Esportiva 

J ogo 01 — 

Jogo 02 - 

Jogo 03 

Jogo 04 - 

Jogo 05 - 

Jogo 06 

Jogo 07 

Jogo 08 

Jogo 09 

Jogo 10 

Jogo 1 1 

Jogo 12 

Jogo 1 A 

- Intcr de Limeira SP x Connthians SP 

- S. José SP x Palmeiras SP 

P Santista SP x S Paulo/SP 

- Botafogo SP x P Desportos/SP 

- América/SP x Santos/SP 

Juventus/SP x Guarani/SP 

Umào S. João /SP x Rio Branco/SP 

Mogi-Mirim/SP x Araçatuba/SP 

Real Sociedad/ESP x Valência ESP 

Zaragosa/ESP x Servilla/ESP 

Atl. Madnd/ESP x Composlela ESP 

- Desportivo/ESP x Celta/ESP 

Espanàol ESP x Barcelona ESP. 

O presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz, apoiado 
pela torcida alvi-rubro, garante 
revolucionar o futebol de 
Imperatriz, conquistando o 
título do Campeonato 
Maranhense de 1997. Com um 
projeto arrojado, Coíior Farias 
pretende montar uma grande 
equipe para as disputas das 
competições, que serão 
organizadas pela CBF e pela 
Federação M aranhen se. 

O direlor-presidente já 
anunciou que só fala sobre a 
contratação de jogadores a 
partir da próxima quinta-feira. 

O diretor de futebol William 
Marinho, por indicação do 
técnico Isnad Antonio. disse á 
reportagem que já manteve 
contato com vários jogadores 
do interior goiano. Fntre os 
jogadores conlactados está Ze 
Oscar, que já defendeu a 
Seleção de Juniores. 

() Cavalo de Aço só volta aos 
treinamentos na próxima 
quinta-feira, quando os 
jogadores irão direto para a 
academia e oslarão sobre o 
comando do prolessor Ldmar 
Pereira. O preparador físico e 
o treinador esperam contar 
com lodo o elenco já na quinta- 
feira para iniciar o trabalho de 
prepação do grupo. 
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Conot Farias, presidente do Cavalo de Aço, garante 
revolucionar o futebol maranhense 

■ Sede 

A sede do clube está 
sendo recuperada e até a 
próxima semana será 
entregue ao supervisor. Os 
jogadores a princípio irão se 
concentrar no Estádio 
Municipal Frei Epifánio 
DAbadia. O presidente do 
clube pretende, num 
pequeno espaço de tempo, 
construir a concentração 
dos jogadores no Balneário 
Iate Club. Conforme o 
presidente, o local é isolado 
do centro da cidade, o que 
facilita a concentração dos 
jogadores. Com relação aos 
treinamentos, o ex- 
vereador Salgado Filho 

liberou o Centro de 
Treinamentos Salgado 
Filho para o clube por 

tempo indeterminado. Mas 
para evitar gastos com o 
deslocamento da sede para 
o CT, a diretoria espera 
concentrar todos no 
Balneário. 

Campeonato Estadual deste 

10 poderá terminar em mai( 

BEC não compareceu à reunião, mas está confirmado no Campeonato 

O Bacabal Esporte Clube 
virou o centro das atenções do 
futebol maranhense nos últimos 
dias. Campeão maranhense, <» 
time garantiu a vaga na Copado 
Brasil, onde estreia diante do 
Fortaleza na capital cearense, no 
próximo dia 18 de fevereiro. 

Mesmo sem contar com a 
maioria do< joga*lón s que foram 
campeões pelo clube no ullimo 
Estadual, o presidente do club'. 
1 lélio dos Santos, esta correndo 
atrás de patrocinadores para a 
competição. O Bacabal nao ira 
participar da Copa Noi te, como 
estava previsto Coninmu 
informações do presidente da 
Federação Maranhense (b 
Futebol. Carlos Alberto 
Ferreira, o representante 
maranhense na competição e o 
Sampaio Corrêa, vice-campeão 
de 9b. 

No Campeonato 
Maranhense, o BEC estréia 
diante do Cavalo de Aço no 
Estádio José Correia, em 
Bacabal, no dia 12 de março. A 
partida será a segunda da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
fora de casa. No dia 1b de 
fevereiro poderá acontecer o 
primeiro clássico da Região 
Tocantina, o Tocantriz, entre 
Tocantins e Imperatriz, já que o 
presidente da Tederaçao 
Maranhense confirmou a 
participação do alvi-verde 
imperatrizense na competição. 
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O BEC, representante maranhense na Copa do Brasil, estréia dia 18 em Fortaleza 

■ Na capital 

1 )e|)( >is da C( inbnnaçáodc 
que o MAC vai participar do 
Campr-oiialo Manmliense,a 
primeira providência dos! 
dirigentes foi marcar a 

la^preserdíiçào dos 
jogadores jxira ã pnfxima 
semana. 

O presidente eleito, i 

Evandm Marques, disse esúir 
preocupado com as 
difiaildíkles llnançetr.is que o 
clulw* vai enfrentar durante, as : 
dispuias dut coin}xdiçâo, mas 
lK»r oulrt> latiu rreonhece que 
seria muito difícil psiralisar as 
ali\jdades"d<» tim» 'profissional. 

Enquanto ísSo, a diretoria 

é > Moto Cfebétpíídí^ Hetjw 
ate a próxima semana a 
contratação do lateral- 
' •sípierdo MarcxT» Alriano. 
que ano passado jogou no 
SamtCBO Corrêa, e do meia 
Belo Cruz. Este último 
estava jogando no futebol; 
mexkiHio. 

1 m 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadao - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Calção PENALTY JACQUARD Bola PENALTY DE VOLLEY 
MG 5000 

S Chu feira 
s PENALTY 
1 Society cup 

PENALTY 

@ ■ 
m£ 

R$7,00 
à vista 

r$49,oo 
à vista OU 

3 cheques de R$ ' 6,34 
sem furos 

R$25,00 
a vista ou ^ ^ « 
ou 3 cheques de 11$ 8,34 

sem /aros 

Faca TRAMONTINA 
I MERGULHADOR 

'Lâmina ema(ainoxAISI 

vãneleira 
UMBRO 
AZTECA 122 

' Cabo em plástico ABS 
* Bainha de borracha 1 

OafflSÊ/ r$2í,oo 

S cheques de R$ 7,00 
sem /uros 

13, 90 
a vista 

3 cheques de 11$ 4,64 
sem ivros 

TEX 

Mini Bancada 
GROW 

A 
MEDIDOR DE 
'Pulsação 
'Calorias Esteira 

Ergométrlca 
LUDMS 

ELETRICA 
00 de 
GfcíOM A CNintendoj) '; i 

m 
R$739,00 

à vista oi i30X 

$ 60 *o 

Robo Nintendo 
Interativo! -XL 

a visto 

» , Gian & Giovam 
DOSEDUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

O ROBO QUE 
PENSA E FALA R$ 12,00 R$ 

a vista por mes 
I rs79,oo 

à vista ou 12X 
9,90 

eu 5 cheques 
de R$ 17,80 

3 cheques de l?$ 4,00 
sem /uros eu 4 cheques 

de 11$ 184,75 
sem juros BEBE a BORDO 

GROW ( CARRINHO) 

R$8,00 
à vista 

TVLOVESONGS 
As canções 

Super Românticos 
da Televisão 

0 OLYMPUS 

Maquina 
Fotográfica 

1 OLYMPUS TRIP 
rs 85,oo 

à vista ou 
12X 

10 SOnor mês 

Cartucho 
para Vídeo 
Game 
NINTENDO mSf i 
A PARTIR j 

DE RS 8S,OOà vista 

PiNDUCA 
A Seleção de Ouro 

do Rei do 
CARIMBO 

Estimula os atividades motoros 
Serve como mordedor 

' Flash c/ redução do eleito "olhos vermelhos' 
" Ajuste aut. dá sensibilidade do filme 

R$ ,SOpor mês 

ou 5 cheques de R$ 7 9,00 

v 

e 

^KÍtASClT'1] 

CASI 

Pianos parcelados com ou sem enfí 

m 

-ada, pagamento 

• , r 

CMP/Jorge. 

ktl I RTíl I 

Internet: http://wwwdntermar.com.br/liliani / 
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Mais um elemento está fora de circulação 

Menor arrombador foi morto com um tiro na 

nuca ao tentar transportar os objetos roubados 

Outro elemento acusado 
de vários furtos nas regiões 
dos bairros Vila Lobão, 
Cafeteira e Vila Nova foi 
morto quando tentava 
conduzir os furtos de uma 
residência no bairro Vila 
Nova. O menor das iniciais 
A.L.S, de 15 , filho de José 
A. Silva e Maria Leite Silva 
residente na Rua 3 de Junho, 
150 no bairro Vila Lobão foi 
morto por volta das 19:00 
horas da última quarta-feira 
com um tiro na nuca quando 
tentava transportar objetos 
de uma residência no bairro 
Vila Nova. 

De acordo com as 
informações colhidas pelos 
agentes policiais, Guilmar, 
Cabral e William que 
também estiveram no local, 

primeiro o elemento com a 
ajuda possivelmente de 
outro elemento arrombaram 
a residência. 

A vítima teria voltado ao 
local minutos depois armado 
com um revólver e uma faca 
tipo peixeira para resgatar 
os objetos, cujo foi 
surpreendido pelo 
proprietário da residência 
com um balaço na nuca 
desferido pelo dono da casa. 

O corpo do elemento 
ficou desde das 19:00 horas 
até a madrugada de ontem a 
espera da presença de um 
perito que não foi 
encontrado. O corpo foi 
levado para a Funerária 
Perpétuo Socorro onde após 
a autópsia foi entregue aos 
familiares. 

A 

AA:;;:; 

■; j :.i4'V \ .x." 
^ ^    iilSil. 
delegado Edilson Santos do 3- DP toi o 

primeiro a chegar no local do crime 

Vítima reconhece Sapinho 

Arrombador de carteirinha foi reconhecido após ter 

seu rosto exibido na televisão após ser preso 

Sapinho é o elemento 
considerado mais perigoso 
do bairro do Bacuri dos 
últimos meses. Conforme 
informações da Polícia Civil 
através de denúncias das 
vítimas, o elemento age em 
muitas das vezes sem 
arrombar a residência. 

Uma das testemunhas 
disse aos agentes policiais 
que Sapinho aproveita o 
vacilo dos moradores para 

poder agir com a maior 
frieza. Na última segunda- 
feira ele foi preso por uma 
equipe do delegado Vandir 
Júnior, acusado de ter 
roubado uma bicicleta, ao 
ser entrevistado pela equipe 
de reportagens do Bandeira 
2 ele disse ao repórter 
Manoel Cecílio que não 
estava mais fazendo paradas, 
gíria usada pelos elementos 
do nível de Sapinho. Na 

verdade Sapinho queria 
dizer a reportagem que não 
estava mais se envolvendo 
em arrombaraenlos e etc. 
Para surpreza da equipe de 
policiais o elemento foi 
reconhecido por outra vítima 
que foi a Depol denunciá-lo de 
furtado vários objetos de sua 
residência, tais como uma TV 
a cores e um videocassete. 

A vítima não quis ser 
identificada, mas os agentes 

Jocimar e William após uma 
minunciosa investigação 
descobriram uma casa onde 
estava os objetos, na 
acariação que os policiais 
fizeram com o elemento ele 
confessou que eram aqueles 
os objetos roubados da casa 
da vítima que o denunciou. 
Os policiais estão 
investigando mais casos que 
poderão ter tido a partição de 
Sapinho. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda documentos 
Roberval Santos 

Nascimento, 
pernambucano, residente 
na Rua Texeira de Freitas 
Parque Alvorada II 
comunicou que perdeu 
todos os seus documentos 
pessoais. O queixoso disse 
à reportagem que a 
documentação estava 
dentro de uma bolsa, cujo 
se encontra denttro de 
uma sacola que estava 
conduzindo. 

Os crimes 
Vários crimes 

ocorreram no decorrer 
desta semana. 
Infelizmente tivemos a 
morte de um pai de família 
que morreu na luta pela 
sobrevivência. O elemento 
acusado de cometer o 
crime foi encontrado, e ao 
perceber que eslava sendo 
persseguido pela polícia 
sacou de uma pistola e 
detonou vários tiros contra 
os agentes. A viatura da 
Polícia Civil ficou toda 
crivada de balas, assim 
como o elemento que 

acabou sendo morto na 
troca de tiros. 

Furto 
Maraia de Nazaré 

Mendes, maranhense, 
casada, lavadeira, 
comunicou que elementos 
desconhecidos entraram 
em seu quintal e furtaram 
várias peças de roupa de 
um cliente. Conforme a 
queixosa o fato ocorreu na 
tarde da última terça-feira 
quando a comunicante 
aproveitou o sol para 
estender a roupa que 
estava molhada. 

Furto 
de bike 

Marcos da Conceição 
Oliveira, paraibano, 27, 
residente na Rua Mendes 
Sá, comunicou que foi 
vítima de furto de sua 
Montain Bike. De acordo 
com a denúncia, a bicicleta 
estava estacionada em 
frente à sua residência 
quando um elemento 
desconhecido furtou a 
bike tomando rumo 
iguiorado. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Vandir Júnior 

Escrivão: Pinheiro 

Perito: Mário Amorim 

Agentes: Eliane, Eusébio e José Freitas 

Comissário: Moraes 
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Apoio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba DPM ■" Distribuidora dos produtos Marilan 

onde você Estiver Arcor e Trigo Fina 


