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Cel. Silva Júnior afirma que 

não queria matar seu filho 

O ex-secretário de 
Segurança Pública do 
Maranhão, Coronel Silva 
Júnior, afirmou em seu 
depoimento à imprensa e à 
polícia, que não tinha a 
intenção de matar o seu filho. 
Ricardo Silva, fulminado com 
um tiro que lhe varou o 
coração. Ele foi ouvido pelo 
delegado Henrique, de Balsas 
sobre o acontecimento, e 
explicou que Ricardo invadiu 
sua residência, onde vive com 
a mulher de seu segundo 
casamenlo, com quem tem 

ois filhos, e munido de uma 
copeta, fazia várias 

ameaças, além de depredar 
os pertences da casa. A 
intenção de Silva Júnior, 
segundo seu depoimento, era 
atingir o ombro do filho com 
o tiro desferido por uma 
pistola, no entanto, a pontaria 
do Coronel foi certeira e 
varou o coração. O 
assassinato aconteceu na 
noite do ultimo sabado. em 
HaKas Página 8A. 
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O renomcído exoténco 
Profq Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capitai. 
Pagina í B. 

Iodos os dias F rancisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
f • a nta sMAm i n ha s. 

Página \ C. 

liiicóaorii 

Dólar Comercial 
1 Compra RS 1.0197 i 

Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 t 
Dólar Paralelo 1 
Compra _ R$ 1,034 i 
Dólar Paralelo 
VfnHa R$ 1.039 í 
Dólar Turismo x/x 1 
Compra R$ 1,0010 [ 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 í 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 | 
Poupança 
Rendimento  - 1,1275% ! 
Ufir (ate dezembro) 
Valor  — R$ 0.8247 | 
Salário Mínimo j 
Oufuhrn R$ 112,00 j 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

POLÍTICA 

Intelectuais defendem 

a Fundação Cultural 

mmÊ 
iivi 

■i: 

■i 

m ■„.? ■< 

/?s 

m 
m 

mi 

S'i: 

£ 

I 

O Coronel Silva Júnior, em seus depoimentos à polícia e à imprensa, garantiu que não tinha a intenção io de matar o filho 

■ Açaijândia 

Prefeitura cria 

plantão de 

atei: nto 

hospitalar 

O::preíe it o Heusdediíh 
Sãm j vuo criou f > Si st ema de 
Pa-. <> 
objetivo aí Iv ar o 
at e « d j m e ní o x-;; pê médico 
emergendal no âep - 
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aperfeiçoar para propiciar 
tím ateodirafiífto adeqt lado â 
população^ Página 6A» 

■ Centralsul 

Almoço vai 

lançar Estado do 

Maranhão do Sul 

A Centralsul é uma entidade 
formada pelas comunidades do 
Sul do Maranhão, dissidente da 
Fumbearte, e agora está 
preparando uma plataforma 
política para lançar, num 
almoço com as autoridades 
regionais, a bandeira de 
criação do Estado do 
Maranhão do Sul, uma 
proposta que até agora não 
alcançou muita disposição 
política, mas que começa a ser 
discutida nas bases, junto a 
população. Página 3A. 

José Sarney vende voto 

parlamentar por 2,5 milhões 
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O senador José Sarney mais uma vez vai para os noticiários 
envolvido em falcatruas parlamentares e corrupção, dessa 
vez vendendo o voto parlamentar 

a acusaçao esta senuo teiia 
pelo deputado Aderson Lago, 
líder do PPB, na Assembléia 
Legislativa Estadual, dando 
contas de que o senador José 
Sarney, estaria vendendo o seu 
voto pró-reeleição e pró- 
Magalhães, pela bagatela de 
dois milhões e meio de reais. 
Segundo a denúncia, o 
Governo Federal estaria se 
preparando para conceder um 
patrocínio cultural à Fundação 
Memória - Republicana, 
também conhecida como 
Memorial José Sarney, no valor 
de 2,5 milhões. Ainda segundo 
Aderson, esse patrocínio 
também poderia ser estendido 
à Telma, Telecomunicações do 
Maranhão, através da 
autorização dada pela 
Presidência da República, v^a 
Telebrás e Ministério das 
Comunicações. Aderson 
afirma que, depois desse 
acordo, o seandor José Sarney 
deixou de falar contra a 
reeleição. Página 2C. 

Câmara Municipal vota hoje 

Reforma Administrativa 

A votação está prevista para a tarde dessa quarta-feira, e vários vereadores garantiram que 
a matéria deverá mesmo ser votada hoje, O tenqx) mínimo para apreciação de uma mensagem 
tão extensa, embora de simplicidade comprovada, não parece estar sendo problema para o 
Legislativo que, convocado extraordinariamente pelo prefeito Ildon Marques, trabalhou desde 
a segunda-feira para analisar as novas secretarias do Executivo. Página 3A. 

Governo do Estado 

Nova frota de 

viaturas para a PM 

O Comando Geral da 
Polícia Militar do Maranhão 
recebeu nova frota de 
viaturas do Governo do 
Estado. As viaturas, que 
serão distribuídas pelo 
Estado, foram construídas no 
padrão Rádio Patrulha e 

Xadrez. A PM do Maranhão 
também recebeu dez viaturas 
de procedência russa, doadas 
por uma instituição 
americana. Foram adquiridas 
43 viaturas, mas apenas 
quatro virão para Imperatriz. 
Página 8A, 

Prefeitura e Ufma 

firmam convênio 

diurno, em que as 
dependências da entidade 
estão ociosas. A Ufma vai 
ceder o espaço físico enquanto 
a Prefeitura vai dotar o 
Campus II de todas as 
condições para a celebração 
dos novos cursos. Página 4C. 

A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz e a Universidade 
Federal do Maranhão, Ufma, 
firmaram convênio para que as 
instalações da Unviersidade 
sejam transformadas em 
centros de capacitação 
profissional durante o i)eríodo 

■ Imperatriz 

População exige 

iluminação pública 

São inúmeros os bairros da cidade que se encontram 
completamente sem iluminação pública, facilitando a ação de 
meliantes, que aproveitam para promover assaltos e tiroteios, 
apavorando a população. A Cemar recebeu, semana passada, 
material para reposição, mas até agora não fez o serviço 
inexplicavelmente, e continua cobrando a taxa de iluminação 
pública sem prover o serviço que é de direito da população. 
Página 4B. 

CIDADE SOCIAL 

Campanha de combate à A descontraçâo dos jovens 
dengue alcança objetivo da "Geração Shopping" 

Página 3A Página 4C Página 2B 

REGIONAL 

Invstimento 

fortalecerá turismo 

Página 2C 

ESPORTE POLÍCIA 

Campeonato de futebol Mais policiais nas 

em João Lisboa ruas de |mperatriz 

Página SC Página ' 
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Sr. Editor: 
O que me levou a 

escrever para este jornal foi 
o fato de saber que somente 
denunciando as coisas 
erradas que vêm 
acontecendo em nosso 
município podemos 
modificá-las. 

Vejo que apesar das 
mudanças que conseguimos 
com a revolução de janeiro, 
ainda não é suficiente, 
precisamos moralizar o 
setor público. Vejo que ainda 
existe muita coisa errada, 
uma delas é a falta de 
prestação de contas do 
executivo para o Legislativo. 

Não entendo porque o 
administrador da cidade não 
está prestando contas do 
que é gasto na prefeitura, e 
onde as verbas públicas são 
aplicadas. Se está tudo 
dentro da lei, não vejo 
motivo para que não seja 
realizada uma prestação de 
contas para que toda a 
população saiba no que foi 
aplicado o dinheiro que 
afinal de contas, saiu do 
nosso próprio bolso. 

Sabrina Valadares 
Bairro Três Poderes 

Sr. Editor: 
Gostaria de lembrar as 

nossas autoridades que o 
inverno está se 
aproximando e com ele uma 
série de transtornos que só 
ainda existem por 
displicência das autoridades 
constituídas. A estrada que 
dá acesso ao porto da balsa, 
está em péssimo estado de 
conservação e com a 
chegada da temporada de 
chuvas, é provável que mais 
uma vez fique intrafegável. 

E um verdadeiro absurdo 
que esta situação perdure 
por tanto tempo, quando 
sabemos que seria 
necessário apenas uma 
verba insignificante para que 
o problema fosse resolvido 
de uma vez por todas. 

Sei que dentro de poucos 
meses, ou mesmo semanas, 
terei que encontrar um lugar 
para ficar até o final do 
inverno, mas isso não me 
preocupa, porque sei que 
apesar de ter solução sei que 
o montante necessário para 
resolver este problema seria 
alto, peço que pelo menos 
resolva os problemas mais 
sérios, mais que requerem 
pouca verba. 

Acredito que pelo menos 
é possível. 

Maria da Paz 
Setor Beira-Rio 

Sr. Editor: 
Quero parabenizar a toda 

a equipe que compõe o 
Jornal Capital, 
principalmente a equipe de 
diagramadores, que 
conseguiu modificar a 
editoração eletrônica deste 
matutino, dando-lhe uma 
aparência mais bonita e 
elaborada. 

Inovar é algo que exige 
muita seriedade e 
competência. Parabéns a 
todos e torço para que 
outras mudanças deste nível 
sejam implantadas neste 
jornal, valorizando o que é 
nosso. 

Jairo Antonio 
Bairro União 

A condição da recompensa 

porTasso Assunção 

São antigas as idéias de 
crime e castigo, recompensa e 
punição. Toda sociedade tenta 
moldar o comportamento do 
homem ao ideal ético através 
da premiação da atitude 
desejável e da punição do 
procedimento reprovável. 

A ameaça de castigo, ou o 
próprio, nunca foi, no entanto, 
eficiente contra a conduta 
irregular. Pregação religiosa e 
arrazoados os mais diversos 
também já se utilizaram, mas 
não foram da mesma forma 
suficientemente persuasivos. 

Além disso, a aplicação de 
penalidades a infratores das 
normas da convivência 
civilizada pode causar 
seqüelas, traumas, reações 
várias e, muitas vezes, 
configura, com efeito, veículo 
de violência, o mal que se 
pretendia extirpar... 

O exame mais apurado da 
questão remete ao 
questionamento do 
maniqueísmo nela 
subentendido e demonstra a 
necessidade de racional 
eliminação da expectativa da 
resposta (compensatória ou 
napreensiva) ao ato executado. 

Não se praticaria o bem ante 

a esperança de recompensa ou 
o medo do castigo, mas pela 
observância do critério da 
necessidade, proposta 
igualmente viável, tal como o 
costume cristão de gratificar ou 
condenar - e seni seus efeitos 
danosos. 

Quando o pai deixa de 
demonstrar ao filho a coerência 
e a necessidade do estudo e o 
conduz mediante a oferta de 
prêmio ou a ameaça de 
punição, porque é mais fácil e 
rápido, ele destrói a 
predisposição da criança para 
o aprendizado. 

E a indução do 
comportamento considerado 
digno através da promessa de 
retribuição que lança o germe 
da corrupção. Ou seja, 
subornar uma criança com 
uma bala não é muito diferente 
de aliciar um servidor público 
com propina. 

Quando o ato é executado 
por força de qualquer espécie 
de estímulo, dilui-se a 
importância da conduta correia 
por si mesma e as 
conseqüências passam a ser o 
fator prevalente. E o problema 
é que nem só ações nobres 
produzem resultados 
compensadores. 

Isto é: se o bem pode ser 

comprado, o mal pode ser 
vendido. Assim, enquanto for 
costume a negociação da 
virtude, será vezo o tráfico do 
crime, desde os níveis 
aparentemente menos 
ponderosos aos mais altos 
escalões da administração 
pública. 

Não é difícil concluir que os 
grandes escroques de hoje 
podem ter sido gerados no 
interior da própria casa, no 
meio da família, por meio da 
manipulação de seus anseios e 
necessidades, quando criança, 
em função das conveniências 
dos pais. 

A mesada, o sorvete, o doce 
ou a reprimenda, a restrição de 
direitos ou a intimidação, por 
mais ingênuos que possam 
parecer, são os mecanismos 
pelos quais as famílias criam, 
hoje, os corruptos de amanhã 
- v sob o lema da moralidade. 

Tamanha contradição, 
intrínseca à ideologia yigente, 
onde se abriga a estrábica 
metodologia que considera o 
bem e o mal como os únicos 
pólos de valores - é a raiz de 
muitos dos males de que 
padece a sociedade a moderna. 

* lasso Assunção c membro 
da Academia Imperatrizense dc 
Letras (AIL). 

Abe gramatical 

porTasso Assunção 

Apreçar ou apressar? 
Apreçar (ê) significa "avaliar, 
marcar o preço, perguntar o 
preço", apressar (é) significa 
"dar pressa, acelerar, 
adiantar". 

Bouquet ou buquê? 
Bouquet ê a forma francesa. 
Na língua Portuguesa grafa- 
se buquê (ramalhele, feixe de 
flores). 

Camondongo ou 
camundongo? O Vocabulário 
Ortográfico da Língua 
Portuguesa consigna as duas 
formas, embora alguns 
autores acoimem a primeira 
de errônea. 

Dinamite (a ou o?) Essa 
palavra é um substantivo 
feminino; a dinamite. 

Empenhado (por ou em?) 
Empenhado (esforçado, 
aplicado, interessado) só 
aceita a preposição em; 
empenhado em ajudar os 
pobres. 

Férvido ou fervido? 
Férvido ê o mesmo que 

fervoroso, apaixonado, 
ardente, abrasador; fervido é 
o que está quente, o que 
sofreu fervura. 

Génebra ou Genebra? A 
pronúncia correta é Genebra 
(paroxítona). 

Hoje é trinta do mês ou 
hoje são trinta do mês? A 
construção correia é: hoje são 
trinta do mês. O verbo deve 
concordar com o número de 
dias. 

Jejum ou gejum? O certo é 
jejum (abstinência de 
alimentos). 

Locador ou locatário? 
Locador é o que cede imóvel 
de aluguel, o arrendador: 
locatário é o que recebe 
imóvel em aluguel, o 
arrendatário. 

Maizena ou maisena? O 
certo é maisena. 

Negociante (com ou em?) 
Negociante (mercador, 
comerciante) só admite a 
preposição em: negociante 
em eletrodomésticos. 

O cura ou a cura? C) cura ê 
o mesmo que pároco, vigário: 

a cura é o resultado de 
tratamento, o ato de curar. 

Proveniente ou 
proviniente? O certo é 
proveniente (oriundo, 
derivado, procedente). 

Quebrante ou quebranto? 
A forma correta é quebranto 
(prostração, mau-olhado). 

Registo ou registro? As 
duas formas são corretas. O 
Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa consigna, 
ainda, a forma resisto. 

Sucesso ou suceço? O 
certo é sucesso. 

Proíba (a ou o?) A trolha ê 
a colher do pedreiro; o trolha 
ê o próprio pedreiro. 

Ultraje ou ultrage? O certo 
ê ultraje (insulto, afronta, 
desacato, difamação). 

Voleibol ou volibol? As 
duas formas são corretas. 

Xodó ou chodó? Grafa-se 
xodo (amor. namoro, 
namorado ou namorada). 

Zanzarou zansar? Grafa-se 
zanzar (vaguear, 
vagabundear, perambular, 
errar). 
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Auto-convocação, a 

nobreza dos Poderes 

Vereadores renunciam a 

Jeton e votam a Reforma 

por Frederico Luiz 

Prefeito Solicitou e vereadores apreciaram 

na segunda-feira a Reforma Administrativa. 

A Câmara Municipal de Imperatriz 

apreciou na última segunda-feira a Reforma 

Administrativa encaminhada pelo prefeito 

Ildon Marques. 

0 fato parece normal mas não é. 

0 ofício nQ 004/97 do Gabinete do 

Prefeito, datado de 09 de janeiro, solicita ao 

presidente do Poder Legislativo de 

Imperatriz, vereador Valmir Izidio, a 

autoconvocação dos parlamentares da Casa 

Dorgival Pinheiro de Souza. 

Inexistiu qualquer tipo de resistência. A 

Câmara se auto-convocou e hoje vota a 

mensagem nQ 001, que trata da Reforma 

Administrativa, o primeiro passo para a 

modernização do município rumo a ampla 

geração de emprego e renda. 

Esse conjunto de fatos parece normal mas 

não é. 

E que, auto-convocando-se, os vereadores 

de Imperatriz renunciam ao direito de 

receber os Jetons previstos na Lei Orgânica 

do Município. Jeton é aquele pagamento 

extra que os vereadores recebem quando 

são convocados pelo Executivo no período 

de férias, ou seja, durante o recesso 

parlamentar. Esse fato, a autoconvocação, 

representa economia de cerca de 80 mil reais 

aos cofres da Prefeitura. 

Tanto o prefeito Ildon Marques, quanto os 

vereadores de Imperatriz estão de parabéns 

pela atitude. 

O Executivo, pela serenidade de solicitar 

aos legisladores a votação da Reforma 

Administrativa. 

O Legislativo, pela nobreza de dispensarem 

as Jetons com a autoconvocação. 

E-por isso que há um clima de esperança 

na cidade, onde todos sonham alcançar novos 

e promissores horizontes, alçados, é claro, 

pela união da Câmara e da Prefeitura. 

Antes, esse fato parecia normal mas não é. 

Afinal, antes, as turras entre os Poderes 

constituídos de nossa cidade foram um dos 

fatores responsáveis pelo atual quadro do 

município. 

Utilidade Pública IS/OVP? 

Polk-hi Militar 190 
Delegada dc Plamào 722-f287 
Corpo dc Boittbdros m 
Hospital dc Plantão (Geral) Alvorada (721-290*) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 

MáítT Clínica (722-2403) 
721-0002 

Psiacão de Trem 722-2200 
Hemonw 722-2727 
Tropigás 721-4528 
Paraeás V21-1V95 
Atr.ftotieos Anftrnmm 721-7711 
Pit íctlura Municipal 722-1748 
Câmara Municipal 722-1052 
Fórum Henrique De La Roque / 21-0404 
Dhque Hoi tia Moha 722-1950 
Defcsd do Cumumfdof m 
Cemar UJÜ 
Caem a  ,,,,,, 722-2505 
Correio< „ i,,,,.,-., 721-0120 
RreeiU Ferírral 721-2480 
Sectetaiia Estadual da Fazenda 721-0944 
Policia Federal 722-1071 
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Reforma proporciona modernização administrai 

0 texto expedido pela Secretaria de Comunicação do Executivo, propõe exorcizar o Projeto de Reforma Administra 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

742 dias. É preciso falar? 

FHC ou Getúlio 
Em 20 anos de poder, o 

presidente Getúlio Vargas 
agiu como um autêntico 
árbitro diante das 
diferentes forças políticas. 

Quatro décadas depois 
do suicídio de Getúlio, o 
homem que mais tempo 
permaneceu no comando 
ilo país. o presidente FHC 
quer seguir os seus passos. 
Segundo a opinião pública, 
51,3% é a favor da reeleição 
de FHC, 30,6% é contra e 
18,1% não sabe. Conheça os 
sete projetos chaves de 
FHC em diferentes setores: 

Saúde - Passará por 
uma reformulação a partir 
deste . ano. mas os 
resultados, segundo as 
previsões governistas, só 
aparecerão em 1999. A 
idéia é fazer com que todos 
os hospitais do país 
recebam diretamente as 
verbas e tenham autonomia 
para aplicá-la. Dessa forma, 
acaba uma das maiores 
fontes de corrupção no 
Sistema Único de Saúde - 
a remuneração por 
procedimento hospitalar. 

Previdência - O 
governo está implantando 
um sistema de informações 
que dará resultados 
concretos daqui a quatro ou 
cinco anos. O objetivo é 
desburocratizar a 
Previdência e melhorar o 
atendimento de tal forma 
que não seja mais preciso 
apresentar documentos na 
hora de pedir a 
aposentadoria. Além disso, 
o governo está cpntando 
com a aprovação da 
reforma da Previdência. 

Educação - A meta é 
consolidar as reformas 
educacionais já iniciadas 
pelo ministro Paulo 
Renato, como a avaliação 
das universidades a partir 
do provão. a remuneração 
dessas instituições 
conforme a produtividade, 
o fim do vestibular e a 
implantação do piso salarial 
de R$ 300 para professores. 
Outro plano do governo é 
municipalizar a educação 

básica e de primeiro grau. 
Forças Armadas - Os 

principais objetivos do 
governo Fernando 
Henrique Cardoso são: 
reduzir os efetivos, 
profissionalizar as tropas, 
transferindo boa parte do 
contingente das regiões 
Sul e Sudeste para o Norte 
dentro da nova concepção 
de defesa nacional pós- 
guerra fria. Além de 
incorporar civis na 
formulação das políticas 
militares, o governo FHC 
pretende criar ' o 
Ministério da Defesa. 

Comunicações 
Neste e no próximo ano, 
o governo espera concluir 
as privatizações no setor 
a partir da aprovação da 
lei geral das 
telecomunicações que 
tramita no Congresso. 
Feito isso, o Ministério vai 
perder poder político, pois 
será criado um órgão 
encarregado de fiscalizar 
e conceder concessões. 
Para o Ministério, sobrará 
a tarefa de formular 
políticas de 
comunicações. 

Administração 
Pública - A intenção é a 
de concluir a reforma 
constitucional que mexe 
no funcionalismo público. 
Mas o presidente quer 
ainda aumentar os 
salários dos altos 
burocratas da 
administração, de olho 
nos melhores quadros da 
iniciativa privada. Ele 
considera que as faixas 
salariais mais baixas do 
funcionalismo competem 
com o mercado privado e 
não precisam de aumento. 

Agricultura - Com a 
negociação da dívida dos 
agricultores concluída no 
ano passado, o presidente 
Fernando Henrique quer 
aumentar gradativamente 
a safra agrícola brasileira. 
Na próxima colheita, o 
governo pretende 
expandir a produção de 
grãos de 73 milhões de 
toneladas para 78 
milhões. A meta para a 
virada do século é que a 
safra ultrapasse os 80 
milhões de toneladas. 

O projeto de Reforma 
administrativa do Poder 
Executivo, que se encontra em 
tramitação na Câmara Municipal 
de Imperatriz, necessita da 
aprovação dos vereadores, 
durante a sessão de hoje, para 
que torne iKtssível a tomada de 
medidas importantes com vistas 
à implementação do conceito da 
mo der nizaçãc) admi ni strativa, 
hoje implantada nos grande 
centros. 

Na prática, e depois de 
aprovado, o projeto 
proporcionará uma mudança 
planejada e permanente, 
inclusive no enxugamento da 
máquina pública. "Esse projeto 
representa umimi)ortante passo 
na busca do aperfeiçoamento da 
administração municipal, 
contendo significativos e 
consideráveis avanços 
qualitativos", cita o prefeito lidou 
Marques de Souza, num dos 

trechos da mensagem que 
encaminhou à Câmara de 
Vereadores. 

Mas, para o "bloco 
independente", formado por 
vereadores de "oposição" ao 
Governo Ildon Marques, é fácil 
criticar a proposição, 
considerada pelo Executivo 
como o primeiro passo de um 
amplo processo de mudança. Na 
maioria dos casos, o discurso 
enfatiza a criação de novas 
secretarias municipais, o que 
não condiz com a realidade. 

Para confirmar essa tese, 
basta analisar que a Dii n0 737/ 
95, aprovada pelo Poder 
Legislativo quando da 
interventoria exercida por Ildon 
Marques, deu a seguinte 
estrutura organizacional à 
administração direta; Casa Civil; 
Procuradoria Geral; 
Administração e Recursos 
Humanos; Fazenda; 

Planejamento: Saúde; Educação, 
Cultura, Desportos e Lazer; 
Agricultura, Abastecimento e 
Irrigação; Indústria, Comércio e 
Turismo; Promoção Social; e 
Obras e Transportes. 

Apesar de estender de 11 
para 14 secretarias, a Reforma 
Administrativa proposta hoje 
pelo prefeito Ildon Marques não 
prevê aumento de gastos com 
pessoal ou material, como 
discursa a oposição. O que se 
defende, no projeto de lei, é o 
remanejamento de homens, 
máquinas e móveis, a exemplo 
do que se prevê com a criação 
da Secretaria de Comunicação e 
de Cultura, incorporadas, hoje, 
jxda extinção da Assessoria de 
Comunicação - Ascom - e pelo 
fim do vínculo do Departamento 
de cultura à Secretaria de 
Educação. 

O mesmo ocorre, neste 
último caso, com a Secretaria de 

Esportes e Lazer, cuji.. .ale 
material que a ela forem 
incorporados já servem à 
Secretaria de Educação, 
Desportos e Lazer. Quanto às 
demais pastas, o que explicita a 
proposição do Executivo é 
apenas a alteração de nomes, 
como no caso da Casa Civil, que 
passa a ser denominada de 
Secretaria de Governo. 

De fato, a Reforma 
Administrativa que hoje tramita 
na Câmara dispões sobre a 
criação da Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado e da 
Superintendência de Sistemas 
Informatizados, com as quais os 
gastos programados com 
pessoal e equipamento serão 
mínimos. No caso da primeira, 
presume-se que, no máximo, 
apenas seis pessoas a com|)orào, 
entre as quais o secretário, o 
secretário adjunto e um assessor 
técnico. 

Intelectuais discutem validade da Reforma 

Membros da Fundação Cultural de Imperatriz entendem 

que a extinção da entidade seria um texto ã parte 

A direção da Fundação 
Cultural de Imperatriz, vem 
declarando que não entendem o 
jjorque da extinção da entidade 
estar sendo tratada junto com o 
Projeto de Ixú que trata da 
Reforma Administrativa do 
Município. 

Dessa forma, eles deverão 
tratar com o prefeito Ildon 
Marques de Souza, em defesa da 
conquista que foi para a cultura 

da cidade a instalação da 
Fundação, feita ^lo próprio Ildon 
Marques, quando interventor. 

Professor Benedito, um dos 
eméritos valores da cultura 
imperatrizense e defensor 
ferrenho da Fundação, considera 
infeliz o testo que trata da 
extinção da Fundação, e relata 
que poderia se alçar outros 
rumos para que o Executivo 
tivesse força de indução dentro 

■ Texto em aberto 

É muito difícil adivinhar o que 
se pretende fazer, criar, ou 
justificar após a extinção da 
Fundação C ultural de Imjjeratriz. 
O presidente atual da Fundação, 
Adalberto Franklin, afirmou que 
conversará antes da aprovação do 
projeto, v que não vê qualquer 
propósito em manter 

conversação sobre o assunto 
a|)ós a extinção. 

Por outro lado existe a 
questão da ausência de pro] x isito 
substitutivo, deixando um 
terreno fértil a ser cultivado. Os 
intelectuais imperatrizenses da 
Fundação, no entanto, não vêem 
dessa forma. Mas as palavras de 

da Fundação cultural. Ele 
entende que não se ixnle tratar 
da cultura dessa forma, 
simplesmente extinguindo, sem 
qualquer justificativa para tal 
iniciativa, como se fosse uma 
secretaria qualquer que ajxmas 
se muda os móveis. 

Professor Benedito também 
explicou que existe razão nas 
ponderações do prefeito Ildon 
Marques, quando no texto 

abertura na tribuna do plenário 
Léo Franklin do líder do g( iverno, 
Arnaldo Alencar, deixaram 
seqüência para os trabalhos 
culturais que deverão continuar 
a serem incentivados pelo 
Executivo. Apenas pretende-se 
(Lu- nova normalização ã questão. 
A nota divulgada pela Secom 

endereçado aos vereadores, na 
convocação extraordinária, 
apontou erros na criação. Ele 
entende e aceita. Até concorda 
com tais ponderações porque 
existe exagero no que classificou 
de "entusiasmo" no ato de 
criação da Fundação, mas 
considera um golpe, uma 
punhalada na cultura, a forma 
como está se articulando a sua 
extinção. 

pouco trata desse assunto, 
deixando transparecer que o 
Executivo não pretende 
estabelecer qualquer polêmica 
em torno do tema, e que só 
discutirá a questão com o próprio 
meio atingido, e não com os 
intermediários do ixxler, no caso, 
os vereadores. 

Centralsul 

Campanha pró Maranhão do Sul 

A bandeira que começou de forma políticã agora está tomando discussões de base 

A Central Comunitária do Sul 
do Maranhão, Centralsul, está 
preparando uma plataforma ])ara 
lançara campanha pró criação do 
Estado do Maranhão do Sul. A 
idéia até agora vem sendo 
ventilada a níveis jjolíticos e no 
entanto agora começa a ser 
discutido a níveis de base, 
trazendo a bandeira do novo 
estado para o âmbito da 
população. 

Existe um anseio muito 
grande nesse sentido, mas até 
agora o emjxTiho, o arrojo tem 
sido bastante limitado. Existe 
também quem afirme que o 
abandono que a que a região sul 
do estado vem sendo rekgado 
pela Governadora Roseana 
Sarney é devido a esse preceito, 
já que, a julgai" jor esse prisma, 
jxxle-se julgai" que a criação do 
novo estado, muito 
provavelmente, seja inevitável. 

A Centralsul é uma 

associação de representações 
comunitárias, formada a |)artir de 
uma dissidência da Federação das 
I Jniões de Moradores de Bairros 
e Entidades Afins da Região 
Tixímlina, Fumbeart, que reúne 
esjxTificamente representações 
dessa região do Maranhão, 
alcançando inteira identidade com 
a questão de criação de uma nova 
Unidade Federativa da l Jnião, nos 
seus dois âmbitos, tanto sixáal 
quanto político. Tem como 
presidente Antonio Carlos, e como 
vice, Pedro Ambrósio. 

No lado político, a questão já 
está bastante atrasada em termos 
de discussão, já que ainda persiste 
a i tressái > das h< istes sarixystas na 
região, contrárias à redivisão 
territorial, pelo menos enquanto 
tiver um Sarney no {xxler, ou que 
a iniciativa não partir de lá e não 
servir de discurso de jialanque. 
Pelo lado sixrial, a situação é ainda 
pior já que o atual governo 

maranhense, nas mãos de Roseana 
Sarney, teima em desafiar a 
vontade do próprio povo que a 
elegeu e simj ilesmente abandonou 
em todos os aspectos o sul do 
estado que permanece sem 
incentivi is para () desenvolvimento, 
sem obras públicas, sem recursos 
liara os municípios e até mesmo 
as verbas governamentais tem sido 
barrai Ias ou cortadas em São Luis. 

A Centralsul jxxle entrar com 
a discussão temática da criação do 
n< ivi i Estai li >, já que se trata de uma 
entidade (ificializadae dcviTá trazer 
liara o campo da iniciativa primai, 
provocando toda a sociedade 
regional liara assumir essalutajxir 
tuna bandeira que já existe. 

Regimentos internos 
A Centralsul está se 

organizando primordialmente no 
sentido político, e já está 
formalizando seu regimento 
interno, em fase de discussão e 
aprovação, iiara reger a entidade. 

São muitas as idéias que estão 
sendo debatidas em torno a 
favorecer as comunidades Sul- 
maranhenses, principalmente no 
aspecto político, jiara que a coisa 
pública possa ser questionaila na 
responsabilidade que seus 
dirigentes eleitos assumiram 
junto ao povo. Nesse sentido, 
deverá ser formada uma 
comissão de três membros jiara 
acompanhar os vereadores 
imperatrizenses» não apenas em 
sem trabalho Legislativo, mas 
também quando viajarem jxda 
região a serviço público. 

A Centralsul estápreparando 
um almoço jiara as autoridades 
regionais onde será apresentaela 
a plataforma política de1 criação 
elo Estado elo Maranhão do Sul. 
O evento aiixla não tem umaelaía 
marcada mas já está certo a sua 
realização junto à entidade 
representativa elas comunidades 
da região. 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Vila Redenção quer audiência com novo prefeito 

Já está sendo formada uma comissão para apresentar as reivindicações da Vila ao prefeito 

Não é novidade para 
ninguém os inúmeros 
problemas que vem sendo 
enfrentados diariamente pela 
população da Vila Redenção. 
A Associação de Moradores 
do bairro, está preparando 
uma comissão que deverá se 
encontrar com o prefeito 
Ildon Marques de Souza, 
provavelmente no dia oito de 
fevereiro. 

Nesse encontro deverão 

ser apresentadas todas as 
necessidades do bairro para 
uma melhoria imediata da 
qualidade de vida dos seus 
moradores. As 
reivindicações vão desde o 
empiçarramento e 
asfaltamento de ruas, até a 
construção de galerias, 
creches, escolas e um plano 
de urbanização da Vila. 

A situação em que se 
encontra a Vila Redenção, 

Ensino de segundo grau 

Irmão José, presidente da 
Associação de Moradores da 
Vila Redenção, é enfático em 
defender o direito à educação. 
Ele entende que o bairro 
precisa ser atendido nessa 
reivindicação, até porque tem 
sido um tópico relevante na 
plataforma de governo da atual 
administração municipal. Para 
isso, Irmão José quer a 
construção de salas de aula, 
principalmente para o ensino 
de segundo grau, já que existe 
uma demanda muito grande no 

bairro. 
Segundo cálculos da própria 

Associação, existe hoje, pelo 
menos, dois mil alunos em 
curso de segundo grau, mas 
que pelo menos metade desse 
total deve ficar fora das escolas 
por falta de vagas. Irmão José 
acha um absurdo que essa 
situação possa ser relegada, já 
que a juventude tem sido um 
foco de atenção do governo 
Ildon Marques de Souza, e os 
bairros contam com um 
número substancial de 

w Representatividade parlamentar 

Irmão José está otimista 
quanto aos anseios da Vila 
Redenção, já que existe um 
progresso substancial do bairro 
em relação à representatividade 

política junto à comunidade. O 
primeiro suplente da coligação 
"Imperatriz Somos Nós", 
Ferreira da TCI, é Diretor 
Social da Associação de 

Preservação patrimonial 

Uma questão, no entanto, 
está intrigando e tomando o 
tempo de Irmão José; é a 
venda de dois terrenos, 
medindo 20x30, que está 
sendo pretendida pela 
diretoria interina. 

Irmão José já se 
posicionou contra a venda do 
patrimônio que, segundo 

ele, pertence a toda a 
comunidade e poderá ser 
aproveitada em benefício de 
todos. Irmão José está de 
licença de seu cargo de 
presidente da Associação, 
mas retornará à função dia 
26 próximo e pretende 
impedir que tal ação 
aconteça. Ele esclareceu 

principalmente em relação a 
esse inverno, já coloca os 
moradores em situação 
desafiadora diariamente, 
tendo que enfrentar desde o 
lamaçal que toma conta das 
ruas até as pontes mal 
construídas que ficam 
sacrificadas nesse período, 
tornando perigoso o tráfego 
tanto de pedestres quanto de 
ciclistas, motociclistas e 
veículos. 

adolescentes em idade de estar 
freqüentando um curso de 
segundo grau, e no entanto, 
acabam voltado para a violência 
que campeia o perímetro 
urbano. 

Irmão José acha que a 
educação é a solução para os 
principais problemas sociais de 
nossa comunidade, e a Vila 
Redenção precisa ser 
prestigiada nesse item tão 
importante para a formação 
dos jovens e adolescentes do 
bairro. 

Moradores da Vila Redenção, e 
Irmão José espera que o bairro 
possa alcançar melhores 
resultados em relação às suas 
reivindicações. 

que, para ser vendido, esses 
terrenos precisam da 
aprovação de dois terços dos 
moradores do bairro, coisa 
que ele considera 
praticamente impossível, e 
que impedirá que o 
patrimônio da Associação 
seja repassado para uso 
particular. 

Héí 
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COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
Miifc } - lim projeto de vida - ^ 
É&ipfeiiií ' ^ 229 ANO DE FUNCIONAMENTO 

iiiMr . .:òví^ n 
Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddi 1 

Luciana da Ounha Saddi 
 Farhat Saddi Filho    

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e \0 GRAU 

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

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

eTERCEIRÃO 

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

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 Igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim 1 T0L10 101,10   
Jardim I1/29 Série 111.20 111,20   
39e 4a Série 121,40 121.40   
59 a 89 Série 131,50 131.50   
22 Grau 141,60 141,60 ° 121,40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

■ Saúde 

Municipalização e 

Socorrão para o setor 

0 secretário Carlos Amorim sugere aproveitamento 

do prédio da Cobal para o Socorrão 

A municipalização da 
saúde é um compromisso 
assumido tanto pelo prefeito 
Ildon Marques, quanto pelo 

Secretário Municipal da Saúde, 
Carlos Amorim, que pretende 
empreender as etapas para 
concretização dessa meta. 

O Conselho Municipal de 
Saúde continua existindo, 
muito embora o prazo para a 
concretização da etapa para 
municipalização tenha sido 
perdido em setembro, durante 
a interventoria de Dorian 
Menezes. Carlos Amorim 
voltou a afirmar que a 
municipalização da saúde será 
feita pelo Executivo, através da 
participação das ações do 
prefeito- Ildon Marques, pela 
sua pasta e pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 

Uma sugestão oferecida 

pelo secretário chama a 
atenção. O aproveitamento 
do prédio da Cobal, em meio 
à cidade, para a construção 
do Socorrão que a 
comunidade tanto clama. Ele 
entende que existe um bom 
espaço físico para ser criado 
o Socorrão, além de 
excelente localização, 
facilitando o acesso de 
moradores de todos os 
bairros. Uma questão que 
poderá ser apreciada com 
bastante carinho, st1 houver 
disposição política para se 
colocar um setor tão distinto 
em meio à administração 
pública e jurídica da cidade. 
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Comércio e extração de seíxo e areia 

Ltda, 

Novembro,1310, 

Fone: 721-4300 
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Deposito: ftv. Babaçulândia, 176 i t 

m imnenri 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone: 723-2885 

A MELHOR OPÇÃO EM VIAGENS. COM FROTA DE 40 ÔNIBLJS NOVOS. EQUIPADOS COM! AR CONDICIONADO. SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE. TV A CORES E pRIGOBAR. 

Fazemos linha para: Balsas, Goianesia, São Luís, Teresina. Rio Branco, porto Velho. Cuiabá, Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. • 



Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 
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da cidade e região 
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Por Dentro 

do Imprensa 

Eliene França 

Informativos 
A ex-redatora da Rádio 

Imperatriz AM, Ana Maria, 
agora está na Rádio Terra 
FM, produzindo os 
informativos que são 
levados ao ar de hora em 
hora, Ana vinha sendo 
sondada pela emissora do 
Parque das Nações Unidas, 
mas não aceitou a proposta. 
O convite mais 
recentemente, veio da 

capital Palmas, uma 
produtora está interessada 
em contratá-la. 

Audiência dividida 
Os telespectadores estão 

divididos quanto aos 
programas que devem 
assistir logo cedinho O 
Coronel Sebastião, que 
comanda o programa 
Difusora Sertaneja, pelo 
SBT, já conseguiu sua 

parcela de audiência. O 
programa Alvorada 
Sertaneja, levado ao ar pela 
TV Capital, Rede Record, 
sob a apresentação de 
Badinho, já é tradição em 
Imperatriz. 

Nova programação 
A partir do mês de 

fevereiro, a direção da Rádio 
Cultura AM de Açailândia, 
deverá colocar em prática a 
sua nova programação. 
Todos os preparativos estão 
sendo ultimados, inclusive, 
gravação de novas vinhetas 
e contratação de novos 
profissionais. O 
departamento de jornalismo 

certamente será reativado. 

Pindoba 
A direção artística do 

Sistema Marconi de 
Comunicação, também fará 
modificações em sua 
programação. A meta é 
tornar a emissora um tanto 
quanto eclética. Atualmente, 
o quadro de profissionais da 
101,9 é um dos melhores dos 
últimos tempos. A dupla 
Fran Lisboa e Arialdo Alves 
lidera as tardes. 

O amor é lindo 
O jornalista Frederico 

Luiz, atualmente na 
Secretaria de Comunicação 

da Prefeitura de Imperatriz, 
segundo se informa, 
retomou o romance com a 
radialista Cristina Leif, no 
momento integrando a 
equipe da Secretaria de 
Promoção Social. Como já 
dizia o velho ditado: o amor 
é realmente lindo... Não?!? 

Fora do ar 
A CNT - Central Nacional 

de Televisão se encontra fora 
do ar provisoriamente, em 
decorrência dos preparativos 
que estão sendo ultimados 
para a instalação em caráter 
definitivo da TV Tocantins. 
Informa-se que a 
contratação de profissionais 

já começou. A data 
definitiva para sua 
inauguração ainda não foi 
definida. 

Sem prefixo 
O radialista Lucas 

Bueno, ex-Nativa FM, se 
encontra até o momento 
sem prefixo. Recentemente, 
estava na Rádio Cidade, 
onde comandava o 
programa Broadway Dance 
Night. O programa que 
tinha uma ótima audiência, 
deverá retornar a partir do 
mês de março. O 
apresentador, portanto, 
deverá ser definido pela 
produção. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 
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Gêmeos 

As benéficas vibrações lunares 
b-ixarão você com maior 
oncentraçüo no trabalho. Bom 

momento também para solicitar a 
ajnila alheia. Se alguém peilir sua 
i.«laboras âo, procureestar ilisponivel. 
Noiliero ile Sorte; 41 

Você poderá aproveitar hoje as boas 
influências lunares para dar andamento 
a seus projêlos profissionais 1 '■ -ua 
criatividade! Problemas de 
relacionamento com a pessoa amada 
serão compreendidos . un maior 
facillidade. Numero de Sorte: <•- 

Leão TI Libra Sagitário 
✓WV 
✓WV 

Aquário 

Organização e praticidade são as 
palavras de ordem deste dia. O ideal é 
você se concentrar ao máximo no 
trabalho. Agilize seus contatos O 
trabalho nãoé a única coisa na vida. Não 
se esqueça de dar mais espaço às suas 
emoções! Numero de Sorte; 08. 

Há momentos em que não se pode 
fazer nada para superar um obstáculo a 
não ser esperar. Se isso estiver 
acontecendo, compreenda! Faça de tudo 
para manter a paz interior, mesmo que 
alguém lhe venha com provocaçõaes. 
Resista! Numero de Sorte: 29. 

O momento é muito favorável para 
os assuntos profissionais. Fique atenta 
às oportunidades que pintarem. Você 
alcançará projeção. A presença de 
outras pessoas será muito agradável. 
Converse com elas Sobre suas metas. 

Número de Sorte: 32. 

Suas idéias inovadoras serão 
muito bem-recebidas no ambiente de 
trabalho. Coloque sua criatividade 
(tara funcionar. Vibrações lunares 
positivas aumentam sua vontade de se 
comunicar e de conhecer coisas 
novas! Numero de Sorte: 21. 

K 

Touro 
Ao 

Câncer 
yvu 

IIP 

Virgem 
m. 

Escorpião Capricórnio 
23 

Peixes 

Será cada vez mais forte em você 
o desejo de conquistar uma posivjSU 
financeira mais sólida. Faça planos 
para um futuro material seguro. Oeixi- 
se levar pelo clima romântico que 
predomina durante a noite. Esqueça os 
problemas! Número de Sorte; dó. 

Lua; Urano e Neluno acentuam em 
você um espírito benevolente e 
acolhedor. Coloque-si • mais a dis|.osição 
de pessoas necessitadas. Você 
entenderá muito bem os problemas 
alheios e saberá dar os conselhos na 
medida certa! Número de Sorte; 77. 

A l.úa renova Silas energias e 
aumenta sua autoconfiança para 
conquistar seus objetivos. Seu 
dependerá apenas de seus esforços. 
Deixe um pouco as preocupações 
profissionais de lado e abrase para os 
assuntos afetivos. Numero de Sorte: 07. 

A energia de Plulão aumentará em 
você o desejo de romper limites e 
descobrir novas possibilidades para sua 
viua- ,Mr"1 'll'rca tempo! Dê uma chance 
paraqueos outros pus^I ."arlicipar de 
sua vida. Diga a eles o que está sentindo'. 
Número de Sorte; 10. 

Sua objetividade no trabalho será 
notada por todos. Sua cabeça estará 
cheia de idéias, e você poderá ir longe 
se colocá-las em prática. A tranqüilidade 
em casa será reconfortanle. Procure 
-.TPjnizar suas dificuldades de 
convivência. Número de Sorte: féi. 

Fique atenta a uma possível 
proposta profissional que devem lhe 
fazer. Fia («ule mudar sua situação 
financeira para melhor. O momento ê 
excelente para você aprofundar ainda 
mais seu envolvimento com a pessoa 
amada. Número de Sorte: 60. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF ■ IMPERATRIZ 

Canal ^ CRC Canal J | Capital Cana, ^ ' Difusora Canal"!! n 
Tv 

[J Mirante eâfta,13 Nativa 
Canal^^ l ^ CNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

equipe 

PHOGim 

son e luz, 

ms un 

enppeeu- 

Dineuro 

do sisiem 

TUCANU") DG 

COnJTTQO 

06:00 O despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11 :r>r) Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 0 Rádio na TV 
14:00 Sessão Bang-Bang 
13; 1 f) Bill Body 
16:15 Agente G 
17:30 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:13 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Paixões Perigosas 
22:00 Especial Sertanejo 
00:00 2S8 Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé ^ 

G 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

03:38 Palavra Viva 
06:00.Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Fliana) 
10.00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11:00 A Família Adams 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:30 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:43 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SB'I 
23:43 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01^»0 Programa Jovce Puscowitch 
01 33 Perfil 

06:10 Programa Ecumênico 
06:13 Telecurso Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2" Grau 
06:43 Telecurso 2000 - T' Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:30 Jornal do Maranhão I" Edição 
13:13 jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:10 Vale a Pena Ver de Novo - 

Mulheres de Areia 
13:40 Sessão da Tarde 
17:43 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:13 Jornal do Maranhão 2:, Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:03 O Rei do Gado 
22:10 Você Decide 
23:10 Intercine 
01:10 Jornal tia Globo 
Dl .4'' Campeões de Bilheteria 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça nu Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:13 Sailur Moon 
08:43 Sarílufai Warriurs 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurãtd 
10:33 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:43 Gente Importante 
14:43 Papa Tudo 
13:00 Corrida Maluca 
13:13 Super Human Samurai 
13:43 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando oa Tamborins 
16:43 Sailor Moon 
17:13 Samurai Warriors 
17:43 Rebüot/18:l3 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:33 Na Rota do Crime 
20:03 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Câmera Manchete 
23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:33 Home Shopping 
00:10 Igreja dá Graça no Lir 
00:40 Clip Gospel 
01:40 Espaço Renascer 

03:00 Padrão Técnico 
03:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swal Cats 
10:30 As Novas Aventuras do Agente 86 

- Os Piores Inimigos 
11:00 Anjos da Lei - Baderna e Grafite 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Telemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos "Ratino" 

Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila Richers) 
20:15 Série Missão em Houston - 

Vigilantes 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Cinena na TV - Crime e Paixão 
00:30 Fim de Noite, Stingray - Contrato 

de Risco - Flor de Laranja 
01:30 Encerramento 

Rádio Capital 

AM, 950 Khz 

10 mil Watts 
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Social 

Linda Veloso 

^no fjaulo 

y\o ÍKvíoio dcv se.mciKci com dos+mo c\ Sõo 

Pouloy nosso aml0o Tek Vel osoy om componkio do 

filKo Woskinpfon Lwís. Tel<o prometo trazer bastante 

novidades para sua clientela. 

^>c parabéns 

7A família íSunKa orgulhosamente embarcou nesta 

puinta-^eiray com destino a Belem^ no Pard/ onde 

participarão da formatura da caçula da ja^nília/ 

Karla (Sunba/ no curso de /Vledicina Veterinária pela 

Paculdade de P-iências ^Agrárias do Pará. 

Parabéns a essa tradicional jamília. 

festejando 

Ouem esteve trocando de idade ontem,, |oi nossa 

amiga Socorro Pavi/ guando recebeu cumprimentos 

por to d o o dia e a noite participa de um jantar dn 

^amily". Parabéns a nossa grande amiga. 

I 
Retornando 

(Ps amigos Pr. jAntonio de Pádua e Pra. A^crildciy 

depois de, uma boa temporada pelas pr^xias do 

/SÍordeste, retornam á nossa cidade e às su<as 

atividades à jrente da clínica Pentro c U Ollv-s ,!.• 

Pmperatriz. Sejam bem vindos. 

mL. 

mm 
■m 

m > 

i|f fciv Wmr 

■.u './ixv 

•... 

;. íC.A:ÍV,V:> 

M ■ • 

m 

È 

li 

i m 

"^/istando 

Pos eane Punha e /slorma Picupero se encontraram 

no Timbira Shopping para um bate-papo 

descontraído. J\Ac\s a amiga Poseane^ depois de uns 

dias curtindo nossa imperosa/ resolveu retornar a 

São Luís para dar continuidade aos traba IKo s à 

jrente de sua jábrica de salgados SPJjAK.- 

m 

WmÊÊ 
m 

i 
V 

t 

j:;. 

f\nimnçno 

y\ d escontraçao de Pduardo Posta^ ^Arimateia, o 

agropecuarista Paniel Posta e Poosevelt (Porrelos)y 

em um animado encontro no Pmperatriz Shopping. 

P-onjj ra o close do guarteto. 

Mi M, Jóias Óticas 

s ua melhor joiay com melk\or preço lh< 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargas, 1 001 - Fone: 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

Uirra Grande 

Mcftlerlols de Ceaslrnfôo 

"A melhor opçio para sua construção 

m 

Desligue-se dos outros 

Pbel e. bor-cifo 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Gil Carvalho (interino) 

Crítica 
O vereador eleito, Rui 

Barbosa do PSC, criticou a 
situação de abandono do 
Município de Amarante do 
Maranhão, deixada pela ex- 
prefeita, Enilde Everton de 
Almeida. Toda a frota 
municipal foi 
completamente sucaleada. 
Os prédios públicos e os 
postos telefônicos, além do 
funcionalismo, estão em 
atraso. Afirmou que o 
prefeito Ribamar Carlota, 
PMDB, encontrará 
inicialmente dificuldades 
para sanear as dívidas. 

Negociação 
O presidente do 

Congresso Nacional, 
senador José Sarney, pode 
ler negociado o voto pró- 
reeleição e pró-Magalhães. 
por R$ 2,5 milhões. A 
afirmação é do deputado 
Aderson Lago. ao 
acrescentar que o Governo 
Federal está ultimando os 
preparativos para conceder 
um "patrocínio cultural" 
para a Fundação da Memória 
Republicana. também 
conhecida como Memorial 
José Sarney. O senador 
deixou de falar contra a 
reeleição, e até abandonou a 
candidatura de seu colega 

de Senado do PMDB, Iris 
Resende, levando a crer que 
o parlamentar amapaense 
vendeu seu passe pela 
bagatela de R$ 2,5 mi. 

Estranho 
Uma semana antes do 

pr e s i d e n t e Fe r n a n d o 
Henrique Cardoso chegar ao 
Maranhão e assistir "a la 
ópera-boi Catirina". 
produzida _ pelo Centro 
Cultural Opera Brasil, 
comandado por Fernando 
Bicudo, a Telma 
Te 1 e co m u n i caç õ e s do 
Maranhão, liberou a quantia 
de meio milhão de reais para 
o centro, a título de 
"patrocínio cultural", para a 
produção do espetáculo 
musical "Catirina". 0 
presidente da Telma, Jorge 
Cateb, confirmou a liberação 
do patrocínio, justificando 
que todo o processo ocorreu 
em Brasília e, que somente 
fecébeu a determinação para 
pagai*. 

Novas viaturas 
A Polícia Militar do 

Maranhão, adquiriu 
recentemente mais de 40 
novas viaturas, para reforçar 
a atual frota. O detalhe é que 
o Município de Imperatriz 
somente receberá-de esmola 

- quatro viaturas. A "Ilha 
Rebelde", ficou com o maior 
número de viaturas. A 
governadora Roseana 
Sarney demonstra mais uma 
vez, seu "carinho" para com 
a comunidade 
imperatrizense. 

Parceria 
O reitor da ÍJFMA - 

Universidade Federal do 
Maranhão, professor e 
doutor, Othon de Carvalho 
Bastos, esteve ontem em 
Imperatriz, no sentido de 
firmar uma parceria com a 
Prefeitura Municipal. O 
convênio permitirá à 
Prefeitura, utilizar as salas 
do Campus li da 
universidade, para a rede 
escolar. Em contrapartida 
quer terceirizá-la ao poder 
público municipal. Â 
parceria certamente trará 
bons resultados para o nível 
de ensino local. 

Promessa 
O governador do Estado 

do Tocantins, José Wilson 
Siqueira Campos, PPB, não 
cumpriu até o momento a 
sua promessa feita em 
palanques, de que asfaltaria 
a principal estrada vicinal da 
região Bico do Papagaio - 
considerada o coração da 
Região Norte do Estado. O 
clima de revolta é tanto, que 
nestas últimas eleições 
municipais, quando da visita 
do chefe do Executivo a 
região, não houve nenhuma 
receptividade. Já dizia o 
ditado; promessa é dívida. 

na Imprensa 

O Ex-secretário de Segurança do Estado do 

Maranhão, Coronel Silva Júnior, acusado de matar 

o próprio filho, prestou depoimento ontem na 

delegacia de Balsas. Confessou que matou o filho 

em legítima detesa. Os advogados de Silva Júnior, 

estão pedindo agora a sua liberdade provisória, 

sob a alegação de que pretendia somente desarmar 

o filho, e não matá-lo. 

Ondas Curtas 

® A pior safra de prefeitos já deixou o poder... sorte do povo! 

® Mamãe não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito, 

® E alguém pode querer me assassinar. 

® Raul Seixas "in-concert". 

® Os candidatáveis rumo a Assembléia legislativa Estadual, já estão nas ruas. 

® Prestem atenção... São tão bonzinhos antes da eleição... 

® Se eleito, lutarei para que investimentos sejam implementados. 

® Que assim o diga o deputado João Paiva. 

® Que dia acontece a eleição do Comitê de Imprensa da Câmara... Heim? 

® Apenas uma chapa foi formada até agora... Claudir saiu na frente. 

® Será que o ex-prefeito Raimundo Cabeludo vai conseguir disputar as próximas eleições? 

® O TCE - Tribunal de Contas do Estado, aprovará as contas de Cabeludo? 

® A reeleição foi negociada a preço de banana. Apenas R$ 2,0 mi. 

® O deputado Aderson Ixigo é o autor das denúncias. 

® Estou em busca de um "patrocínio". Acho que vou pedir à Telma. 

® 0 jornalista Marcos Nogueira, ex-correspondente da Folha de São Paulo, está na Ilha. 

® Que tenipo visitará a Terra do Frei!... 

® O Corre-corre eííi busca de uma vaga nas escolas da rede pública, continua. 

® Calma... Existem 40 mil Vagas... 

® O alô de hoje; é para a amiga Ana Maria, redatora da Rádio Terra FM. 

I 

n 

■ r- 
ki P 

ffo — < 
mminht 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: '72 1-54 1 1 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Casa 
própria 

A Caixa Econômica 
ederal vai incentivar a 

quitação antecipada para a 
quitação da casa própria. Em 
evereiro, logo após o 

Carnaval, serão anunciadas 
as condições para o 
refinanciamento da dívida 
para os mutuários, que 
querem quitar seus 
contratos, mas não têm 
dinheiro. A idéia é oferecer 
juros mais baixos do que os 
atuais, para que os mutuários 
possam quitar o seu débito. 

Área do 
Mercosul 

As ações de cooperação 
técnica internacional 
realizadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) nos 
dois anos de mandato do 
ministro Marcos Vinícius 
Vilaça à frente do colegiado, 
principalmente na área do 
Mercosul, foram elogiadas 
pelo senador Francisco 
Hollanda (PEL-PE). Segundo 
o senador, esse trabalho de 
intercâmbio do TCU com 
instituições congêneres 
compreendeu o 
conhecimento das' novas 
tendências e o 
estabelecimento de suas 
prioridades no campo da 
fiscalização, o que exigiu 
treinamento da equipe 
técnica, com o objetivo de 
praticar novos métodos de 
controle. 

Preconceito 
ao Nordeste 

O senador Jefferson Feres 
(PSDB-AM) condenou o 
"preconceito contra as 
regiões Norte e Nordeste" 
demonstrado por alguns 
articulistas do Sul e Sudeste 
do País, Em particular, o 
senador refutou o conteúdo 
do artigo do jornalista 
Joelmir Beting com críticas à 
Zona Franca de Manaus e aos 
incentivos conferidos pelo 
governo para estimular a 
implantação de indústrias 
automobilísticas e de auto- 
peças nestas regiões. De 
acordo com o senador, foi um 
"coquetel de subsídios — 
fiscais, cambiais e de crédito 
— que permitiu a 
implantação da indústria 
automobilística no Sudeste 
brasileiro". Ao seu ver, não é 
justificável que agora se 
critiquem os esforços e 
iniciativas para fomentar o 
desenvolvimento das regiões 
Norte e Nordeste. 

As 
periferia 

No entender de Jefferson, 
esse tipo de atitude denuncia 
ou a intenção de se manterem 
essas áreas como regiões 
periféricas, apenas supridoras 
de produtos básicos, ou o 
sonho de alguns de que 
regiões "incômodas" seja 
separadas do resto do País. O 

■ Escândalo 

senador disse desconhecer 
de que fonte o jornalista 
retirou a informação sobre a 
existência de um "déficit 
comercial, este ano, de 9,2 
bilhões de dólares" na Zona 
Franca de Manaus. Os 
senadores Bernardo Cabral 
(PFL-AM), Geraldo Melo 
(PSDB-RN) e Francisco 
Escórcio (PFL-MA) 
solidarizaram-se com 
Jefferson Peres. 

Aumento de 
combustíveis 

A retirada do subsídio ao 
frete de combustível 
implicará um aumento de 
cerca de 20% sobre o preço do 
litro de gasolina na Região 
Norte. A Região Amazônica 
foi mais uma vez prejudicada 
por iniciativa originária de 
Brasília. Os parlamentares da 
bancada amazônica devem se 
dirigir ao presidente da 
República e reiterar a 
necessidade de o governo 
conceder um tratamento 
diferenciado à região, cujas 
carências são aprofundadas 
pela concentração de 
investimentos públicos 
apenas em duas cidades: 
Belém e Manaus. 

Governo 
precipitação 

A decisão foi tomada de 
afogadilho, sem qualquer 
estudo sobre os impactos que 
(da provocará, inclusive sobre 
a estabilidade do real, dado 
que aumentos • de 
c o mbu st ív ei s provocam 
reação em cadeia. Com 80% 
de sua população localizados 
a longas distâncias das 
refinarias, a Amazônia 
também caracteriza-se pela 
dispersão de seus centros 
urbanos. 

Distribuição 
de renda 

"O governo avançou 
apenas modestamente na 
meta social", disse4 o senador 
Eduardo Suplicy (IT-SP), ao 
sustentar que o presidente- 

Fernando Henrique Cardoso 
ainda não tem razões para 
comemorar, como deseja, 
grandes êxitos no 
desenvolvimento social. Ele 
lembrou que. ao despedir-se 
do Senado em 1994, FHC 
anunciava o objetivo de 
incorporar ao 
desenvolvimento os milhões 
de brasileiros excluídos pela 
miséria. Suplicy reconheceu 
que o fim da aspirai 
inflacionária tem significativo 
efeito no poder aquisitivo da 
população de baixa renda, 
mas explicou que a contração 
de renda continua. "Uma 
coisa é distribuição de renda 
— o fluxo de tudo aquilo que 
as pessoas recebem — e 
outra coisa é a riqueza 
acumulada de cada pessoa, 
uma concentração de renda 
que no Brasil "continua 
illamenie injusta'". 

Samey vende voto pró-reeleição 

e pró-Magalhães por R$ 2,5 mi 

Aderson Lago: Governo Federal está preparando um "patrocínio cultural" 
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José Samey vende passe por R$ 2,5 milhões 

O presidente do 
Congresso Nacional, senador 
José Sarney, pode ler vendido 
o voto pró-reeleição e pró- 
Magalhães por R$ 2,!) 

milhões. 
A denúncia é do deputado 

Aderson Lago, líder do PPB 
na Assembléia Legislativa do 
Maranhão, acrescentando 

que o Governo Federal está 
ultimando os preparativos 
para conceder um "patrocínio 
cultural" para a Fundação 
M emó ria Republicana, 
também conhecida como 
Memorial José Sarney, no 
valor de R$ 2,5 mi. 

Segundo Lago. este 
patrocínio também poderia 
ser concedido à Telma, 
através de autorização dada 
pela Presidência da 
República, via Telebrás e 
Ministério das 
Comunicações, do ministro e 
amigo pessoal de Fernando 
Henrique Cardoso, Sérgio 
Motta. Depois desse acordo, 
Sarney deixou de falar contra 
â reeleição e até abandonou a 
candidatura de seu colega de 
Senado do PMDB, íris 
Resende, levando a crer que 
o senador amapaense vendeu 
seu passe por R$ 2.5 milhões. 
Quando o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
esteve no Maranhão. Roseana 
Sarney deitou falação sobre a 
reeleição. 

Magalhães, que e o 
candidato dos sonhos de 
Fernando Henrique Cardoso 
para a Presidência do 

Congresso Nacional, sente-se 
agora tranqüilo, depois da 
visita do presidente ao 
Maranhão. Como dois mais 
dois são quatro e se o Sarney 
calou-se sobre a reeleição e 
deixa a filha falar à vontade, 
então o negócio já foi fechado. 
Recentemente, a jornalista 
Teresa Cruvinel, de "O 
Globo", escreveu a seguinte 
frase em sua coluna: a 
passagem do presidente ao 
Maranhão deu resultados 
políticos. Acertou os 
ponteiros com a família 
Sarney sobre a reeleição e 
decidiu entrar na briga pelas 
presidências da Câmara e do 
Senado. Para bom 
entendedor, "meia palavra 
basta", disse Lago. 

O presidente da Telma — 
Te 1 e c o m u n i ca ç õ es do 
Maranhão S.A, Jorge Cateb 
Neto, afirmou aos jornalistas 
da capital, São Luís, que 
d esc o n he ce qualquer 
"patrocínio cultural" dado em 
favor da Fundação Memória 
Republicana. Disse: "se 
existir alguma coisa está 
sendo negociada em Brasília, 
pois não autorizei nenhum 
patrocínio", finalizou Cateb. 

Investimento fortalecerá turismo 

e produção de grãos no Estado 

O desenvolvimento e 
consolidação dos pólos 
turísticos e da produção de 
grãos, em Barreirinhas e 
Balsas, terão incentivo, depois 
de muito tempo, do Governo 
do Estado. Os projetos da 
Secretaria de Estado da Infra- 
Eslrutura, começaram este 
ano, com a construção dos 
novos aeroportos nos dois 
municípios, incluindo acompra 
de equipamentos de proteção 
de vôos. O aeroporto de 
Barreirinhas. por exemplo, 
receberá pista de pouso de 
1.800 metros e foi concebido 
para aeronaves tipo Boeing 

As obras têm recursos 
assegurados no Programa 
Federal de Auxílio a 
Aeroportos (Profaa), do 
Ministério da Aeronáutica e 
contrapartida de 
financiamentos do Governo do 
Estado. A Sinfra publicou no 

Balsas: maior produtor de grãos do Estado, terá safra recorde em 1997 

ano passado o edital para que 
a empresa vencedora pudesse 
dar início às obras de 
implantação de equipamentos 
nos aeródromos. 

Distante 477 quilômetros de 

São Luís, Barreirinhas está 
localizada no contexto 
geográfico do Parque dos 
Lençóis Maranhenses — uma 
das mais extraordinárias áreas 
de preservação ecológica do 

País. O difícil acesso pela BR- 
222 confere ao município 
condição de isolamento e se 
mostra como principal 
obstáculo cu> v r^seimento da 
atividade turística. 

Aeroporto dará dinamismo a economia 

Em Balsas, o aeroporto 
local e da União, tem dez anos 
de uso e apresenta sinais de 
desgaste, trincas e oxidação do 
asfalto. Não oferece 
possibilidade de expansão 
devido a sua localização 
próxima a área de alta 
densidade populacional. O 
novo aeródromo ocupará uma 

área patrimonial de 504 
hectares e será construída a 5 
quilômetros da periferia, às 
margens da rodovia de Balsas 
— Tasso Fragoso (BR-TU)). 
Projetado com referencial a 
aeronaves tipo EMB-120 
(Brasília), o novo aeroporto 
apresenta fortes justificativas 
para a sua construção: o atual 

não atende satisfatoriamente o 
dinamismo econômico do 
município, aliando-sG ao 
problema fatores como a 
grande distância de Balsas e 
São Luís e ainda da capitais de 
decisão financeira no Pais. 

Se necessário, as dimensões 
da pista de 1.700 metros 
permitirão o pouso e 

decolagem de aviões de porte 
elevado. 

Maior produtor de grãos do 
Estado, Balsas colheu no ano 
Ilassado, uma produção de 198 
mil toneladas de soja e 9 mil 
toneladas de milho. Para a safra 
de 97. a estimativa é de que 
sejam plantados 195 mil 
hectares de culturas diversas. 

II AI>K ETffA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 
(Icporlogcm: Nilson Santos 
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Raimundo Primeiro 

Importante lembrar 
....Que a dengue é uma 

doença febril aguda. E 
caracterizada por dores 
intensas nos músculos e 
articulações. 

É transmitida através da 
picada da fêmea do mosquito 
Aedes Aegypti infectada após 
ter picado uma pessoa doença. 

O portador da dengue 
sente febre dura de 5 a 7 dias; 
dores de cabeça, olhos, 
músculos e juntas; perda de 
apetite, náusea e as vezes 
diarréia; aparecimento de 
carocinhos avermelhados na 
pele; cansaço, depressão e 
fraqueza. 

Em contato mantido com o 
colunista ontem, às 16h, o 
chefe da Divisão da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS) em 
ImixTalriz, João Batista Abreu 
Carvalho, reiterou que a 
dengue é uma doença que não 
tem tratamento específico. 
Recomenda-se, portanto: 
reiMmso e o uso de remédios 

1 contra a dor de cabeça; tomar 
muito líquido; não usar 
medicamentos que 
contenham Ácido Atecil 
Salicílico, como o ASS e a 
Aspirina, que são bastante 
usados aqui em Imperatriz c 
municípios circunvizinhos. 

Abreu de Carvalho faz o 
seguinte pedido: "permita que 
0 agente de saúde procure 
focos do mosquito e faça o 
tratamento dos depósitos de 
água na sua casa ". 

E importante não lavar os 
dej Mjsilos após o tratamento; 
não existe transmissão direta 
de pessoa a pessoa. 

1 As pessoas que já foram 
atingidas pela doença devem 
procurar, imediatamente, 
atendimento médico em caso 
de reaparecimento dos 
sintomas, agravados com 
sangramenlo. 

A nível de Imperatriz, a 
Campanha de Combate e 
Prevenção a Dengue tem 
como coordenadores FNS, 
Prefeitura Municipal, 
Secretarias de Estado e do 
Município tia Saúde. 

Abreu de Carvalho, 
aproveitando o contato, 
alirnum esperar com oajkmo da 
comunidade imperairizense no 
que diz respeito ao 
desenvolvimento da 
Campanha, visando <> êxito da 
mesma. 

Os trabalhos estão sendo 
realizados desde a segunda- 
feira, quando o técnico 
concedeu entrevista coletiva à 
imprensa local para detalhes as 
diretrizes de ação da 
Campanha. 

Previsão otimista 
As medidas de combate à 

febre aftosa aprovadas 
recentemente pelo Governo 
Federal são de grande 
importância para a pecuária 
brasileira. Pelo menos é o que 

afirmam maioria dos jiolíticos 
em Brasília. 

Comentando o assunto, o 
senador Jonas Pinheiro (PEL- 
MT), asseverou que 
providências relacionadas na 
proposição do Executivo 
1 Missibilitarão que essa doença 
seja erradicada em todo o 
território nacional até o ano 
2000. 

Para os analistas |K)líticos, 
o aprimoramento da legislação 

■ Esporte/João Lisboa 

vigente é parte indispensávc 
do esforço que deve unir tanto 
os governos federal, estaduais 
e municipais como iiecuaristas 
e empresas privadas ligadas ao 
setor, para acabar com a febre 
aftosa no Brasil. 

Será que é verdade? 
O ex-prefeito de Porto 

Franco. Deoclides Macedo, 
deixa o governo afirmando 
que conseguiu realizar obras 
consideradas como relevantes* 
prla comunidadi 
portofranquina. Cila, como 
exemplo, a ampliação do 
Sistema de Abastecimento de 
Água e a recuperação de 
estradas vicinais. 

— Será que tem 
fundamento o que assegura 
Deoclides Macedo? 

Só o tempo dirá 
Roseana Sarney anuncia 

que vai deixar o governo com 
investimento perfazendo o 
total de !> bilhões de reais. 

E o secretário da Indústria 
v Comércio, Pedro Dantas da 
Rocha Neto. deposita 
confiança. Coitado dele. Se a 
governadora (até o presente 
momento) nada fez em boa 
parte dos municípios 
maranhenses, querer 
vislumbrar a mudança do 
turbulento quadro por que 
atravessa atualmente, 
sobretudo Imperatriz, o 
segundo maior município do 
Estado, é fracassar na 
tentativa. 

Na pasta 
Nos últimos dias, tem sido 

acentuada a movimentação na 
Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura de Imperatriz. O 
pessoal sai em buscados fatos 
para elaborar as matérias e 
depois repassá-las aos 
profissionais de comunicação 
da paróquia. 

E os jornalistas lotados na 
Secom estão cumprindo ao pe 
da letra as suas funções. Prova 
inconlesle de comiietência. 

SUS de cara nova 
O Sistema Unico de Saúde 

(SI IS) ganha "cara nova" em 
Áçailàndia. O prefeito 
Deusdedith Sampaio, via 
Secretaria de Saúde do 
Município, ratifica que 
trabalha no sentido de 
promover mudanças no setor. 
Desta forma. esjxTa melhorar 
o atendimento aos seus 
nmnicipes. principalmente os 
que integram a camada de 
menor aquisitivo 

Sedei promoverá campeom 

O prefeito de João Lisboa, 
Dr. Sálvio Dino, já começou a 
movimentar o esfiorte da cidade 
e toda a região da Cameleira. A 
Sedei — Secretaria de 
Desportos e Lazer do 
Município, através do secretário 
Eurípedes Batista, já promoveu 
reformas na Quadra de 
Esportes Nicolau Dino e a 
mesma já está apta para receber 
o público e também os jogos. 

Após a reforma promovida 

pela Sedei, o secretário 
Eurípedes realizou uma reunião 
com os dirigentes dos times: 
União I, União II, Ia Rocque 1, 
La Rocque II, Reisol, João 
Lisboa, Portuguesa e São Paulo 
e ficou decidido que todos irão 
participar do primeiro evento 
esixirtivo de João Lisboa, que 
será promovido pela 
administração Sálvio Dino no 
ano de 97. Será também o 
primeiro passo para a volta dos 

bons tempos do esjporte de 
João Lisboa, após ficar quatro 
anos abandonado pela 
administração anterior. 

Após a confirmação dos 
times, o campeonato terá início 
no dia 16 de janeiro, quinta- 
feira, às 19h3()min, com a 
partida entre São Paulo e União 
I. 

O Campeonato ficou 
dividido em duas chaves de 
quatro times; 

Chave A: Portuguesa — La 
Rocque I — Reisol 

Chave B: União II — São 
Paulo — João Lisboa — La 
Rocque II 

A Sedei irá divulgar no 
decorrer desta semana o 
regulamento e a tabela da 
competição, que apresentará 
jogos na terça-feira, quinta-feira 
e domingo, todos na Quadra de 
Esportes Nicolau Dino, em João 
Lisboa. 

Porto Franco expande "Água Viva" 

O ex-prefeito de Porto 
Franco. Deoclides Macedo, 
confirmou que o Programa 
"Água é Vida" conseguiu 
atingir o seu objetivo. Ou 
seja, possibilitou o 
fornecimento de água 
potável à quase totalidade da 
população das zonas urbanas 
e rural. 

Na sede do município, por 

Escórcio 

exorta os 

servidores 

a manter 

esperança 

() senador Francisco 
Escérrcio (IT L-MA) 
manifestou ^«'l| 

conténtamento com a 
aprovação, pelo Senado, de 
projeto de lei por <'10 
relatado que cria as 
carreiras de servidores do 
Poder Judiciário e fixa os 
valores de sua 
remuneração. Segundo o 
senador, essa medida e o 
falo de o presidente da 
R< pública ter declarado 
que ira recuperar os 
salários cios servidores 
públicos até o final de seu 
mandato indicam que o 
funcionalismo não deve se 
desesperar. 

"Estou muito feliz 
porque sei que depois que 
começamos a levantar a 
bandeira dos servidores 
federais, c especialmente 
dos servidores do Senado, 
outros senadores estão 
sensíveis ã questão", díssé 
de. Depois de acentuarque 
a categoria dos servidores 
públicos e muito sofrida. 
Francisco Fscorcio 
salientou: "Os funcionários 
não podem se desesperar, 
eles devem acreditar que 
tem gente como eu, como 
muitos colegas e como o 
presidente Fernando 
Henrique, que não vai 
deixar que fiquem se 
matando". 

exemplo, ele conseguiu 
colocar em funcionamento 
2.915 prédios, o que perfaz 
um lotai de 99,28%. 

Deoclides Macedo disse 
esperar que a próxima 
administração consiga 
colocar em prática as obras 
prementes reclamadas pela 
con i u nidade i )0 r tofranq u i na. 

Outro ponto destacado 

por Deoclides Macedo 
refere-se as obras que ele 
realizou no setor de infra- 
estrutura. 

Fmtregou uma cidade 
diferente ao povo, isto c, 
promoveu a melhoria do 
visual da região urbana, além 
de preocupar-se em trabalhar 
em projetos no interior. 

Segundo ele, essa 

realização inicial significa a 
porta de entrada de Porto 
Franco na sociedade 
cibernética prenunciada para 
o terceiro milênio — e 
atribue à cidade foros de 
modernidade. 

Deoclides Macedo 
ratificou que estará vigilante, 
observando as obras em 
execução no município. 

ATENCAO PARA A 

CHAMADA ESCOLAR 

RESP 

M 

A Seduc, Secretaria âè Educaçõrr de 
Imperatriz está inovando o seu 

conceito de lecionar. 
A partir deste ano 

as matrículas serão 
feitas de maneira 

mais eficiente para 
oferecer mais confor' 

to e segurança para os 
alunos da rede municipal 

de ensino básico. 
Para isso, compareça a 
idos PÓLOS DE PRE~ 

MATRÍCÁJIA mais perto de 
sua casa levando apenas a 

certidão de nascimento para 
que a SEDUC possa matricular 

seu(s) Jfillwls) de 6 a 14 anos. 
V ! NÃO FALTE, 

tífga PRESENTE e assegxtre o 
WÈÍTURO de nossas crianças. 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRÉ-MATRÍCULA 

MAIS PR0XIM0 DE SUA CASA   

•lia BAIRRO __| ESCOLAS  

CENTR0 ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
BACURI SANTA LAURA/DOM BOSCO ^ 
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S.JOSÉ/IPIRANGA/CAFETE1RA CIEI 3/CIE1 2 

V. FIQUENE SARAH LAMARCK 
VILINHA/P.ALVORADA SÀO JORGE I 
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13/JAN 
14/JAN 
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17/JAN 
18/JAN 
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mm 

  
: íssí: : 

pii. i» 

- r 1 fc, 

A- S--SiAÍ ASS? ' .CLL: Wíí 

Carteia 

R$ 4,00 Edição Especial de Ano Novo < 

Sorteio Antecipado dia Sorteio Principal dia 31 

16 de janeiro 

í 

]- Batida; 01 Mobilete - 2" Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 3Q Batida; 1 Moto 1 25C e mais 05 TVs a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

de janeiro . 

lg Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 3g Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 



/ 

4C □ cidade □ Quarta-feira, 15 de Janeiro de 1997 

■ Parceria confirmada 

JORNAL CAPITAL 

Prefeitura firma acordo com a Ufma 

Objetivo é transformar as instalações 

da universidade em Centro de Capacitação Profissional 

¥qU> Pinheiro * 72,f>7090 

I 

iWl: 

Othon Bastos, reitor da Ufma: projeto trará bons resultados 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Um convênio firmado 
ontem, às 09h00, entre a 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) e a 

Prefeitura de Imperatriz 
resolverá problemas comuns 
das duas instituições e 
proporcionará excelentes 
resultados na educação de base 
do município. 

Pelo convênio, a Ufma se 

compromete a ceder o espaço 
do Campus II, com todas as 
salas de aula, áreas de 
circulação e demais 
dependência para ser utilizadas 
[tela rede municipal de ensino, 
com atividades de primeiro 
grau, durante o turno matutino. 

Em contrapartida, a 
Prefeitura se compromete a 
dotar o Campus com seis 
técnicos administrativos, a se 
responsabilizar pela limpeza e 
conservação dos prédios, assim 
como cuidar da segurança 
durante as 24 do dia e ainda a 
pagar as despesas de água e luz. 

Esse acordo, proposto pelo 
vice-reitor, Pedro Berniz, 
durante uma visita ] treliminar a 
Imperatriz, é o primeiro de uma 
série a ser estendido aos outros 
Campi da Ufma, como 
Cbápadinba e Pinheiro. 

liste último, inclusive, já 
solicitou e a Ufma se 
comprometeu a realizar uma 
oj)eração do tipo "l i Diversidade 
Solidária", visando utilizar os 
conhecimentos dos alunos de 
último ano das áreas médica e 
técnica para buscar soluções 
para problemas sociais graves 
desse município. 

Além do reitor, Olhou 
Bastos, e do vice, fizeram parte 
da comitiva da Ufma que veio à 
cidade de Imperatriz, a pró- 
reitora de Graduação, Emydia 

Rosa Leal Mesquita, o pro-reitor 
de Extensão e Assuntos 
Estudantes, Rubem Ferro, a 
diretora do Dedeg, Paula 
Frassinete, e a assessora de 
Interiorização, Sandra Maria 
Jansen Cutrim Corrêa. 

Na ocasião, foi entregue ao 
reitor Othon Bastos um 
documento com ações 
propostas pela Secretaria de 
Comunicação do Município. 

Representando o prefeito 
lidou Marques de Souza, 
estiveram presentes Sérgio 
Macedo (chefe de Governo), 
José Ribamar Ferreira Oliveira 
(secretário de Planejamento) e 
Fxliuilson Sanches (secretário 
de Comunicação). 

Na opinião do reitor Othon 
Bastos, "o acordo firmado com 
a Prefeitura tle Imperatriz faz 
parte da nova filosofia de ação 
colocada em prática 
recentemente pela instituição 
que visa incrementar o 
processo de desenvolvimento 
por que passam as cidades onde 
está presente". 

Já Pedro Berniz, que estará 
em Imperatriz até esta quinta- 
feira, entende que, trabalhando 
dessa forma, a Ufma busca 
fomentar intercâmbio com a 
população imperatrizense, que 
já vem participando de suas 
atividades "sempre que recebe 
algum convite da gente". 

Gompanha de combate a dengue alcança objetivo 

Colocada em prática na 
manhã de segunda-feira, 13, a 
Campanha de Prevenção e 
Combate a Dengue vem 
conseguindo alcançar as 
expectativas da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS), 
Secretarias Municipais da Saúde 

(Semus) e Infra-Estrutura 
(Sinfra), órgãos governamentais 
responsáveis ) xda execução do 
trabalho. 

A Campanha, este ano, tem 
como tema "Um País inteiro não 
pode ser derrotado por um 
mosquito" e atinge os bairros e 

o Centro da cidade. " 
O chefe do Distrito de 

Imperatriz da FNS, João Batista 
Abreu Carvalho, reitera que a 
divulgação em massa da 
Campanha busca outro ponto 
importante. Ou seja: a 
participação efetiva de toda a 

população de Imperatriz. 
O secretário de Saúde do 

Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, afirma que, 
apesar de apresentar sinais 
positivos, a Campanha de 
Combate a Dengue deve receber 
total apoio da comunidade local. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/IR4REC 24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

m 
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Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 
para maior comodida- 
de dos passageiros e 
manutenção constan- 

te. 
Viajar com a 

de detalhes é uma 
questão de estilo 
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Jucelino Pereira 

Reeleição periga 
Sinais emitidos pelo 

Palácio do Planalto mostram 
a preocupação do Governo 
com a possibilidade de 
derrota na votação da 
emenda da reeleição pelo 
Congresso. Em se 
cristalizando a oposição 
majoritária ao projeto entre 
deputados e senadores, a 
saída será o plebiscito ou um 
referendo popular. FFIC faz 
de tudo para continuar no 
poder por mais quatro anos. 

Not 
Em razão de 

superexposição na última 
campanha sucessória, o 
primeiro candidato sondado 
para ser secrelário-adjunto 
de Comunicação e Cultura 
recusou o convite. O cargo 
continua vago. 

DF 
A mulher e os dois filhos 

do deputado Sebastião 
Madeira viajam a Brasília 
nesta quarta, 15. De 
mudança. Todavia a casa do 
parlamentar em Imperatriz 
não será fechada. Ele 
pretende está na cidade 
semanal ou quinzenalmente, 
aos finais de semana, tendo 
até mais tempo para fazer 
política. 

Reforma polêmica 
Comissões técnicas da 

Câmara já emitiram 
parçceres sobre o projeto de 
reforma administrativa do 
prefeito. As 16h0() de hoje o 
Legislativo realiza uma nova 
sessão para apreciar mais 
uma vez a matéria, 
provavelmente com duas 
votações que faltam para sua 
aprovação ou rejeição final. 
Parla m e n t a r e s 
oposicionistas e intelectuais 
criticam vários artigos do 
projeto. 

Fundação Cultural 
O artigo que propõe a 

extinção da Fundação, criada 
justamente pelo ex- 
interventor lldon Marques, é 
o que vem sendo mais 
combatido por artistas e 
homens de cultura. A 
oposição deve capitanear 
emenda suprimindo o artigo. 
Nos bastidores, sabe-se que 
alguns vereadores 
governistas m a n i f e s t a m 
apoio à idéia. 

Rota de colisão 
Luis Brasília, ex- 

secretário do interventor 
lldon Marques, é quem vem 
liderando a lutapró-salvaçào 
da Fundação Cultural de 
Imperatriz. Foi o jornalista 
que articulou a criação da 
entidade, a partir de projeto 
do ex-vereador Lula Almeida 
que, na Câmara, teve 
aprovação unânime em 
atendimento a pedido 
expresso do então 
interventor. 

Ônus do mandato 
Eleito com o discurso da 

renovação, o jornalista Otair 
Moreira que se prepare. 
Para apoiar o Governo, a 
quem é ligado, o vereador 
petebista terá que pagar o 
alto preço de, às vezes, ser 
incompreendido e ter que 
votar projetos impopulares. 
Isso implicará desgastes e 
críticas mas, por outro lado, 
pode ensejar o bônus do 
bom relacionamento, do 
trânsito no Executivo e, na 
hipótese de uma 
performance positiva do 
prefeito, o privilégio de 
apresentar-se como 
parceiro e faturar votos com 
lldon Marques na reeleição 
de 2.()()(). 

Perguntinha 
Já não seria tempo do 

Brasil ser conhecido 
também como país sem 
carnaval? 

Problemas à vista 
Alunos do campus 

ciladino garantem que a 
UFjMA não terá salas 
suficientes para abrigar 
todos os calouros que serão 
aprovados no vestibular 
recém-realizado pela 
instituição de ensino 
superior. Imperatriz mais 
que merece uma 
universidade de verdade. 
Universidade Federal com 
estrutura capaz de atender 
a demanda de estudantes 
locais e da região. 

Minirevolução 
Servidores municipais 

reclamam de demissão 
sumária promovida pelo 
prefeito de São Pedro da 
Água Branca. Tio Gérson 
(PSB) estaria colocando â 
disposição da Prefeitura de 
Imperatriz, município-mãe, 
funcionários que não teriam 
votado em sua chapa. Em 
evidente retaliação política. 

Altas cifras 
O orçannnlo da 

Universidade Federal do 
Maranhão, de Rí^ 
4.OOO.000,00 (quatro 
milhões de reais), é maior 
que a previsão de 
arrecadação de quase todos 
os 81 novos municípios 
maranhenses. Também por 
isso a disputa pelo cargo (!< 
reitor é tão acirrada quanto 
qualquer pu d 1 Heitoral. 
Com direito a gastos, 
muitos discursos, 
promessas fartas, 
campanha diuturna, crítica^ 
ácidas. 

Previsível 
Pelo que se anuncia, 

centenas de jovens ficarão 
fora das salas de aulas por 
falta de vagas na rede 
pública. Nesses tempos de 
crise, nem famílias de classe 
média podem bancar 
colégios particulares. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 
Ciiiregaiiios a domicílio 

Fone 

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

•- 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

Movgg fiGcmtarigg 

A Câmara Municipal de Açailândia, 

reunida extraordinariamente na tarde 

do último dia 10, aprovou dois projetos 

de autoria do Poder Executivo, ambos 

de grande importância para a vida 

administrativa do Município. Naquela 

ocasião, foram aprovados os projetos de 

reforma administrativa e o que altera o 

regimento integrado do Executivo 

Municipal, permitindo maior 

flexibilidade de ação ao gestor 

municipal. 

Com a reforma administrativa, ficam 

criadas as secretarias municipais de 

Planejamento e de Administração que, 

antes eram absorvidas pela Secretaria 

Municipal de Administração e 

Economia, a qual passou a ser 

denominada simplesmente de, 

Secretaria Municipal de Economia. 

Também no bojo das reformas, foi 

suprimida a Secretaria Especial de Meio 

Ambiente, que passa a se constituir 

uma coordenação da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Indústria e 

Comércio. 

Movo hotáiio 

O outro projeto aprovado na sessão 

extraordinária de sexta-feira, 

permitiu que, a partir de agora, o 

prefeito municipal tenha condições de 

determinar o horário de 

funcionamento de Executivo 

Municipal. A medida vem ao encontro 

de estudos que estão sendo 

realizados, atendendo a 

determinações do próprio prefeito, no 

sentido de que seja instituído o 

sistema horário único, nas repartições 

m u n i c i p ais, o b j e t i v a n d o maio r 

economia para o horário público do 

Município. 

Em princípio, todos os estudos 

realizados até o momento, indicam 

que as possibilidades maiores estão 

com o horário vespertino, com início 

previsto para às 12h00 e encerramento 

ás 18h00. Entretanto, como ocorre 

nestas situações, a palavra final caberá 

ao prefeito Deusdedith Sampaio, que 

se encontra em Brasília tratando de 

assuntos de interesse do Município. 
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A nprescntndom fíeth Macedo (T\ Cidade) e o médico Marcelo Ferreira (Belém) 
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Close da gatinhaAlanie Stephanie, filha de Beth Macedo 

Movo adtnínígtrodo 

Mostrando que pretende impj 

uma administração transparente para 

o Município de Açailândia, o prefeito 

Deusdedith Sampaio determinou que 

o novo administrador do Terminal 

Rodoviário Senador Henrique de La 

Rocque, fosse escolhido mediante 

votação feita entre os que ali 

trabalham, num processo até hoje 

nunca visto na cidade, e que foi 

bastante elogiado não só pelos 

postulantes ao cargo de 

administrador, como também pela 

comunidade em geral. 

A eleição realizada no último 

sábado, no período das lOhOO às 

13h00, reuniu um universo de 89 

votantes e apresentou a vitória do 

candidato Francisco Raimundo de 

Oliveira, o Chico Lalá, que ganhou 

com um total de 41 votos, enquanto 

seu adversário mais próximo 

conquistou apenas 17 votos. A eleição 

apresentou seis candidatos e decorreu 

num clima pacífico, sendo a vitória de 

Chico Lalá muito festejada pelos seus 

amigos e correligionários de 

candidatura. 

Desobstrução 

Atendendo a recomendações do 

prefeito Deusdedith Sampaio, o 

secretário municipal de Infra- 

Estrutura, Norberto Borneo, reuniu-se 

na manhã de ontem, com os 

proprietários de barracas que estão 

impedindo o tráfego de veículos na 

Rua Duque de Caxias, em frente à 

Praça do Pioneiro. O objetivo da 

reunião foi comunicar aos barraqueiros 

que os mesmos têm o prazo de até a 

próxima sexta-feira, para 

desobstruírem a rua, sob pena de terem 

suas barracas derrubadas pelos 

homens da própria Secretaria de Infra- 

Estrutura. , 

De acordo com as informações 

prestadas pelo secretário Norberto 

Bomeo, aquele trecho da Rua Duque 

de Caxias deverá ser reaberto ao 

tráfego de veículos, num único sentido, 

não devendo ser permitido o 

estacionamento de veículos ao longo 

da praça. Os barraqueiros não 

protestaram diante das ponderações do 

secretário, e garantiram que deverão 

remover suas barracas dentro do prazo 

estipulado, colaborando assim, com a 

nova administração municipal. 
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■ Getulio Vargas 

Sinfra anuncia reurbanização da Avenida 

Anteprojeto encontra-se em fase de estudo preliminar 

A Avenida Getúlio Vargas 
terá "cara nova". Unia parceria 
da Prefeitura Municipal e a 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACII) 
vai proporcionar a 
reurbanização da Avenida. A 
obra foi definida durante 
reunião no último dia 8. 

Segundo o secretário de 
Infra-estrutura, Jairo de 
Oliveira, a importante artéria 
será dotada de exclusiva 
reestruturação urbanística, 
possibilitando, inclusive, 
melhor aproveitamento das 
redes de energia e telefonia. 

Em fase de estudo 
preliminar, o anteprojeto 
consiste na regularização da 
altura das calçadas, colocação 

de rampas para facilitar o 
acesso de deficientes físicos, 
arborização e iluminação 
apropriadas. 

Além da ACII, que defende 
a reurbanização por 
intermédio de sua diretoria, 
estão de comum acordo com a 
Companhia Energética do 
Maranhão S/A (Telma). 

Baseados em 
levantamentos planiométricos, 
os estudos estão sendo feitos 
por uma equipe técnica da 
Secretaria de Infra-Estrutura. 
Paralelamente a isso, técnicos 
da Cem ar e da Telma. 

Baseados em 
levantamentos \ )lan u miétria )s, 
os estudos estão sendo feitos 
por uma equipe técnica da 

Secretaria de Infra-Estrutura. 
Paralelamente a isso, técnicos 
da Cemar e da Telma realizam 
outros estudos preliminares, 
objetivando a instalação 
subterrânea de cabos, 
diferente da hoje existente. 

Para Jairo de Oliveira, a 
reurbanização não apenas 
viabilizará melhoria na 
distribuição de energia e 
telefonia, como também 
oferecerá à Getúlio Vargas a 
condição de Avenida Modelo 
de Imperatriz. 

"Nossa intenção é, em 
primeiro plano, executar esse 
projeto numa extensão que vai 
desde a Rua Souza Lima, 
depois do Çalçadão, até a Rua 
Ceará", disse o secretário, 

que ora se salientando 
realizam". 

O papel da ACII é definido 
como fundamental, conforme 
entende Jairo de Oliveira, visto 
que o empresariado fornecerá 
parte do material. A Prefeitura 
caberá a disposição de 
maquinário e mão-de-obra, 
além da confecção final do 
projeto. 

Pensando em melhor 
viabilizar a construção da obra, 
Jairo de Oliveira apresentará à 
ACII todos os custos que 
forem levantados no 
anteprojeto. para 
posteriormente levá-lo à 
apreciação das esferas 
competentes, quando será 
selado o acordo definitivo. 

Iluminação pública 

Imperatriz vive às escuras 

As ruas da cidade não têm manutenção da iluminação pública 

São várias as reclamações 
que todos os órgãos de 
comunicação vem recebendo 
de vários bairros sobre a 
questão da iluminação pública. 

A avenida JK, está 
completamente abandonada 
nesse sentido, além da 
dificuldade de tráfego por 
parte dos veículos, o que 
acaba facilitando a abordagem 
de marginais, na hora do 
assalto. Passar de bicicleta 
pelaJKé uma temeridade. No 
entanto essa situação se 
repete sistematicamente em 
várias outras regiões urbanas 
de Imperatriz. Na Super 
Quadra, por exemplo, bairro 
situado bem ao lado da Cemar, 

a iluminação pública 
simplesmente não existe e 
ainda no final da semana 
passada, uma jovem foi 
perseguida por alguns 
elementos e salva por um vigia 
que, na verdade, explicou que 
ouviu os gritos e atirou para 
cima para assustar, mas devido 
à escuridão, não soube precisar 
quem eram, ou quantos eram 
pois não deu para enxergar 
nada. 

A iluminação pública vem 
sendo importante para a 
identificação das vias de acesso 
aos bairros no período noturno, 
mas também é importante para 
deixar a população mais 
tranqüila durante a noite, o que 

não vem acontecendo, já que, 
face à falta de lâmpadas no 
postes, a onda de assaltos vem 
assumindo um caráter 
crescente e assustando a 

população que anda cada dia 
mais ameaçada com tiroteios 
e agressões em plena via 
pública, simplesmente j)orque 
faltam lâmpadas nos postes. 

Cobrança indevida 

Uma questão, no entanto, 
não é relegada por parte da 
Cemar, a cobrança da taxa de 
iluminação pública, que 
chega a ser altíssima. Em 
algumas contas chega a 
dezesseis reais para 
moradores em bairros 
carentes e que não contam 
com o serviço oferecido pela 
Cemar, mas recebem a conta 
por parte da empresa. 

Caberia uma ação contra 
essa cobrança indevida, já 
que o abandono em que se 
encontra a iluminação, não 
justifica a cobrança, mas, 
também. impõe-se a 
necessidade de requerer da 
Cemar, concessionária de 
iluminação pública, a 
prestação do serviço que até 
agora vem sendo cobrado, 
porém, negligenciado. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC - BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N" 001. do 01 (lo janeiro do 1997 

Dispõe sobre aumento do patrimônio o troca de títulos o 
carteiras sociais. 

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

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 
54 o 55, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 50,00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$ 50,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela troca 
de títulos proprietários; 

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

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

inwatfiz-WA.. á^ttephéiro de 1997 
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CONORf IRES DE FARIAS 
Fresídentó dè ôaineário late Qude 

Reforçando acervo 

Empresária doa 

enciclopédias 

ao município 
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Exemplares da Nova Enciclopédia da Folha de São 
Paulo doados a Prefeitura 

Vários exemplares da 
Nova Enciclopédia da Folha 
de São Paulo (volumes I e II) 
foram doados ontem, às 
lOhOO. pela empresária 
Cláudia Sanches, à Prefeitura 
Municipal. 

O material, rico em 
informações, já estará à 
disposição dos estudantes da 
Rede Municipal de Ensino 
assim que o ano letivo for 
iniciado. 

A Nova Enciclopédia da 
Folha dc São Paulo contém 
informações importantes 
sobre Tom Jobim, João 
Pessoa, João Paulo I, João 
Paulo II e João do Vale. Este 
último, um dos mais 
brilhantes representantes da 
"música raiz". 

Ele compôs obras 
inesquecíveis que destacam, 
com grande habilidade 
poética, aspectos típicos da 
cultura nordestina, em ritmos 
vocais vigorosos, como o xote. 

Cláudia Sanches lembrou, 
a propósito, que a publicação 
também mostra detalhes 
interessantes sobre a Ogiva 
— parte destrutiva de um 
míssil, torpedo ou projétil 
similar. 

A empresária disse que 
tomou a iniciativa por 
entender que a comunidade 
estudantil, sobretudo a de 
menor poder aquisitivo, ainda 
carece de vasto material de 
pesquisa para desenvolver os 
trabalhos escolares. "Espero, 
desta forma, poder colaborar 
com o crescimento cultural da 
população de Imperatriz", 

a 

observou. 
Cláudia Sanches ratificou 

que não é a primeira vez que 
dóa livros e jornais para o 
Poder Público Municipal. 
Citou, como exemplo, o 
amontoado de material que 
entregou ao secretário de 
Educação do Município, 
Agostinho Nolelo, ano 
passado. 

"Umakoinbi veio aqui em 
casa e levou lodo o material 
que eu tinha doado para a 
Seeduc. Só que eu não sei de 
que forma ele vem sendo 
usado", acrescentou. 

Além da fazer doação dos 
exemplares referentes aos 
volumes 1 e 11 da Enciclopédia 
da Folha de São Paulo, 
Cláudia Sanches confirmou 
que fará chegar até a 
Secretaria de Comunicação 
do Município, por meio de 
cortesia, os jornais de grande 
circulação que ela representa, 
como: Gazeta Mercantil, 0 
Popular, Jornal da Tarde e 
Folha de São Paulo. 

O jornalista Edmilson 
Sanches, '"■••etário de 
Comunicação do Município, 
mostrou-se satisfeito com a 
iniciativa da empresária em 
doar o material didático a 
Prefeitura. "Veio em boa hora, 
pois vai enriquecer o nosso 
acervo", reforçou. Cláudia 
Sanches, ixir sua vez, disse que 
apenas eslava contribuindo 
com o desenvolvimento de 
Imperatriz. Convocou outras 
pessoas a fazer o mesmo. 
"Estou apenas ajudando", 
concluiu. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 

T&v- 



JORNAL CAPITAL Quarta-feira, 15 de janeiro de 1997 □ economi 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

F/ema inicia recolhimento 
da Contribuição Sindical/97 

A Federação das Indústrias do Maranhão (FIEMA), 
iniciou no último dia três deste mês, o recolhimento da 
Contribuição Sindical Patronal das empresas relativa ao 
exercício de 1997. O recolhimento, é válido para todas as 
indústrias, sejam pequenas, médias ou grandes, da capital 
do Estado e do interior, a exemplo de Imperatriz. 

A Contribuição Sindical é feita anualmente e se constitui 
em uma obrigatoriedade das empresas junto à sua entidade 
de classe, segundo informa a superintendência da FIEMA. 

A exemplo dos últimos anos, o recolhimento das 
contribuições será feito até o último dia útil de janeiro (sexta- 
feira, 31), no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
18h00, na Casa da Indústria Albano Franco, em São Luís. 

Informações pelo 236-1071. 

Definição 
Com a aprovação do Projeto de Reforma Administrativa 

da administração Ildon Marques que se encontra na Câmara 
Municipal para apreciação em regime de urgência, todos os 
quadros dos primeiro e segundo escalões da Prefeitura de 
Imperatriz, com seus respectivos titulares estarão sendo 
definidos. 

É aguardar que em pouco mais de um mês o^oder 
Executivo estará em condições de, através da Secretaria de 
Comunicação e Cultura, fornecer todas essas informações 
à população e às entidades representativas e de classe da 
região e do Estado. 

M&rocuLo- V vr\xM\joeÁÁrO' 

Poupança 

Hoje    1.25% 

Ontem 1,21% 

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

Ufir 

Janeiro/97: 

R$   R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo R$ 1,10 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial R$ 1,04 

Cotações de sexta-feira, 10/01/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem lO/OldaBM&F: 

RS - 12,08. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97   R$.112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 7,66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

A viCvertwUwvte&ACII 

fVocê que está aniversariando, hoje 

receba os parabéns e votos de 

continuado sucesso da ACII e do 

FEITO Á MÃO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). 

Na Getúlio Vargas, esquina com a Rua Alagoas, 

Centro. Fone: 721-3565. 

Marwel agradece 
Ainda sobre o jogo da volta entre o Marwel de Craques e a 

Seleção de Senador La Rocque, realizado no último sábado, 
11 em João Lisboa. 

O presidente Moreira Silva agradece ao comandante do 3g 

BPM, tenente coronel Emir Linhares, pela liberação de 
policiamento para garantir a segurança do jogo. 

Promoção de férias 
Tradicional na área de informática na região, a Congel há 

doze anos contribui na preparação de mão-de-obra 
especializada para o mercado de trabalho que exige cada vez 
mais qualificação profissional. 

Procurando facilitar o acesso de muitos aos seus cursos, a 
Congel instituiu uma inédita e exclusiva promoção voltada 
para estudantes envolvendo turmas especializadas com dias 
e horários programáveis. 

A promoção inclui; isenção de matrículas; apostilas para 
todos os cursos; certificados e camisetas. 

O curso custa somente 25,00 para o aluno. 
Matrículas abertas na Simplício Moreira. 1804. Centro. 

Fone: 721-8911. 

Poesia comentada 
Já está à venda na Livraria Imperatriz e sendo divulgado 

nas escolas, o primeiro livro didático da cidade, de autoria 
dos professores José Luiz e Magno Urbano e do editor Tasso 
Assunção, titular da Editora A&Z (723-3327). Trata-se da obra 
"Poesia Comentada", que vem recebendo os maiores elogios 
da crítica. 

ü exemplar está custando R$ 7,00 na Livraria Imperatriz, 
por sinal, responsável pelo patrocínio exclusivo da impressão 
da obra. 

Informações pelo 722-1478 e/ou 722-1400. 
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Retornou ontem ao batente, o gerente-geral do Armazém 
Paraíba, Francisco Almeida (foto). Com a família, ele 

curtiu um roteiro de férias, curto, mas o suficiente para 
rever parentes e velhos amigos, em São Luís e Teresina, 

onde fica a matriz do Paraíba, voltando às suas 
atividades com energias renovadas. A foto, de Moreira 

Silva, registra o momento em que, em dezembro do ano 
passado (96), o boa praça Francisco Almeida recebia a 

medalha "Gente da Gente" (junto com a declaração) 
concedida pela diretoria do Marwel. Vale o registro. 

-Hiayvhl 

No tribunal o juiz interroga o sujeito acusado 

de assalto à joalheria: 

— Então, o senhor confessa que forçou a porta 

da loja com um pé-de-cabra para entrar lá? 

— Sim, merentíssimo... Confesso! 

— E o senhor não está arrependido? 

— Não, merentíssimo... Só queria cumprir o 

último desejo do meu pai... 

— Como assim? Seu pai queria que o senhor 

fosse ladrão? 

— Não, mas o sonho dele era que eu abrisse 

uma joalheria... 

(Playboy/Maio/92). 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 

Hospital Alvorada (721-2968); 

PEDIATRIA: Mater Clínica (723-2403); 

OBSTETRÍCIA: Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA: 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ, na 

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

Ano Novo. 

Ildon e Noleto retornando 
Prevista para a tarde de ontem, a chegada do prefeito Ildon 

Marques de Souza, que foi à Brasília para participar da 
convenção nacional do PMDB, realizada no último 
domingo, 12. 

Acompanhado do secretário de Educação, Agostinho 
Noleto, Ildon Marques aproveitou para manter contatos 
junto às esferas federais com o objetivo de carrear 
recursos para sua administração. 

Congratulações 
Registro hoje minhas congratulações ao companheiro 

José Filho por conta de sua nomeação para o cargo de 
assessor de Comunicação da Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

Titular da coluna "Linha Direta", neste jornal, e diretor 
comercial do Sistema Tucanu's de Comunicação, o 
confrade José Filho é sem dúvida um profissional 
competente, devendo realizar uma excelente gestão à 
frente do setor de divulgação do Poder Legislativo. 

Vale o registro, cqm votos de sucesso. 

Mais carros fumacè 
A Fundação Nacional de Saúde, distrito de Imperatriz, 

acaba de ganhar mais duas viaturas "fumacê" para 
reforçar a campanha de combate ao mosquito da dengue 
em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. 

Os agentes de saúde recomendam que as portas e 
janelas de residências e de empresas sejam abertas na 
hora da passagem de um dos carros "fumacê" da FNS, 
geralmente no início da manhã e no final da tarde. 

Vale a colaboração, no combate ao terrível Aedes 
Aegyptí, transmissor da dengue. 

Filatelia 
Comemora-se hoje, 15, o Dia da Imprensa Filatélica. 
Aos nobres colegas que se dedicam ao estudo e à 

divulgação da filatelia (selos), ficam os nossos 
cumprimentos. 

Moreira com Clélio 
O presidente do Marwel, Moreira Silva, participa hoje 

do programa "O Rádio na TV", oportunidade em que 
estará entregando ao seu titular, Clélio Silveira, a 
medalha "Gente da Gente", concedida pela primeira vez 
a várias personalidades no final de 96. 

/-> ^ Materiais para 

/ -'jjSlÚ/lJ/jy escritório' escolar, ^ bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

P^moção em s.-ipel repórter (mod 400) R$ 6,00 
q-m-a) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14£)0 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

m 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

r 

^ I s 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO IIDA 

CLÍNICA LAB. E PET SH 

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

j 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o204 

Diia i míc nnminniieQ 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Açailãndia 

Prefeitura Municipal cria 

Sistema de Plantão Hospitalar 

O prefeito Deusdedith Sampaio espera facilitar o atendimento ao povo 

carente. Projeto já foi colocado em prática e SUS é agilizado, garante 

Dalvadísio Santos, secretário de Saúde do vizinho município 

Uma das primeiras 
providências adotadas pelo 
atual secretário de Saúde de 
Açailãndia, médico Dalvadísio 
Moreira dos Santos, atendendo 
determinação do prefeito 
Deusdedith Sampaio, foi 
implantar um sistema de 
plantão para atendimento à 
população, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

A partir de agora, à 
população carente já pode 
contar com os serviços médicos 
gratuitos, a qualquer hora do 
dia, bastando apenas que a 
pessoa procure o hospital 
escalado. 

O cuidado Executivo 
Municipal para com a saúde 
pública, pode ser observado 
pelas primeiras ações adotadas 
pelo prefeito Deusdedith 
Sampaio quanto ao atendimento 
a comunidade da Cidade do 
Ferro. 

Uma novidade introduzida 
também, refere-se que os 
médicos que integram o quadro 
de funcionários públicos 
municipais estarão de plantão 
(em sistema de rodízio) para 
efetivar atendimento à criança, 
em qualquer hospital que 
estiver de plantão quando ela 
necessitar de assistência 
médica. 

Preocupação 
Para o secretário Dalvadísio 
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Dalvadísio Santos (secretário de Saúde) e Deus de te Sampaio (prefeito) 

Santos, "este novo sistema 
implantado vai permitir que o 
povo receba o cuidado médico 
necessário durante as 24 horas 
do dia, inclusive com direito a 
informação, ao mesmo tempo 
em que supre todos os hosj )itais 
da cidade dos trabalhos 

as suas necessários 
manutenções". 

Segundo ele, a medida 
recomendada pelo prefeito 
Deusdedith Sampaio "foi muito 

bem recebida pela classe 
médica, e também está sendo 
bastante festejada pela 
população que, a partir de 
agora, sabe que jxíderá contar 
com um sistema de saúde 
confiável". 

Dalvadísio Santos também 
aproveitou para esclarecer que, 
em cumprimento as novas 
recomendações -do prefeito 
Deusdedith Sampaio, "a 
Secretaria de Saúde vai 

contratar novos médicos, a fim 
de que possamos oferecer 
clínicos jiara todas as 
especialidades mais necessárias 
ao nosso povo, principalmente 
aqueles que integram as 
camadas mais pobres. Mesmo 
com a situação de extrema 
penúria da Prefeitura, estamos 
confiantes de que iremos 
oferecer um bom serviço 
médico para nossa comunidade, 
que bem o merece". 

Aula inaugural do Procad 

■ Bico do Papagaio 

movimenta educação 

Na manhã do dia 8 passado, 
o prefeito Deusdedith Sampaio, 
participou das solenidades de 
inauguração das aulas da versão 
96 do Programa de Capacitação 
e Aperfeiçoamento de Docentes 
(Procad) da Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), 
que estudam no Colégio 
Bandeirantes, em Açailãndia. 

O evento também contou 
com as presenças da secretária- 
adjunta da Educação, 
professora Zeila Ferradaz Vilar; 
presidente da Câmara 
Municipal, vereador Sidney 
Figueiredo; secretário de 
Comunicação, Miro Ferraz, 
diretora do Procad em 
Imperatriz, Ivonete Freitas; 

diretora do Procad em São 
Paulo, Maria Tereza Pereira; e 
ex-reitor do Campus 11 da 
Universidade Federal do 
Maranhão (U&na), João Renor, 
dentre outras autoridades. 

A diretora do Procad em 
Açailãndia, Célia Santos, abriu 
a solenidade lembrando dos 
obstáculos e das lutas dos 
educadores estaduais e 
municipais têm empreendidos 
naquela cidade, destacando a 
inexistência de apoio por parte 
das administrações anteriores. 

Aproveitou para também 
enfatizar "a esperança 
depositada na pessoa do 
prefeito Deusdedith Sampaio e 
na Secretaria de Educação 

Aríete Cutrim, assimo como 
em todos os representantes 
dos poderes Executivo e 
Legislativo. Em seguida, 
passou a palavra para a 
secretária-ad junta da 
Educação, Zeila Ferradaz, que 
por sua vez, apresentou alguns 
dos planos que visam a 
melhoria da rede educacional 
da Cidade do Ferro, como a 
urgente necessidade de fazer a 
aquisição de materiais 
didáticos e genêros 
alimentícios para colocar-se em 
prática já no início do ano letivo 
o Programa da Merenda 
Escolar. 

Em seguida, foi a vez da 
diretora do Procad e da Uema 

em Imperatriz, Ivonete Freitas, 
usar da palavra. No seu 
pronunciamento, relatou a 
importância da necessidade de 
haver efetivo apoio ao 
programa, como forma dele 
alcançar o resultado esperado. 
Destacou que a Prefeitura 
Municipal deve ficar em alerta 
permanente para não deixá-lo 
fraquejar. 

A propósito, revelou que o 
reitor da Uema estará fazendo 
visita ao tocantins nos 
próximos dias. Em Imperatriz, 
observará como andam as 
ações da instituição que dirige 
para depois anunciar as 
diretrizes administrativas para 
1997. 

Garantido apoio da Câmara Municipal 

O presidente da Câmara 
Municipal cie Açailãndia, 
Sidney Figueiredo, também 
esteve no local e anunciou 
que a Casa de Leis estará 
sempre a disposição do 
Poder Executivo, no sentido 
de promover o incremento do 

setor educacional. 
Sidney Figueiredo também 

destacou a importância do 
Procad, pedindo que os 
órgãos governamentais 
também demonstrem-se 
interessados em apoiá-lo. 

No final, o prefeito 

Deusdedith Sampaio, ao 
dirigir-se aos professores das 
redes estadual e municipais 
que se encontravam no local, 
o programa representa a 
melhoria do nível 
educacional do município, 
afirmando que "não pode 

Estradas entram 

para o sacrifício 

O inverno, embora manso esse ano, 

começa a deixar marcas nas estradas 

Já existe verbas para 
muitos setores de divulgação 
do Governo de Siqueira 
Campos. Mas os recursos que 
deveriam seu- aplicados na 
pavimentação das principais 
artérias da região norte do 
Estado do Tocantins, ainda 
não foram ventiladas em 
qualquer dos poderes. 

Enquanto isso, toda a 
população da região do Bico 
do Papagaio começa a entrar 
no prejuízo para conseguir 
transitar pela área, já que, nem 
mesmo veículos maiores e 

mais pesados tem conseguido 
passar em certos trechos das 
principais rodovias que 
cortam a região, 
principalmente por causa da 
erosão das águas. Ainda não 
chegou o período rigoroso do 
inverno, que, ao que parece, 
esse ano não virá com tanta 
intensidade como em outros 
anos, mas que está sendo o 
suficiente para sacrificar toda 
a região, que não tem contado 
com a devida manutenção por 
parte dos órgãos 
governamentais. 

Investimentos públicos 

A criação do GE-BICO, 
com a finalidade principal de 
garantir o livre trânsito pela 
região do Bico do Papagaio, 
ainda não atendeu aos 
anseios e necessidades das 
comunidades do norte do 
Estado do Tocantins, e tem 
contado com ações bastante 
tímidas nesse campo. 

Não existe ainda uma 
iniciativa convicta para a 
pavimentação das rodovias da 
região. Apenas promessas de 
campanha feitas por vários 
políticos que aproveitam a 
realidade regional para 
angariar voto em cima da 
esperança dos cidadãos 
tocautinos que se torna mera 
e vã. 

A manutenção de estradas 
de terra, mesmo que 

einpiçarradas devidamente, 
porém construídas sem 
qualquer tecnologia para 
evitar a erosão das águas, 
acabam sendo desperdício de 
dinheiro público, justificado 
apenas pela necessidade 
imediata de se restabelecer 
o trânsito nessas ocasiões.. 
Muitas das vezes, essas 
ações são programadas para 
não atender a soluções 
definitivas para que se possa 
todos os anos voltar ao "poço 
dos desejos", onde ficam 
depositados os recursos do 
governo destinados a 
empresas favorecidas que se 
utilizam, ano após ano, desse 
subterfúgio da depredação 
das vias do norte do 
Tocantins para alcançar os 
cofres do Estado. 

Novos prefeitos 

buscam soluções 

haver desenvolvimento sem a 
efetiva contribuição da 
educação. Sem o suporte do 
contexto cultural, a 
sociedade não tem como 
avançar nas suas conquistas, 
sejam elas tecnológicas ou 
sociais". 

Ainda existe uma condição 
mínima de trafego pela 
região, porém os novos 
prefeitos que assumiram suas 
municipalidades a menos de 
quinze dias. no Bico do 
Papagaio, já estão se 
mobilizando no sentido de 
proporcionar garantia de 
tráfego na região. 

No entanto, boa intenção 
nem sempre é sinal de 
solução. Muitos desses novos 
prefeitos ainda nao sabem 
como agir. e nem mesmo 
contam com uma assessoria 
adequada nos poderes 
superiores que se encontram 
em recesso, e quando nao. 
estão em convocação 
extraordinário analisando 
matérias específicas e nao 
têm disposição, nem tempo, 
para tratar de assuntos 
relacionados às regiões em 
sacrifício devido ao IH-riodo 
invernóso. como o norte do 
Tocantins, quando Minas 
Gerais, por exemplo, sofre 
com uma enchente que a 
muito o estado não registrava 
deixando muitos 

desabrigados e que também 
precisão da atenção 
prioritária do governo 
federal. 

A esfera estadual hão fica 
diferente e pouco tem a 
acrescentar nesse .sentido, 
onde " recesso parlamentar 
leva os deputados estaduais 
ao período de férias pelas 
praias do litoral brasileiro, 
tornando todos os trabalhos 
administrai ivos dos 
Executivos, <iu compasso de 
espera, completamente sem 
qualquer prosseguimento. 

Por -.pto, como 
afiançam alguns desses 
novos prefeitos, as medidas 
terão que acompanhar o 
trabalho de todos os anos. 
apenas paliativo, para que se 
evita o interrompi mento do 
trafego que ainda é possível 
ser mantido. No entanto, 
todos têm um peíisamento 
em fomentar medidas no 
sentido de se pavimentar 
rodovias que coletem o 
acesso a Iodas as regiões do 
Bico, facilitando o acesso por 
vicinais empicarradas. 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone; 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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INDICADOR CAPITA 

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

^O/LÍvoÍ/ §acLclt/ 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperatriz-MA 

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 

CASTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone; 721-6763 

v Imperatriz-Maranhão 

Piva,s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanos Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policia^ westen; eróticos e comédias. 

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

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado/ 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

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

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

SkSSiiAm 

CONSTRULAR 

Tudo em materiais para construção: tintas 

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

menor preço e o melhor atendimento 

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

v Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Um posto" de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

v 721-2221 ^ 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Scduey 'Ttaàcímetíto- 

Técnico em Contabilidade 
CRC 6569-MA 

Av. Dorgivd Pinheiro de Sousa, 831, Mandar, sala 02 
v Celular: 977-1 669 - Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

Uma chácara em João Lisboa, na Rua Raimundo 
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 rr 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 Ôatü a ante de faif finederite 

Vasos ornamentai», flores naturais e artificiais e artigos para presente. 
w r r 

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

jÉm 



8A □ polícia □ Quarta-feira, 15 de janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Governo do Estado entrega 

viaturas para a Polícia Militar 

Comando da Polícia Militar destina apenas quatro viaturas para Imperatriz 

O Comando Gorai da Polícia 
Militar do Maranhão recebeu 
nova frota de viaturas que o 
Governo do Estado adquiriu, 
recentemente, através de 
licitação pública, que também 
foi aberta para compra de 
armamento de alta potência e 
precisão. 

Segundo o comandante da 
PM-MA, Cel. Manoel Bastos, 
as novas viaturas serão 
utilizadas para deslocar com 
maior efetividade a corporação 
para áreas onde ocorrem ações 
de polícia preventiva e 
ostensiva. Com o 
reaparelhamento da Polícia 
Militar, o comandante adiantou 
que o sistema estadual de 
Segurança Públiça trabalhará 
em conjunto com as forças 
federais e com a Polícia Civil. 

As 43 novas viaturas que 
reforçarão a frota da PM foram 
fabricadas no padrão Rádio 
Patrulha (RP) e xadrez. 

Receberam as adaptações 
necessárias, antes de 
chegarem ao Maranhão, 
dotadas inclusive, de rádio de 
comunicação e outros 
equipamentos. O Comando da 
PM também recebeu 10 
veículos de procedência russa, 
doados pela instituição 
americana Royal International 
de Assistence. São caminhões 
utilizados durante a Guerra do 
Golfo, para o transporte de 
tropas. Os veículos agora vão 
servir para reforçar o sistema 
operacional de cidades do 
interior, onde existem batalhões 
de subcomandos da PM. 

No caso específico das 43 
viaturas adquiridas pelo 
Governo do Estado, Cel. Bastos 
explicou que as do tijK) RP serão 
utilizadas para equipar as 
unidades da PM de Caxias. 
Santa Inês, Pindaré, Bacabal, 
Timom e Imperatriz: Já as do 
tipo xadrez, auxiliarão no 

Segurança a 

qualquer custo 

Lu cia no Abreu, subsecretário de Segurança Pública 

policiamento- da "Operação 
Saturno", que espera somente 
providência para ser acionada 
em todo o interior do Estado. 
Dessas 43 novas viaturas, o 
Município de Imperatriz, 
receberá somente quatro, 
sendo consideradas 

insuficientes para que o 
Comando local da Polícia 
Militar desenvolva um trabalho 
á altura do que esperam os 
imperalrizenses. As novas 
viaturas terão um novo padrão, 
idênticos, os da Polícia Civil — 
amarelo e prelo. 

Pedida liberdade para Silva Júnior 

O ex-secretário de Segurança 
Pública, Coronel Silva Júnior, 
acusado de matar, na semana 
passada, o filho com uma pistola 
calibre 45, prestou ontem no 
Município de Balsas depoimento 
ao delegado Henrique. Os 
detalhes do depoimento não 
foram revelados à im] jrensa. Os 
advogados do Coronel estão 
pedindo a sua liberdade 
provisória, sob a alegação de que 

ele não pretendia matar o filho, 
mas apenas desarmá-lo. uma vez 
que ele chegou em casa 
promovendo quebra-quebra e 
armado de uma escopeta. 
Ricardo Silva era um rapaz 
problemático, chegando 
inclusive, a ter envolvimentos 
com o submundo das drogas: 
nunca trabalhou e sempre pedia 
dinheiro para o j)ai. Inicialmente, 
os motivos que levaram Ricardo 

a ameaçar o pai e a atual esposa 
e os dois filhos de morte foi pela 
recusa de Silva Júnior não lhe 
dar dinheiro. 

Ricardo Silva — estava 
decidido — em disparar contra 
o seu genitor. O Coronel Silva 
Júnior armou-se com uma 
pistola, tentando acalmá-lo, mas 
foi em vão. Ele tentou socorrer 
o filho, levando-o para o Hospital 
São José, onde Ricardo já 

chegou sem vida. Por ser 
Coronel Reformado do 
Exército, Silva Júnior, tem 
direito a prisão esjiecial. 

O Coronel Silva Júnior, antes 
de mudar-se para a cidade de 
Balsas, trabalhou para a 
Prefeitura Municipal de Montes 
Altos, na gestão da ex-prefeita. 
Mirilandes Jales de Sousa. 
PMDB, onde exercia a chefia do 
Gabinete da Casa Civil. 

O aparato policial precisa ser 

repensado e o esquema de 

segurança reorganizado 

Existe um 

pensamento na 

Inglaterra, onde os 

policiais trabalham sem 

armas de fogo, que a 

presença da policia é 

suficiente para coibir o 

crime. A gente precisa 

fazer esse pensamento 

chegar até o alto 

comando da Policia 

Militar do Maranhão. 

Existe o desestímulo 

com a atual política 

adotada pelo governo de 

Roseana Sarney; isso é 

inegável. No entanto, 

esses mesmos policiais 

têm familiares que 

também necessitam de 

segurança. Ainda no 

início do final de semana 

um policial teve sua 

residência assaltada por 

vários elementos. Assim 

é a população. Assim é a 
marginalidade: não 

distingue classe, nem 

cor, nem condição 

social. Todo mundo está 

passível de ser 

assaltado, até mesmo os 

policiais. Qualquer um é 

passível de ser morto 

num assalto, até mesmo 

familiares de nossos 

soldados da PM. 

Por isso não adianta a 

gente perder tempo 

entendendo que a 

população precisa olhar 

pelos soldados da PM, 

porque todos estão no 

mesmo barco. A questão 

em si se resume no 

simples fato da ausência 

da PM nas ruas, 
principalmente dos 

bairros da periferia, que 

também pagam impostos 

e têm o direito garantido 

pela Constituição de 

contar com segurança 

pública, muito embora a 

Constituição Nacional, 

na verdade, dite tanta 

coisa e, na verdade, não 

consiga garantir nada. 

Pergunte ao nosso 

ludiciario. 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta! ? 
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