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■ Policia 

Acidente na 

BR-010 

deixa 3 

vítímas fatais 

Num fatídico acidente à 
altura da entrada de Montes 
Altos, a colisão de uno 
Tempra Com uma L)-20. 
deixaram mortos a 
imblicitária Bené e seu filho, 
Fah{aninho, que estavam no 
Tempra^ além de Hosano. 
que dirigia a í)-20. Página 
SA. 

■ Retornarido 

De volta ao 

Jornal Capital, 

o colunista 

í Jucelino 

Pereira, com a 

coluna 

Tribuna 

Capital. 

' Página 4C 

1 d 
O renomado exotérico 

Profq Zen assina seu 

hcjróscopo no Jornal 

Capitai. 
Página 1 B. 

lodos os dias Francisco 
do Vaie publica um de 

seus íaniosmas, os 

FcíntasMAminhas, 
lirsa 1C. 

Dólar Comercial 
• Compra .R$ 1,0197 ;; 

Dólar Comercial 

Dólar Paralelo 
KS 1.0205 :i 

: Compra _ RS 1.034 1 
Dólar Paralelo 

■ Wnda RS 1 039 Í 
: Dólar Turismo 

Compra R$1,0010 
; Dólar Turismo 

Venda R$ 1.0350 
: Ouro (g) 
í Venda _ RS 12.57 

Poupança 
:■ Rendimento    - 3,1275% 

Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0,8247 5 
Salário Mínimo 
Ournhrn RS 112.00 
Salário Familia 
Valor RS 7.66 
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Ildon Marques de Souza é o 

novo prefeito de Imperatriz 

Foto Pinheiro - Fone: 721-7090 
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Ildon Marques de Souza 
tomou posse como prefeito de 
Imperatriz no dia primeiro de 
janeiro, e já administra a 
cidade como determinou o 
povo que o escolheu nas urnas 
em 3 de outubro, com a 
consagradora margem de 34 
mil votos. A cerimônia, tanto 
na Câmara, quando foi 
empossado e prestou 
juramento, quanto np prédio 
da prefeitura, quando foi feita 
a transmissão do cargo, foi 
bastante concorrida. O vice- 
governador José Reinaldo 
Tavares prestigiou a 
cerimônia de posse 
representando a governadora 
Roseana Sarney. Uma 
multidão de pelo menos 5 mil 
pessoas esteve à frente da 
Prefeitura acompanhando a 
posse e ouvindo o breve 
discurso proferido por Ildon 
Marques de Souza, após 
receber a faixa do poder e a 
chave da cidade, num 
palanque montado no paço 

Ilaon Marques, com a faixa do Poder Municipal, acena para amultidão que compareceu para prestigiara posse do novo prefeito municipal. Página 3A, 

Infra-Estrutura deflagra 

"Operação Limpeza" 
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A "Operação Limpeza"pretende limpar as ruas da cidade utilizando toda a estrutura da 
Secretaria de Infra-Estrutura, como os caminhões especiais para recolhimento do lixo 

A Secretaria de Infra- 
Estrutura, antiga Secretaria de 
Obras, sob o comando de Jairo 
de Oliveira, que retorna à 
função depois de ocupar a pasta 
durante a interventoria de Ildon 
Marques, já está trabalhando e 
preocupado com uma situação 
que incomoda demais os 

imperatrizenses da área urbana: 
o lixo. Com a cidade bastante 
infestada pelo lixo, e 
preocupado com o quadro que 
essa situação causa, Jairo 
Oliveira deflagrou a partir de 
boje a "Operação Limpeza", que 
pretende deixar todas as ruas, 
incluindo as principais vias de 

acesso aos bairros periféricos, 
completamente limpos e 
isentos do acúmulo excessivo 
do lixo urbano. Jairo inclusive 
faz um apelo para que 
colaborem com a operação, a 
exemplo do que já foi feito com 
grande sucesso no passado. 
Página 4A. 

BNB coloca em prática o PAD 

Página 4B 

POLÍTICA CIDADE 

Últimas 

Anunciada a dança 

dos vereadores 

Pelo menos dois nomes 
devem sair do Legislativo para 
ocupar cargos na 
Administração Pública até a 
próxima semana; Sofia 
Oliveira vai para a pasta da 
Cidadania, antiga Secretaria 
da Ação Social, abrindo uma 
vaga para o primeiro suplente 
da coligação "Imperatriz 
Somos Nós". Nesse caso 
assumiria Ferreira da TCI, 
primeiro suplente, que no 
entanto, não deverá ocupar 
uma cadeira na Câmara, mas 

sim, a direção do 
Departamento Muncipal de 
Trânsito, D MT, órgão da 
Secretaria Municipal de Infra- 
Estrutura. A vaga ficará então 
para o segundo suplente da 
coligação, Rui Porão, que 
poderá assumir ainda na 
próxima semana. Foi 
escolhido ontem, por 
aclamação, para tesoureiro da 
Câmara, o vereador Raimundo 
Trajano, que teve a aprovação 
unânime dos colegas edis para 
ocupar o cargo. 

■ Legislativo 

Valmir Izídio é o 

novo presidente 

Na primeira sessão do 
novo Legislativo 
imperatrizense, em eleição 
que envolveu dois candidatos, 
Adhemar de Freitas e Valmir 

Izídio, venceu Valmir, com 
onze votos e agora vai 
comandar a mesa diretora da 
Câmara por dois anos. 
Página 3A. 

DMT recupera semáforos 

Num esforço concentrado 
nos primeiros dias de governo, 
o Departamento Municipal de 
Trânsito, DMT, recuperou 
todos os semáforos que 

estavam avariados no trânsito 
de Imperatriz. O secretário 
Jairo de Oliveira decretou a 
manutenção imediata dos 
sinais de trânsito. Página 4A. 

Cafeteria quer fim de 
mandato para Senadores 

faltosos 
Pàqina 3C 

Tachões em cruzamento 

de ruas da cidade 

Página 4A 

SOCIAL REGIONAL 

Destaque para a Renegociação para 

posse do Legislativo dívidas das micros 
0A(fina 2B Página 4C 

ESPORTE POLÍCIA 

Eleição dia 6 no Vigilante morto no 

Marília Jardim São Luís 

Página 6A Página HA 



2A □ cidade □ Sexta-feira, 03 de Janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Cartas 

Fone 

Fax 

Comemorando aniversário 

Ética Editora inaugura novas instalações 

Em coquetel, empresa comemora mais um ano de vida 

Sr. Editor: 
O que me levou a 

escrever para este jornal 
foi o fato de saber que a 
administração de Dorian 
Menezes está chegando ao 
fim e até agora não fez 
nada de importante em 
prol da população de 
Imperatriz, e não acredito 
que em tão pouco tempo 
ele vá fazer alguma coisa 
que venha a modificar a 
sua atuação de todos esses 
meses. 

AS minha esperança é 
que o próximo 
administrador de 
Imperatriz faça jus aos 
votos que recebeu e faça 
uma boa administração 
dando prioridade para v/ 
arios pontos básicos de 
nossa cidade e população. 

Mário de Andrade 
Bairro Três Po deres 

Sr. Editor: 
Gostaria de usar um 

pouco deste espaço 
reservado ao leitor para 
fazer uma reivindicação 
em nome de todos os 
moradores de minha 
cidade, que 
Augustinópolis. 

Está chegando o 
inverno, e junto com ele a 
lama e as dificuldades de 
locomoção daqui para 
qualquer cidade deste ou 
de outros estados da 
federação. 

O que todos nós 
queremos é que o 
governador do estado dê 
mais atenção as cidades do 
Bico do Papagaio, pois nos 
sentimos isolados do 
restante do estado do 
Tocantins e do Brasil. 

Creio que não seria tão* 
difícil para o governador 
melhorar as condições de 
nossas rodovias, que estão 
praticamente 
intrafegáveis, e até o 
término do inverno 
estarão intrafegáveis, e 
para sair da cidade só 
mesmo em carros pesados 
e ainda correndo o risco 
de ficar no meio da estrada 
ou até capotar. 

José da Conceição 
Augustinopólis ■ TO 

Sr. Editor: 
Estou preocupado com 

os rumos que estão 
tomando os caminhos da 
política imperatrizense, 
muitos vereadores eleitos 
já começam a se preocupar 
com o jabá que vai rolar 
nos bastidores da Câmara 
Municipal de Imperatriz a 
partir de primeiro de 
janeiro. Ma;? pelo que eu 
estou sabendo são poucos 
os que estão procurando 
esquema, creio que esta 
legislatura vai ser 
diferente de todas as já 
passaram por Imperatriz. 
Acredito que finalmente 
temos na Câmara a 
maioria de vereadores que 
estão comprometidos com 
os desejos e anseios da 
população da cidade, e que 
desta vez os projetos que 
forem para o bem da 
população serão 
aprovados e aqueles que 
forem para beneficiar a ou 
b, não serão aprovados. 

Márcio Santana 
Biarro do Imigrante 
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Livro de Valter 
Rocha: "Sabor 
de Vida", foi 
publicado pela 
Ética Editora 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Estará sendo realizado nesta 
sexta-feira, 3 de janeiro, um 
coquetel aos clientes e 
fornecedores da Ética Editora, 
de propriedade do jornalista e 
acadêmico Adalberto Franklin 
de Castro. 

Trata-se de uma empresa 
jovem, fruto do sonho e 
determinação do jornalista que 
levou vários , anos para 
consolidá-lo. A Ética Editora, 
desde que foi fundada, vem 
participando ativamente da vida 
cultural de Imperatriz e 
municípios vizinhos, fazendo a 
publicação de livros de poetas 
e escritores desta parte do 
Estado. 

No início, a empresa 
funcionava numa sala localizada 
na residência de Adalberto 
Franklin, no Parque do Buriti, 
assim que ele deixou o cargo de 
editor-chefe do Jornal O 
Progresso. Imediatamente, 
trabalhou no sentido de montar 
uma equipe de funcionários 
eficientes e responsáveis. Não 
precisou ir muito longe. 
Contratou Mábio Marcos para 
trabalhar como técnico em 
Editoração Eletrônica, o qual 
ocupa hoje os cargos de sócio e 
editor; e João P. Castro, seu 
também sócio e editor. 

A forma como o trabalho era 
desenvolvido fez logo com que 
a Ética Editora ficasse 
conhecida em toda a Região 
Tocantina. E, hoje, ninguém 
equivoca-se ao afirmar que a 
empresa é uma das melhores 
do setor da região Norte/ 
Nordeste. 

A Ética possui atualmente 
dez microcomputadores com 
processadores Pentium/Intel e 
486, que funcionam por meio de 

sistema integrado e via rede 
ponto-a-ponto coordenada jielo 
programa Windows 95 
permitem que os profissionais 
da empresa compartilhem 
informações que estão 
realizados em qualquer 
computador de sua estação. 

Adalberto Franklin informa 
que, desta forma, todos podem 
ter acesso aos recursos de 
compartilhamento de 
impressoras, drives, CD-ROM, 
banco de dados, imagens e 
muitas outras vantagens da 
tecnologia multimídia. 

"Continuaremos inovando e 
comprando material de última 
geração. A palavra de ordem 
aqui é qualidade", acrescenta. 

O editor faz questão de 
enfatizar que "outro grande 
passo será dado nos próximos 
meses com a entrada da Ética 
na Internet, integrando assim 
sua rede local à supervia da 
informação, favorecendo a 
empresa e nossos clientes". 

Inaugurando novas 
instalações 

Adalberto Franklin revela, a 
propósito, que hoje (quando da 
realização do coquetel) também 
estará sendo realizada a 
solenidade de inauguração das 
novas instalações da Ética 
Editora, situadas à avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
700, região central, de 
Imperatriz. Comemorará, 
ainda, cinco anos de atividades 
e dá novo impulso ao seu 
projeto de se equiparar aos 
birôs de editoração eletrônicas 
do Centro-Sul. 

Tem computadores scaners. 
impressoras e programas 
recém-lançados- no mercado, 
fazendo com que seus 
profissionais trabalhem ainda 
melhor. 

A Ética, até março vindouro. 

estará fazendo o lançamento de 
uma exposição permanente de 
publicações regionais. Estarão 
sendo mostrados ao público 
livros, jornais, revistas, dentre 
outras. O painel vai ficar 
localizado em sua sede. 

Para quem ainda não sabe, a 
Ética é a pioneira da Editoração 
Eletrônica no Maranhão e 
principal responsável pela 
implantação dessa tecnologia 
nas empresas de artes gráficas 
na região, o que a leva a ser a 
mais importante produtora de 
publicações eletrônicas 
destinadas à impressão off-set 
em • todo o Tocantins 
maranhense, prestando 
serviços aos estados do 
Maranhão, Pará e Tocantins. 

Treinar para melhorar 
"Treinar para melhorar". 

Esta é a principal bandeira de 
luta da Ética Editora. Tão logo 
começou a desenvolver suas 
atividades, mostrou-se 
preocupada no sentido de 
qualificar seis profissionais, 
todos treinados na própria 
empresa. Por isso, sempre 
patrocina a participação deles 
em congressos feiras, cursos e 
discussões concernentes aos 
setores de informática e artes 
gráficas, editoração e 
jornalismo, tendências e o 
acesso às principais publicações 
dessas áreas. Foi o meio 
encontrado para atualizar a sua 
empresa, que utiliza os mais 
novos recursos disponíveis no 
mercado. 

As informações conseguidas 
ajudam a planejar as 
prioridades e os melhores 
caminhos de seu crescimento. 

De acordo com Adalberto 
Franklin, no final do primeiro 
semestre de 1995, a Editora 
Vozes, de São Paulo, publicou o 
livro "Diretório do Movimento 
de Cursilhos do Brasil", com 
320 páginas, que teve seu 
projeto gráfico e editoração 
feitos ixúa Ética Editora. 

Esse livro foi distribuído 
entre os escritórios do 
Movimento em quase cem 
países, levando o crédito do 
trabalho da Ética. 

Por outro lado a Editora 
Litteres, do Rio de Janeiro, 
também publicou obra 
edilorada na Ética. Imprimiu e 
distribuiu em todo o País em co- 
edição com a Ética o romance 
"Siriano", do escritor 
imperatrizense Livaldo 
Fregona, exposto no estudante 
da Litteris, na Bienal do Rio, 
com selos da Ética e Litteris. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Clima 
Imperatriz vive um clima 

de festa com a posse do 
prefeito eleito lldon 
Marques de Souza, do vice 
Luis Carlos Barbosa Noleto 
e dos 19 vereadores, assim 
como do secretariado que 
foi oficialmente 
apresentado à sociedade. 

Expectativa 
Em todos os segmentos 

da sociedade 
imperatrizense é grande a 
expectativa em torno do 
planejamento elaborado 
pelo novo prefeito para 
modernizar a cidade, e 
sobretudo sobre a sua 
política administrativa que 
visa atrair novos mercados 
de trabalho. 

Social 
No discurso de 

campanha lldon Marques 
afirmou prioridade para os 
setores sociais, assim 
como da Educação, que 
seriam os responsáveis 
diretos pelo 
desenvolvimento da 
comunidade. 

Secretariado 
Oficialmente segunda- 

feira foram apresentados 
os novos secretários do 
Município, sem muitas 
surpresas conforme era 
esperado. As novidades são 
os nomes de Sérgio 
Macedo para o Gabinete 
Civil, Edmilson Sanches 
para a Comunicação Social 
e José Ribamar Oliveira 
para o Planejamento. 

Esperados 
Os nomes esperados e 

confirmados são de 
Lourenço Pereira, para a 
pasta da Educação; Edson 
Lima para a Fazenda; Jairo 
de Oliveira na Secretaria de 
Infra-Estrutura; e 
Agostinho Noleto na 
Secretaria da 
Administração e Marcos 
Rodrigues na Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento 
e Preços. 

Câmara 
Cumprindo-se o que já 

era prognosticado, Valmir 
Izídio é o novo presidente 

da Câmara, e o líder do 
Poder Executivo no 
Legislativo deverá ser o 
médico Arnaldo Alencar. 

Dissidência 
Antes mesmo de iniciar 

o período Legislativo, já 
aconteceu a primeira 
dissidência política no 
novo quadro da Câmara. 
André Paulino, preterido 
para a presidência da Casa, 
teria apoiado a candidatura 
de Adhemar de Freitas, do 
PSDB. 

Compensação 
Por outro lado, as 

articulações de lldon 
Marques teria conseguido 
reunir vereadores eleitos 
pelo PFL e pelo PTB para 
comporem com o seu 
partido, o PMDB 
fortalecendo dessí 
maneira a sua bancada m 
C âmara. 

Reveillon 
Destaque especial para 

o reveillon realizado no 
Clube Recreativo 
Tocantins. A sociedade 
compareceu e abrilhanto 1 
a festa. O saldo foi dos 
mais positivos e como 
todos os anos, o Tocantins 
se primou pela 
organização. 

Confraternização 
As igrejas evangélicas 

de Imperatriz realizaram 
na noite do dia 31, a festa 
de confraternização entre 
seus membros. Destaque 
para a Igreja Batista Monte 
Sinai e Cristã Evangélica 
Emanuel. 

Mensagem 
A todos os meus 

amigos, à sociedade 
imperatrizense o meu 
desejo de que todos 
tenham um ano de 97 
ricamente abençoado, de 
paz e prosperidade 
infinitas. 

Para meditação 
"E ainda vos digo que é 

mais fácil passar um 
camelo pelo fundo de uma 
agulha, do que entrar um 
rico no Reino de Deus". 
(MT 19-24). 

Utilidade Pública 03/01/97 
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Ildon Marques de Souza assume Imperai 

0 prefeito Ildon Marques mantém a mesma disciplina e secretariado para os próximos quatro anos 

A cerimônia de posse do 
Executivo e Legislativo 
municipais de Imperatriz 
começou na terça-feira, dia 31, 
quando então foram celebrados 
um culto na Igreja Batista e 
uma missa na Igreja de Fátima, 
em ação de graças pelo 
próximo governo e mandato 
legislativo municipal. 

Estiveram presentes boa 
parte da população e 
convidados que foram 
acompanhar essa primeira 
etapa, de cunho religioso e 

social, da posse dos poderes 
constituídos. Na quarta-feira, 
dia primeiro de janeiro, nas 
primeiras horas da manhã, já 
era registrado movimento 
acentuado nos preparativos 
para que tudo fosse a contento 
c Imperatriz pudesse reatar as 
mãos com a tranqüilidade 
administrativa que se instalou 
desde que Ildon Marques 
galgou os degraus da vida 
pública, assumindo a 
inlerventoria do Estado em 
Imperatriz, em janeiro de 95. 

PototPiaheira. 72Í-7G9Ü 

Udon Marques presta juramento ao ser empossado pela Câmara 

Posse do Legislativo 

Jjpto Pinheiro. 721 ■ 7090 
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Multidaão de cerca de 5 mil pessoas comparece à cerimônia 

O primeiro passo para a 
formalização e posse do novo 
governo municipal de 
Imperatriz aconteceu no 
Palácio Dorgival Pinheiro de 
Souza, sede do Legislativo 
Municipal. Marcado para as 
oito horas da manhã, o 
cerimonial cumpriu à risca o 
determinado pela legislação. 
Com todos os vereadores 
eleitos presentes, a antiga 
Càmara se despediu através do 
ato de seu presidente, João 
Silva, dando posse a presidente 
da primeira sessão, Raimunda- 

Angélica, a mais velha entre os 
edis eleitos, para comandar a 
sessão que escolheria seu 
primeiro presidente, que 
comandará o Legislativo nos 
próximos dois anos. Raimunda 
Angélica então deu posse ao 
prefeito Ildon Marques de 
Souza que prestou juramento e 
fez um breve discurso; e 
também ao vice-prefeito Luis 
Carlos Noleto, que terá a 
missão de assumir a cadeira 
máxima da municipalidade nas 
eventuais ausências do chefe 
do Executivo. 

Valmir Izídio, presidente do Legislativo 

Num ritual marcado, a nova 
Câmara, já devidamente 
empossada, partiu para a 
escolha e votação dos 
candidatos à presidência da 
casa. Nesse sentido se 
apresentaram duas 
candidaturas, Adhemar de 
Freitas, PSDB, e Valmir Izídio, 
PTB. Confirmando a força do 
acordo que uniu o grupo dos 
7, da coligação "Tudo por 
Imperatriz ". A coligação "Nós 
Somos Imperatriz", que fez o 
Executivo formando a bancada 
que deverá dar sustentação ao 
governo municipal, Valmir 
Izídio foi eleito com onze votos, 
a saber: Valmir Izídio, Mary de 
Pinho, Arnaldo Alencar, José 
de Arimatéia, Otair Moreira. 
Pimenlel, Raimundo Costa, 
João Macedo. Sofia Oliveira. 
Raimunda Angélica e Ribamar 
Milhomem. 

A vitória de Valmir Izídio é 
a ratificação da coesão desse 
novo governo municipal que 
carrega a marca da união e de 
um único pensamento em prol 
da recuperação física e 
ideológica de Imperatriz que 
marcha incólume, agora, para 
um progresso sustentável e 
altamente viável. Valmir Izídio 
se torna dessa forma, o diretor 
do órgão fiscalizador da 
comunidade, que é a Câmara 
Municipal de Vereadores, 
numa responsabilidade que 
assume com a consciência de 
quem sabe o trabalho que tem 
pela frente, declarando de 
forma firme que "a partir de 
agora, a intenção não é situação 
e oposição, mas sim. uma só 
determinação política em prol 
do bem estar e da melhoria da 
qualidade de vida do nosso 
povo". 
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Ildon Marques recebe a chave da cidade 

Foto Pinheiro. 721-7090 

v ■ 

11 
Receh chave da novo prefeito cidade 

Após a cerimônia na 
Câmara Legislativa, o prefeito 
Ildon Marques, junto com seu 
vice, Luis Carlos Noleto. foram 
para o prédio da Prefeitura 
Municipal onde aconteceu a 
transmissão do cargo, em 
cerimônia prestigiada pelo 
vice-governador. José Reinaldo 
Tavares, representante da 
governadora Roseana Sarney. 

O interventor Dorian Ricker 
Teles de Menezes, munido de 
toda autoridade, fez a 
transmissão do cargo passando 
a faixa ao novo prefeito Ildon 
Marques, que a recebeu das 
mãos do interventor e foi para 
a sacada da prefeitura onde lhe 
foi entregue a chave da cidade. 
O simbolismo da entrega da 

chave reflete bem a 
transmissão do cargo que 
transfere todos os poderes de 
decisão, ou seja, a abertura de 
todas as portas para um novo 
idealismo, consciente que é dos 
deveres e obrigações para 
construção de um futuro 
calcado na sua gente, como 
destacou Ildon Marques 
também em outro breve 
discurso. 

Uma pequena multidão de 
cerca de 5 mil pessoas se 
aglomeraram à frente do 
prédio da Prefeitura Municipal, 
para aclamar e receber o novo 
administrador municipal, que 
terá os destinos da 
municipalidade nos próximos 4 
anos. 

EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO 

0 BIG - Balneário late Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade 

Atlética Imperatriz e Balneário 

Estância do Recreio, a comparecem 

ao seu escritório no Edifício Antenor 

Bastos, Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteiras 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 

Valmir Izídio (pres. da Câmat), Cesat Viana e Ildon Marques 

BIC - BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N0 001, de 01 de janeiro de 1997 

Dispõe sobre aumento de patrimônio e troca de títulos 
e carteiras sociais. 

O PRESIDENTE DO BALNEÁRIO IATE CLUBE, no 
uso das atribuições legais, que lhe atribui o Estatuto do 
Balneário late Clube, no capítulo XIV das disposições gerais 
e transitórias; 

DETERMINA 

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

II — Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$ 30,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela troca 
de títulos proprietários; 

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

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

Imperatriz-MA . 01 de janeiro de 1997 

CONORffófS DE FARIAS 
Presidente dcBalneário late Clube 

TCI 
TC1 

jW 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Trânsito 

DMT recupera semáforos 

Uma das necessidades do trânsito urbano já está solucionada 

São inúmeros os apelos 
para que sejam 
solucionados os tantos 
problemas que vem 
assolando o trânsito de 
Imperatriz, e em especial a 
questão dos semáforos que 
regulam o trânsito, 
tornando mais seguro o 
tráfego urbano da cidade. 

Nesse sentido, já no 
primeiro dia de sua pasta, 
num esforço concentrado, o 
Secretário Jairo de Oliveira, 

através do trabalho 
coordenado por Cleto 
Vasconcelos, Diretor do 
Departamento Municipal de 
Trânsito, DMT, acabou com 
o problema dos semáforos 
defeituosos que já tornavam 
bastante sacrificado o 
trânsito, principalmente do 
centro da cidade, em especial 
nas ruas Dorgival Pinheiro 
de Souza e Luis Doraingues, 
onde são registrados o maior 
movimento de carros que 

circulam do centro para os 
bairros e vice-versa. 

Dessa forma acaba de 
imediato com o problema 
mas o tanto Jairo de 
Olivieira quanto Cleto 
Vasconcelos, manifestam 
daqui para a frente uma 
preocupação constante que 
é a manutenção desses 
sinais de trânsito. O 
Secretário e o Diretor 
garantiram que Imperatriz 
vive a partir de agora uma 
nova realidade e que a 
cidade, na sua vida diária, 
deverá sentir isso com uma 
qualidade de vida melhor, 
principalmente em 
questões como o trânsito 
urbano e sua disciplinaçào. 

Tachões em cruzamento 

O DMT também notificou 
que foi colocado tachões, 
uma espécie que quebra- 
molas mais suave do que o 
convencional, que consiste 
em colocar meias esferas no 
piso de asfalto fazendo corri 

que os motoristas diminuam a 
velocidade, no cruzamento 
das ruas Coronel Manoel 
Bandeira com a Aquiles 
Lisboa: 

Kssa prática poderá 
também ser adotada em outras 

áreas da cidade, dependendo 
da necessidade de 
disciplinaçào do trânsito, 
principalmente na relação de 
perigo v velocidade, 
diminuindo os riscos de 
acidentes no trânsito urbano. 

** v. ■ ■ . .-y 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de     ;> ■ ■   

Novembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Depósito; Av. Babaçulândia.176. Fone: 72 

Imper MA 

■ Secretaria da Infra-estrutura 

Começa hoje 

"Operação Limpeza" 

Devido ao estado lastimável em que a cidade se encontra, o 

Secretário Jairo Oliviera vai desencadear a operação 

0 final de ano, geralmente, 
já é uma época em que 
normalmente já se acumula 
um volume ainda maior de 
lixo; se a coleta não for 
maximizada acaba 
acontecendo o quadro 
consternador que se 
apresenta em Imperatriz, no 
seu perímetro urbano, com 
um acumulo absurdo de lixo 
pela cidade. 

A falta de limpeza urbana, 
ao que parece, estava voltando 
ameaçar a cidade durante os 
últimos meses de 
interventoria, e já vinha 
preocupando alguns setores, 
em especial aqueles que 
estavam se preparando para 
assumirem o poder municipal, 
pois já anteviam as 
dificuldades que normalmente 
teriam que enfrentar ao 
assumirem seus cargos, ainda 
mais agravado com essa 
situação como é o caso do 
Secretário Jairo de Oliveira, da 
Infra-estrutura. antiga 
Secretaria de Obras. Semus. 

Partindo do princípio já 
adotado anteriormente, Jairo 
Oliveira está desencadeando 
uma verdadeira "Operação 
Limpeza", que irá livrar a 
cidade do estado de sujeira em 
que o governo que se inicia 
está recebendo. Com ruas 
sem qualquer limpeza urbana, 
terrenos baldios 
completamente tomados por 
sacos de lixos, toneladas de 
lixo, além de animais mortos 
abandonados sem que haja 
uma providência sobre a 
limpeza. 

Jairo Oliveira ao assumir 
sua pasta já tinha esse 
pensamento e a preocupação 
do trabalho imediato, ciente 
das necessidades imediatas 
que o perímetro urbano tanto 
precisa. Kle fez questão de 
destacar que irá dar uma 
atenção especial também aos 
bairros da periferia, dentro da 
"Operação Limpeza", já que 
existe um acumulo enorme de 
lixo nessas regiões que 
conseqüentemente são áreas 

onde são levados partes do lixo 
do centro da cidade. Um outro 
terreno que se encontra 
tomado, pelo lixo depositado 
pela própria prefeitura 
enquanto nas mãos' da 
interventoria, que fica atrás da 
agência do Banco Real. E um 
terreno baldio extenso que foi 
loteado e já com algumas 
construções, bem no centro da 
cidade, e que dessa forma 
acaba depondo contra a 
necessidade de ações nesse 
sentido já que esse acumulo 
exagerado de lixo acaba 
acarretando a concentração de 
insetos v esgotos que causam 
mau cheiro desagradável e 
endemias, doenças contagiosas 
que acabam contaminando 
principalmente as crianças. 

Essa preocupação foi 
manifestada pelo Secretário 
Jairo de Oliveira que a partir 
de hoje pretende construir uma 
Imperatriz mais limpa e ordeira 
através das ações da sua pasta, 
e já começa com a "Operação 
Limpeza". 

as 

Conscientização 

0 Secretário Jairo de 
Oliveira destacou que vai 
trabalhar em prol da 
comunidade e pede a todos os 
moradores da cidade que 
colabore nessa nova fase que 
Imperatriz pretende viver. Ele 
quer que os moradores 
tomem consciência que é 
necessário também uma 
participação da população no 

sentido de não mais jogar lixo 
pela cidade e organizar o lixo 
caseiro em sacos, lixeiras 
adequadas, que possam ficar 
acomodados na calçada das 
residências sem sujar as ruas 
ou espalhar pela área urbana 
o mau cheiro dos restos 
caseiros. Ele destaca que 
anteriormente já foi feita uma 
organização nesse sentido 

que alcançou grande sucesso, 
quando ocupou a mesma 
pasta em 95, e acredita que a 
população vai entender a 
necessidade de se organizar 
nesse sentido, conseguindo 
dessa forma manter a cidade 
limpa, dando um aspecto bem 
mais agradável não apenas 
aos munícipes como também 
a quem visita Imperatriz. 

' ' ' —MB 
COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR r 

: -■ , , o - UM PROJETO DE VIDA - - QT^Q# 
- 222 ANO DE FUNCIONAMENTO 

Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi 
Luciana da Cunha Saddi 

 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e 1° GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

IT - UNIDADE II - 29 GRAU 
TURNOS: MATUTINO F NOTURNO 

1 2 A 3S SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCEIRAO 

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

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

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

turmas matutino vespertino noturno 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10 
Jardim 11/29 Série 111,20 111,20 
3a e 4y Série 121,40 121,40 
53 a 89 Série 131,50 13150   
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 

Expresso Acailandia 

informações: Fone: 723-2885 

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

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia. São Luís. Teresina. Rio Branco, Porto Velho. Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Em Açailàndia 
Os profissionais de 

Imprensa de Açailàndia estão 
cada vez mais melhorando o 
seu trabalho. Tudo fruto de 
alguns cursos promovidos pelo 
Sindicato de Jornalistas de 
Imperatriz e Região Tocantina 
(Sindijori). 

Um exemplo de que o 
profissionalismo é palavra de 
ordem da comunicação social 
da Cidade do Ferro é Renildo 
Jácome, que começou na Rádio 
Cultura AM de Açailàndia. 

Em defesa da criança 
Os meios de comunicação 

estão mesmo trabalhando no 
sentido de defender o menor 
brasileiro. Recente matéria 
veiculada gela Central Nacional 
de Televisão (CNT). eujo sinal 
em Imperatriz é transmitido pela 
TV Tocantins, Canal 21, ainda 
em processo de instalação oficial 
de sua programação, conseguiu 
mostrar o real quadro de 
sofrimento por que passa a 
criança e o adolescente 
brasileiro. 

O caminho a ser seguido no 
sentido de oferecer-lhes 
melhores condições de vida é 
mesmo espinhoso. Entretanto, 
contando com o efetivo apoio das 
autoridades competentes e da 
imprensa, o quadro será 
revertido. A coluna divulga, 
agora, algumas das ações que 
estão sendo empreendidas no 
afã de proteger nossas crianças. 

Uma nova era 
A Convenção sobre os 

Direitos da Criança está na base 
de uma mudança revolucionária 
na abordagem das questões 
ligadas à criança em todo o 
mundo. A idéia de que a criança 
tem o mesmo conjunto de 
direitos dos adultos: civis e 
políticos, sociais, culturais e 
econômicos; A Convenção, que 
está perto de alcançar a 

ratificação universal, 
provocando profundas 
mudanças em leis, políticas, 
instituições e práticas. O próprio 
Unicef adotou uma declaração 
de objetivos que assume a 

. Convenção como diretriz. 
Este capítulo mostra de que 

maneira o progresso do mundo 
em direção à paz, à igualdade, 
ao desenvolvimento e à justiça 
pode ser acelerado e apoiado 
pela energia gerada pela 
Convenção. As metas para o ano 
2000, estabelecidas no Encontro 
Mundial de Cúpula, em 1990, 
devem agora ser perseguidas 
dentro do contexto da 
Convenção. 

De acordo com um relatório 
apresentado no final de 1996 
l)elo secretário geral das Nações 
Unidas, os progressos em 

direção a essas metas registram 
grandes conquistas, que 
permitiram poupar a vida de 
milhões de crianças desde 1990. 
Mas ainda há muito para ser 
feito. A Convenção amplia o 
alcance das ações que vêm 
sendo empreendidas, e exige o 
comprometimento contínuo 
tanto de recursos quando da 
vontade política. 

Em todo o mundo — tanto 
em países ricos como em países 
pobres — mais de 250 milhões 
de crianças trabalha, e muitas 
delas estão expostas a situações 
de risco e de exploração. 
Impedidas de estudar,, c 
envolvidas por ciclos de pobreza, 
seus direitos mais elementares, 
sua saúde e até mesmo sua vida 
são ameaçados. Este capítulo 
analisa a questão do trabalho 

infantil em toda a sua 
complexidade, discutindo os 
mitos normalmente associados 
a essa prática, e investigando 
suas causas. 
Coquetel de aniversário 

A Ética Editora convida 
para o coquetel de inauguração 
de suas novas instalações e em 
comemoração ao seu 
aniversário, que será realizado 
hoje, 3 de janeiro, à avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
Centro. 

De propriedade do 
jornalista e acadêmico 
Adalberto Franklin, a empresa 
possui material de última 
geração e é a produtora das 
mais importantes publicações 
eletrônicas da Região 
Tocantina, tais como jornais, 
livros e jornais. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 
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Gêmeos 

Você lera uma ótima oporlunulade 
de aprender com a experiência dos 
outros. Abra-se para os conselhos que 
eles lhe darão! Uma certa tendência à 
precipitação e à agressividade pode 
pintar Mas essa sensação e 
passageira. Número de Sorte: Od. 

Os astros lhe enviam exclentes 
vibrações. Você compeendera todos os 
ângulos das questões profissionais, até 
das mais complicadas. Programe algo 
com os amigos. Só assim você 
conseguirá se esquecer dos problemas 
cotidianos. Número de Sorte; 13. 

Leão 

Se você está sozinha, será cada vez 
mais forte o desejo de se unir a alguém. 
As questões afetivas vão ganhar 
importância em sua vida. Quando 
estiver com familiares, evite discutir 
assuntos mais delicados Não valerá a 
pena Numero de Sorte. 30. 

Libra 

Os astros colocarão em evidência 
seu lado mais cumunicalivo. Você 
atrairá pessoas quedarão total apoio às 
suas idéias e objetivos. Um pouco de 
irritação pode pintar, mas não deixe que 
isso a atinja a pnto dee--tragar sua noite. 

Numero de Sorte 07. 

Sagitário 
✓wv 
✓WV 

Aquário 

Aproveite que é feriado para ficar 
mais próxima de quem você ama. Se 
está só, um encontro cora os amigos 
também será muito prazeroso. Você está 
com tudo, mas não se empolgue nas 
críticas ao comentar o comportamento 
alheio... Número de Sorte: 14. * 

Vênus coloca em evidência sua 
necessidade de dar e receber afeto. E 
bom ficar atenta às possíveis cobranças 
da pessoa amada. O nervosismo 
aumenta e você pode descontar em 
quem não tem nada com seus 
problemas... Número de Sorte; 4b. 

Touro Câncer Virgem 
rn 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Se está só. fique atenta, pois você 
deve conhecer pessoas muito 
interessantes. E uma delas pode 
mudar os rumos de sua vida. EmVasa, 
o nervosismo excessivo pode gerar 
atritos entre você e seus familiares. 
Cuidado! Numero de Sorte: S3. 

O desejo de viver uma grande 
paixão será muito forte. Apartir de hoje, 
você experimentará momentos 
emocionantes ao lado da pessoa amada. 
As vibrações de Marte podem aumentar 
o seu nervosismo. Procure alguém (tara 
desabafar! Número de Sorte: 05. 

Problemas familiares vão exigir de 
você um julgamento equlibrado. E isso. 
hoje, não será problema. Suas decisões 
serão justas. Você se sentirá um tanto 
desgastada pelas tensões do dia. 
Procure relaxar e dormir cedo. 

Numero de Sorte: 62. 

Vênus passa a brilhar em seu signo, 
aumentando seu põderdos» dtição. 1 Jma 
fase muito positiva está se iniciando na 
vida afetiva. Pessoas frágeis carentes 
precisarão muito de uma pal.avara 
amiga. Dê af elas o seu apoio. 

Número de Sorte; 28. 

O momento é ideal para você curtir 
a família. Procure perceber os pontos 
falhos tle seus relacionamentos para 
que possa melhorá-los. O nervosismo 
pode pintar sem motivo aparente. 
Esfrorce-se para não descontar a raiva 
nos outros. Numero de Sorte: 21. 

Se você vive uma relação mais 
intima com alguém, aproveite este dia 
para buscar o diálogo, sincero, fale o 
que pensa, sem rodeios! Coisas que 
estavam ha muito tempo guardadas 
em seu peito terão de ser analisadas 
e resolvidas. Número de Surte; 09. 
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06:00 O Desterlar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na 'IY 
14:30 Sessão Bang Bang 
15:15 Bill Body 
16:15 Agente G 
17:30 O mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Comando Especial 
22:00 Arquivo X 
23:00 Chicago Hope 
00:00 25® Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Sexta no Cinema 
00:30 Jornal do SBT 
00:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce Pascowilch 
01:35 Perfil 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2" Grau 
06:45 Telecurso 2000 - 10 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 
12:50 jornal do Maranhão 1® Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14;15 Vale a Pena Ver de Novo - 

Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:45 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2® Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:05 O Rei do Gado 
22:10 Globo Repórter 
23:10 Intercine 
01:10 Jornal da Globo 
01:40 Campeões de Bilheteria 
03:10 Corujão I 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV- 
08:00 Home Shopping 
08;15Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:45 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Na Rota do Crime/23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 Home Shopping 
00:10 Igreja da Graça no lar 
00:40 Sala Vip/02:40 Clip Gospel 
03:40 Espaço Renascer 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ôrnega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Bom Dia Vida 
10:00 Cartoon Mania (Linda - Exibição 

Local) 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Telestore 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 CNT Estado (com Carlos Marassi 

e Luiz Geraldo Mazza) 
18:15 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila Richers) 
20:15 Retratos (com Clodovii) 
21:00 Juca Kfouri ao Vivo 
22:00 Sexta Brasil - Fica Comigo Esta 

Noite 
00:00 CNT Jornal - Edição da Noite (com 

Patrícia Muskwyn e Gilberto 
Campos) 

00:20 Walking Show 
00:50 Telestore 
01:05 Fim de Noite - Capitão Kid 

Gegendado) 
03:00 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Cerimônia de Posse 

A foi morcodo não operas pelo possogem do jAkvo 

/\Jovoy com festividades em todo o mw^xdoy mas, pelo T^aís 

afo^a, ^?<ecutivos e legislativos tomaram posse pa^a um 

mandato de guat^o anos. ^Agui na nossa querida Te^^inKa d c 

l^Vei, nossos ve^eado^es tomaram posse num cerimonial 

bastante concorrido, gue teve início no dia 3"1 com uma jV\issc 

em y\ção de Caraça, na igreja de T-átima, às 22 koras. 

d-onfira abaixo alguns flagrantes dos nossos novos edis, e 

reeleitos para a função, durante a celebração. 

I 

iííí®- 

democracia partidaria estampada neste instantâneo,1 

vereadores 3oeI Costa, André Paulino, Walmir Magalhães e 

Carlinkos A^norim 

m 

I;: 

v 

vereadores Arnaldo Afiançar e paimundo d rajano 

compareceram acompanhados das respectivas esposas 

1 m 

f 

•»»>» >ow»^ 

1 

9 

C^ secretario de vdnfra-Cstrutura, ^oiro de C^liveira e o 

vereador CHair /vAorelra, tendo ao centro essa colunista 

Saudades 

Imperatriz está de luto com a perda de uma pessoa tão querida e 

atuante em nossa sociedade como era Benedita Niemeyer, a 

{3ene. Com sua ^arra e luta pela vida, acabou encontrando os 

caminhos de Deus e levava essa mensagem divina as pessoas que 

a cercavam, sempre com muito otimismo e esperança. Fica não 

apenas uma saudade, mas uma certeza que o Senhor a tem em 

bom lu^ar para conforto dos seus familiares e amidos que 

aprenderam tanto na vida profissional, quanto no dia-a-dia, a 

dividir essa confiança que a Sene nos transmitia. Na foto, um 

flagrante de Sene ao lado do seu marido, Dr. Fabiano, como e a 

imagem que queremos preservar. 0 casal rodeado por amidos. 

Fica nosso pesar e a lacuna imensurável registrada nos meios de 

comunicação, onde ela ingressou com sucesso e desenvoltura e 

soube construir seus dias de profissionalismo. Alem da saudade, 

fica também o nosso... "a Deus". 

mm :v: : 
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Mofiso pesar 

Fatidicamente um só acidente nos 

leva dois amigos e também me sinto ^ 

desconsolada com o falecimento do 

Hosano, pessoa íntegra, responsável e 

que tinha sempre um sorriso aberto a 

todos que chegavam na Comercial 

Norte, estabelecimento comercial onde 

era o braço direito do proprietário 

desde a sua fundação. Uma pessoa 

dedicada á família e que deixa 

saudades eternas naqueles que 

conviveram com ele no seu dia-a-dia, 

desfrutando da sua amizade. 5ó nos 

resta manifestar nosso pesar pela 

perda de mais um amigo de Imperatriz, 

dessa cidade que tanto precisa de 

gente otimista, trabalhadora e alegre 

como era nosso querido Flosano. Na 

foto, um flagrante do simpático rapaz 

que nos deixa tragicamente. 

í s k: * 

M. II. lóias 

Si ua malhar joia, com mclKor preço 
• y • 

lh 

Venha conferir nossas promoções arrazadoras 

Você é que faz seu plano de pagamento 

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

Imperatriz Maranhão 

llllO Barra Cranile 

Wlolerlôis de Ccaslrufô© 

"A melhor opcâo para soo construção 

SS :|SS 

Desligue-se dos outros 

CSbel é barato 

Mú §tll©7Fl^JCl 

ffíayayitte 

MfURÃTKlE 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Aconteceu 
Aconteceu em todo País as 

posses dos novos prefeitos e 
vereadores. Em Imperatriz, o 
prefeito Ildon Marques foi 
empossado com a esperança 
de resgatar a imagem política 
de Imperatriz. Como usou no 
seu slogan de campanha, 
"Imperatriz Somos Nós", o 
prefeito discursou em um 
palanque armado em frente 
à Prefeitura e garantiu a 
cerca de três mil pessoas, 
que irá governar Imperatriz 
do jeito que ela merece e cora 
o apoio da população, porque 
"Imperatriz Somos Nós". 

Legislativo 
Os parlamentares mirins 

também foram empossados. 
Além de receber carta 
branca para dirigir o 
Município nestes próximos 
quatro anos, os vereadores 
realizaram a eleição interna 
que definiu a presidência da 
Casa Dorgival Pinheiro de 
Souza. Antes de dar início a 
votação, todos os vereadores 
foram convocados a fazer um 
pequeno discurso na tribuna. 
Os vereadores Walmir 

Magalhães e André Paulino, 
além de Simplício Zuza, 
arrancaram bastante aplausos 
dos companheiros, da 
imprensa e da platéia que 
superlotou as dependências da 
Câmara. 

Valmir Izídio 
O vereador Valmir Izídio 

(chapa Solução) com a maioria 
dos votos, onze contra oito da 
chapa (Independência) 
encabeçada pelo vereador 
Adhemar de Freitas, 
assegurou a vaga de 
presidente. A votação foi 
interrompida por vários 
minutos. Como foram 
apresentadas somente duas 
chapas, os vereadores votavam 
e levavam uma das chapas 
consigo. caracterizando 
votação aberta, o detalhe foi 
observado pelo vereador 
André Paulino, que pediu a 
paralisação da votação para que 
fosse observado o erro 
cometido pela comissão 
provisória. Após ser atendido, 
a votação deu continuidade 
confirmando assim, a chapa 
"Solução" encabeçada pelo 
vereador Valmir Izídio, a 

vencedora. 

escuras... 
' O prefeito de João Lisboa, 

Sálvio Dino, tomou posse no 
prédio da Prefeitura Municipal 
daquela cidade às escuras. 
Sálvio Dino foi empossado as 
pressas pelo prefeito Raimundo 
Cabeludo, uma vez que devido 
o tempo estar nublado e o fator 
de não ter energia na 
Prefeitura, o local estava 
escuro. Há quatro anos atráz, 
Raimundo Cabeludo recebeu 
de Sálvio Dino o cargo do 
Executivo e na manhã da 
última quarta-feira esta cena 
tornou a repetir-se. Para 
encerrar as comemorações de 
posse do prefeito, houve uma 
tradicional partida de futebol 
no Estádio Cafeteirão, 
envolvendo Gordos e Magros. 
A])artida preliminar que eslava 
prevista entre Janduí e 
América não aconteceu, a 
equipe do Janduí não 
compareceu em campo. 

Slne/Empregos 

Rua 15 de Novembro 
com Rui Barbosa 

Vagas Hoje 

01-Doméstica 

01 -Babá 

01-Atendente 

01 -Marceneiro 

Ondas Curtas 

® 0 imperatrizense terá o privilégio de ter Pinduca no Carnaval 97. 

® Você quer saber quem é minha nega?... 

® Alípio Martins é outro que é um fera. Quem mandou votar no homem?... 

®' Da Pitomba à Cameleira a expectativa é das melhores... 

® Tem colunista que não se manca... 

® Como dizia a minha avó. ainda vejo um morto de preguiça. 

® Quando não se quer trabalhar... 

® Em consideração aos compaenheiros avisa-se... 

® Afinal uma equipe para funcionar é presico cooperação. 

® Como diz o Marcelào: eu falo e nègo duvida... 

® Ramiro esteve na posse? 

® Francisco Holanda é bom de baralho. 

® A minha fonte disse: Eu não falei!? eu conheço a fera. "vice"! 

® A briga é entre os gordos e os magros... 

® Bem que CPF disse: chegou a hora de vaca desconhecer o bezerro! 

® Todos estavam ligados na "Pingo no i". 

® Jaldene Nunes e Leonilson estavam sorrindo com o tempo. 

® A melhor opção no feriadão foi ficar em casa... 

® A Sociedade Esportiva Janduí fugiu de campo... 

® 0 bom dia de hoje. é para a gatinha "Draft Beer". cerpamente falando, é muito boa, 

Deu na 

Imprensa 

No âmbito do Município, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara 
Municipal, que em Imperatriz é composta de dezenove vereadores eleitos 
pelo sistema proporcional à população de Imperatriz, hoje estimada ém 
310.894 habitantes (IBGE, 1° de julho de 1995), e atende os limites 

estabelecidos no Art. 152, inciso VI e seguintes da Constituição do Estado do 
Maranhão. 

Também chamada de Câmara Municipal é um órgão de representação 
cujas funções legislativas e fiscalizadoras estão consagradas pela Constituição 

Federal e determinadas na Lei Orgânica do Município. 
A História afirma que. já no Brasil Colônia, as Câmaras Municipais exerceram papel 

de suma importância. Essas corporações, ainda hoje, constituem impulsos fundamentais 
â administração dos municípios. 

A Câmara de Vereadores, compele dispor sobre tudo o que diz respeito ao particular 
interesse do Município. 

Ela funciona com os seguintes órgãos: Plenário, que tem o poder de decisão; Comissões, 

és* 

política, 

financeira. 
É comum haver também os líderes: do governo, que fala em nome do prefeito municipal; 

e da oposição ao governo, que responde jx-lo bloco oixisicionistaao chefe do Poder Executivo. 

Cadê o Fred? 

- -dTBT 
V- — 

i-O- 

Fcmn inh cai 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. . 

Atendemos por convênio. 
i ■-H-ilv : : 

Fone: "72 1 1 -54 1 
1 Vi 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Código 
de Mineração 

A regulamentação do novo 
Código Brasileiro de 
Mineração será definida na 
primeira quinzena de janeiro. 
O Departamento Nacional de 
Produção Mineral — DNPN, 
tem até o dia 14 de janeiro para 
apresentar ao Ministério de 
Minas e Energia, a 
regulamentação do Código. 

A nova Lei torna mais 
simples e desburocratizado o 
acesso aos recursos minerais 
do subsolo brasileiro. 

Implantando 
postos 

O Programa Nacional de 
DST/Aids do Ministério da 
Saúde, vai implantar cinqüenta 
postos de testes anti-HIV em 
'97. Segundo o coordenador 
do Programa, Pedro Cheker, 
mais de cem postos vão cobrir 
a maioria dos Estados e 
Municípios, onde significa 
uma incidência de 
disseminação da epidemia. 

Os testes são realizados 
através de códigos numéricos, 
preservando assim, o 
anonimato e a 
confidencialidade. 

Retomando 
de férias 

O presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, 
retorna a Brasília, após seis 
dias de férias na ilha de 
Fernando de Noronha. O 
presidente dedicou o primeiro 
dia do ano a um passeio de < 
lancha e a conversa com 
líderes comunitários de 
Fernando de Noronha. Mas, 
por pouco o lazer e o descanso 
de FHC não provocam um 
pequeno incidente 
diplomático. A segurança do 
presidente tentou impedir o 
desembarque de turistas 
suecos que chegam a ilha de 
navio e alegou que os turistas 
não tinham visto de entrada no 
Pais. 

O Itamaraty foi acionado e 
contornou o problema, 
explicando que os suecos 
foram convidados pelo 
governador brasileiro. 

Começam 
os problemas 

Mal assumiram e os 
problemas já estão 
começando. O novo prefeito 
de Belo Horizonte, no Estado 
de Minas Gerais, Célio de 
Castro, já entrou na Justiça 
contra a decisão da Câmara de 
Vereadores daquela cidade, 
que aprovou concessão sem 
licitação por dez anos para as 
empresas de transportes 
coletivos. 

Célio de Castro promete 
fazer uma reforma 
administrativa, mas garantiu 
que não promoverá demissão 
dos servidores municipais. 

Mais 
caros 

Os combustíveis estão 
mais caros desde o dia Io. 
Mas, só desde ontem é que o 
consumidor começou a 

perceber o reajuste, quando 
os postos começaram a 
renovar os estoques. Em 
Brasília, a gasolina subiu 1% e 
o álcool, 1,7%. 

A razão do reajuste, 
segundo o governo, é a 
mudança da base de cálculo 
do ICMS, autorizada no último 
dia 13 pelo Conselho de 
Política Eazendária. 

Apertando 
o cerco 

A Receita Federal e 
Suframa iniciam este mês uma 
ampla fiscalização na Zona 
Franca de Manaus. O objetivo 
é descobrir quanto o País deixa 
de arrecadar com as isenções 
e supostas fraudes que 
estariam acontecendo na 
região. 

Uma irregularidade que 
pode ocorrer é o 
carregamento de produtos já 
prontos apenas para receber o 
selo produzido na Zona Franca 
de Manaus, ao invés de 
componentes para montagem 
combinados com produtos 
locais, uma das regras 
estabelecidas para a obtenção 
das isenções. 

Sem 
extinção 

A Funai — Fundação 
Nacional do índio, e o DNP^R 
— Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem, não 
serão extintos. A garantia foi 
dada pelo próprio presidente 
da República, Fernando 
Henrique. O presidente 
reconhece no entanto, que a 
Funai deverá passar por 
algumas mudanças, alegando 
que a idéia é defendida pelos 
setores ligados a questão 
indígena 

Liderando 
apreensões 

O cigarro brasileiro 
exportado com o selo de 
qualidade para o Paraguai, 
liderou consideravelmente o 
volume de apreensões 
realizadas pela Receita Federal 
em '96. Foram queimados três 
milhões e quinhentos mil 
pacotes, totalizando setecentos 
milhões de unidades, no valor 
de dez milhões de dólares. 

Os sacoleiros brasileiros 
são os responsáveis pela 
compra de quase todo o 
volume de cigarro exportado 
que vai parar nas praças e 
bares das grandes cidades. 

Atrasando 
parcela 

O Ministério da Saúde vai 
pagar com sete meses de 
atraso a parcela referente ao 
reajuste de vinte e cinco por 
cento dos serviços de 
internações hospitalares de 
meio de '96. Dos cento e 
setenta milhões de reais 
repassados pelo Ministério da 
Fazenda, cinqüenta e cinco 
milhões serão destinados aos 
hospitais, o restante vai para a 
quitação de dívidas da Fiocruz, 
da Fundação Nacional de 
Saúde e da Central de 
Medicamentos. 

Imperatriz tem novo representante 

na Assembléia Legislativa Estadual 

Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Imperatriz, 

Milton Lopes assume uma cadeira na Assembléia Estadual 

por Aurino Brito 

Tomou posse ontem, na 
Assembléia Lagislativa do 
Estado, o ex-presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Imperatriz e ex-presidente da 
Avesma — Associação dos 
Vereadores do Sul do 
Maranhão, Milton Lopes, 
empresário e médico que há 
mais de 20 anos reside e 
presta serviços à coletividade 
imperatrizense. 

Milton Ixtpcs assume uma 
cadeira em substituição ao 
deputado Jucellino Resende, 
que afastou-se para empossar- 
se no comando do seu 
Município, onde foi eleito 
prefeito em 3 de outubro. O 
novo parlamentar elegeu-se 
pelo PTB — Partido 
Trabalhista Brasileiro, com 
9.500 votos. Uma de suas 
principais metas como 
deputado será a 
reestruturação da Associação 
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Milton Lopes promete ação em favor da Região Tocantina 

dos Vereadores do Sul do 
Maranhão, e interceder junto 
ao Governo do Estado no 
sentido de viabilizar recursos 

para os Municípios da Região 
Tocantina. 

O deputado promete uma 
açao atuante na defesa dos 

interesses de Imperatriz, 
Montes Altos, Governador 
Fiquene, São Francisco do 
Brejâo, Amarante e 
Governador Edison Lobão, 
além, é claro, dos outros 
Municípios, que segundo o 
parlamentar, são carentes de 
recursos. 

Milton Lopes, que 
recentemente foi acometido 
por um derrame cerebral, 
esteve em São Paulo para fazer 
tratamento da doença. Hoje no 
entanto, encontra-se na capital 
do Estado, São Luís, onde 
passa bem e a partir de 15 de 
fevereiro, final do recesso 
parlamentar, pretende assumir 
em definitivo a função de 
deputado estadual no Palácio 
Manoel Beckmam, que hoje é 
presidido pelo deputado 
Manoel Ribeiro (PSD), que 
esteve em Imperatriz 
presidindo a Assembléia 
intinerante no início do ano 
passado. 

■ Vida pública 

O deputado iniciou sua carreira política 

em 1988, no seu primeiro mandato 

Milton Lopes iniciou sua 
vida pública em I9S8. quando i 
foi eleito para o seu primeiro 
mandato como vereador em ; 
Imperatriz. Atuante, o 
parlamentar apresentou 
naquela(iasade leis, projetos 
e requerimentos que viQham 
atender às necessidades da 
população da cidade e 

prijKÚpakHaiíe da periferia, que : 

retinhasua maior preocupação. 
Como presidente da Avesma ; 

— Associação dos Vereadores i 
do Sul do Maranhão.; 
coiiM-guiu realizar grandes 
eneoairospoluico^ nas cidades 
de Imperatriz, João Lisboa. 
Açadándia. Porto Franco, 
Grajaú e Carolina. sempre com 

o objetivo de discutir e; 
[)r<q >arar Riclhor os vereadores 
da região para «ma melhor 
atuação como legisladores. 
Ainda como presidente da 
entidade que reunia os 
vereadores sul-maranhenses. 
Milton Lopes chefiou uma; 
delegação que deslocou-se até ; 
Brasília a fim de participar de 

um seminário, que na 
oportunidade discutiu ai 
função principal do vereador 
e as 1 KÚíticas sociais, além de 
na Câmara dos Dejudados 
acompanhar de perto as 
sessões, como forma de 
conhecer melhor o; 
funcionamento tio 
parlamento federal 

Ozias Pânfílo assume pasta 

em Senador La Rocque 

Defensor e incentivador do esporte, 

o vice-prefeito assumiu a Secretaria de Desporto 

■ 

Ozias Pânôlo assume Sedei 

Como titular da Secretaria 
de Desporto e Lazer de 
Senador La Rocque. o vice- 
prefeito Ozias Pânfilo já 
garantiu de imediato discutir 
toda a problemática dos 
assuntos ligados a sua pasta. O 
secretário afirmou que em seu 

Município, assim como no 
resto do País, o futebol é o 
esporte predominante, mas 
pretende a curto prazo dar 
incentivos ao Futsal, Atletismo, 
Ciclismo e pretende ainda levar 
ao seu Município o Voleybol, 
Handebol e Basquete. 

Ozias Pânfilo, que já tem em 
mãos o melhor projeto de jogos 
escolares do Brasil, realizados 
110 Estado do Paraná, 
pretender desenvolver o 
mesmo em Senador La 
Rocque, numa parceria entre 
as Secretaria de Desporto e 
Educação. 

O novo secretário disse que 
pretende realizar na antiga 
Mucuíba, competições que 
serão destaque não somente na 
Região Tocantina, mas em todo 
o Estado do Maranhão e não 
descarta a possibilidade de já 

neste ano acontecer uma 
grande competição de 
Atletismo. 

Dentre outros projetos de 
sua pasta, Ozias destaca a 
criação de uma escolinha de 
futebol v a construção de um 
complexo esportivo, o que 
segundo ele, deverá se tornar 
uma realidade mediante o 
apoio do Ministério 
Extraordinário do Esportes, 
com o qual pretende manter 
contados para o fechamento de 
convênio que venha a 
possibilitar a efetivação dos 
seus projetos. Ele ressalta no 
entanto, que procurará o apoio 
do empresariado local ê da 
região, para que por meio do 
esporte sejam valorizadas as 
crianças e jovens de Senador 
La Rocque. 

Ozias disse reconhecer que 

não será fácil realizai' todos os 
projetos já idealizados e mais 
aqueles que a comunidade 
local indicar a que seja 
efetivado, mas segundo ele, o 
seu compromisso hoje como 
desportriu., mais próximo 
de se concretizar do que 
quando dirigia a Demel em 
João Lisboa e não tinha 
condições para exercer sua 
função. "Sabemos que o 
coeficiente FPM do nosso 
Município não nos 
proporcionará realizar tudo o 
queremos, mas é nesse 
momento que vamos procurar 
o apoio dos empresários e 
daqueles que, assim como nós, 
vêem no esporte uma forma de 
manter .as nossas crianças e 
jovens longe dos problemas, 
como a droga, por exemplo", 
sintetizou ele. 

€1 DADE AL Dl tTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

AprcscAloçâo: Luiz Duarte 

Reportagem; Nilson Santos 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

Meng^gern 

Foi um ano difícil para todos nós. Mesmo 

com a estabilidade da moeda, a situação sócio- 

econômica é das mais delicadas. Apesar de 

tudo, é inegável que desfrutamos de bons 

momentos; vivemos alegrias intraduzíveis e 

conseguimos ultrapassar 96 com ânimo e 

disposição. E é com muita fé e determinação 

que iremos adentrar 1997, esperando que ele 

nos envolva numa atmosfera de paz e 

otimismo, de realizações e progresso 

indibitável e coletivo. Que Deus nos inspire e 

ilumine a ponto de conseguirmos trasnformar 

cada segundo do Ano Novo numa fonte de 

energia, para que possamos consolidar nossos 

objetivos, sem desviarmo-nos do Amor e da 

Fraternidade. 

Conhecido 

m 

m 

m iáM;' 
m m ^. 

Aí A 

á-í;: 

As autoridades: o promotor público, Willer Siqueira; o juiz de Direito, José Edilson Caridade Ribeiro; o primeiro 
• tenente PM, Ciro Nunes; o prefeito de Itinga do Maranhão, Raimundo Pimentel e a prefeita de Brejão, Sônia 

Mostrando que é um político de palavra, o 

prefeito Deudedith Sampaio deu uma 

demosntração de dignidade, ao confirmar o 

nome do médico Dalvadísio Santos como o 

titular da Secretaria Municipal de Saúde. O 

secretário-adjunto também evidenciou o grande 

acerto do prefeito, tendo a escolha recaído sobre 

o também médico Douglas Gomes. Trata-se de 

dois nomes de grande respeito dentro do 

município, especialmente pelo trabalho que 

ambos já prestaram ao município, quer no campo 

da Saúde, quer no aspecto social. Ambos estão 

de parabéns. 

De público 

A amizade que dedico à vice-prefeita de Itinga 

do Maranhão, Vete Botelho, é tão profunda que, 

de público quero expressar os meus sinceros 

votos não só de um Feliz Ano Novo, mas de uma 

vibrante administração municipal, de vez que a 

tenho na conta de uma das mais lídemas 

representantes da mulher moderna, que sabe o 

que deseja e sempre tem dado o exemplo de luta 

e de bravura para todas nós. Parabéns, Vete! Nós 

te amamos com toda a sinseridade. 

Visitantefi 

Quem está de visita à nossa cidade, é o 

casal Maria do Carmo/Lélio Pereira 

Lucena, que são os genitores do vereador 

Marcos Pereira Lucena. Acompanhados dos 

demais filhos, os papais, felizes da vida, 

estão na Cidade do Ferro para assistirem a 

posse do filho, na Câmara Municipal. Que 

sejam benvindos ao nosso convívio! 

Açailândia lhes abraça. 

ís: 
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Dr. José Santos (Hospital Cristo Rei) ao lado do prefeito de Açailândia, Deusdedith Sampaio 

y 

■Kxí: 

SPHSIPIPil! 

■■ 

José Bossa (secretário de Administração) ao lado de Adelia Bossa 

Feliz Ano Novo! Feliz Açailândia Nova! Feliz Maranhão Novo! 

Estamos no limiar dc uma nova era! Um tempo de progresso e 

desenvolvimento; de esperança na "Força do Progresso". Nossa 

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o.prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa. Feliz Força do Progresso!  
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■ Banco do Nordeste 

PAD visa incrementar economia regional 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

O Programa Agentes de 
Desenvolvimento da Região 
Tocantina (PAD) continua sendo 
colocado em prática pelo Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB). 

O PAD consiste de dois 
módulos, ou seja, um na parte 
teórica e o outro na parte prática. 
De acordo com informações 
prestadas pela gerência regional 
da instituição financeira, 

atualmente está sendo realizada 
a parte prática, sendo que o 
processo de treinamento tem 
uma carga de duração estipulada 
de onze meses. 

Na primeira parte, o pessoal 
participante faz uma agência até 
Fortaleza (Ceará), onde, na 
matriz do BNB, participado um 
treinamento que conta com o 
apoio de amplo material didática. 
Aí trata-se da parte teórica. 

J á na segunda parte, o j)essoal 
envolvido no PAD retorna para 

sua região e vai até ao campo, 
onde lá elabora um projeto 
seguindo todas informações 
obtidas anteriormente. 

No final, viagem outra vez 
para Fortaleza onde terá o seu 
trabalho de pesquisa avaliado 
pelos técnicos do banco, uma vez 
que o PAD é uma iniciativa do 
Gabinete da Presidência do 
BNB. 

O superintendente do BNB 
no Maranhão e no Piauí, 
Adalberto Felinto, que esteve em 

Imperatriz para fazer o 
lançamento do PAD afirma que 
os agentes de desenvolvimento 
são funcionários 
cuidadosamente treinados pelo 
banco, que passarão, assim que 
o treinamento for encerrado, a 
visitar clientes potenciais com 
o intuito de descobrir novas 
oportunidades de projetos que 
visem a geração de emprego è 
renda nas regiões mais 
longínquas da região Nordeste. 

Por sua vez, o gerente do 

eSt AÍKÍ í«> IVí%H4N«Ã0 
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DECRETO n0 f>01 „ tte 1* de jaoeiro de 1.987. 

Oro/ws focío-s os ocupantes ti<t caajm 
eOiíJíSSíOfíSt/os tfa Administração PúÜíte» 
'Mvníefpttf, Pirata c tndfrvta. s sfã outras 

O PREFEITO DO íã!JfcíCiPtÓ DÊ ÍMPERAÍRIZ. no ase. das stffeufçdes- 
•eosis toe confere c? msises V e Vil rfo art. 51 da Le» Orgânica do Munitípro -de 
Imooíaíra. 

DECRETA: 

Artigo 1'J - Ficerr. e-xenersdos todos o-:- esupant&o da cargag srri 
camissSo da Administração Pübíica ITlunieípa!. Dirata e índfreta.. íende seus efeito?, a 
partir d&sta data 

Artkje 2" -■ feste Decrete er.rre mi vigor ?u> áaiô tfe :&iíá poijücô^âo, 
regadas as dfeocsiçôss mi cdnvãdd. 

GABINETE DO PREpEETO OO MUDSCiPIO DE SÍSPER&TRIZ, ESTADO 
DO «ARANHÂO. EM IWPgRAtRD:, ".<• OS JANfôRO DE 1SS7. ITS1' DA 
tNbfiPÉNOéMCíA e m* DA REPÔeUDÁ. 

fC-<4-ry) 'K 

/ HDON «ARQUES DE SOUZA 
Prfifeitc 

fJSlADO 90 üWíWAHàO 
J?HE.mru'».A l>U «W3>r:aATRJ£ 

DEGRiSTO n* 002, de 1c de Janeiro cja 1.937, 

Dispõe .spti.rç <> fitvopaçêo dos Aíos 
Atífnifífstrstlvosí da fioAavâv». o da aatrss 
providencias. 

O PREFEITO DO «UNSCÍFfO DE IMPERATRIZ, np uso tíaa 
legais cae lhe cs rneises V a Vis do art, -51 da c® Orgânica do Myoidsôio de 
üTipniWw.. 

E C R E T A : 

ArOgo l' - Re>/a»a iodo?, os atçs edicoirtistrafivos acíjucicsícrio?. s 
■hprnçl-í^síõrips cie ilefe-gíes rea5í2adaà e náo ampeahgda» no ««eícíeiri m ISSe. 

Artigç> í" • F.ste Dacreto entra cm vigor na data ce si:Á -síuislfsaçàe, 
fcvogaõas aa disposições ®n Oorítíâfíe. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNfòfPíO DE IMPERATRIZ. ESTADO 
DO MARANHÃO, EM IMPERÃTS.1Z, ÓE JAREtRO OS 1&S7, W DA 
ífíDEPENüèRGÍÂ £ 109° DA KgPÓBtICA. 

ItpGN MAPOUE»tiÊ SOUZA 
Prefeito 

fc.STADO DO MARANHÃO 
pRi:ri r i ura dk imitratriz 

DECRETO n0 003, de 1o de janeiro de 1.997. 

Swsfa o concessão cie gralificaçnas, o dá 
outras provfdê/jciss. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ no uso das atribuições 
legais que ihe confere os ncisos V e Vil rio an 51 da Ui Orgânica do Município o-e 
Imperatriz 

DECRETA: 

Artigo 1° - Ficam sustadas tooas as concessOes de gratificações de 
de custo, auxilio transporte ãuxílto comunicação serviço extraordinário e 

outras de Quaisquer naturezas, ressalvado as gratificações pelo exercioo de cargos 
om comissão o lut>çôes gratiteadas 

Artigo 2" Confete aos Secrefânos Municipais formularem pedido 
funtíamentario de concessão das gratificações desentas no artigo anterior. cu;0 
processo será encaminhado à Secretaria Municipal riu Administração para 
apreciação e posterior autorização do Prefeito Municipal 

Parágrafo Único Os dirigentes dos órgãos da Administração Indireta 
encaminhai3o suas sollalações através das Secretarias a que esfcverem 
vinculadas 

Artigo 3o - O processo de concessão das gratificações ames 
referidas devera ser instruído peto De parla merrto do Pessoal e Recursos Humanos 
da Secretaria Munic-pal de Adrrín stiação 

Artigo i" - Este Decreto entra em vigor ra data de sua pubíicaçâo. 
revogadas as disposições cm\ontrãno 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. ESTADO 
DO MARANHÃO, EM IMPERATRIZ, 1" DE JANEIRO DE 1997, 176" DA 
INDEPENDÊNCIA E IO»" DA REPUBLIÇA- 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito ' 

ESTADí) m MARANHÃO 
PKÍfmrilSA Oi IMPEK.vrír.íZ 

DECRETO se 0-94, c® l' de-janeiro dô 1 997. 

ürspáB sopn- 3 revegaçác Pa atos d» tfsívsán ou 
diipotrÇao efe affvidorès púbiicas nfume/psis, s cé 
oifltrds fj.raydínnisa. 

O PREFEITO OO MUWiCÍPIO DE tePERATRIZ. nô i'«e m webuições k-gai» 
sue- lhe confere cs meses V •? .li co »r> c 1 ds .c: 'Jfgírics- in Manicip-a cic xTpc-raéT 

E C R £ T A ■. 

Artigo 1" - fifcs::? K}w«eai.i<>s fedes es gig? -ia <•« disfaSKÇtií 4a 
csrAícrer mijn;.-ip;i:ç d» AdrastStrrjçSo DStrfã » liüSujfa, a quaisqvwr úrgãci ca 
AÃfttintSRãíag P£:i'"ií& Fndetáí, EstãAual t .Municlpai a ida ('Psarae è Md-iArP 

PtH-ifjr.de úniço - Os seAiricrc! s que se reíesre este anigc. sc.v«rtic rítcrh-?t 
:5C cujíc ria o.-.gei;; uç praze da 30 {trétta;: dies. a ccMst ris catí) ri'j puíSíSíSd-(leito» 
Cacretc. sdo frer.a de exoncíaçSe eu demifSSij RCí <fo WfgR o." envpmgç. çcia 
Qòfttunicaçâo tíewrj «t c teimeis uç líivfeií ;!<i úrgân peiç creré õgs raípectAps 
O-qpartvrrtcufns ri;: P:j«fqpg rVSf;.J»Ss!SÇ SSlUKÍSitlânte ern C3SO Sé Ç";i5áf> CÃ 
iníõBftseíD. 

Artigo y - Evcetusm-s* se áísç-nrtn nc- adige anteve:. >>s «mcüCfgs g---e 
óê íocnpirsrr- ria s>ert leio õs dãraes consisaionsõns •"•os úrgftérs ris ÃátoSvisdaçãÂ Ifutócn 
Esíad-j ji DVera o Indireta. 

Artigo y- A çessõ.! 'X: íííiíjçcícA-s fie servido-' rasaicis-si gare ÕtjjSè oti 
entidade da AOrrunist-sçâc Púõfcã-ííMâtjvái Muniígsl. ric.s Poderça- Législativo ■*- 
v»d^áfkh «sã. prcvririxtó d« aulcrissçéci expiesea co Preferte Munic-psi, cs» 
trtfc i?.# tvr-riiçífe--. 

Artigo s- ,•> .Tfçai^à.j CÍÃ Í-I;--.rimeis jXjrtAiicguaé .-i õigíbs Se curros 
ESi(3A<iS: Muri:«te»s a sa AtJnsníBração Píéifg Fétlafã!« dar-fta-i «ca-Mote para « 
e>:o.'cío;c c-a cargo c<ni cirriscSa, gmeodiris de acrfírtúçSti axurosâa ac Preferiu Muf cipu! 

Artigos" íiCÃ graiMria a Sifí-osÇSo da sarMtxt» r:tariii;;p;>is 
oxorrioc ri'.! fensao gâflitiStiSa 

«•♦ - E«s Oscieia entra eta vigor na cala •:« «te pubísaçã-;'. 
rKvnaariit1-, an ítrtp«;:çíiss«n ic-auária 

GABINETE 00 PSÍ.ffíTO BO MONtCÍPlü OE «»>£fíATSa, ESTADO DO 
MARANHÃO, Ett IMPERATRIZ, f 05 JÁNSRO 0C 1337, f76': DA INDEfÊNIíéNCIA D 
tSS» PA REPÚBLICA. /j, 

■10^:. 
í' S 

ItOON MARÉâ>itS ÜE SOUZA 

BNB em Imperatriz, Eufrázio 
enfatiza que os agentes 
percorrerão os municípios. 
"Fies vão identificar as 
vocações econômicas locais, 
apoiando a organização dos 
produtores", comenta. 

Segundo ele, o BNB não 
medirá esforços no sentido de 
patrocinar a criação de 
associações e cooperativas, 
tendo como meta a efetivação 
de seminários relacionados a 
forma como as entidades 

poderão ter acesso aos créditos 
para suprir suas prementes 
necessidades. 

Eufrázio faz questão de 
destacar que é de fundamental 
importância o envolvimento da 
comunidade imperatrizense 
para o êxito do PAD, tornando 
desta forma sua constante 
participação. 

Contando com os auspícios 
do BNB, o projeto vai conseguir 
obter o resultado para o qual 
fora criado. 

i 

I SlADO LM) MARANHÃO 
PREFEITURA ÜU IMPERATRIZ 

DECRETO n0 005, de 1o de janeiro de 1.997. 

Disciplina a cessão ou requisição de 
servidores públicos municipais, c fíá outras 
proWctónc/as. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, no uso das alflbutções 
legais que ihe confere os incisos V e Vil do art. 51 da Ler Orgânica do Município de 
Imperatriz, 

Considerando a celeridade necessária que deve ser implanlada no 
serviço público, 

Considerando que a delegação de atribuições constitui instrumento de 
descenlrãiizaíçâo administrativa, e 

Considerando ainda a necessidade dc disciplina' o processo de 
requisição ou ces&ôo de servidores públicos municipais, de ou para qualquer órgão 
dá admin-stração federal, estadual, e dos Poderes Legislativo e Judiciário, 

DECRETA: 

Artigo 1" - Fica autorizado o Secielâno Municipal de Administração a 
efetuar os atos de disposição de servidores públicos rnuniopais da AdmmstrsçàD 
Direia e Indireta, após apreciação do Preteifo Municipal 

Artigo 2a - A solicitação de cessão ou requisição deverá ser 
expressa e fundamentada, peio titular do órgão requísriante, especificando o nome 
complete, número da matrícula, cargo ou funçào ocupada peto servidor no 
Município 

Artigo 3" - A cessão, no âmbito dá Administração Direta. Autárquica 
e Fundaponal dar-se-à sempre com ônus da remuneração para o órgào ou enbdade 
cedente, nas seguintes condições 

l - 

II- 

Pa/a O exercício de cargo em cwnissáo, 

Para desempenho de atividades inerentes ao cargo do servidor 
cedsdo 

§ 1o - Na hipótese do mc-so !. deverão ser observados os seguintes 
requisitos 

deverá constar da solicitação o cargo que será ocupado 
peto servidor requisitado; 

f 

b) anuência do titular do órgão ou entidade cedente . 

c| publicação do ato de nomeação para o cargo a ser 
exercido, que substítuTá o ato de disposição 

§2° Na hipótese do inciso II a cessão ou requisição deverá ser 
preliminarmente apreciada peto óreão ou entidade a que oertencer o servidor 
requisitado e após. enesm-nhada ao Secretario Municipal dc Administração pura 
efetuar os aíos de disposição. 

Artigo 3" A requisuçao de servidores pertencentes a órgãos rie 
outros Estados da Federação, da Administração PúWica Federal e Estadual para a 
AdrwriiStração Municipal, far-se-á somente para o exercido de cargo em comissão 
qe simtoologia igual ou superior ao cargo de Assessor, precedida da autorização 
exp-essa do Prefeito Munia pai 

Artigo 4o - A cessão de servidor pertencente ao Poder Execuuvo 
Municipal para órgão ou entidade da Administração Publica Federa! e Estadua;, dos 
Poderes Legislativo e Judiciário será precedida de autorização expressa do Prefeito 
Municipal, que estabelecerá em que condições. 

Artigo 5o - Nas cessões ou f&qulstções de servidores -.«■ a Justiça 
Efeitoral observar-se-á as disposições da Lei Federal n0 6.599, de 07 de junho rie 
1.982. 

Artigo S" É vedada a oessáo ou requisição dc servidor que esteja 
respondendo a processo administrativo disciplinar bem como aqueles que se 
encontram em processo de rescisão do contrato de trabalho 

Artigo 7" - Este Decreto enfra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. 
ESTADO DO MARANHÃO, EM IMPERATRIZ, 1o DE JANEIRO DE 1997, 176" DA 
INDEPENDÊNCIA E 109" DA REPÚBLICA., 

ILDON MARQUÇS DE SOUZA 
Prefeito 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Governo inicia 97 com 
os combustíveis mais caros 

Pois é. A partir de hoje, os combustíveis estarão mais 

caros. Os aumentos acontecem por causa das alterações 
realizadas na base de cálculo do 1CMS, aprovadas no 

último dia 13 de dezembro de 96 pelo Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária), que reúne os secretários 

estaduais da Fazenda. 

Os reajustes devem variar de estado para estado. 

O último reajuste dos combustiveis, com excessão do 
gás de cozinha, aconteceu no dia 17 de dezembro/96. 

Impacto inflacionàrio 

O aumento dos combustiveis, previsto para hoje, 

primeiro dia do ano novo, poderá fazer com que o sonho 

do Governo de fechar 96 com inflação de 10% (ou 
menos) não se concretize. 

Após o aumento dos combustíveis, aFlPE (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas) da USP, refez suas 

previsões para a taxa da inflação de dezembro. 

A previsão de "indice zero", está descartada. A taxa 

do mês poderá ficar em até 0,3%, resultando em uma 

inflação anual de 10,17% 
Fazer o que1 

M orocujcr 

% 

Poupança 

Hoje 1,37% 

Ontem 1,37% 

Fonte. BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

Ufir 

Semestral até 3 1 de dezembro de 96; 

RS R$0,8847 

Dólar 

* Paralelo RS 1,1 2 

* Turismo RS 1.06 

* Comercial RS 1.03 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F; 

RS 12.42. 

Salário Mínimo 

Dezembro/96 RS. 112.00 

Salário Família 

Dezembro/96 RS 7,66 

^ Oferecimento: REFRIGERAÇÃO SÃO 

LUIS, na Rua Aquiles Lisboa. 881, entre Paraíba 

e Pernambuco (Mercadinho) com o fone; 721- 

0788. A frente da equipe os irmãos Luís e 

Leônidas Oliveira. Tudo em peças de geladeiras, 

ar-condicionados e refrigeração em geral. 

Atendimento residencial e comercial. 

A vxÁÀ/erxwicwte&ACll 

I | churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 

Vargas, esquina d a Rua Alagoas — Centro. Fone: 

721-3565. 

Você que está aniversariando hoje, 

receba os parabéns e votos de muitas 

felidades da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

Contas vencidas 

Contas vencidas na terça-feira 31/12/96 e quarta-feira, 
01/01/97, puderam ser pagas ontem sem qualquer tipo 

de acréscimo,junto à rede bancária, que inclusive reabriu 
com muitas filas. 

Janeiro 

Começa janeiro, o primeiro mês do ano civil, com 3 1 

dias. 
Deriva o termo do latim lanuarius, de Janaus. rei 

lendário do Lácio. ao qual era dedicado este mês. 

Fraternidade 

Quarta-feira, 1° de janeiro de 1997, comemorou-se o 

Dia da Fraternidade Universal; Dia Mundial da Paz. 

Que a Paz esteja no coração de cada um de nós durante 

todo o ano que se inicia. 

Recado da Dimapi 
Representada na região pelo boa praça Eulálio Diniz 

Cavalcante, a Dimapi (Distribuidora Maranhão Piaui 

Ltda), envia votos de um Feliz Ano Novo aos amigos, 

clientes e fornecedores. Com uma mensagem especial 
também aosjornaleiros, responsáveis pelo contato direto 

com os leitores no fornecimento das publicações 

distribuídas pela Dimapi 

1 v-, 
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O hnn pr.iç.i Sílvio Macedo (na foto com então candidato 
a prefeito Ildon Marques na campanha eleitoral do ano 
passado), emia boje os votos de um Feliz Ano Novo a 
todos que acreditaram no seu projeto político. Não foi 

eleito vereador mas considera que deu um grande passo 
tanto nesse sentido como em relação a outros projetos 
(ou missões) de interesse da comínidade. Secretario- 
geral do PMDB, (sigla pela qual foi eleito o prefeito 
Ildon Marques), e gerente do Advance Hotel, Sílvio 

Macedo recebe também o nosso abraço. Feliz Ano Novo. 

m 
Huval 

No dia de sua morte na cadeira elétrica o 

presidiário recebe àfvisita de um padre: 

— Eu vim lhe trazer a palavra de Deus! 

E o homem: 

— Pois perdeu sua viagem, daqui a pouco estarei 

falando com ele pessoalmente! 

(Playboy/Fev/94). 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE. 

Hospital Santa Izabel; PEDIATRIA; 

Hospital Santa Isabel; OBSTETRÍCIA; Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA: Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento; DROGA SQL, na Luís 

Domingues, esquina c/ a Rio Grande do Norte 

(Mercadinho). Fone: 721-6755. 

Vale o reuistro. 

Feliz Ano Novo 

A todos os companheiros e companheiras de trabalho 

que integram o Sistema TucamTs de Comunicação 

(Jornal, Rádio e TV), do superintendente Conor Farias 

ao funcionário mais humilde, desejo um Ano Novo de 

muitas realizações. 

Que todos possam concretizar em 97 o que não foi 

possível, por um motivo ou outro, realizar durante o 

ano de 96. 

Que a paz, a saúde, a harmonia e todos os benefícios 

da realização profissional e pessoal sejam uma constante 

na vida de cada um no Ano Novo que se inicia. 
Sobretudo que o amor a caridade e a fraternidade para 

com os carentes, seja uma tônica no intimo de cada um. 

Que a união familiar continue sobrepujando todos os 

impecilhos e possam viver em paz. 

Outro recado especial 

Aos leitores, assinantes, anuniantes e demais amigos, 

incluindo também nossos colegas de outros veículos de 

comunicação, fica o registro especial de um Ano Novo 

de muitas realizações na vida pessoal, profissional e 

empresarial. 

Feliz Ano Novo a todos1 

Novos prefeitos 

Em todo o País, tomaram posse na última quarta-feira 
em seus respectivos cargos. 5,507 novos prefeitos, 

eleitos nas eleições de 03 de outubro de 1 5 de novembro 

de 96 

O Maranhão ganha 81 novos municipios, cujos 
prefeitos tomam posse, começando tudo do "zero". 

Sucesso a Ildon Marques 

A coluna deseja que a administração do prefeito Ildon 
Marques seja realmente coroada de pleno sucesso, 

traduzindo-se em melhoria de vida para a população. 

Aos novos vereadores, ficam os votos de que todos 
possam colocar de lado seus interesses pessoais para se 

dedicarem um pouco mais aos interesses da comunidade. 

Ao prefeito Ildon Marques, ao vice Luís Carlos 

Noleto, aos assessores e demais funcionários, aos novos 
vereadores, ficam os votos de uma excelente 
administração e um Feliz Ano Novo para todos. 

Sucesso! 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14P0 

IMPERATRIZ m c 1478, Centro. Cx. Postal, 
Tjmoção em prtpel repórter (r-.od. 400) R$ 6,00 
#ma} papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

J 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA iii 

Clinica Lab. e Pet Shcp- 

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

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
URMV/TO - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Portuguesa vence e é bi-campeã 

Campeonato Municipal de Senador La Rocque foi decidido no último domingo 

O II Campeonato de 
Mucuíba (Senador I,a Rocque), 
teve sua decisão no último 
domingo. Pela segunda vez a 
equipe Lusa chegou nas finais 
da competição. Em 1995 o time 
foi campeão de forma 
brilhante. Já em 1996 a 
Portuguesa começou mal, 
empatando os primeiros jogos, 
mas se equilibrou na reta final 
da competição fazendo uma 
boa campanha. O empate em 1 
a 1 com o Eletro Futebol Clube, 
de acordo com o regulamento 
da competição, levou a decisão 
do campeonato para as 
penalidades máximas. O time 
da Lusa garantiu o título após 
converter quatro das 
penalidades determinadas pela 
comissão organizadora. Cerca 
de três mil torcedores 
estiveram prestigiando a 
decisão entre Portuguesa (nos 
pênaltis) 4x2 Eletro. 

• O primeiro prefeito daquela 
cidade, Alfredo Nunes, deu o 
pontapé inicial e garantiu no 
final do jogo que o esporte terá 
seu apoio através do vice- 
prefeito Ozias Pânfilo, que será 
o secretário de Desportos e 
Ixizer do Município. 

: >í.i 
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Liga 

Esportiva 

de Mucuíba 

AlfhsJo \imos, pwfciío de Sen. In Rin quc. dru o jxmLqiéinicuü 

A liga Esportiva de 

Mucuíba devera se 

reunir ainda este mès. I 

O objetivo da reunião | 

será a filiação das 

equipes de futebol de 

Senador La Rocque e 

região. O presidente da 

Liga. vice-prefeito 

Ozias Pânfilo. está 

confiante de que 

contará com o apoio 

dos desportistas. "Nós 

iremos abrir espaço 

para todos os esportes. 

Volley, Handebol. 

Futebol. Futsal. tudo 

terá a atenção no nosso 

governo", garantiu; 

Ozias. 

Marília realiza eleições dia 06 

Terceiro colocado no Campeonato 

Amador da Primeira Divisão, o time terá nova diretoria 

O atual presidente do Manha 
Futebol Clube (foto), João 
Maurício, está se movimentando 
em torno das eleições do clube, 
que acontece na próxima 
segunda-feira. João Maurício 
permaneceu na Presidência do 
clube durante três mandatos e o 
cansaço é o principal motivo 
encontrado pelo diretor para se 
afastar da Presidência do time. 
O patrocinador, Antonio Pereira. 
(Pneus Forte), conforme 
informações de João Maurício, 
poderá ser o presidente do 
clube. 

Antonio Pereira, que 
conforme informações do 
próprio diretor, se encontra cm 
Goiânia c chegará neste final de 
semana, quando irá decidir st' 
assumirá a presidência do clube 
ou não. 
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Vários jogadores já estão se beneficiando 

Jogador de futebol ganha passe livre aos trinta anos 

Jogadores como Adílio e Andrade apoiam a idéia do rei Pele 

A resolução conhecida 
como Ivi Pelé, prevê em seu 
texto original que seriam 
beneficiados jogadores com 24 
anos, o que representaria passe 
livre em 97 para 11.674 
profissionais. Por pressão dos 
grandes clubes brasileiros, a 
resolução foi modificada c a 
idade passou para 30 anos, 
beneficiando a 1.956 atletas. 

Entre os jogadores que 
estão de posse de seus passes, 
alguns já integraram a Seleção 
Brasileira. como Luiz 
Henrique, do Fluminense, 

Tafarel, do Atlético Mineiro, 
Luizinho, do Vasco c Lira, do 
Atlético do Paraná. Também o 
jogador Ailton, responsável 
pelo gol que deu o título de 
campeão brasileiro ao Grêmio 
e desde ontem, dono do seu 
passe. O goleiro Zetti, ex-São 
Paulo, também já é dono do seu 
próprio passe. O goleiro que 
também defende a Seleção 
Brasileira, conforme 
informações fornecidas à 
imprensa, irá defender nas 
próximas temporadas a equipe 
do Santos Futebol Clube. 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Liga 
Independente 

O presidente do Moto 
Clube, José Raimundo, está 
levantando a bandeira de 
criar uma Liga Independente 
em São Luís. Conforme 
entrevistas concedidas a 
imprensa, o presidente do 
Moto pretende acabar com a 
máfia que existe dentro da 
Federação Maranhense de 
Futebol. O ex-diretor daFMF, 
Dr. Jâmenes Calado, está 
junto com o presidente do 
Moto na criação desta nova 
entidade. 

Eleição 
domingo 

da comissão provisória, os 
nomes que serão 
apresentados será de pessoas 
que estão ligadas ao esporte 
profissional e amador. 
Francismar Bahia deverá 
apresentar uma chapa, assim 
como o companheiro de 
imprensa Manoel Cecílio. 

Cavalo 
de Aço 

No Cavalo de Aço ninguém 
ainda falou sobre a 
temporada dc 1997. William 
Marinho, que comandou a 
equipe em 95/96, poderá 
comandar novamente o 
clube. Damião Benício, que 
anunciou o retorno do clube 
ao Campeonato Estadual 
desta temporada, até o 
momento não anunciou 
nenhuma contratação. Além 
de não anunciar nenhuma 
contratação, o presidente 
ainda não esteve na 
Federação para rever a 
situação do clube, que 
segundo informações do 
presidente da FMF, Alberto 
Ferreira, ainda deve à 
entidade. 

Campeonato 
Juniores 

O Campeonato Juniores 
deverá começar mesmo no 
mês de fevereiro. Uma das 
novidades na competição 
será a participação do 
Tocantins Esporte Clube. A 
garantia é do diretor de 
futebol profissional do clube. 
Justino Filho, que disse à 
reportagem que irá 
apresentar à nova diretoria o 
projeto da competição. 

No próximo domingo 
acontece na sede da Liga 
Imperalrizense de Desportos 
a eleição para Presidência do 
Tecão Maravilha. Vários 
nomes estão sendo cogitados 
para assumir a Presidência do 
clube. Conforme anunciou o 
diretor de futebol profissional 

Copa 
Regional 

A Copa Regional 
acontecerá somente no 
segundo semestre. Ao invés 
de 8 equipes, a diretoria da 
Liga, devido os pedidos de 
insenção, deverá colocar doze 
clubes. Ou s< ja. Iodas as 
equipes que participaram da 
competição no ano passado, 
mais quatro equipes. O atual 
presidente da Liga, 
desportista Antonio Alves dos 
Santos, deverá fazer nova 
eleição dia 12 de próximo. A 
primeira Copa Regional foi 
conquistada de forma 
brilhante pela equipe do 
Guarani Futebol Clube. 

Não 

Sócios 
na Liga 

F aguardado um grande 
número de sócios na sede da 
LID. A nova diretoria do Tecão 
Maravilha deverá anunciar 
ainda este mês o calendário do 
clube para a temporada de 97. 
Como a eleição será domingo, 
na próxima semana os 
dirigentes deverão ir até a 
FMF para tratar de assuntos 
relacionados ao Campeonato 
Maranhense de 1997. 

compareceu 
A equipe da Sociedade 

Esportiva Janduí não 
compareceu a campo na tarde 
da última quarta-feira. A 
partida, que estava marcada 
para as 14h()(), reuniu um 
grande número de 
torcedores, que esperavam 
ver pela primeira vez a 
categoria Dente de Leite da 
escolinha. O América Futebol 
Clube, do bairro Juçara, foi a 
campo e aguardou a 
Sociedade Esportiva Janduí 
at é as 16h0(). Vários jogadores 
da Escolinha de Futebol 
estiveram no Estádio 
Cafelcirão c devido a falta de 
material, nau entraram em 
campo. 

Ajuventus 
enzT-ra 

A Ajuventus Futebol 
Clube, após o jogo de entrega 
de faixas, encerrou suas 
atividades em 19%. O técnico 
Mauro, bastante satisfeito 
com a conquista do título da 
temporada, garantiu à 
reportagem na tarde da última 
segunda-feira, que o clube 
voltará com força total em 
1997 e que a maioria dos 
jogadores irão permanecer no 
clube. O centroavante Mano, 
uma das grandes revelações 
de 96. também ê aguardado 
com muita expectativa. 
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Na Avenida Gefúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Condieionador de ar ELCIN 
10.000 Btus, Mod ELF-10000 

R$S8S,OOà vista ou 30X 

R$ ,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 131,00 

iH»6 

B" 

iES™ COMPRE 

UM COND. DE AR 

E GANHE UM GUARDA-SOL 

Vem Venha ver! 

0] Electrolux 

c 

PROSDOCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
256 LTS,ModR26 
rs448,00 

à vista ou 30X 

R$ 

2 vista ou juji 

39„ 

por tnes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 99,00 

£L6IN 

y; 

5 :B*Standart 
f jm *C/Gabinete 
m mod 8-3/750 

Maq, de Cosi ELGIN 

RS 178,000 vista ou 30X 

R$ 75 ,80 por mês SEM ENTRADA 

eu 4 cheques de R$ 44,50 
sem juros 

Tanquinho 
COLORMAQ 

RS f f 8, OO 
à vista ou 

IO 30XR$ ,50 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 26,40 

; ES4/MLTECs 

• Fogão E5MALTEC CANOA 
' 4Bocas ,Mod 3480 
• * Tampa de pintada em esmalte 
. * Mesa esmalte 
. * Garantia de 1 ano 

RS / tS,00 
à vista ou 

10 30XR$ ,00 

. por mês SEM ENTRADA 
• ou 5 cheques de R 

f 

m 

25 70 

GARANTIA ATE 

03/JAN/2000 

,oo 30XR$ 

TV TOSHIBA 20" 

RS 39S,oo 
à vista ou 

35 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 88,50 

iSEMP TOSHIBA; 
A EMPRESA 

DO ANO 

*ModTV 2080E 
*20 Polegadas 
*Em Cores 
*Controle Remoto 
* Sleep Timer 
* Sintonia Fina 
* Memorização de 
Canais 

á 

Conhecer a Nossa ioya no 

TIMBÊRA SHOPPING 

_ _ _ ^ _ Marcador para 

CALOI *Pulsação ^Calorias 
^Distância 

^Velocidade 

mamm. 

Bicicleta p/GINÁSTICA 
CALOICICLE ELETRONIC 

,$298,00 
à vista ou 30X 

R$ 26» 

por mês SEM ENTRADA 
ou 4 cheques de 

R$ 74,50 
^ sem juros 

CIN-RÂ 

da 

Mod TCMII 

Controle remoto 
!om relógio 
3 Tipos de desligamento automático 
jarantia de 3 anos 

TV CINERAL 14" 

RS 899,000 vista ou 30X 

V/P,60 por mês SEM ENTRADA . 

ou 5 cheques de R$ 67,00 

Controle Remoto 
Duplo Deck 
AM/FM 

Mod. AS425 

PHILIPS 

Conj. de Som PHILIPS 

RS 32S,oo à vista ou 

30XR$ 29 ,00 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 72,80 

monar 

*18 marchas 
* Cambio 
Shimano 
*Aro26 üiNíhUl 

Bicicleta MONARK 

RS l59,OOà vista ou 30X 

R$ 14 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 4 cheques de R$ 39,75 
sem juros 

MallorY 

Ventilador 
MALLORY 

30 cm Luxo Plus 

RS 33,90 
à vista ou avmc 

3 30XR$ "90,00 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 

de R$ 7,60 

Marcador para 
*Velocídade 

^Distância 
*Tempo 

*Cale lonas 

A 

Esteira p/Cinastica CALO! 

RS 379,OOà vista ou 30X 

24 R$ 0a por mêsSEM ENTRADA 

ou 4 cheques de R$ 69,75 
sem juros 

Ofertas válidas até 04/01/97 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque 5X (1+4), juros de 6% a.m.Plano 30X (0+30), juros de 8% a.m. Planas parcelados com «iijem 
entrada, pagamento de 30 em 30 dias. CMF/Nüson. 

ÍÊÒAL 

m 
w 

t t 

Internet: http://www. intermaf.com. br.liliani 
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Acidente deixa três mortos na BR-010 

Gerente da Comercial Norte morre em acidente que envolveu dois veículos no Ribeirãozinho 

Uma colisão envolvendo a 
Camioneta D-20 de placas 
HOQ-5148 — Imperatriz, 
conduzida pelo gerente da 
Comercial Narte, José de 
Souza Coelho (Hosano), 
colidiu-se com o veículo Fiat 
Tempra, de placas HOU-2171 
— Imperatriz, que vinha no 
sentido Brasília/Imperatriz, 
conduzido pelo médico 
Fahiano Niemeyer. O acidente 
ocorreu por volta das 
14h30min da última quarta- 
feira. No veículo Tempra 
viajavam além do médico, sua 
esposa Benedita Niemeyer e 
um filho menor. Na camioneta 
D-20 viajava somente o gerente 
da loja, José de Souza Coelho 
(Hosano), como era conhecido 
pelos funcionários da loja e 
pelos amigos. 

Conforme as primeiras 
informações colhidas junto a 
Polícia Rodoviária Federal, o 
veículo Tempra viajava 
normalmente pela Belém/ 
Brasília. O médico Fahiano e 
família vinham da cidade de 
Estreito, onde tinham ido 
visitar parentes. Informações 
dão conta de que o motorista 
da D-20, José de Souza, estava 
em uma festa de 
confraternização, onde 
estavam reunidos todos os 
funcionários do grupo e a 

m w* im 

r 

Dr. Francisco Alves, titular da DAT, enviou equipe ao local 

direção da empresa, festa esta 
que estava sendo realizada em 
um clube no Ribeirãozinho. Em 
determinado momento, 
Hosano (gerente da loja) 
deixou o local conduzindo o pai 
do proprietário do grupo de 
lojas de confecções e veio 
deixá-lo em Imperatriz. No 

retorno, de acordo com as 
proporções do acidente, 
Hosano entrou na estrada que 
liga a BR-010 com a cidade de 
Montes Altos e ao retornar 
novamente "a pista para 
reencontrar os companheiros 
de trabalho, ele colidiu-se com 
o Tempra. 

• Colisão 

A esposa do médico 

Fabiano, Benedita 

Niemeyer. e o filho, 

viajavam no banco do 

passageiro e 

receberam todo o 

impacto da colisão. Os 

dois já chegaram ao 

Hospital de Plantão 

sem vida. 0 medico 
foi internado com 

fratura do pé e na 

mão, no Hospital São 

Rafael. O Tempra 

ficou totalmente ' : 

destruído. A 

Camioneta também 

ficou toda danificada. 

A alavanca da marcha 

sacou fora, assim 

como a caixa de 

marchas. Hosano, 

mesmo sendo 

conduzido ao hospital, 

não resistiu a forte 

pancada na cabeça e 

faleceu. 

Vigilante é morto no Jd. São Luís 

Elemento usou a própria arma do 

vigia para cometer o crime na madrugada dè ontem 

Mais um crime com 
características de latrocínio 
foi registrado na Delegacia 
do Primeiro Distrito. O 
vigilante Alderico Ximenes 
de Aragão, maranhense, 
casado, 36 anos de idade, 
residente na Rua Santos 
Dumont, foi surpreendido 
na madrugada da última 
quarta-feira, quando se 
encontrava no interior da 
residência do Dr. Hélio, no 
Jardim São Luís. Alderico 
estava desempregado a 
cerca de três meses. Sua 

esposa, que trabalha para o 
médico, lhe indicou para a 
família, que pretendia viajar 
mas não tinha ninguém de 
confiança para deixar na 
casa. Alderico, que estava 
com dificuldades para 
arranjar emprego, aceitou a 
proposta e assumiu a 
responsabilidade de vigiar a 
residência durante quinze 
dias. 

Na quarta-feira, a vítima 
estava completando treze 
dias de trabalho. A chegada 
do proprietário da residência 
estava prevista {Jara hoje 
(sexta-feira). Os vigilantes 

-que trabalham nas 
imediações da residência 

mmm. 
ÜB 

\ 

Dr. Israel, do Primeiro Distrito, irá levar o caso ao 
conhecimento do delegado Vandir Júnior 

onde Alderico estava à reportagem que o fato 
prestando serviço, disseram ocorreu por volta das 02h00 

da madrugada. O elemento 
entrou na residência pela 
porta da frente. 

A polícia acredita que a 
vítima tenha esquecido de 
trancar a porta. Ele foi 
morto quando dormia em 
cima de uma cama no 
interior da casa. 0 
assassino usou a própria 
arma do vigilante para 
cometer o delito. Após 
disparar um firo em 
Alderico, o elemento usou 
uma faca para furar na altura 
da garganta às 
proximidades onde a bala se 
alojou. 

Após o crime, o elemento 
desapareceu tomando rumo 
ignorado, levando consigo as 
duas armas utilizadas para 
cometer o assassinato. O 
corpo foi levado para a 
Funerária Pax Imperatriz, 
onde foi aprontado e liberado 
para a família. 

Até o fechamento desta 
edição, a Polícia Civil não 
tinha nenhuma pista com 
relação ao assassino. O 
delegado Israel, do Primeiro 
Distrito, levou o caso ao 
conhecimento da Delegacia 
de Homicídio, onde o titular 
é o delegado Vandir Júnior. 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Arrombamento 
Cícero Batista Feitosa, 

cearense, casado, 38 anos de 
idade, residente na Rua Santa 
Rita, nQ 258, bairro Santa Rita, 
esteve na Depol comunicando 
que na madrugada de ontem, 
elementos desconhecidos 
destelharam a sua residência, 
de onde levaram os seguintes 
objetos: um televisor a cores 
de 14 polegadas e um 
gravador, de propriedade do 
senhor José Vanderlei Santos 
Costa. 0 caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Assalto 
Marineth de Oliveira 

Ferreira, maranhense, 
casada, 32 anos de idade, do 
lar, residente na Rua Díguna, 
nü 08, no Parque Morada do 
Sol. esteve na Depol para 
comunicar que na manhã de 
31 de dezembro último, por 
volta das IGhOO, quando 
passeava com sua filha 
menor, de dez anos de idade, 
das iniciais C.O.F, ao chegar 
nas proximidades da Super 
Quadra 602, um elemento 
desconhecido que estava 
armado com um faca, 
abordou a garotinha, que 
vinha ao lado de sua mãe com 
uma bicicleta de marca Caloi 
Ceei Plus, cor lilás, n9 04966 
OFC, furtando a bicicleta. 
Após praticar o assalto, o 
elemento tomou rumo 
ignorado. 

Agressão física 
Francimara da Silva 

Pereira, maranhense, casada, 
com 22 anos de idade, filha de 
Antonio Pereira e Zenaide 
Matos da Silva, residente na 
Rua Ubirajara, n9 1.775, no 
Bacuri, comunicou na 
Delegacia de Polícia que por 
volta das 19hü0 da última 
segunda-feira, o seu esposo 
de nome Edivaldo da Silva 
Miranda lhe agrediu 

mm. 

fisicamente e ainda a proibiu 
de entrar na sua própria casa. 

Arrombamento 
Maria Celeste Araújo, 

baiana, solteira, cabeleireira, 
28 anos de idade, filha de 
Luzia Sousa Araújo, residente 
na Avenida 03, quadra 10, 
casa 04, Conjunto Vitória, 
compareceu na Depol para 
comunicar que por volta das 
19h00 teve a sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos, que levaram 
do interior da residência, um 
televisor de 14 polegadas 
marca Philips a cores, com 
controle remoto e outros 
objetos de pequenos valores. 

• 
Espancamento 

Ivanilde Elias Almeida, 
maranhense, casada, 23 anos 
de idade, doméstica, natural 
de João Lisboa, filha' de 
Evanilde Elias Almeida e 
Raimundo Francisco de 
Almeida, residente na Rua 
Carolina, n9 301, Vila 
Cafeteira, também esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que foi espancada 
pelo ex-marido. Conforme a 
queixosa, o motivo do 
espancamento foi devido a 
cobrança da pensão 
alimentícia dos filhos do 
casal, que convivem com a 
comunicante. O ex-esposo 
disse a Ivanilde que se ela 
retornasse ao local, iria matá- 
la. 

Perda de documentos 
O senhor João Alves da 

Silva, maranhense, casado, 
com 40 anos de idade, 
residente na Rua João Lisboa, 
n0 1234, comunicou na 
delegacia que perdeu uma 
bolsa contendo todos os seus 
documentos pessoais, sendo: 
CPF, Carteira de Identidade 
Civil, Certificado de 
Reservista e Carteira de 
trabalho c Previdência Social. 
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Edição Especial de Ano Novo 

Carteia 

R$ 4,00 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

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

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

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

lg Batida: 1 Mobilete - 23 Batida: 1 

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

Automóvel Mil 


