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Amsul realiza eleição hoje na 

Câmara de Vereadores de Imperatriz 

A eleição para escolher a nova 
direção da Associação dos 
Municípios do Sul do Maranhão 
- Amsul, será realizada hoje na 
Câmara Municiixil de Imperatriz. 
No entanto, existe apenas uma 
chapa concorrendo e que deverá 
aclamar o prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino como novo 
presidente da entidade 
representativa dos municípios do 
Sul do Maranhão. Existe um 
conceito muito forte em torno do 
nome de Sálvio Dino para presidir 
a entidade, baseada no seu acesso 
fácil ao Palácio do Governo e o 

"livre Iránsito entre os políticos 
influentes do Maranhão, o que 
vem tornando sua eleição uma 
espécie de barbada dentro da 
entidade. No entanto, esse 
quadro tão favorável ao prefeito 
de João I isboa j xxle mudar já que 

J o prefeito de Açailândia, 
Dqusdedith Sampaio vem 
apresentando disposição de 
apresentar candidatura ainda 
hoje, à Presidência cia Amsul. e 
disputar o pleito com Sálvio Dino. 
A chapa de Sálvio Dino carrega 
a maioria dos prefeitos dos 
municípios da Região Tocantina. 
Página 4C. 

O renomado exotérico 
Prof9 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1 C. 
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Dólar Comercial 
Compra R$ 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda. R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda  R$ 12.5: 

1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir (até dezembro) 
Valor  — R$ 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro R$ 112,00 
Salário Família 
Valor   RS 7.66 
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Partidos já 

IIT 

eleições de 98 

Mesii OUVO 
mvno< í % os 
partidos já discutem alguns 
assuntu> sobre au (feições 
de 98. O PA 11 iK>r 
exemple.uemes 
de teny Ribeiro o Kefôoít 
Cãstiiho como fortes 
candidatos a umt? vaga 
eletiva íK-ks ^SDB 
ngua ia; o 

o grande báer do PSDB íio 
MãtãhMo, sd vol se 
posicionar depds que Davi 
Alves Silva acertar ou são 
com Cafeteira, Páginta 3A, 

Sálvio Dino é candidato único mas, Deusdedith Sampaio pode apresentar candidatura na hora da votação 

Menores de 18 

proibidos das 12h 

A Juíza Luzia Madeiro 
Ncpomuceno está baixando 
uma portaria simplesmente 
proibindo a permanência de 
menores de 18 anos nas ruas ou 
clubes após a meia noite, 
mesmo acompanhado dos pais. 
Essa medida está sendo 
encarada pelos presidentes de 
clubes e promotores do 
carnaval de Imperatriz como 
arbitrária e abuso de poder, pela 
juíza que. nem mesmo discutiu 
a questão com os interessados. 
Página 3C. 

Governadora quer demitir 

500 servidores do BEM 

Legislativo 

ilililliT# 
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Oposição pode 

eleger um líder 

O assunto ainda não está 
sendo discutido pela bancada 
de oposição dentro do 
Legislativo, mas já existe a 
proposta para que a bncada 
oposicionista tenha um líder 
na Câmara, a exemplo do que 
açonlece com a situação que 

elegeu Arnaldo Alencar como 
líder da bancada governista. 
Joel Costa ainda não foi 
consultado oficialmente, mas 
seu nome,es tá cotado para a 
função e ele adiantou que 
analisa com carinho a 
proposta. Página 3A. 

O BEM pode piorar ainda mais o atendimento com a demissão de 500 funcionários 

POLÍTICA 

Imperatriz pode ter 
candidato ao Senado em 

98 Página 4B 

Atendendo à sua medida de 
enxugamento da máquina 
estatal, a governadora Roseana 
Sarney está determinando a 
imediata demissão de pelo 
menos SOO funcionários do 
Banco do Estado do Maranhão 
- BEM. Acontece que tal 
medida, se empregada como 
pretendida, pode decretar a 
falência da instituição 
econômica, causando um 

CIDADE 

Vigilantes da Vicol 

em greve 
Página 4C 

colapso, principalmente do 
atendimento ao público, já que 
os bancários suspeitam de uma 
intenção excusa nessa medida, 
que seria sacrificar o banco 
para ser levado à privatização. 
Existe uma diferença 
considerável entre sindicalistas 
bancários e Governo do Estado 
sobre a política econômica 
empregada na manutenção do 
Banco do Estado do Maranhão, 

SOCIAL 

que não vem atendendo nem 
aos clientes, com altas somas 
para abertura de contas 
correntes, nem aos 
funcionários, com tal 
disposição demissionária. Mas 
serve, segundo o Sindicato, às 
intenções governistas de piorar 
ainda mais o quadro social 
instalado no Estado com nova 
onda de desemprego. Página 
2C. 

■ Reforma Administrativa 

Votação fica para 

a semana que vem 

Izídio adiantou que devido ao 
fato das dependências do 
Legislativo estarem cedidas 
para a eleição da Amsul, e o 
atraso nos trabalhos do 
relator André Paulino, 
forçaram a ida da votação 
para semana que vem. 
Página 3A. 

O atraso na entrega do 
relatório da Comissão de 
Orçamento, prevista para 
acontecer nessa sexta-feira 
até o meio dia, já fez com que 
a direção da Câmara adiasse 
a votação definitiva da matéria 
para a segunda-feira. O 
presidente da Câmara Valmir 

■ Saúde 

Médicos podem se descredenciar do SUS 

O presidente do conselho Regional de Medicina do 
Maranhão, Abdon Murad, está propondo o total 
descredenciamento dos médicos do Sistema Único de Saúde 
-SUS. Caso isso venha a acontecer a saúde, que no Maranhão 
está na UTI, poderá ser dado o atestado de óbito. O argumento 
para o descredenciamento são os dois reais por consulta pagos 
pelo governo, enquanto o atendimento particular sai a sessenta 
reais. Página 2C. 

a tmmmtAL 

O retorno para o Loteria da CEF 

carnaval da terrinha faturam 1,7 bi 
Página 2B f Página 46 

Tecâo faz amistoso Cliente lesado pela 

para pagar FMF loja 
Página 6A Páginr i 
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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 
fed eração. 

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

Creio que não 
seria tão difícil 
para o governador 
melhorar as 
c o n d i ç õ e s d e 
nossas rodovias, 
que estão 
praticamente 
inlrafegáveis, e até 
o término do 
inverno estarão 
intrafegáveis, e 
para sair da cidade 
só mesmo em 
carros pesados e 
ainda c o r r e n d o o 
risco de ficar no 
meio da estrada ou 
até capotar. 

José da Conceição 
Augustinópolis - TO 

Sr Editor: 
Estou preocupado 

com os rumos que 
estão t o m a n d o o s 
caminhos da 
política 
i m p e r a l r i z e n s e , 
muitos vereadores 
eleitos já começam 
a se preocupar com 
o jabá que vai rolar 
nos bastidores da 
Câmara Municipal 
d e Imperatriz a 
partir d e primeiro 
de janeiro. Mas 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 
Bairro do Imigrante 

A mãe revelada (FINAL) 

Permanece uma questão: a Virgem Maria pode ou 

não ser vista pelos mortais comuns? 

Papéis sexuais - Mais 
que isso, é também Nossa 
Senhora do Pérpetuo 
Socorro, pois açode órfãos, 
solitários, mal-amados e 
padres - que não têm 
mulher. A feminista 
americana E.C. 
McLaughlin vê na 
idealização de Maria "o 
foco de projeções ilusórias 
da imaginação sexual de 
clérigos solteirões". Sabe- 
se que "visões" costumam 
ser freqüentes em homens 
em mulheres que não têm 
relações carnais com o 
sexo oposto. No caso dos 
homens, Maria assumiria 
em suas vidas o papel do 
feminino inacessível, o 
eterno feminino, capaz de 
substituir todas as 
mulheres concretas. "Não 
seria a mariologia um 
reforço à fantasia 
masculina que vê na 
pecadora, e nào a pessoas 
humana feminina?", 
interroga-se o padre 
Taborda, para quem essa 
sublimação "pode ser sinal 
de desprezo, mesmo que 
sub-reptício, a todas as 
mulheres". 

De volta ao reino dos 
homens, permanece uma 
questão: a Virgem Maria 
pode ou não ser vista pelos 
mortais comuns? Para os 
crentes, é apenas uma 
questão de fé. Para os 
videntes, é uma questão 
ociosa. Diz o teólogo 
Clodovis Boff: "Eles são 
arrebatados e subjugados 
pela força e evidencia da 
própria aparição. Para o 
crente, que o divino 
apareça nào é absurdo". 
Que só apareça na caatinga 
ou em morros do interior 
para gente humilde (nunca 
"na porta da General 
Motors, criticando o 
neoliberalismo", nas 
palavras do escritor 
dominicano Frei Betto) 
também não. Bispos e 
teólogos, gente "culta", são 
sentidos na Igreja como 
figuras do poder e não do 
carisma, da instituição e da 
lei e nào da vida ou da 
liberdade de criação. Pelo 
mesmo motivo, Ela é muito 
mais vista que Seu Filho. "A 
ligura masculina 

mm 

Fiéis cm São Sehnstião (RJ): 

representa algo oficial", 
comenta o padre Pedro 
Iwsshita, professor de 
Teologia Dogmática em 
São Paulo. "Jesus Cristo 
era comparado aos reis na 
Idade Média, quer dizer, 
era inacessível. No 
sentimento popular, Maria 
está mais próxima, é 
maternal e carinhosa". As 
"mensagens" das 
aparições, portanto, se 
ligam à prática e não à 
doutrina. Por isso o poder 
religioso se opõe ou ignora 
os videntes. 

Durante dez séculos 
catalogaram-se no Vaticano 
cerca de 21 000 aparições 
de santos. Cerca de 200 
mereceram exame. 
"Apenas catorze, nos 
últimos sessenta anos, 
foram reconhecidos como 
autênticas", informa o 
padre Fernando 
Altemeyer, assessor de 
comunicação da 
arquidiocese de São Paulo. 

apenas uma questão de fé 

"Uma vez cheguei a 
pegar na mão Dela, como 
poderia agora pegar na 
sua", conta Eurípedes no 
salão da casa que acabou de 
construir, misto de ateliê 
(ele pinta) c loja onde se 
vendem livros, Terços, 
artesanato e camisetas com 
a imagem de Maria, a 20 
reais cada. "Não quero sair 
daqui nunca mais", diz ele, 
embora saiba que a Mãe de 
Deus lhe aparecerá pela 
última vez no dia 12 de 
maio de 1999. Nesse dia 
Ela lhe revelará o terceiro 
e último segrego de 
Fátima, que só os papas 
conhecem e que de tão 
terrível já provocou 
desmaio em pelo menos 
um deles, Paulo VI. 
Enquanto espera, o 
vidente laz planos para 
ajudar a pobre São 
Sebastião. Quer dar 
emprego ao povo num 
novo empreendimento, 
uma fábrica de vassouras. 
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Repeteco 

Valeu a pena repetir 
sobre o abandono em 
que se e ncontra o 
viaduto do 
entroncamento, pois a 
repetição acabou 
alcançando a 
sensibilidade do 
secretário J a i r o de 
Oliveira, que promete 
recuperar e melhorar o 
uso daquele " c a r t à o 
postal" de Imperatriz. 

Expectativas 

A governadora 
R o s e a n a S a r n e y já 
publicou o edital de 
co n corrência pública 
para a construção de 
uma escola — ou será 
mais de uma? — em 
Imperatriz, mas até 
agora não comunicou a 
ninguém que escola é 
essa ou onde será 
localizada. 

Sintoma 

Pelo descaso que a 
governadora tem 
demonstrado em relação 
a Imperatriz, o sintoma 
é de que se trata de mais 
uma obra "fantasma", 
daqueles que só existem 
no papel, sobretudo 
porque envolve muito 
dinheiro, inclusive do 
exterior — B a n c o 
Mundial. 

Lagoa 

A cada chuva aumenta 
de tamanho a lagoa 
existente no cruzamento 
da Av. Pedro Neiva de 
Santana com a Rua da 
Assembléia, principal 
via de acesso da Vila 
Redenção I. Se 
continuar chovendo na 
cidade, os moradores do 
setor serão obrigados a 
comprar carros 
anfíbios. 

Candidatura 

Sem determinar um 
objetivo, vários carros 

de Imperatriz exibem 
um adesivo "Fernando 
Antunes 98". A 
conclusão mais lógica é 
que o empresário 
poderá candidatar-se a 
deputado federal, o que 
certamente valorizaria e 
muito a classe política 
local. Fernando Antunes 
é um bom nome. 

Lazer 

O Clube Recreativo 
Tocantins, continua 
sendo uma das melhores 
alternativas de lazer em 
Imperatriz. A sua sede 
campestre é completa e 
oferece aos sócios toda a 
c o m o dida d e 
indispensável a um 
salutar fim de semana em 
família. 

Pergunta 

Vários segmentos da 
sociedade imperatrizense 
estão perguntando ao 
deputado federal Davi Alves 
Silva, para quando estão 
marcadas as obras de 
duplicação da BR 010 ligando 
Imperatriz a Açailândia? 

Pirataria 

Jornal Folha de São 
P a u 1 o d e n u n cia q u e 
políticos estão 
transformando as rádios 
comunitárias em 
instrumentos de pirataria 
politiqueira. O primeiro 
nome denunciado pelo 
jornal Folha de São 
Paulo, infelizmente, é de 
um senador do 
Maranhão, que só 
aparece em momentos 
críticos como esse. O 
denunciado pelo jornal é 
Francisco Scorcio, do 
grupo sarneysta. 

Para meditação 

"Mas Jesus respondeu: 
Não lhe proibais; porque 
ninguém há de que faça 
milagre em seu nome e logo 
possa falar mal de mim. 
Pois quem não é contra nós, 
por nós." (MC 9-159.40) 

O Jornal Capital recebe noticiários da Agência Estado e Voz da América 
Os artigos e notas assinadas nas Colunas, bem como os ensaios publicados, não refletem 

necessariamente a opinião do Jornal 
Cartas para a Redação devem ser postadas para o endereço contido neste expedi- 

ente, ao Jornal Capital é facultado o direito de publicá-las de forma resumida. 
Fotos e matérias enviadas não serão devolvidas, mesmo que não publicadas 
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Polícia Militar 19(1 
Delegacia de Plantãn     722-1287 
Corpo de Bombeiros     icn 
Hospital de Plantão (Geral) Alvorada 
Hospital de Plantão (Pediatria)  Mater Clínica 
Aeropnrtn —  721-0662 
Estação de Trem 723-2260 
Hemnmar   722-2737 
Tropíqás   721-4626 
Para gás 721-1795 
Alcóolicos AnômmnQ 721-7711 
Prefeitura Municipal _ 722-174R 
Câmara Municipal 723-1652 
Fórum Hnerique de La Roque ..   721-0404 
Disque Roi na Moifa   — 722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Caema 722-2505 
Correios. 721-0136 
Receita Federal   721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Pelícia Federal 722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 
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■ Eleições 98 

Mesmo cedo, partidos já têm propost 

PMDB já tem nomes para 98 e o PSDB aguarda o desenrolar de Davi Alves Silva na política reigonal 

Côncovo & 

Convexo 

m * 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
750 dias. Será que até a 

próxima campanha ao 
governo do estado as obras 
que a senhora prometeu para 
a Região Tocantina serão 
construídas excelência? 

Isenção do Babaçu 
A isenção não traria 

nenhum prejuízo para as 
empresas desde que 
realmente abrissem mão da 
parte correspondente ao 
imposto, mas não estão 
agindo bem assim. 

Algumas indústrias 
continuam inserindo na nota 
fiscal a incidência do ICMS, 
mas os compradores estão 
recusando os valores 
apresentados, ou seja: 
querem o desconto do 
imposto que não existe mais. 

Diversos compradores de 
São Paulo, por exemplo, já 
anunciaram a possibilidade de 
descredenciamento daqueles 
que continuarem imbutindo 
em seus preços taxas que não 
são obrigados a recolher. 

Bem enxuto 
O Banco do Estado do 

Maranhão caiu na real e vai a 
partir de agora reduzir o 
número de agências, a fim de 
poder se adequar aos tempos 
modernos da economia 
brasileira. 

O presidente Afonso Celso 
Pantoja garante, no entanto, 
que não haverá perda na 
qualidade dos serviços; pelo 
contrário. Segundo ele, o 
BEM vai se tornar mais ágil 
e contará com o apoio das 
prefeituras para fazer 
funcionar postos em todas as 
regiões. 

Resta saber se com o plano 
de incentivo às demissões 
voluntárias, o BEM não 
perderá o melhor do seu 
quadro de pessoal, comovem 
acontecendo nas demais 
repartições que ocorrem a 
esse expediente. 

Sindicatos tentam 
convencer prefeitos a 

aderir ao Simples 
Lideranças sindicais e 

empresariais anunciaram 
terça-feira que iniciarão uma 
campanha em todo o País 
para convencer prefeituras e 
governos estaduais a 
aderirem ao Sistema 
Integrado de Pagamento dos 
Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte 
(Simples). Nenhum Estado 
ou município aderiu 
formalmente até agora ao 
Simples. Por isso, a idéia é 
criar um movimento 
vinculando o sucesso do 
Simples ã geração de 

emprego, chamada 
"Emprego é Simples". 

Exigência do BC 
inviabiliza bancos fora 

do Brasil 
Os bancos brasileiros 

poderão enfrentar 
dificuldades para abrir 
agências no exterior e, até 
mesmo, sofrer perda de 
patrimônio líquido se não 
obtiverem, para as agências 
já instaladas, declaração da 
autoridade monetária 
estrangeira garantido o 
acesso de informações ao 
Banco Central do Brasil, para 
fins de fiscalização . O alerta 
é da Associação Brasileira de 
Bancos Comerciais e 
Múltiplos (AABBC), que 
pediu e não obteve do Banco 
Central, prorrogação do 
prazo previsto para a 
obtenção da autorização 
2302, do Conselho Monetário 
Nacional. A resolução do 
CMN, de 25 de julho do ano 
passado, dava prazo até 31 de 
dezembro para os bancos 
obterem esse documento. 

Lobão denuncia no 
Senado discriminação 

ao Nordeste 
O senador Edison Lobão 

se pronunciou ontem no 
Senado contra as 
discriminações ao Nordeste, 
destacando que, apesar de 
todas as perspectivas 
favoráveis, a região continua a 
ser relegada a segundo plano. 
"O Nordeste não reivindica 
subsídios ou privilégios, mas 
sim igualdade de 
oportunidades de acesso a 
fatores que foram a base do 
crescimento das regiões mais 
desenvolvidas do país, 
asseverou Lobão. 

Prefeito de São Luís 
pede socorro 

O prefeito de São Luís, 
Jackson Digo, em reunião com 
lideranças empresariais, disse 
que está perplexo com o caos 
generalizado em que se 
encontra o município e, 
solicitou o apoio e contribuição 
da categoria para tirar São Luís 
dessa situação caótica em que 
se encontra. Pediu paciência do 
empresariado para com os 
servidores que estão hoje com 
prestações atrasadas no 
comércio. As lideranças 
empresariais que participaram 
da reunião levaram sugestões 
ao prefeito e entre elas, foi 
acatada a proposta de ser pago 
o salário dos servidores, 
referente ao mês de janeiro, 
dentro do próprio mês e 
dividir as folhas de 
novembro, dezembro e 
décimo terceiro em, no 
máximo, seis parcelas. 

O que tem a ver Davi Alves 
Silva com o PSDB? Tem 
Cafeteira. Esse é o grande 
dilema que Sebastião Madeira 
terá que resolver para definir 
os rumos do seu grupo e do 
PSDB no Maranhão. 

Existe a possibilidade, e 
alguns setores da imprensa 
acreditam piamente na 

concretização desse acordo, 
de uma coligação de apoio ao 
Senador Epitácio Cafeteira, 
quê deverá concorrer 
novamente ao Governo do 
Estado em 98( com a 
participação do PPB, de Davi 
Alves Silva. Dentro dessa nova 
configuração, o Deputado 
Federal Sebastião Madeira se 

sente impedido de definir, de 
uma vez, a estratégia para as 
eleições de 98, mesmo porque 
essa tática antecipada não deu 
bons frutos na eleição 
municipal do ano passado. Ele 
ficará no aguardo de uma 
definição entre Davi e Cafeteira 
para decidir o que fazer. 

O acordo, que poderá ser 

selado entre Davi e Cafeteira 
também poderá trazer a 
condicional restritiva da 
Região Tocantina, ou seja, 
Davi sobe no palanque de 
Cafeteira em todo o estado, 
menos em Imperatriz e região, 
onde Madeira tem atuação 
marcante. Resta saber se essa 
condição agrada a Davi. 

Remy e Castilho no filme do PMDB 

Rcmy Ribeiro e Nelson 
Castilho são dois nomes que 
estão sendo viabilizados para 
98. com apoio do PMDB 
regional. O partido acredita 
no bom desempenho de 
ambos, que já tem uma 
experiência política 
comprovada e unia grande 
penetração nã região, 
garantindo um resultado 
favorável se somado a um 
partido que carrega a estirjie 
de um PMDB, o maior 

■ Joel Costa 

partido do Pais. 
Um peso considerável sem 

dúvida. Mas, no entanto, outros 
nomes poderão ser sondados 
para também disputarem ai 
eleição em 98. Os cargos a que 
estarão pleiteando ainda está 
condicionado à definição de 
João Alberto, que ainda não se 
sabe se saí para 0 Senado, para 
a Câmara Federal ou até: 
mesmo, por que não, para o 
Governo do Estado. 

Dentro desse prisma, ainda 

é cedo para que João Alberto 
tome uma decisão até porque 
aposta-se na reeleição de 
Roseana Sarney que. com a 
aprovação da reeleição em 
Brasília, tentará se manter no 
cargo. Mas, dentro do PMDB 
de Imperatriz, encontra-se um 
bom trânsito e uma aceitação 
bastante razoável desses 
nomes. 

O nome de Luis Carlos; 
Noleto também é ventilado 
com bastante freqüência para: 

98. e até mesmo íldon 
Marques pode ser sondado 
para formar chapa para o 
Governo do Estado. Nesse 
sentido tudo pode ser 
encarado ainda como; 
especulação; no entanto; 
existe «ma razoável chance 
de que se concretize dentro 
das intenções, que nào são 
especulações, mas 
possibilidades que vão buscar 
viabilidade ao longo do tempo 
que ainda resta até 98. 

Oposição pode ter um líder 

Existe a proposta, mas o grupo "Coerência 

Parlamentar" ainda não sentou para discutir o assunto 

Segundo membro do grupo 

IIIp? 

dos oito, que faz um 
"questionamento político" ao 
Governo Municipal, já que 
recusa o rótulo de oposição, está 
Itensando seriamente em eleger 
um líder da bancada na Câmara. 

Nesse início de trabalho, 
extraordinário, ouviu-se mais as 
vozes de Simplício Zuza Neto, 
na questão interrogativa, e de 
André Paulino, dentro do 
quadro político. São 

questionamentos que 
pretendem traçar as linhas da 
oposição, que quer não quer ser 
apenas contemplativa, mas 
também não pretende ser 
opressiva e desmedida, como 
afiançaram os vereadores 
Carlinhos Amorim e Simplício. 

O nome do vereador Joel 
Costa (foto) está sendo 
ventilado para ocupar essa 
função, apresentado por 
Simplício. Joel até agora não foi 

contactado, mas garantiu ontem 
pela manhã que se for 
convidado oficialmente 
estudará com carinho a 
proposta. Ele demonstrou uma 
tranqüilidade muito grande 
quanto ao assunto e, ao que 
parece, pode ser o líder da 
bancada de oposição, caso seja 
acatado pelos demais membros 
do grupo Coerência 
Parlamentar, a sugestão de 
Simplício. 

■ Reforma Administrativa 

Votação só na semana que vem 

O atraso do relatório da Comissão de 

Orçamento acaba empurrando a convocação extraordinária 

Alé agora não exisle 
justificativa plausível para o 
atraso do relatório da 
Comissão de Orçamento, cujo 
relator, vereador André 
Paulino, nem mesmo apareceu 
na Câmara hoje. 

O presidente do Legislativo 
Municipal, Valmir Izídio, 
convocou uma reunião nessa 
quinta-feira, onde André 
Paulino havia sido convocado 
e também nào apareceu. 
Nessa reunião, Valmir foi 
informado pelo presidente da 
Comissão de Orçamento, 
vereador Adhemar de Freitas, 
de que o relatório, muito 
provavelmente, deverá ser 
entregue até o meio dia dessa 
sexta-feira. 

Mesmo se for concretizada 
essa intenção de entregar o 
relatório até o meio dia de 

hoje, não haverá espaço para 
se convocar o plenário para 
votação, já que -as 
dependências da Câmara 

estão cedidas para a 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, Amsul. 

Dessa forma, a votação 

final para aprovação da 
Reforma Administrativa fica 
adiada pelo menos até 
segunda-feira. 

■ Importância relevante 
Digicamente que a Comissão de Orçamento é uma das mais importantes na análise das matérias 

do Executivo. No entanto, suprimido os principais pontos discordantes, e até mesmo acertado 
entre a oposição a qualidade da matéria, conclui-se que falta diálogo político entre a bancada 
opositora. 

Senão, vejamos. Simplício Zuza Neto já apresentou seu relatório, da Comissão de Educação e 
Desportos; Joel Costa, que está sendo apontado como possível líder da oposição da Câmara também 
seguiu o mesmo caminho; Adhemar de Freitas, presidente da Comissão de Orçamento e um dos 
principais nomes da oposição legislativa, mantém explicações cronográficas sobre o assunto. 

■ isenção velada e assumida 
O vereador Valmir Izídio, presidente da Câmara, afirmou que nào pode fazer nada nesse caso, 

a não ser esperar, até porque existe um prazo legal que ainda está se cumprindo. Ele afirmou que 
vem conversando com os presidentes das Comissões, de forma a que o próprio legislativo seja 
prestigiado, já que a casa está de recesso e os vereadores estão adiando viagens e outros 
compromissos devido à responsabilidade assumida com a convocação extraordinária. 

TCI 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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INSS 

Imperatriz sem recursos 

a mais de nove anos 

Desde o governo de José Sarney que o INSS não recebe 

verbas para o serviço assistencial à população 

Tudo começou quando 
Manoel Pereira Lima, precisou 
de uma ambulância para ser 
levado até Goiânia e acabou 
descobrindo que a agência do 
INSS de Imperatriz não tem 
recurso para qualquer tipo de 
atendimento desde o Governo 
Sarney. 

Manoel Pereira Lima é 
portador de um tumor no 
cérebro e precisa da 
atendimento imediato e 
especializado para que não tenha 
a vida ceifada rapidamente. Ele 
vem procurando os recursos a 
que, supostamente tem direito, 
como todo cidadão cadastrado 
no Instituto Nacional de 
Previdência Social - Inss, mas a 

partir de agora está tendo que 
apelar para a compreensão e a 
ajuda de amigos, já que não 
possui recursos para pagar o 
traslado até Goiânia. 

A informação no sentido de 
que o Inss não tem dinheiro 
para efetuar a viagem, foi 
prestada por uma funcionária 
graduada da agência de 
Imperatriz, ao ser indagada 
sobre esse direito do 
previdenciário. Ela argumentou 
que desde a época em que José 
Sarney foi presidente nunca 
mais veio verba para o posto do 
Inss de Imperatriz. Essa 
informação foi prestada para 
Manoel Pereira Lima, cujos 
familiares estão correndo atrás 

de uma maneira de enviá-lo para 
Goiânia. 

A mesma funcionária no 
entanto, tentando ser cordial, 
tentou oferecer seus préstimos 
no sentido de conseguir uma 
consulta em São Luís. No 
entanto, os familiares de 
Manoel já têm orientação 
médica de que não há outra 
maniera de oferecer 
atendimento adequada nas 
regiões circunvizinhas, sem ser 
Goiânia. Nem mesmo Teresina, 
que hoje é um centro avançado 
em Medicina, tem serviço á 
altura do que necessita Manoel 
Pereira, que dirá São Luís ou 
Belém, que seriam centros mais 
próximos. 

A miséria fabricada pela capital 

O termo utilizado pela 
funcionária graduada para 
explicar aos familiares de 
Manoel Pereira que não havia 
dinheiro para o transporte do 
previdenciário, foi que "desde 
o Governo Sarney não é 
repassada nenhuma verba 
para o interior". 

Numa análise rápida é fácil 
concluir que a verba existe, 
está sendo repassada para os 
Estados, logicamente para as 
capitais onde está 

concentrado o Governo 
Estadual, só que as cidades 
do interior não sabem a cor 
desse dinheiro. 

li um absurdo, um crime, 
que tantas vidas estejam 
sendo ceifadas pela falta de 
sensibilidade de um governo 
ineficiente, que repassa para 
a vida da população o custo 
de um saneamento, deixando 
todo um povo a tantos anos, 
mais de 9 anos, sem os 
recursos necessários a que 

têm direito para gerir a 
saúde, para oferecer os 
serviços pelos quais são 
recolhidos mensalmente as 
taxas previdenciárias. para 
quando um cidadão 
necessitar do serviço, do 
atendimento, esse direito 
constar dos itens de 
obrigações do Instituto para 
com o segurado, e 
simplesmente alegar que não 
tem verba para cumprir com 
sua obrigação. 

Submissão a São Luís 

Existe unia snbscrvlêndá : 
forjada, obrigatória de 
hnjHTatrizou qualquer região 
aSàoLuis, Issocondk ionado, 
nào st* sabe por quem. para 
servir à capital que tem 
coletado todos os recursos 
provenientes do Governo 
Federal, e até mesmo relendo 
os recursos para 
investimentos no restante do 
estado, pelo Governo 
Estadual 

É fácil promover 
desenvolvimento a rigor do 

fracasso sustentado }xJa{)olítica 
de governo para as outras 
regiões. Oferecer todo o 
incentivo |>ara qi ie São { uis seja 
realmente uma capital, o que 
ainda não é, já que todo poder 
emana do povo e existe uma 
sede # libertação minto forte 
de São Luis, acaba colocando 
um quadro indeterminado 
sobre a situação; será que Sao 
Luis exerce a representação 
política de todo o povo 
maranhense? Será que São hiis 
c a capital do também do sul do 

estado, ou apéhas do eentro- 
norte beneficiado? 

Será que Manoel Pereira 
Lima é um cidadão 
prestigiado pelo dinheiro da 
saúde que está retido em São 
Luis desde o Governo de José 
Sarney? 

Com toda a certeza não. 
Quem tiver cíjhos para ver que 
veja. quem tiver ouvidos para 
ouvir que ouça. e quem tiver 
saúde para sujKatar todo esse : 
abuso de poder, que 
sobreviva 

Ildon Marques viaja breve para São Luís 

O prefeito de Imperatriz deve se avistar com a governadora. 

Roseana Sarney, e com José de Ribamar Fiquene 

O prefeito Hdon Marques de 
Souza deve viajar a São Luis, tão 
logo seja votada a Lei de 
Reforma Administrativa. O 
atraso da votação no legislativo 
está também atrasando a viagem 
do prefeito a São Luis, onde 
deverá tratar de assuntos 
administrativos com a 
Governadora Roseana Sarney, e 
políticos com José de Ribamar 
Fiquene. 

Junto com Ildon Marques 
deve viajar parte do seu gruix) 
de sustentação na Câmara, 
ligado a Fiquene, além de 
lideranças políticas do "Velho 
Mestre", que devem definir a 
união dos grupos numa fusão em 

prol de uma proposta 
administraliva-polítiea para 
Imjjcratriz. 

A viagem deve acontecer nos 
aviões particulares de Ildon 
Marques, onde alçarão vôo as 
duas aeronaves de sua 
propriedade, levando um grupo 
numeroso para que seja selado 
os acordos políticos na capital do 
estado. Ildon Marques vem 
sustentação uma firmeza 
considerável em torno da 
necessidade de formar sua base 
parlamentar na Câmara, e 
totalmente definido em torno do 
grupo dos onze, como vem 
sendo considerado pela 
imprensa a bancada governisla, 

Educação 

Legislativo vai fiscalizar 

vagas no segundo grau 

O vereador Simplício quer coletar o número de estudantes 

fora das salas de segundo grau e enviar à governadora 

G legislativo se encontra 
profundamente imbuído da 
discussão da Reforma 
Administrativa. O vereador 
Simplício Zuza Neto afirmou 
na manhã de ontem que até já 
se prontificou a colaborar com 
o relator André Raulino, da 
Comissão de Orçamento, que 
se encontra com os trabalhos 
atrasados, no sentido de 
concluir os trabalhos sobre a 
Reforma Administrativa, 
levando a questão logo para 

plenário para a votação já que 
existe discordância dentro das 
questões abordadas por Ildon 
Marques, mas que já estão 
devidamente aparadas. 

Simplício pretende, logo 
após o fim do recesso em 18 de 
fevereiro, estar com uma 
listagem do número de alunos 
de segundo grau de Imperatriz 
que não tenham conseguido 
vaga nas escolas estaduais, e 
enviar para a Governadora para 
solicitar as imediatas 

providências para que seja 
solucionada essa questão, que 
considera uma das mais 
sérias socialmente. Ele quer 
cobrar do Governo do Estado 
um posicionamento em 
relação ao ensino de segundo 
grau que vem deixando 
milhares de alunos sem 
educação por falta de1 vagas, 
e também porque percebe 
que não existe qualquer 
planificação no sentido de 
solucionar o problema. 

Das disposições finais 

Os artigos que tratam das 
Disposições lutais, no Projeto 
de Lei de Reforma 
Administrativa do município, 
que vai do artigo 42 ao 4fi. são^ 
os mais importantes para a 
discussão orçamentária da 
nova administração, segundo 
Simplício, que aponta uma 
série de interferências nas hás 
Majoritárias, o que não seria 

permitido. 
Simplício entende também 

que é preciso, agora, dar um 
crédito à administração, 
aprovando a Lm da Reforma, 
mas limitando, como no caso 
das Disposições Finais, onde, 
mesmo discordando da 
abrangência que é dada 
orçamenlariamenle ao 
Executivo, concordar com o 

texto, mas limitar a ação, ou 
seja, permitir pelo período d( 
um ano a aplicação da Reforma 
no que trata tais artigos 
revogando-os posteriormente ( 
retornando ao que reza a L' 
Orgânica Municipal, qu( 
restringe tal abrangência. EU 
vai apresentar essa emenda 
dentro da questão 
orçamentária tia matéria. 
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Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Río. 

Fone: 721-4300 

inclusive encontrando em 
alguns vereadores fiquenislas, a 
fidelidade ideológica que 
necessita para a execução 
eonseienU4 de sua atIministraçàt>. 

O acordo entre Ildon 
Marques e José de Ribamar 
Fiquene dever gerar um grupo 
|X)li'tico fortee inslransponível.de 
velhos companheiros já que Ildon 
foi vice prefeito no governo de 
Fiquene, na década de 80, 
fortalecendo a re] iresenlatividade 
jtolítica de Imperatriz, trazendo 
para a mesa regional as 
discussões político- 
administralivas, como quer Ildon 
Marques; ou seja. fortalecer a 
região. 
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Sexta-feira, 24 de janeiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Gil Carvalho (interino) 

Titular 
O titular do programa 

policial — Bandeira 2. 
Manoel Cecílio, reassume 
suas funções normais, após 
ter passado 
aproximadamente uns vinte 
dias de férias. O repórter 
João Batista conduziu o 
programa exemplarmente. 

Agendando 
O repórter Blson Araújo 

informa que estará 
brevemente visitando os 

companheiros da "Terra da 
Pindoba". Lá, ele pretende 
manter contatos também com 
vários segmentos sociais. O 
convite à vizinha cidade 
certamente será regado a 
Cerpa Draft Beer. A recepção 
será uma das melhores, 
segundo informa-se. 

Olho vivo 
O Departamento de 

Jornalismo da Rádio 
Imperatriz AM conta agora, 
com as reportagens de Léo 

Costa, o chamado repórter 
"Olho Vivo". Todos os fatos e 
acontecimentos são 
registrados pelo profissional, 
que diariamente está nas ruas 
em busca de notícias. Suas 
fontes são fidedignas de 
confiança. 

Projeto cultural 
A Secom — Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de 
Imperatriz, lança projeto 
cultural. O objetivo é propiciar 
condições de disseminação de 
informações, exposição e 
debate de idéias e reflexão de 
conteúdos postos em 
apresentação. O primeiro 
lema é a Imprensa em Tela, 
que estréia nesta terça-feira. 
28, às 20 horas no auditório da 
Associação Comercial. A 

iniciativa é do titular da pasta, 
Edmilson Sanches. 

Comentando 
Josué Almeida Moura, ex- 

presidente do Sindicato dos 
Jornalistas e Radialistas de 
Imper.atriz é o mais novo 
contratato do Sistema Nativa 
de Comunicação. O jornalista, 
participa comentando sobre 
fatos e acontecimentos no 
programa TV Alternativa, 
apresentado por Árimatéia 
Júnior. 

Na Clube FM 
Informa-se que o radialista 

Moiséis Oliveira, da cidade de 
Paragominas-PA, está 
apresentando diariamente 
pelas ondas antigas da Rádio 
Clube de Açailândia, um 

programa bastante eclético. O 
objetivo é agradar... Também 
na mesma emissora se 
encontra o radialista Luís 
Maravilha, confrade de 
Moiséis, que o diga o Do Vale. 

Um alô 
Para os amigos da 

emissora da Rua Monte 
Castelo, Edson Alves (leia-se 
Coronel Sebastião), Arnaldo 
Guerra, Magalhães, Cleber 
Carvalho & Cia. 

Na lista 
A publicitária, Gisselma 

Morais foi confirmada na lista 
dos aprovados ao exame 
seletivo do Centro Federal de 
Ensino Tecnológico—Cefet. 
Ela optou pela área de 
edificações. Informa-se que 

agora pretende dedicar seu 
tempo aos estudos. 

Pindoba 
O editor-responsável do 

Jornal Açaí Folha, 
Domingos César, nao mais 
visitou os órgão de 
comunica çã o 
imperatrizense. As 
primeiras notícias dão conta 
de que o jornalista está 
ultimando o lançamento de 
novas edições do jornal para 
este mês de fevereiro. 

Solteirão 
A imprensa ganhou mais 

um solteirão. Desta feita é 
no Sitema Tucanu s. O 
neguinho brincou e a esposa 
se mandou, e de quebra inda 
levou os filhos. 

T 

UOBOSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 
      — mm 

Aries 
K 

Gêmeos Leão Libra Sagitário 
✓vw Aquário 

IVU-sino que acorde pensando que 
ludo está certo e que nada de mau 
pudera acontecer no próximo tempo, 
o destino poderá se encarregar de 
surpreender as suas expectativas. A 
mente por vezes confunde. 

O verdadeiro valor das pessoas e 
das coisas será provado no mundo 
concreto, na ação. O resto é puro papo 
furado, que será rapidamente superado 
pelas pessoas que se dediquem a agir 
mais e falar menos. 

Por mais que lhe pareça que o seu 
tempo se esvai em situações que não 
estão diretamente ligadas aos seus 
interesses pessoais, saiba que isso 
acabara revertendo no seu próprio 
benefíci 

Touro 

Pretendendo superestimar o 
desgaste emocional você estara 
fugindo indiretamente dos 
problemas, eis o resultado da sua 
própria.ambigüidade. Concentre-se 
em quem lhe inlere-isa. 

Se fosse por você e pelos seus 
impulsos,já teria agido há muito tempo, 
mas as circunstâncias continuam 
colocando-lhe muitos obstáculos na sua 
frente. Por isso, ainda é prudente 
observar mais e agir depois, 

A grandiosidade do momento nao 
se mede em palavras, ou em emoções, 
mas em fatos. Por isso, procure 
restringir o tempo que utilizaria para 
conversar ou para emocionar-se, 
amplie o tempo da ação 

Todos os acontecimentos, os de Superar os acontecimentos e 
negócios e os emotivos, nem sempre, enxergar além daquilo que a realidade 
têm como base a justiça, a injustiça e a parece apresentar é o seu destino atual, 
justiça andam de mãos dadas.Exija Tudo conspira ao seu favor nesse 
seus direitos e cumpra suas sentido, mas somente com uma 
responsabilidades. escolha livre da sua parle. 

Capricórnio 

É necessário compartilhar o seu 
caminho, tudo no destino atual conspira 
nesse sentido, e toda resistência que 
você faça em relação a iso se tornará 
imediatamente na sua frustração e no 
seu fracasso. 

Certamente gostaria que a vida 
estivesse andando mais depressa, de 
modo a conseguir fazer tudo de uma 
vez. Mas nada disso ocorre e o 
melhor a fazer é adaptar-se ao 
espirito dos acontecimentos. 

Peixes 

A- 

Escorpião Virgem Câncer 
<57: 

Evidentemente, no fim de todo o 
processo atual do seu destino, acabara 
encontrando o verdadeiro vahir das 
coisas da sua vida. Nem de todas, mas 
pelo menos de algumas importantes. 
Isso é essencial, o resto é resto. 

Gaste mais -seu tempo, ate 
mesmo com quem não o merece, o 
seu tempo precisa ser valorizado e a 
melhor maneira de fazê-lo é 
compartilhá-lo com as pessoas, bicar 
só ê a pior solução. 
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TV Canal Canal CNT Canal Canal Nativa Canal 
CRC Canal 

Ofv.OO Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:30 Meu Pé de Ixtranja Lima 
11:23 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A 
Programar) 
17:00 Supermarket (com 
Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 
Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Contos da Crypta (A 
Programar) 

06 
07 
07 
08: 
12 
13 
14: 
15: 
16; 
17: 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
00 
01 
03 
06 

00 O Destertar da Fé 
00 Repórter 190 
30 Cidade Agora 
30 Note e Anote 
00 Imperatriz 24 Horas 
00 O Rádio na TV 
30 Sessão Bang Bang 
15 Bill Body 
15 Agente G 
30 O mundo de Beakman 

:()() Cidade Alerta 
:30 Jornal da Record 
:15 Informe São Paulo 
:30 Zorro 
:00 Comando Especial 
00 Arquivo X 

:()() Chicago Hope 
:()() 25a Hora 
:()() Palavra de Vida 
;30 Jesus Verdade 
:()() Despertar da Fé 

TV e Jornal Capitai 

no Carnaval 97 

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 

06:10 Programa Ecumênico 
06;15Telecurso 
Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2o Grau 
06:45 Telecurso 2000-1° 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 Ia 

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 Malhaçào 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2'' 
Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal N ac i(»nal 
21:05 O Rei do Gado 
22:10 Globo Repórter 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:()() 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 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Bom Dia Vida 
10:00 Cartoon Mania 
10:30 As Novas Aventuras do 

Agente 86- Os Piores Inimigos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Telestore 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série: Missão em 
Houston - A Vontade de Deus 
21:10 Juca Kfourí ao Vivo 
22:00 Sexta Brasil - Excitação 
00:00 Walking Show 
00:30 Cine Nostalgia - O Anjo 
e o Bandido 
02:20 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Festa para os baixinhos 

Os amigos Dr. Fernandes e Mara, ultimando os preparativos 

para o aniversário do filho JR. Os baixinhos participarão de uma 

animada noite de carnaval, com direito a desfile de fantasias e 

muita folia. Com certeza será um sucesso. 
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Seresta 

Toda quinta e sexta-feira acontece uma animada seresta na 

praça de alimentação do Shopping Imperatriz. Ontem teve e 

hoje repete a dose para quem não quiser perder. Vale a pena 

dar uma passadmha por lá e se divertir. 
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Aprovado 

Esse aí é o 

Marcelo Souza 

Araújo, que ontem 

nós anunciamos 

aqui na coluna o seu 

sucesso no vestibular 

da Unama - 

Universidade da 

Amazônia - onde foi 

aprovado para o 

curso de 

Administração. 

Felicidades nessa 

nova etapa de 

formação 

profissional ao 

Marcelo. 

Secretário 

Dr. Norberto e,Sílvia Bornéo, ele Secretário de Infra-Estrutura 

de Açailândia, quando fazia uma visita a essa colunista no 

Timbira Shopping, e comentava sobre os trabalhos que irá fazer 

em parceria com o nosso secretário de Infra-Estrutura, Jairo de 

Oliveira. 

ISp 
: 

iifil 

^ ü ✓ m 
11 ü m * m 

■ :í mã 
■ x ^ 

m 9 ' : 

Retorno 

Ademar e Rita Manano, depois de umas merecidas férias ao 

lado de seus familiares em Salvador, retornam à nossa querida 

terrmha para dar continuidade às suas atividades, e passar o 

carnaval com os amigos. 

A.A.B.Q. 

A Associação das amigas do Bem-Querer e o Padre Edinaldo 

Melo, pároco da Igreja Cristo Salvador - Parque Buriti - felizes 

com o êxito da campanha do piso da referida Igreja. Agradece 

aos empresários a valorosa contribuição e convidam para uma 

santa missa em ação de graças que será celebrada dia 2 de 

fevereiro, às 19 horas. 

De volta 

Depois de vários anos residindo em Salvador, de volta à nossa 

cidade o competentíssimo médico cardiologista Dr. Rômulo 

Lopes; agora atendendo em duas casas de saúde, Hospital São 

Rafael e Hospital Santa Mônica. Dese|amos ao grande amigo 

boas vindas. 

M. M. Jóias Óticas 

s. 

25% 

ucx melhor |ôiOy com melbo^ 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

cJg desconto Ftsça seus óccíIos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shoppinq 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721-0560 
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A melhor opçoo paro sua construção 

Desligue-se dos outros 
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Primeiro Piso 



Cidade 

OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA CIDADE SOB 

O PONTO DE VISTA DE 

Luiz Duarte 
Página 2C \ 

Uegíondi 

Juiza proíbe menores em 

boites a partir da meia 

noite 
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Cidade 

Secom abre projeto i i 

Associação Comercial 
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Regional/Cidade 

Sálvio Dino confio em 

suo eleiçõoo poro o 

Rmsui 

Página 4C 
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Sexta-feira, 24 de janeiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Campestre 
O vereador Edmilson 

Martins, do vizinho município 
de Campestre, disse esta 
semana que seu município 
está se mobilizando para a 
elaboração da Ixm Orgânica. 

Segundo ele, existe ainda a 
necessidade de que a Ixm seja 
amplamente discutida com a 
comunidade, a fim de que 
todos os cidadãos possam 
participar desse processo. O 
vereador considera o j irocesso 
um dos mais importantes na 
história da cidade. 

Em São Luís 
O prefeito de Senador La 

Rocque, Alfredo Nunes, 
esteve na capital do Estado 
mantendo contatos com 
autoridades políticas. Além da 
governadora Roseana Sarney, 
Alfredo Nunes manteve 
contatos com vários 
deputados, entre eles 
Alexandre Salém. O prefeito 
fez convite ás autoridades para 
que visitem a Região 
Tocanlina, em especial a 
cidade de Senador Ixi Rocque, 
para que conheçam de perto 
as dificuldades. 

Encontro 
Acontece nos dias á, (i e 7 

de fevereiro próximo, em João 
Lisboa, um encontro que vai 
reunir todos os delegados 
sindicais do Município. E 
aguardado com muita 
expectativa todos os líderes 

sindicais da Região Tocanlina, 
representantes da Eetaema e do 
Fórum Carajás. 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
João Lisboa. Cosmo Rodrigues 
de Araújo, está otimista com a 
iniciativa. Ele disse à 
reportagem que serão 
discutidos os efeitos dos 
pequenos e grandes projetos da 
Região Tocanlina e no Estado. 
Além disso, o encontro 
pretende discutir também a 
questão da criação dos novos 
municípios e o diálogo existente 
já entre as lideranças sindicais 
e os novos prefeitos e 
vereadores. 

Saindo na frente 
O vice-prefeilo de 

Imperatriz, luiz Carlos Noleto, 
poderá disputar uma cadeira no 
Legislativo Estadual em 1998. 

Ao se pronunciar sobre o 
assunto, o médico disse que a 
decisão não será dele, mas deve 
ser analisada pelo seu partido e 
por seus correligionários. O 
PRP, partido de Luiz Carlos 
Noleto, já st' mostrou favorável 
ao lançamento de seu nome à 
próxima eleição. 

Pesquisando 
Mesmo funcionando de 

forma precária, a Biblioteca 
Pública de Imperatriz tem 
alcançado o seu objetivo. 

I^sta semana foi divulgado o 
resultado de um levantamento 
feito na instituição sobre os 

livros mais procurados. 
Segundo os dados 
apresentados, durante o ano de 
9b, 29 mil 127 estudantes 
passaram pela biblioteca. 
Desses alunos, trinta e cinco 
por cento procuraram fazer 
pesquisa nas matérias de 
Ciências Aplicadas, História, 
Geografia e Biologia. 

Apenas dez por cento 
procuraram a Religião e 
Filosofia. Três mil duzentos e 
setenta e dois estudantes 
fizeram consultas na matéria de 
Ciência, e um mil sétecentos e 
trinta em Literatura. 

Preocupação 
As chuvas vêm aumentando 

a cada dia. Em abril último, mais 
de trezentas famílias ficaram 
desabrigadas em toda a cidade 
de Imperatriz. O bairro mais 
castigado pelas enxurradas foi 
o Parque Alvorada 11. As casas 
foram tomadas jmir uma enorme 
lagoa, que se formou durante as 
chuvas que caíram sobre a 
Região Tocanlina. Pelo que se 
observa, este ano a cena vai se 
repetir, tendo em vista que nada 
foi feito para que os problemas 
fossem solucionados. Os 
moradores já estão preocupados 
e muitos deles jã até 
abandonaram suas residências, 
devendo retornar somente no 
mês de julho. 

Taxi-lotação 
A invasão dos taxistas nos 

pontos de ônibus de Imperatriz 
preocupa bastante os 
passageiros, que são pegos de 
surpresas. Alguns taxistas 
insistem em levar os passageiros 
a qualquer preço, o que acaba 
atrapalhando o tráfego e os 
trabalhos das empresas de 
trai i s| lortes (c< iletiv < is). 

Ondas Curtas 

.•ássrss- 

Imprensa 

Ao participar da entrega dos títulos de 

propriedade à comunidade de Cumbique, o 

senador José Sarney saiu de lá feliz da vida. Os 

moradores só faltaram carregá-lo nos ombros. 

Fernando Henrique entregou títulos da área 

desapropriada durante o governo Sarney. 
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Que maravilha é chuva todos os dias... 

Não tenho culpa se você não é chegado! 

Que mundo é este? 

Eu falo e negro duvida! Não é isto Marcelão... 

Justino Filho desafiou seu Raimundo... 

Conforme a denúncia captada via Ondas Curtas, ele teve esta coragem... 

O motivo foi a invasão por parte do Tocantins do Estádio Municipal... 

Alô Justino! Devagar com o andor que o santo é de barro 

Sálvio Dino é unanimidade em João Lisboa 

Maravilha, maravilhoso... E uma maravilha 

Será que a decisão da Copa Santa Rita vai sair? Eu tenho minhas dúvidas! 

Tem negrinho de antena ligada 24 horas 

E bicho.. E bicho.. Compre o bingão, compre o bingão... 

Carnaval com muito pique só no BIC 

Balneário Iate Club e Pinduca é uma só emoção... 

Neste Carnaval a única batida é a do coração! 

Não te preocupes, o boi é elétrico 

A PM está de carro novo... Agora não pode reclamar 

Orlando Menezes (Lelé) se deu bem na "Terra da Pindoba" 

O bom dia de hoje é de Marilene Almeida... 

E o bicho 

m- i ík- 
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Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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■ Saúde 

Médicos maranhenses podem 

se descredenciar do SUS 

A idéia do movimento que 
está sendo deflagrado hoje 
pelos médicos é não prestar 
atendimento à população pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS, 
pelo menos por vinte e quatro 
horas, como já aconteceu cm 
São Luis, sem qualquer 
resultado. 

Seguindo a orientação do 
presidente do Conselho 
Regional de Medicina, Abdon 
Murad, a classe médica pode 
paralisar o atendimento em 

advertência ao descaso com 
que o governo vem tratando a 
questão do pagamento das 
consultas pelo SUS, que 
confere apenas dois reais por 
cada consulta pelo Sistema 
enquanto o atendimento 
particular cada consulta sai 
por sessenta reais. 

A paralisação da categoria 
é uma luta de classe que 
coloca na berlinda a 
população, que num país com 
tamanho déficit social e uma 

Sugestão de caipira 

Todos concordam que o 
Governo é o grande culpado i)ela 
caótica situação da saúde no 
país. Os médicos cortam o 
atendimento à população i)orque 
os políticos governantes não 
pagam e os não governantes não 
interferem satisfatoriamente na 
questão. Como sugestão caipira, 
que tal se, i)elo menos uma vez 
na vida, os médicos cortassem 

o atendimento médico aos 
políticos e mantivessem o 
atendimento à população que 
paga seus impostos sem 
sonegação, e são os 
responsáveis ik-Ios médicos que 
estão estribados de tanto 
dinheiro no Maranhão, e não são 
poucos. 

Será que essa sugestão fica 
difícil de ser acatada ixwque os 

defasagem imensa na 
distribuição da renda per 
capita, torna-se um luxo a 
questão médica que, apesar 
dos parcos dois reais por 
consulta vem, obtendo um 
rendimento econômico salutar, 
principalmente no Maranhão 
onde a manipulação das AHLs 
vem dotando estupendamente 
alguns médicos que se 
aventuraram pela vida 
empresarial no ramo médico, 
com a construção hospitais e 

Ix)líticos detém o ikkUt e isso é 
interessante para os médicos? 
Será que é porque as desejadas 
AIH's, que tanto tem eslribado.os 
bolsos desses médicos são 
destinadíLS através de dotações de 
políticos? Que tal se os médicos 
tivessem mais respeito iK)r uma 
população fantasticamente 
enorme que vive na miséria e em 
raras ocasiões teriam pelo 

nococômios que, apesar do 
péssimo pagamento efetuado 
pelo SUS, são suntuosos e 
sobrevivem unicamente pelo 
atendimento público, num 
verdadeiro milagre 
inexplicável. 

Ninguém é contra a questão 
médica. No entanto o que não 
se pode respeitar é que a 
população mais uma vez pague, 
e talvez com muitas vidas que 
não tem preço, essa diferença 
entre o médicos e o governo. 

menos os dois reais para pagar 
uma consulta? Pode-se ser um 
inimigo número um da classe 
mas com dinheiro na frente 
acaba obtendo todo o 
atendimento que o poder 
econômico ixxle comprar. E aí 
que a gente não sabe quem o 
SUS está comprando, se o 
atendimento ou o próprio 
médico. 

Banco do Estado do Maranhão 

Roseana determina demissão de funcionários 

A governadora Roseana 
Sarney determina a demissão 
imediata de pelos menos 500 
funcionários do Banco do 
Estado do Maranhão, ainda 
neste mês de janeiro. 

Os funcionários que 
aderirem ao PDV — Programa 
de Desligamento Voluntário, até 
o próximo dia 30, sexta-feira, 
terão direito à "incentivos" 
proposto pela direção da 
instituição financeira, Celso 
Pantoja. Mas, caso o Governo 
do Estado não consiga atingir 
seu intento, fará aleatoriamente 

as demissões. 
O delegado regional do 

Sindicato dos Bancários do 
Maranhão, Reden Viana, 
informou que os bancários 
estão se mobilizando no sentido 
de evitar às demissões em 
massa no Estado. O 
posicionamento contrário, se 
deve ao fato de que a instituição 
financeira deveria funcionar 
voltada aos pequenos e médios, 
agricultores e comerciantes. 
Além disso, comentou que em 
muitas cidades do interior 
maranhense, as únicas agências 

que efetuam o pagamento aos 
aposentados é o Banco do 
Est^) do Maranhão e, 
fechando suas portas como 
ficará a situação dessas 
pessoas? 

O sindicalista Reden Viana, 
destacou também que este já é 
o terceiro programa de 
demissões, anunciada pela 
Governadora Roseana Sarney 
que a qualquer preço pretende 
liquidar o Bem para 
posteriormente poder privatizá- 
lo. Ele desafiou, inclusive, o 
presidente do BEM, Celso 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA Nü 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

0 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 trasitórias. 

DETERMINA 

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

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$ 30,00 (trinta reais) á 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. 

imper^riz-MA.^I $fe|aa&ro de 199? 
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CONOSf ií&S DÊ TARíAS 
Pmiáem do Balize ário late Club» 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC#- Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

Fundação Cultural 

Instituição tem emenda 

que a sustenta oficializada 

O prefeito lldon Marques 
de Souza oficializou, através 
de ofício enviado à presidente 
da Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto e Lazer da 
Câmara, Mary Araújo de 
Pinho, a solicitação de 
emenda ao artigo do Projeto 
de Reforma Administrativa 
que tratava da extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz. 

A medida veio atender a 
reivindicações de 
representantes da classe 
artística que haviam 
expressado sua preocupa a 
esse respeito. Após ouvir 
algumas manifestações nesse 
sentido e refletir sobre o 
assunto, o prefeito lldon 
Marques de Souza reviu a 
questão e decidiu-se pela 
manutenção da entidade. 

A permanente disposição 
para o diálogo e para 
'mudanças que implicam 
posturas sempre mais 

elevadas — é a observação da 
vereadora Mary Araújo de 
Pinho sobre a decisão do 
prefeito lldon Marques de 
Souza de rever a proposta de 
extinção da Fundação 
Cultural de Imperatriz. 

Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e 
Desporto e lazer da Câmara 
Municipal, Mary de Pinho 
enviou ofício ao prefeito, no 
dia 21 passado, no qual expôs 
os anseios de artistas que 
procuraram para solicitar-lhe 
que intercedesse em favor da 
permanência da Fundação. 

Ao cumprimentar lldon 
Marques de Souza pela 
decisão de manter a fundação, 
a vereadora também destacou 
que a atitude do prefeito 
"haverá de marcar de forma 
indelével a sensibilidade de 
um governante que não tem 
ouvidos só para si mesmo, 
mas considera, primeiro, a 
voz do povo". 

Comunicação oficial 

Pantoja, ao acrescentar que ele 
pretende fazer as demissões de 
forma "irresponsável", 
entretanto, todas as medidas 
judiciais para evitar as 
demissões estão sendo 
combatidas pelo sindicato. 

Ressaltou que, 
recentemente, essa mesma 
instituição financeira serviu 
para financiar campanhas 
políticas dos acedas da 
governadora Roseana Sarney 
e, agora ela diz que pretende 
promover um "enxugamento" 
no banco. 

Em resposta ao ofício da 
vereadora Mary de Pinho, o 
prefeito lldon Marques de 
Souza comunicou-lhe 
oficialmente o seu 
posicionamento ante a questão 
e requereu à Câmara que 
procedesse á emenda do 
artigo que dispunha sobre a 
extinção da Fundação. 

lldon Marques também 
informou à vereadora que já 
havia ouvido outras 
manifestações sobre o caso e 
reconheceu a sua iniciativa 
como louvável preocupação 
com as justas aspirações de 
parte expressiva da 
comunidade e cumprimentou- 
a i)ela nobreza do gesto. 

■ Imprensa em tela 

Secom abre projeto na 

Associação Comercial 

Propiciar condições de 
disseminação de imformações, 
exposição e debate de idéias e 
reflexão de conteúdos postos 
em apresentação — é esse um 
dos objetivos do projeto A 
imprensa em tela, que estréia 
nesta terça-feira, 28, ás 20 
horas, no auditório da 
Associação Comercial. 

Uma iniciativa do secretário 
da Comunicação e da Cultura. 
Edmilson Sanches, o projeto 
consistirá em um ciclo de 
debates a ser provocados pela 
exibição de filmes que tratam 
de temáticas relacionadas a 

do jornalismo. 
A apresentação dos filmes 

deverá favorecer 
oportunidades de 
relacionamento entre 
profissionais, estudiosos de 
Comunicação Social e demais 
interessados nas questões 
propostas, tendo em vista o 
enriquecimento da atuação 
profissional nessa área. 

Estão convidados, além de 
profissionais da mídia, o corpo 
de funcionários de agências de 
notícias, diretores de 
organizações de imprensa, 
entidades, secundaristas. 

diversos aspectos do exercício universitários etc. 

Programação: 29/1 

A Montanha dos sete abutres 

Tema: Imprensa e ética 

25/2 — Todos os homens do presidente 

Tema: Imprensa e política 

25/3 — Síndrome da China 

Tema: Imprensa e meio-ambiente 

29/4 — Os gritos do silêncio 

Tema: Imprensa e guerra 

27/5 — Rede de intrigas 

Tema: Imprensa e televisão 

29/7 — Cidadão Kane 

Tema: Imprensa e poder 

Expresso Acailândia 

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

Fazemos linha para: Balsas, Goianesia. São Luís, Teresina. Rio Branco. Porto Velho. Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. 
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■ Carnaval 97 

Juíza proíbe menor de 18 

anos após a meia noite 

A Juíza Luzia Madeiro Nepomuceno baixou portaria proibindo menores de 18 

anos após a meia noite, mesmo acompanhado dos pais. 

A portaria é encarada 

como ação de forasteiros 

Os presidentes de clubes de 
Imperatriz estão descontentes 
com a portaria que foi 
anunciada ontem pela juíza 
Luzia Madeiro Nepomuceno, 
proibindo a permanência de 
menores de 18 anos, mesmo 
acompanhados dos pais, em 
clubes, ou em locais públicos. 

A legislação que vigorava 
nos carnavais anteriores 
sempre permitiram maiores de 
14 anos, desde que 
acompanhados dos pais. Para 
anular essa determinação, a 
Juíza Luzia Madeiro 
Nepomuceno explicou que 
quando os oficiais de justiça 
incumbidos da fiscalização aos 
menores,durante o carnaval 
chegam em busca dos pais ou 
responsáveis, eles saem em 
busca de qualquer adulto para 
justificar a Lei. 

Nesse caso, segundo os 
presidentes de clubes e 
promotores do carnaval, seria 
melhor proibir o próprio 
período de momo, já que não 
se justifica a ineficácia do 
aparato judiciário, para que 
haja prejuízo à sociedade que 
é quem mantém, tanto a justiça 
quando a tradição do carnaval, 
no País que tem nesse período 
a maior festa do seu calendário, 
e considerado o maior 
espetáculo da face da terra. 

Existe uma certa indignação 
quanto a essa portaria já que em 
todo o país não se conhece fato 
correlato, ou semelhante, que 
justifique em situação idêntica 
a portaria que ora está sendo 
baixada pela Juíza Luzia 
Madeiro Nepomuceno. Alguns 
desse presidentes entendem 
como ação moralizadora de 
pessoas que chegam a 
Imperatriz com instinto de 
corrigir a sociedade de forma 
acintosa, mexendo com a 

juventude e a infância 
declaradamente de família, mas 
se esquece de fazer cumprir a 
Constituição que garante 
amparo a todos os menores. 

Porque só no período de 
carnaval? Porque não se 
preocupar com os menores 
durante o ano inteiro? Agora 
venyntender que vai resolver 
os problemas simplesmente 
proibindo, quando a própria 
história nos conta episódios 
dantesco sobre a derrocada das 

proibições, como as próprias 
ditaduras que vivem mais do 
sim do que do não? 

Cadê o amparo à infância e 
adolescência prevista em 1-ei, e 
que as autoridades, 
principalmente a Juíza Lizia 
Madeiro Nepomuceno tem a 
obrigação moral e profissional 
de fazer cumprir? Será que a 
sociedade também vai ser 
culpada dessa omissão e agora 
tem que pagar sendo alijada do 
seu direito á diversão, ao lazer? 

■ Portaria de gabinete 

Até agora nenhum dos presidentes de clubes ou promotores do cai naval de 

Imperatriz, os maiores interessados no assunto, receberam a tal poi tai ia e 

desconhecem completamente o assunto, tendo tomado conhecimento através de 

entrevista concedida a um canal de televisão. De forma mais adequada, podei ia 

ter sido convocada uma reunião com os promotores do carnaval de Imperati iz e, 

com toda a certeza, teria-se chegado a um denominador comum e a uma solução 

mais viável para a questão dos menores de 18 anos no período de momo. Faltou 

diálogo entre o judiciário e a sociedade; que tal se o judiciário pudesse abi ii esse 

espaço? Seria bem melhor do que fazer valer a própria autoridade e desagradar 

ao povo. 

■ Seminário 

Caminhos para a autonomia no final de janeiro 

Vale do Rio Doce investe 

modernização de sua ferr 

Embora a maior parte das 
cargas transportadas ainda 
esteja concentrada em seus 
próprios minérios e no de 
terceiros, a Estrada de Ferro 
Vitória-Minas (EFVM), 
controlada pela Companhia 
Vale do Ido Doce, aposta na 
crescente ampliação da 
presença de outros produtos 
em seus vagões que 
percorrem os 542 
quilômetros entre llabira 
(MG) e Vitória (ES). 

Aproveitando o completo 
portuário montado em 
Tubarão, Vitória, a Vale 
investe anualmente em 
modernização de sua ferrovia 
e equipamentos para 
transportar desde pão de 
queijo até automóveis, 
buscando atrair mais clientes 
para novas áreas, como de 
contêneires e cereais. 

O plano estratégico da 
maior mineradora nacional 
prevê a elevação da logística 
à principal área de atuação da 
Vale consolidada com o atual 
processo de privatização no 
setor ferroviário. 

Os dados ainda não foram 
divulgados, mas a EFVM 
deverá apresentar um 
balanço para o exercício de 
1996 de queda nos volumes 
transportados, pouco abaixo 
da média anual de 100 
milhões de toneladas, 
alcançada nos últimos três 

anos. 
A capacidade físk 

dos trens da Vale é de pouco 
mais de 130 milhões de 
toaeladas por ano. 

Entre os principais fatores 
para a redução deverão ser 
mencionados a retração, no 
ano passado, no mercado 
mundial de pelotas de minério 
de ferro. E ainda a mudança 
no sistema de suprimento de 
calcário da Companhia 
Siderúrgica Tubarão (CST). 
localizada na Grande Votória, 
antes feito por Minas Gerais. 

A ferrovia da Vale, 
considerada a mais eficiente 
do País, possui cerca de 7,6 
mil vagões voltados 
sobretudo ao transporte de 
minério de ferro, mas já 
assiste desde a abertura às 
importações do aumento da 
movimentação de contêneires 
para diferentes tipos de 
produtos. 

Entre os investimentos 
recentes da Vale na EFVM, 
destacam-se os 
melhoramentos nos terminais 
portuários de cargas gerais, 
granéis líquidos e produtos 
agrícolas e a transferência 
para o Porto de Tubarão de 
sua central de Controle de 
Tráfego Centralizado. Em 
1996 foram também 
compradas 14 novas 
locomotivas, por cerca de R$ 
30 milhões. 

Semus prepara campanha de 

prevenção e combate a Aids 

Será realizado um 
seminário promovido pelo 
Yázigi Internacional de 
Imperatriz, que terá como 
conferencisla internacional o 
l)r. George Vittório Szenézi, 
que será realizado nos dias 30 
e 31 de janeiro de 97, no 
auditório do Posseidon Hotel, 
com uma vasta programação. 

George Vittório Szenézi, é 
lerapêula e consultor de 
empresas e atua a vinte anos 
na transformação pessoal e na 
formação de consultores 
organizacionais e lerapêulas. 
George tem Mestrado em 
Psicologia, é Certified Trainer 
de Programação 

Neurolinguística, Fellow - 
Membro Didata - da 
Internacional Association of 
Neuro-Linguistic e Certified 
Trainer de Terapia da Linha do 
Tempo pelaTim LineTherapy 
Association. Foi introdutor 
dos cursos de Praclioner e de 
Master Pactioner 
Organizacional no Brasil e tem 
sido conhecido como pioneiro 
na introdução de novas 
técnicas terapêutas no campo 
de formação de terapêutas e 
professores. Certified 
llypnotherapisl do American 
Board of 1 lypnotherapy. tem 
foçmaçào nos Estados Unidos 
e Inglaterra nas avançadas 

tecnologias cerebrais. 
Conferencisla em congressos 
Nacionais e Internacionais, 
instrutor em grupos 
gerenciais, em seminários de 
formação de terapêutas e 
consultores de organização. 

O seminário se destina a 
quem busca o 
desenvolvimento pessoal e 
autodomínio; a gerentes e 
executivos; a assistentes 
sociais, psicólogos, 
educadores e profissionais de 
recursos humanos. O 
seminário adotará uma 
metodologia dinâmica e 
prática para o fácil 
aprendizado através de 

exercícios pessoais e em 
grupos, e ainda receberá um 
detalhado material didático. 

Caminhos para a autonomia 
é um seminário que vai 
permitir o aprendizado de 
técnicas fundamentais da 
Programação Nerolinguística, 
esta ciência que está 
revolucionando os conceitos e 
a prática do que há pouco 
tempo se conhecia sobre 
mudanças pessoais e sobre 
comunicação. Com esse 
seminário ficará muito mais 
rápido alcançar a excelência 
pessoal e profissional, além de 
aumentar a autonomia com 
equilíbrio. 

O médico Pedro Mário 
Lemos da Silva, diretor da 
Divisão de DST/AIDS da 
Secretaria de Saúde do 
MuiÚCÚHO,e o coordenador da 
Campanlia de Prevenção que 
será realizada durante O 
Carnaval. Ele ressalta que 
neste período, as pessoas 
movidas por impulsos ou 
sentinu ntos cometem alguns 
excessos, tornando-se 
passivas à contaminação de 
doenças sexualmente 
transmissíveis, {jríncipalmente 
AkIs. Ê que apesar rias várias 
campanlias realizadas à nível 
naeional pelo Ministério da 
Saúde procurando 
conscientizar a população da 
adoção de medidas 
preventivas, os resultados 
ainda não atingiram as 
exj)ectativas. O mdiee dessas 
doenças continua mi 
aumentando. 

Nesta quinta-feira, às ir>h, 

foi realizada uma reunião no 
gabinete do secretário Carlos 
Amorim, com representantes 
da imprensa, donos de clubes, 
motéis, e os coordenadores da 
campanha, Eles vão solicitar o 
apoio dessas entidades no 
sentido de participâr 
ativamente do evento, 
repassando as orientações 
através de folhetos 
explicativos que serão 
confeccionados pela 
Secretaria de Saúde do 
Município e divulgadas nóá 
órgãos de comunicação. 

Uma equipe vai percorrer 
. todos os locais de festa 

carnavalesca e distribuirá o 
material de divulgação que 
versará principabnente sobre 
a importância do uso do 
preservativo (camisinha). 
Nesta reunião, quinla-leira, 23, 
além da solicitação de apoio, 
foran i colhidas sugestões \ tara 
a execução da programação- 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 
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■ João Lisboa 

Prefeito Sálvio Dino está 

confiante na eleição de hoje 

i 

1 

Prefeito Sálvio Dino quer construção da sede própria da Amsul 

0 prefeito de João Lisboa 
Dr. Sálvio Dino está confiante 
na sua eleição para Presidente 
da Amsul — Associação dos 
Municípios da Região Sul do 
Estado. Advogado, Jornalista, 
Poeta, ex-promotor, Prefeito de 
João Lisboa no segundo 
mandato e ex-presidente da 
Amsul, Dr Sálvio Dino está 
ciente de que chegando para o 
desenvolvimento da mesma. 0 
prefeito de João Lisboa espera 
logo mais de 08 horas na 
Câmara Municipal da 
Imperatriz a presença de todos 
os prefeitos da Região Sul que 
são os seguintes; 

Açailândia — Deusdedith 
Sampaio - Alto Parnaíba—José 
de Freitas - Amarante — José 
Ribamar Azevedo - Balsas — 
Luis Rocha - Arame — Nonato 
Dentista - Buritirana — 
Anlonio do Leque - Can »lina — 
João Alberto - Campestfe — 
José Miranda - Cidelãndia — 
José Anlonio - Davinópolis — 
Daniel Silva - Estreito — Claro 
Alves - Fortaleza dos 
Nogueiras — Gilçlásio Chaves 
- Formosa da Serra Negra — 
Jucelino Viana - Freira Nova — 
Anselmo Coelho - Grajaú — 

João Pedro - Imperatriz — 
lldon Marques - Itinga — 
Raimundo Pimentel - João 
Lisboa — Sálvio Dino - Loreto 
— Benerval Coelho - Lageado 
Novo — Deusdath - Montes 
Altos — Patrícia Castilho - 
Senador La Rocque — Alfredo 
Nunes - Porto Franco — 
Erivaldo Marinho - Riachão — 
Edimar Alves - São Raimundo 
das Mangabeiras — José 
Francisco - Sambaíba — Pedro 
Ribeiro - São Félix de Balsas — 
Hélio Martins - Sítio Novo — 
João Alfredo - São Pedro dos 
Crentes — Zequinha Coelho - 
São João do Paraíso — Vicente 
Ribeiro - São Pedro da Água 
Branca — Gerson Davi - São 
Francisco do Brejão — Sônia- 
Sumauma — Raimundo Jorge 
- Passo Fragoso — Sinobilino 
Coelho - Vila Nova — João 
Pinto - Centro dos Currais — 
Renato - Nova Colina— Renato 
de Paula- Itaipavado Grajaú — 
Vicente da Galiléia. Entre 
outras metas de Sálvio Dino 
está a sede própria da entidade, 
o Campeonato Maranhão do 
Sul e principalmente a 
integração dos municípios da 
Região Sul do listado. 

Vigilantes da Vicol entram em greve 

As negociações estão sendo mantidas com a direção da empresa 

Os vigilantes da empresa 
Vicol Segurança Limitada, 
com sede em São Luís, estão 
cm greve desde o último dia 
14 deste mês, por estarem há 
mais de dois meses sem 
receber seus vencimentos. 

O anúncio é do presidente 
do Sindicato dos Vigilantes da 

Região Tocantina, senhor 
João Lima, ao destacar que a 
categoria somente retornará 
ao serviço quando for 
restabelecido o pagamento de 
seus salários. A greve é por 
tempo indeterminado. 

Iodos as negociações 
estão sendo mantidas com a 

direção da empresa, em São 
Luís, para que seja atualizado 
o pagamento dos vigilantes, 
em Imperatriz. Caso não haja 
nenhum acordo, informou 
João Lima. a categoria 
permanecerá em estado de 
greve. Assegurou que, a 
direção da empresa deverá 
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encontrar uma solução para o 
problema, ainda nesta 
semana, contornando a 
situação do atraso no 
pagamento dos funcionários 
da Vicol. A filial da empresa 
em Imperatriz há muito 
tempo presta serviços na 
Região Tocantina. 

Mais um més 
Em contato com a alta 

cúpula da PF, Sebastião 
Madeira obteve a garantia de 
que o relatório do delegado 
especial designado para 
apurar o suposto complô para 
assassinar o prefeito lldon 
Marques, denunciado pela 
mídia eletrônica para todo 
Brasil, será divulgado em 
fevereiro. O deputado tem 
pressa mas espera resignado. 
Certo, segundo ele, de que se 
houve mesmo qualquer 
articulação para eliminar o 
mandatário local ele não tem 
absolutamente nada com isso. 

Mentes diabólicas 
O fato de ser o principal 

interessado na elucidação do 
"crime tentado"- se é que 
existe essa figura no mundo 

jurídico -, praticamente 
inocenta o deputado do 
PSDB. A propósito, uma fonte 
revelou à coluna que o 
relatório do delegado da 
Polícia Federal será bom para 
Madeira. E muito ruim para 
algumas figuras. Quanto aos 
nomes, só o documento 
produzido pela autoridade 
brasiliense trará revelações a 
respeito. Inclusive revelando 
detalhes sobre a "trama", 
seus objetivos etc. 

Competência 
lldon bateu mesmo o 

martelo. Quem quiser 
trabalhar na Prefeitura que se 
prepare. Até maio deve ser 
realizado concurso público 
para regularizar a situação 
dos servidores municipais. A 
decisão vem em boa hora. 
Antes tarde. 

Nas nuvens 
Faz sentido o 

questionamento deste Capital 
sobre os incríveis índices de 
aceitação do Governo do 
listado. Se ainda não cumpriu 
praticamente nenhuma de 
suas promessas de 
campanha, então não se 
concebe que Roseana Sarney 
esteja com uma popularidade 
tão alta. Alguma coisa está 
errada com os números 
hiperpositivos da empresa 
oficial de pesquisas de opinião 
pública no Maranhão. 

Ausências sentidas 
Apenas 17 prefeitos não 

participaram da votação para 
a escolha do novo presidente 
da Federação dos Municípios. 
Justamente os 
administradores dos dois 
municípios de maior peso 
polílico-eleitoral e sócio- 
econômico do Estado. 
Jackson Lago (São Luis) e 

lldon Marques (Imperatriz). 

Plebiscito 
Tudo indica que a emenda 

da reeleição irá ser decidida 
nas ruas. A crise entre 
Governo e PMDB está 
inviabilizando a votação da 
emenda constitucional no 
Congresso. Além de 
levantarem a opinião popular 
contrária ou a favor da 
eleição, as cédulas deveriam 
indagar se o eleitor brasileiro 
quer que a nova lei - na 
hipótese de sua aprovação -, 
deverá valer para os atuais ou 
somente para os futuros 
presidentes, governadores e 
prefeitos. Isso é muito 
importante. 

Bipolarização 
Madeiristas torcem para 

que a aliança lldon X Fiquene 
seja consolidada. Entendem 
os tucanos que, num 
confronto direto com o ex- 
governador, que vêm com 
enorme desgaste, o deputado 
do PSDB levaria a melhor. 
Conseguindo reeleger-se 
praticamente apenas com os 
votos imperatrizenses. O que 
não ocorreria, na avaliação de 
alguns, num virtual 
lançamento do vice-prefeito 
Luis Carlos Noleto, que 
consideram um nome mais 
leve, como candidato a 
dejlutado federal. 

Serviço 
Davi Alves Silva adquiriu 

nada menos que 18 
ambulâncias para prestar 
serviços em municípios em 
que o deputado exerce 
influência. Gerentes das 
ambulâncias, como o 
vereador imperatrizense João 
Macedo, primo e primeiro- 
seguidor do deputado, não 
cabem em si de alegria. Vêm 
nas mesmas um valioso 
capital político. 

Projeto grande 
Simplício Zuza garante 

que, ao final do mandato, 
frustrará a expectativa 
daqueles que querem vestí-lo 
com um figurino radical ou o 
imaginam, dentro de meses, 
com a imagem desgastada 
face a falta de produtividade 
na Câmara. O vereador do 
PSB tem prontinho um 
projeto que pretende projetar 
sua imagem como um 
parlamentar competente, de 
boas e exeqüíveis idéias, 
capaz de sugerir caminhos ao 
Executivo, que tenha 
absoluta indejxMidência e seja 
capaz de continuar 
merecendo a confiança do 
eleitorado. 

Perguntinha 

Imperatriz pode ser uma cidade limpa 

sem a colaboração dos seus 

moradores? 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em EWx-egamos a domicilio 

MADEIMM LEÃO DE OURO E 

Temos vigas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Gefet divulga lista dos 

aprovados em exame 

Seicentos e vinte e cinco candidatos disputaram as vagas oferecidas 

O Centro Federal de 
Educação Tecnológica do 
Maranhão—Cefet, Unidade de 
Ensino Descentralizado de 
Imperatriz —Unedi, divulga o 
resultado do exame seletivo 
realizado no último dia 19. 

Foram inscritos cerca de 620 
candidatos; compareceram 
quase todos. O Cefet estava 
oferecendo cinco cursos: 
eletromecânica, edificações, 
eletrotécnica, eletrônica e 

saneamento. O número de 
vagas disponíveis para esta 
primeira série, oferecidos pela 
escola era de 315, sendo toda 
elas preenchidas. 

A diretora do Cefet, em 
Imperatriz, professora Isaura 
Silva, informou à reportagem 
do seu Jornal Capital, que este 
ano foi registrado um grande o 
número de alunos excedentes 
em alguns cursos. Os 
excedentes são aqueles alunos 

que conseguiram atingir a 
média, prevista em edital, 
entretanto, não conseguiram 
classificação ao número de 
vagas oferecidas por cada 
curso. Onde fora registrado a 
maior incidência de alunos 
excendenles foram nos cursos; 
edificação, turno matutino; 
eletrônica, turno vespertino; 
eletromecânica, turnos 
vespertino e noturno e ainda 
eletrotécnica do turno noturno. 

A professora Isaura Silva, 
frisou que o único cufso que o 
Centro Federal de Educação 
Tecnológico, unidade de 
Imperatriz, não preencheu as 
vagas foi o curso de 
saneamento, entretanto, 
destacou que os alunos que 
passaram ao curso de 
edificações e ficaram 
excedentes, estando na mesma 
área e no mesmo turno será 
dado prioridade a esses alunos. 

Lista dos aprovados na seleção/97 

Diretora Isaura Silva disse que as trezentos e quinze vagas 

oferecidas pelo Cefet, foram preenchidas nesta primeira série, atendendo às 

metas traçadas para o exame seletivo 

Eletromecânica — Noturno 

Classificação Nome 

01 
)2 

03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Plínio Bezerra Miranda 
Ilélia Maria Damasccno de Sousa 
Humberto Alberto Barros de Oliveira 
Carlos Alberto Barros de Oliveira 
Augusto César Rodrigues Cor tez 
Francisco Ribeiro Nunes 
Wanderson Charles B. Lima 
Dekian Gomes Pereira 
Rogério Lira Silva 
Pedro dos Santos da Silva Júnior 
José Carlos Pereira Leite 
Oziel Iztvor da Silva 
Jodeilson Oliveira Belizário 
Elizeu Aires de Oliveira 
Rogério Morais Lima 
Enoque Ferreira Lima 
José Maria de Oliveira dos Santos 
Ildberg Delfino de Sousa 
Samuel Freitas dos Santos 
Wallace Halad Silva de Sousa 
Fábio Gomes Pereira Andrade 
Mailton Calavite 
Claudemir Cícero Alves da Silva 
Itamar da Silva Sousa 
Maurício Soares Gomes 
Edimilson da Silva Nunes 
Raimundo de Sousa 
Francisco Sousa Rego 
Flábio Júnior Costa Silva 
Valnillson F. Pereira 
France Rossy da Silva 
Sandoval de Sousa 
Antonio B. Goudinho 
Anísio Pereira da Silva 
Geissiel da Silva Melo 
Francisco Lúcio da S. Araújo 
Alessandro Araújo Silva 
Joseli Fontes de Sousa 
Robson F. de Sousa 
Reginaldo Rodrigues Galdino 
Marcos Correia da Silva 
Magno César da Silva Alves 
Cleriston Pereira Costa 
Claudean Valentin da Silva 
Prancisco Costa Oliveira 

Edificações — Noturno 

Classificação Nome 

«1 
92 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Marcelo Ribeiro Oliveira 
Adriana Rhegia Ribeiro Mendes 
Fernanda da Costa Lima 
Fábio Gonçalves Lima 
Agacy Pereira Lima 
Hilma Carvalho do Carmo 
José Pinheiro de Sousa 
Maria Zelma Sá de Alencar 
Klaudemy Araújo Mota 
Hewbens Cardoso Santos 
Evanira Mota Souza 
Rone Gleisson S. Santana 
Antonio da Silva 
Gidcivaldo Lima Pereira 
Patrícia Lima Silva 
Juceane de Sousa Santos 
Franderson C. Lopes dos Santos 
Jeane Silva Nascimento 
Solange Ferreira Ribeiro 
Elizeu Santos Sousa 
Andréa Oliveira de Sousa 
Raimunda C. Nunes Almeida 
Mesaque Alves da Silva 
Emnianuelle da Silva Oliveira 
Demetrius Silva Cavalcante 
Gerciane Lopes Carvalho 
Luzinalva Alves Soares 
Ironilson Pereira Vasconcelos 
Leonésia de Sousa Rodrigues 
Aluziane Fábia Pereira Aquino 
José de Ribamar Viana Franco 
Elias Claro da Silva 
Reginaldo Rodrigues da Silva 
Antonio da Silva Vieira 
Shirley Cavalcante dos Santos 
Eliane Pereira Santos 
Luciano da Silva Ferreira 
Maria Mercê da Silva Brito 
Valdirene Pereira de Andrade 
Francisco Silva Sousa 
Gisselma Silva Morais 
Lucélia Alves Belfort 
Gleyson Costa Carvalho 

Eletrotécnica — Noturno 

Classificação Nome 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Sheliney da Silva Azevedo 
Jayhara Odelis Sousa lopes 
Sérgio Ribeiro e Silva 
Antonio Reginaldo Baiano de Sousa 
Carlos Antunes do Nascimento Júnior 
Francisca Maria Costa Oliveira 
Antonio Alfredo e V. Araújo 
Heliomar Pereira Santos 
Fábio Gomes de Araújo 
Lindon Jonhon Rosalino S. Silva 
Gilson Lima Aguiar 
Waldean Pereira Sales 
Silvano Silva dos Santos 
Delvit Barros do Nascimento 
Aldemar Chagas Xavier 
Maria do Espírito Santo S. Lima 
Gilberto Barbosa Gomes 
Carlos Wagner Araújo Garcês 
Euliana da Silva Santos 
Maria Delma Sá de Alencar 
Iaiís Eduardo G. de Oliveira 
Arian Lemos dos Reis 
Alcione Sousa do Carmo 
Davi Costa Teixeira 
Márcio da S. Alves 
Domingos Novais da S. Filho 
Iveth Kássia Araújo Teixeira 
Erick de Sousa Lima 
Cícero Lourenço da Rocha 
Itamar da Conceição 
Silfran Alves de Sousa 
Adeham de Araújo Oliveira 
Osmarina da S. Soares Sousa 
Evoneide Oliveira da Silva 
I-ucigleide Gomes da Silva 
José Augusto Alves de Araújo 
Davi Silva de Sousa Oliveira 
Evandro da Silva Oliveira 
Marcos Aurélio Almeida de Sousa 
Agenor Lucena Júnior 
Adilson Nascimento Florentino 
Deusimar de Sousa Silva 
Laercio Rodrigues Lima 
Patrício A. Silva 
Elvédio Rodrigues de Oliveira Neto 

Eletromecânica — Vespertino 

Classificação Nome 

01 Anderson da Costa Lima 
02 Fabiano da Conceição Silva 
03 Clébio Alves Soares 
04 Shesman Renato dos S. Gonçalve 
05 Gean da Silva Macedo 
06 Bruno da Silva Barbosa 
07 Alberto S. de A. Carvalho 
08 Liliane Lima da Silva 
09 Júlio César Rodrigues Pinho 
10 Nieysila Simara da Silva Castro 
11 José Kleiton Frota da Lima 
12 Alan Ronay de Sousa Rocha 
13 Flávio Oliveira Coutinho 
14 Patrícia da Silva Fernandes 
15 Raimundo da Cunha Rodrigues 
16 Alexandre Bontempo Alves 
17 Frank Cynara Sousa Melo 
18 Frank da Silva Santos 
19 , Cleane Nunes Almeida 
20 Rogério Monteiro de Carvalho 
21 Ana Paula Cruz Ribeiro 
22 Asenete S. Galdino 
23 Roberto Soares de Carvalho 
24 Gildson Oliveira Martins 
25 Marcelo Rony de Oliveira 
26 Cirnandes Morais dos Santos 
27 Alan Silva Soares 
28 Elinalda Ferreira de Andrade 
29 Marcelo da Silva Sanches 
30 Paula Rafaela Gomes Freitas 
31 Juliana Freitas de Sousa 
32 Lindalva Silva Santos 
33 Camila da Silva Pinto 
34 Girlane Aires Gonçalves 
35 Renata Freitas Barbosa 
36 Carlene Santos de Araújo 
37 Eduardo da Silva Azevedo 
38 Danilo Carvalho de Sousa 
39 Mahayara Silva Paz 
40 Jackson Costa Pereira 
41 Beneval Merêncio Bezerra Filho 
42 Ibson Carlos Silva Pantaleào 
43 Jaríete Barbosa Soares 
44 Reginaldo Barros da Silva 
45 Lúcio Muniz de França Júnior 
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PTB pode ter candidato 

ao Senado em Imperatriz 

O presidente do Diretório Municipal de Imperatriz do 

PTB deverá receber convite para a sapiência do Senado 

Ainda não existe nada de 
oficial, mas a sondagem é 
concreta. Carlos Lima, 
presidente do Diretório 
Municipal do Partido 
Trabalhista Brasileiro, PTB, 
não quer confirmar ainda se 
pretende aceitar, se o convite 
for oficializado, para que ocupe 
uma suplência ao Senado em 
98. 

Ele não quis divulgar a 
origem do convite, mas 
confirmou que se sentiu 
bastante sensibilizado pela 
possibilidade, mas que por 
enquanto pretende prender a 
sua atenção em Imperatriz, 
sem dividir seu tempo com 
assuntos que não sejam 
relacionados com a política 
municipal. 

Carlos Lima tem sido um 
dos principais articuladores 
político da bancada de apoio ao 
governo lldon Marques, 
perfeitamente entronizado com 
a nova filosofia de governo, e 
quer manter essa dinâmica 
sem pretender pensar na 
possibilidade de uma eleição, 
que ainda vai demorar dois 
anos, e nesse período muita 
coisa precisa ser feita por 
Imperatriz. Carlos Lima 
reiterou sua disposição em 
trabalhar nos bastidores da 
política, sem pensar de forma 

Presidência Regional do PTB 

.■T 

C.irJos Linvi nvintcm sua postura ainda cm favor do município 

consistente em cargo eletivo, maiores tarefas, embora a 
mas que o convite para uma responsabilidade da proposta 
suplência não envolveria seja concreta. 

Ainda há planos para que 
membros de Imperatriz 
passem a atuar mais 
decisivamente nas decisões do 
partido nas questões regionais, 
assumindo funções de direção 
regional. Até agora, devido 
inclusive aos rumos que tomou 
a política, o PTB ainda está 
envolvido com a questão 

municipal, principalmente 
Carlos Lima, que vem atuando 
em favor de uma mudança de 
filosofia, acompanhando o novo 
tempo que pretende incentivar 
para que instale de vez na 
cidade, tem sobrado pouco 
tempo para que seja efetivado 
ações mais concretas para tal 
intento. 

No entanto. Carlos Lima 
voltou a confirmar que ainda 
existe o firme propósito de 
alcançar vôos mais audaciosos 
dentro do PTB, deslocando sua 
área para Sào Luís, 
inicialmente,'com nuances nas 
discussões dos temas nacionais 
que vêm enlaçando o nosso 
quadro de decisões políticas. 

■ Acailândia 

Deusdete almoça com Sarney 

Atendendo convite 
formulado pelo presidente do 
Senado Federal, senador José 
Sarney, o prefeito Deusdete 
Sampaio esteve recentemente 
em Brasília, onde almoçou com 
o eminente iK)lítico. Na ocasião, 
o prefeito de Açailândia 
aproveitou para apresentar uma 
pauta de reivindicações que 
interessam ao município, 
principalmente ao setores de 
infra-estrutura, educação e 
saúde. 

Durante a sua estada na 
capital da República, Deusdete 
Sampaio também participou da 
Convenção do Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), na condição 
de filiado. Aproveitou para 
estreitar, ainda mais, os laços 
políticos com as mais 
expressivas lideranças 
nacionais, tudo com o objetivo 
maior de encontrar os caminhos 
que conduzem às soluções dos 
grandes problemas que 
angustiam o povo da cidade 

m 

* 

vizinha. 
Para o prefeito Deusdete 

Sampaio, "o convite que me foi 
encaminhado pelo senador José 
Sarney, o nosso presidente do 
Senado Federal, me deixa 
bastante honrado. Entretanto, 
considero que se trata de uma 
excelente oportunidade para 

Caixa revela que loterias tiveram 

em 96 faturamento de R$ 1,7 bilhão 

M 

A Caixa Econômica 
Federal acaba de anunciar 
que foram arrecadados, em 
9(i, R$ 1 bilhão 732 milhões 
com suas loterias contra R$ 
l bilhão e 633 milhões 
registrados em 95. A 
arrecadação foi a maior já 
registrada na história das 
loterias, com incremento de 
6,18% em relação ao ano 
anterior. Em 94, o 
faturamento da Caixa com as 
loterias se situara em R$ 
714,4 milhões. 

Apesar do aumento da 
competitividade no mercado 
brasileiro de jogos, a Caixa 
vem obtendo uma linha 
ascendente na venda de seus 
produtos lotéricos, através de 
sua rede composta por 5.804 
revendedores fixos, além de 
ambulantes, jornaleiros e 

■ Prêmios 

Por outro lado, na 
destinaçáo dos recursos 
arrecadados, os prêmios 
ficaram com R$ 554,0 
milhões, a Seguridade Social 
ficou com R$ 398,0 milhões, 
Receita Federal, com R$ 
206.0 milhões, Ministério da 
Educação/C rédito 
Educativo, R$ 74,0 milhões, 
esportes, R$ 73.0 milhões, 
Ministério da Justiça/Fundo 
Penitenciário, R$ 49,0 
milhões, e Ministério da 
Cultura, R$ 16,0 milhões. 

A Caixa revelou que 
houve um crescimento 
significativo na transferência 
de recursos das loterias para 
a área social, tendo 
alcançado, em 96, cerca de 
R$ 610,0 milhões, contra 
442,0 milhões, em 95, e 162,0 
milhões, em 94. 

cerca de 2.100 Pontos de 
Vendas da Caixa em todo o 
território nacional. 

Duas grandes novidades 
agitaram o cenário das loterias 
federais. Na modalidade de 
prognósticos, o lançamento da 
Mega-Sena, que substituiu a 
Sena em março de 96, 
proporcionou aos apostadores 
a chance de concorrer a 
prêmios milionários. 

A Mega-Sena foi a loteria 
que apresentou os melhores 
resultados, no seu primeiro 
ano de existência, com uma 
receita de R$ 555,0 milhões. 
Já, na Loteria Instantânea, a 
inovação foi a premiação em 
bens, oferecendo carros, 
motos, jet-skys, além de 
Cartas de Crédito da Caixa 
para a aquisição de imóveis 
residenciais. 

A arrecadação das loterias 

rttva 

WÊà 

í-lllli 
Me; vilill 
Federal 
ínstaruànca 
Total 

IlilIlilliMIiiiê 
ilIllililÉip; 

WÊM 
|||||||ÍÍ|ÉM|;Ê 
:iÍ|||Í;;;ÍÍÍlil 

-3H      

Destinação da arrecadação das Loteriais 

Prêmios 554,0 milhões 
Receita Federal 206,0 milhões 
Seguridade Social 398,0 milhões 
Ministério da Justiça/Funpen 49,0 milhões 
Ministério da Cullura/FNC 16,0 milhões 
Minist. da Educação/Crédito Educativo 74.0 milhões 
Ministério dos Esportes/INDFSP 73,0 milhões 
Tarifa de Custeio e Manutenção 134,0 milhões 
Comissão CEF 55,0 milhões 
Comissão Revendedor 141,0 milhões 
Acumulado para prêmios 32,0 milhões 
Total 1.732,0 milhões 

■ Expectativa 

A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que, em 
1997, continue a transferir vultosas quantias à área social do 
Governo Federal e a realizar os sonhos de milhões de 
brasileiros. 

Em Imperatriz, sempre que os sorteios das loterias ficam 
acumulados é grande a movimentação nas agências lotéricas, 
o que faz com que cresça também o ritmo de trabalho dos 
funcionários da CEF. 

m 
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ittlr COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

- UM PROJETO DE VIDA - 
^ 2 2V A NO D E F UIM CIO N AM E NTO' 

DireçAo: Vânia Lúcia da Ounha SÀpúiÇ 
Luciana da Cunha Sacsdi 
Farkat Saddi Filho 

.XMLÍÍÍ.vS? ..y . .'.O, .V^VVV.vvvwvvvvbvVB' .*•  vvwgjjvjr- 

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e ORAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança do 2 anos) a 8- SÉRIE 

II - UNIDADE II - ORAU 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 a A 3* SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 
s TERCE IRÃO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionara um avanço 
Mr;TDOCLÓG.CO E UMA NOVA LSIRUIURA DE FUNCIONAMENTO. JUSTIFICANDO, PLENAMENTE. 
d seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando; 

Deusdete mostra-se confiante com o resultado do encontro 

apresentar as reivindicações 
prementes para o nosso 
município", comentou, 
acrescentando que aproveitou 
para manter contatos com ás 
lideranças do PMDB. buscando 
conseguir maior sui>ortc político 
"às nossas reivindicações e 
atividades administrativas". 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
c) Vagas limitadas for classe 
g) Desconto por ís- de filhos 

b) Reestruturado quadro de frofc^opes 
d) Acompanhamento individual 
f) Adequação por faixa etária 
h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
turmas 
Materno l/J a'dim l 
Jcrdlm 11/2 ? Sé fie 
3^' e 4* Série 
5^ a 8a Série 
2Ü Grau 
íerceirão 

MATUTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131,50 
141.00 
184.10 

VESPERTINO 
101,10 
11 1,20 
121,40 
131.50 
141,00 

NOTURNO 

121,40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua JamancJaré na 730 - Fone 723- 1692 - ima&ratriz - MA 

Da. QJUtyn.. 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Sindicato querem adesão 

das Prefeituras ao Simples 

Em visita ao secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel, 
na última terça-feira em Brasília, lideranças sindicais e 
empresariais anunciaram que vão promover uma campanha em 
todo o País para convencer prefeituras e governo estaduais a 
aderirem ao SIMPLES — Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Micro e das Empresas de 
Pequeno Porte. Até agora, somente o governo do Maranhão 
enviou projeto à Assembléia legislativa para aderir ao Simples, 
enquanto o vizinho, Estado do Pará também se propõe a adotar 
o sistema, já tendo anunciado a intenção á Receita Feder al. 

A idéia da campanha anunciada pelas lideranças sindicais e 
empresariais, "é criar um movimento vinculando o sucesso do 
Simples à geração de emprego, chamada 'Emprego é Simples . 

Aguiar assume assessoria 

Meus cumprimentos hoje ao economista, político e 
empresário Edeomedes Cordeiro Aguiar, por conta de sua posse 
na última segunda-feira. 20, no cargo de Assessor de 
Planejamento (antigo adjunto), da Secretaria da Pazenda. cujo 
titular é o l)r. Edson Lima. 

Membro da Executiva Nacional do partido, o recem- 
empossado Assessor de Planejamento da Sefaz municipal, laz 
parle dos "históricos" da sigla na região, tendo sido um dos 
coordenadores da campanha eleitoral do então candidato a 

prefeito, lidou Marques de Souza. 
Parabéns. 

segunda vez, presidente da Associação dos Municípios do Sul 
do Maranhão, que ficou maior com a criação de novos municípios 
na região. 

' Presidente de Honra 

O prefeito de Imperatriz, Ildon Marques de Souza, integra a 
chapa e futura diretoria da Amsul na qualidade de Presidente de 
Honra, uma forma de reconhecimento de seus pares quanto a 
importância da Princesa do Tocantins no contexto da entidade. 

Vale registro. 

de ser eleito em São Luís, para o cargo de go\ei 
Distrito Rotário 4490 (Maranhao, Piauí e Ceará). 

O mandato de um ano, será cumprido de julho de í 
de 99. 

Outro registro especial. 

Efemérides 

Comemora-se hoje, 24, o Dia da Instituição do 
Casamento Civil no Brasil e também o Dia Nacional dos 
Aposentados (entre outros). 

Parabéns. 

Super Sena Alana Paula 

Confira também as dezenas sorteadas ontem para o concurso 
094 da Surper Sena; 10, 22, 25, 30, 36, 38. 

Homenagem à Sanches 

O Rotary Clube de Imperatriz, realizou na noite da última 
quarta-feira, 22, a sua primeira reunião do ano, prestando uma 
grande homenagem ao sócio Edmilson Sanches, que estava 
afastado há anos, ocupando alta função (e estudos universitários) 
junto á assessoria do Banco do Nordeste em Brasília, e agora 
retorna á terra do Frei para ocupar duas secretarias na 
administração Ildon Marques. 

Emocionado, Sanches reveu antigos e queridos amigos 
rotarianos, que aproveitaram para parabenizá-lo. 

Rotary Fortaleza 

Vale registrar que, no período em que esteve afastado de 
Imperatriz, ao ser transferido inicialmente para a matriz do BN B 
no Ceará, nosso amigo Sanches foi convidado a fazer parte do 
Rotary Fortaleza/Praia, presidido atualmente pelo cancerologista 
Francisco das Chagas Almeida, que inclusive já esteve em 
Imperatriz. 

Deusdedith eleito governador 

Destaque também para a informação segundo a qual, o Dr. 
Deusdedith Souza Santos (leia-se 1 lospital Santa Isabel), acaba 

Ontem, foi a vez do pai, rasgar folhinha. Hoje, quem 
aniversaria é a pequena Alana Paula Araújo de Sousa, 
filha do nosso Leonildo Alves de Sousa, da Mercantil 
Avenida. . _ , 

Sem dúvida uma festa dupla com muitas emoçoes, 
no aconchego da família e dos amigos mais íntimos. 

Parabéns. 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE 

Hospital Alvorada (721-2968); 

PEDIATRIA/HOJE; Mater Clínica (721-6215); 

OBSTETRÍCIA; (todos os dias) Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (723-2003), 
ORTOPEDIA: (todos os dias) Clinica de 

Acidentados de Imperatriz (721 -6454) 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZE. na Rua 

Ceará (723-2224), desejando aos clientes e amigos, 

muito sucesso.    

WejrcxuLcr FúatXLUJcCLéL 

Sa Quina 

Dezenas sorteadas ontem. 23. para o concurso 270 da 
QUINA: 1 1.21,33.31,45. 

Calendário do 1PVA 

Os proprietários de veículos com placas de terminação 5 e 
6. vão pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (1PVA/97). dentro da seguinte tabela: 

la. Parcela  l5/abril/97 
2a Parcela  ir./maio/97 
3a Parcela  l.Vjunho/97 
O contribuinte poderá também optar pela cota única, a ser 

paga no dia 15 de maio de 1997. 

Sefaz altera datas e prazo 

Para você que ainda não sabe: a Secretaria de Estado da 
Fazenda, alterou as datas e estendeu o prazo para pagamento 
do IPVA/97. 

Os donos de veículos têm agora sele meses, de fevereiro a 
agosto, para quitação do tributo. 

Quem está isento 

Outra coisa talvez você não saiba, vários segmentos estão 
isentos do pagamento do IPVA: 

A União, os Estados, os Municípios, as fundações, os 
partidos políticos, os cultos religiosos, as entidades sindicais e 
de trabalhadores, os taxistas e as instituições de educação ou 
assistência social sem fins lucrativos. 

Dino presidente da Amsul 

Liderando a chapa única '.'Tudo Pelo Municipalismo , o 
prefeito de João Lisboa, Sálvio Dino. deverá ser eleito hoje pela 

: 
AJ 

Poupança 

Hoje     

Ontem  

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

.1,29% 

1,31% 

Ufir 

Janeiro/97: 
R$  R$0,9108, 

Dólar 

* Paralelo ^ " 

* Turismo. R$ 1,06 

.V/i /ii/sém /Vi do gerente Marcos Roberto Dins. que esta de 
férias e só retorna em fevereiro, quem está respondendo pelo 
comando da Dom Vital em Imperatriz, é o boa praça Evilásio 
Batista.Araújo (na foto com sua mulher, Francisca, Amcionana 
do Rapidão Cometa). Fie divide as responsabilidades na 
empresa com sua colega Vânia, até que o boa praça Marcos 
Dias, retome o batente na Dom Vital. Vale registro. 

* Comercial   ^ 

Cotações de ontem (meio dia) 

Ouro 

O grama na abertura ontem 20/01 da BM&F 

RS   
.82, t 

A vxÁÁ/erxwUMrdée&ACll 
* Maria da Paz M. de Jesus (Ferrama) ; 
* Tarciana Miranda Brandão (Moema 

Móveis); 
* Alana Paula de Araújo de Sousa 

(Mercantil Avenida). 
Aniversarlam hoje e recebem os 

I i parabéns e os votos de muitos sucesso de 
QyL~s ACII e do Feito à Mão Restaurante (self- 

service, churrasco no quilo e aquela 
saborosa feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio Vargas, 
esquina c/ a Rua Alagoas - Centro. Fone: 721-3565. 

HiÁmür 

Zbigniew sente a vista cansada e vai a um oculista dc 
Varsívia. O médico lhe mostra um quadro com as letras 
CVKPNWXSCZ e faz a clásica pergunta: 

— Então, consegue ler? 
E Zbigniew, com um sorriso triunfante: 
— Claro, doutor! Além disso, sai com a irmã dele ontem 

à noite. 
(Playboy/ F ev/ 9 5) 

Salário Mínimo 

Janeiro/97. .R$.112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 7-66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax. pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

Simplício Moreira, 1478, Centro, com o fone 722- 
1478 e o fax 722-1400. 

^ Materiais para 
// . Dsjhjsi escritório, escolar, 

'KA/.LAÁJy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 

IIÍ/IPPD/ÍTF2I7 Rua Simplício Moreira, 
llwsu LmzS f f Vf/U U7^ Centro.Cx. Postal, 

Tp ^rnoção em ;::«pel repórter (r.od 400) R$ 6,00 353 Qep 65.901- 4^0 - 
sn a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) |mperatriz-MA 

•X:>> 

StRVICO MEDICO VETERINÁRIO LTOA 

Clínica Lab. e Pet ShcpT 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Rua Luis Domingues, 1400 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

Centro - Fone. 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Tocantins fará amistoso para pagar FMF 

Sem patrocinador, o jeito foi correr atrás de dinheiro através de amistosos 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vaie 

Zé Tavares 

O técnico de futebol José 
Tavares, que já teve uma 
brilhante passagem pelo 
futebol internacional, está 
em Imperatriz desde a 
última terça-feira. Em 
Portugal, Tavares dirigiu a 
equipe do Porto, time que 
hoje tem como atacante o 
brasileiro Jardei. No Brasil, 
Tavares dirigiu as equipes 
do Ipiranga-PE, Picos-PI, 
Caico-RN (campeão do 
Torneio Início) e terceiro 
colocado no geral, sob o 
comando do treinador. 

José Tavares manteve 
uma longa conversa com o 
diretor de futebol William 
Marinho, que irá levar a 
proposta de Tavares ao 
diretor presidente do 
Cavalo de Aço, Conor 
Farias. 

Botafogo 

Após a perda do título 
para a equipe do Baresi, a 
equipe do Botafogo 
desmontou todo o elenco 
que disputou o Campeonato 
de 1996. O técnico Fábio 
acredita que no próximo 
campeonato poderá ter todo 
o elenco em sua mãos. O 
atacante Edvaldo, uma das 
principais armas do clube, 
vem recebendo propostas 
de clube da sede do 
município, e é um dos que 
possivelmente irá deixar a 
equipe do Botafogo. 
Edvaldo deverá vestir a 
camisa do Grêmio da 
temporada de 97. 

Amistoso 

A Seleção de Presidente 
Dutra joga amistosamente 
no Estádio Cafeteirão, no 
próximo final de semana. A 
Seleção de João Lisboa será 
formada pelo técnico 
campeão. Pipira, que levou 
o time do Baresi à 
conquista inédita na 
história do clube, já 
garantiu que montará um 
grande time para enfrentar 
o adversário. 

Frei Epifànio 

Infelizmente nestas 
bandas do Maranhão 
acontece fatos revoltantes. 
De acordo com 
informações dadas pelo 
vigia do Estádio Municipal, 
conhecido por Raimundo, 
que a mais de vinte anos 
exerce a função, a diretoria 
do Tocantins Esporte Clube 
invadiu aquela praça 
esportiva, danificando 
alguns cadeados. O vigia 
disse à reportagem que 

Justino Filho, num ato de 
vandalismo, lhe provocou 
ao ponto do queixoso pegar 
uma faca e sair correndo 
atrás do mesmo. 

Desculpas 
esfarrapadas 

De acordo com William 
Marinho, a alegação da 
diretoria do Tocantins foi 
em torno da liberação do 
Estádio Municipal para a 
peneira, que foi realizada 
pela equipe do Rio Branco 
Esporte Clube. A peneira 
foi realizada durante dois 
dias naquela praça 
esportiva e conforme as 
informações o estádio foi 
liberado pelo desportista 
Jackson Silveira. 

Tocantins 

Pelo visto a diretoria do 
Tecão Maravilha já 
esqueceu que o secretário 
de Educação, Agostinho 
Noleto, já liberou o Estádio 
Municipal Frei Epifànio 
D'Abadia para o clube jogar 
amistosamente contra a 
equipe do Tocantinópolis, 
do vizinho Estado do 
Tocantins. O time do 
Tocantins, mesmo não 
estando na Divisão Especial 
do Estado, já teve estes 
privilégios. Então não 
adianta reclamar! 

Descartada 

Não existe mais nenhuma 
possibilidade do Tecão 
Maravilha disputar o 
Campeonato Maranhense 
da temporada de 1997. 
Conforme Alberto Ferreira, 
o time do Tocantins nas 
últimas quatro reuniões da 
Federação, enviou dois 
representantes diferentes. 
Isso preocupou o presidente 
da entidade, que definiu o 
afastamento do Tecão de 
uma vez por todas. 

Sem patrocinador 

O Tocantins Esporte 
Clube não tem nem dinheiro 
e nem elenco para participar 
do campeonato. Nos 
amistosos realizados em 
Imperatriz e no interior 
maranhense, a equipe não 
conseguiu nenhum centavo. 
A partida amistosa diante do 
Tocantinópolis não rendeu 
nenhum real para a equipe 
do Tocantins. Os jogadores, 
decepcionados com a 
péssima administração, em 
sua maioria abandonaram os 
treinos e garantiram que 
não ira vestir a camisa do 
clube, enquanto o clube não 
for moralizado. 

0 presidente da Federação 
Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira, em recente 
contato com a diretoria do 
Tocantins, está aguardando até 
a próxima segunda-feira uma 
ordem de pagamento como 
garantia de que a equipe irá 
participar do Campeonato 
Maranhense da temporada de 
1997, Copa do Interior, que 
deverá começar no próximo dia 
23 de fevereiro, com 
Imperatriz, Tocantins, Bacabal, 
Americano, Pinheiro e Caxias. 

A falta de patrocinador e 
respaldo de alguns diretores do 
clube, foi a dificuldade 
encontrada para a garantia do 
clube no Campeonato 
Estadual. 0 presidente da 
Federação Maranhense, 
Alberto Ferreira, deu vários 
prazos para o presidente 
Moisés Negreiros, mas a 
dívida junto a Federação e a 
CBF ainda não foi paga. Para 
Alberto Ferreira, a 
participação do Tecão 
Maravilha no Campeonato 
Maranhense de 97 só viria a 
melhorar a qualidade do 
campeonato. 0 Conselho 
Deliberativo do Tecão 
Maravilha deverá afastar nos 
próximos dias o presidente 
Moisés Negreiros, que até o 
momento não emplacou. 

/Ao:::: 

Bf 

Tocantins Esporte Clube ainda poderá participar do Estadual 

w Amistoso 

0 time do Tocantins, conforme o empresário Aloísio, joga amistosamente no próximo 
domingo na vizinha cidade de Rondon do Pará, contra a seleção local. Para esta partida, 
o técnico Batatinha, disse que tem poucas opções, tendo em vista que vários jogadores 
já foram convidados para participar do elenco do Cavalo de Aço. Além de enfrentar a 
Seleção de Rondon do Pará, o Tecão Maravilha deverá jogar em Jacundá, também no 
interior paraense de Jacundá, a equipe seguira para a cidade de Marabá, onde fara 
mais uma partida amistosa. A saída do clube para o jogo de Rondon está prevista para 
às 07h00 do próximo domingo e o retorno acontece tão logo termine a pauta de 
compromissos naquela cidade. 

Presidente não manda no Tecão 

Moisés Negreiros não tem condições 

de dirigir o alvi-verde no Campeonato Maranhense 

Tecão Maravilha treinou no Estádio Municipal visando o jogo do próximo domingo 

A torcida do Tecão 
Maravilha ainda sonha com a 
participação do clube no 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 1997. Com o 
afastamento do desportista 
Francismar Bahia e a eleição 
de Moisés Negreiros, o 
torcedor alvi-rubro ficou com 
a pulga atrás da orelha. 
Francismar 

Bahia afirmou à 
reportagem que a pressão da 
família e de alguns amigos 
para não assumir a direção do 
clube foram grandes e por isso 

resolveu retirar seu nome da 
chapa que o apontava como 
presidente. Os motivos da 
pressão não foram revelados 
por Francismar, que não quer 
nem saber do seu nome 
envolvido com o clube. 

Moisés Negreiros, após a 
eleição, foi afastado do 
comando do time. Célio 
Lousa, Justino Filho, 
Batatinha e o empresário 
Aloísio (Esportes Couro), 
estão à frente da parte 
administrativa do Tocantins. 
O empresário Aloísio, que 

está cuidando da parte 
financeira, garantiu a 
reportagem que se depender 
do seu trabalho o time volta 
ao cenário esportivo regional. 

O ex-vereador Salgado 
Filho, um dos nomes que 
poderá ser indicado para a 
Secretaria de Esportes de 
Imperatriz, cedeu á diretoria 
do Tocantins, o Centro cie 
Treinamentos Salgado Filho, 
para que o time realize os 
treinos necessários visando 
os jogos amistosos e o 
Campeonato Estadual. 

Esclarecimentos 

Com relação às 
denúncias de invasão do 
Estádio Municipal Frei 
Epifànio I)'Abadia, 
Justino Filho disse à 
reportagem que só 
autorizou a entrada dos 
jogadores do Tocantins 
Esporte Clube porque a | 
Escolinha de Futebol 
JanduL através de; 
Jackson Silveira, realizou; 
peneira durante dois dias 
naquela praça esportiva. 

"Nós iremos continuar 
treinando no Estádio Frei 
Epifànio IFAbadia até; 
que as autoridades 
possam definir o nome 
do secretário de 
Esportes. Só assim nós; 
poderemos seuC.r para; 
conversar e definir os; 
dias de treinamentos,; 
tanto para o imperatriz; 
como para o Tocantins", 
disse Justino Filho. Os 
amistosos que o 
Tocantins fará no interior 

paraense servirá para 

que o time pague a 
Federação Maranhense e 
Confederação Brasileira 
de Futebol. 

/ 

Ti 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplíao 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 

t 
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ADVOGADO 

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

r yu/iiixx t § aÂÀv LIII O 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperatriz-MA 

CASTROCLINICA 

/! 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

Tucanos # 

Os lançamentos das sessões; suspense, 

policia^ westen, eróticos e comédias. 

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

A cesta básica da dona-de-casa 

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

Piva s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone; 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

LASSILIUER 

CONSTRULAR 

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

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 
menor preço e o melhor atendimento 

Av. Getúlio Vargas, 2125 - Fone: 721-2275 

v Imperatriz-Maranhão 

Vende-se 

^ 7 

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

1.350,00 

29 Semi-nova, dois meses de uso 
Valor: R$ 1.850,00 

Tratar pelo fone: 977-41 51 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone; 729-1137 e 723-1831 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao' Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

SccUtetf, 'TUiàcimettfa 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

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

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira r\° 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

[Artes Presentes Floncultiiríi 0^amte^ 

| Vasos ornamentais, flores naturais e artificiais e artigos para presente. 

ÍO 
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Cliente do Loj ão Brasil diz que foi lesado 

Funcionários de armazém são acusados de invadir residência de cliente e levar os objetos 

José Bonifácio Santana 
Pereira, maranhense, 31 anos de 
idade, residente na Rua 17, Vila 
Macedo, esteve na Delegacia de 
Polícia, para comunicar que vários 
funcionários do Lojão Brasil 

estiveram em sua casa e, na sua 
ausência, levaram dois birôs que 
tinha adquirido naquela loja. 

Conforme o queixoso, houve 
um equívoco com relação a um 
cheque no qual ele pagou os 

objetos. "O cheque não foi 
com] tensado na data prevista e [xtr 
esse motivo eles invadiram minha 
residência e resgataram os birôs", 
disse indignado. 

José Bonifácio acrescentou 

Cresce o número de cheques roubados 

Funcionária pública teve talão de 

cheque roubado e registrou ocorrência da DRF 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Maria da Luz Souza Nunes, 
maranhense, casada, residente 
na Rua Godofredo Viana, 
bairro Nova Imperatriz, esteve 
na Delegacia de Roubos e 
Furtos para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bolsa contendo 

um talão de cheque de n" 
000311, conta n0 4375-7, do 
Bradesco, agência centro. 

Acomunicante disse não ter 
pistas de quem levou a bolsa 
com os cheques, mas confia no 
trabalho da polícia e espera que 
após uma investigação 

minunciosa os policiais 
cheguem aos larápios. 

Quase todos os dias são 
registrados nas delegacias de 
Imperatriz fatos desta 
natureza. Os cheques em muita 
das vezes são negociados no 
próprio comércio de 

ainda, que os funcionários do 
armazém não respeitaram nem 
sua esposa, que pediu que eles o 
esperasse. A polícia já tomou 
conhecimento do fato e irá apurar 
o caso. 

Imperatriz. O delegado titular 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos, Dr. Reginaldo Nunes, 
ainda não tem dados precisos, 
mas acredita que o número seja 
assustador, pelas ocorrências 
registradas nos distritos de 
Imperatriz. 

Perda de documentos 
Gilberto Alencar de 

Oliveira, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Gonçalves Dias, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais, como: 
Carteira de Identidade Civil, 
Certificado de Reservista e 
outros. De acordo com o 
queixoso, a porta-cédula deve 
ter caído no centro comercial. 

comunicante, o fato ocorreu 
por volta das lOhOO de ontem, 
quando o veículo estava 
estacionado em frente ao 
Supermercado Serve Bem. O 
caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades 

Perda de documentos 
Antonieta Damasceno 

Serrào, maranhense, solteira, 
residente na Rua São Luís, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo vários 

Loj a arrombada no centro 

Furto de documentos 
James dé Souza Vinhais, 

paulista, casado, promotor de 
vendas, em trânsito por 
Imperatriz, esteve na Depol 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram de dentro.do seu 
veículo Gol, uma bolsa 
contendo vários contratos. De 
acordo com as informações do 

documentos pessoais seus 
como também de sua 
genitora, sendo que de sua 
mãe foram perdidos somente 
uma Carteira de Identidade 
Civil e um cartão de crédito 
do Bradesco. Antonieta 
informou à reportagem que 
dentro da bolsa ainda tinha 
sua Carteira de Identidade e 
o Título Eleitoral. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Israel Rocha 

Escrivão: Pinheiro 

Perito: Mário Amorim 

Agentes: William, Francisco Carlos, Cabral e Guilmar 

Comissário: Lindoso 

Micro empresária foi vítima de 

arrombamento e lamenta a falta de segurança em Imperatriz 

A micro empresária marginais foi de assustar agir tranqüilamente. Os possivelmente os 

Marilene Martins, até a polícia. De acordo gatunos levaram 12 elementos tenham usado 

maranhense, 39 anos, com os primeiros calças feminina, três um veiculo para 

residente na Rua Beta, levantamentos, ds calças masculina, 03 transportar todo o material 

Bacuri também esteve arrombadores entraram blusões, 10 camisetas, roubado. O caso^ toi 
na Delegacia de Polícia pela porta da frente da diversas blusas e vários registrado na Delegacia de 

para comunicar que loja. "A queixosa disse vestidos. Roubos e Furtos, onde o 
elementos não que os elementos usaram Marilene informou chefe de captura daquela 
identificados uma barra de ferro para ainda que a ação dos delegacia irá tomar todas 

arrombaram sua loja e quebrar o cadeado da marginais aconteceu na as providências no sentido 

levaram várias peças de porta, onde no interior da madrugada da última de recuperar todo o 

roupa, A ação dos loja tiveram tempo para segunda-feira e que material roubado. 


