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Secretaria de Saúde e FNS lançam 

campanha de combate à Dengue 

Será deflagrada nesta 
segunda-feira, Kl de janeiro, 
às 08:00 horas, na sede do 
Distrito Sanitário da 
Fundação Nacional de 
Saúde, a campanha 
preconizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Imperatriz, para combate ao 
mosquito Aedes Aegypt, 
transmissor da doença. 
Estão sendo convocados 
tanto a imprensa, que deverá 
ter importante papel difusor 
da campanha, e de 
orientação no combate ao 
mosquito, assim como 
lambem toda a população 
que está sendo convidada a 
se engajar nessa luta para 
erradicação da Dengue. O 
•mportante será evitar em 

i dos os setores da cidade, 
■o ambiente favorável à 
proliferação do mosquito, 
que se dá em águas limpas, 
geralmente coletadas das 
chuvas em pneus velhos, 
garrafas e vasilhames 
estacionados, além de calhas 
sujas e latas velhas. Página 
4B. 
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O renomado exotérico 
v Prof0 Zen assina seu 

horóscopo no Jornal 
Capitai. 

Página IB. 

Todos os cilas Francisco 
do Vale publica um de 

seus íaniasrnas, os 
F antasMArrú nha s. 
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Agentes de saúde visitam os bairros da cidade orientando no 
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» Uema 

Estagiários 

realizarão 

reciclagem de 

professores 

Dois municípios estão 
firmando convênio com a 
Universidâde Estatfaal do 
Maranhão, Üeraa, para a 
reciclagem dos professores 

Reái Senadoá 
L» Roeque e joâo Ué&L A 
medida visa melhorar a 
qualidade do ensino nesses 
municijúos. Página 3B, 
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combate ao mosquito Aedcs Aegypt 

■ Imperatriz 

Câmara 

Municipal 

será 

informatizada 

O presidente do 
Legislativo Imperatrizense, 
vereador Valmir Izídio, já 
está arregaçando as mangas 
e anuncia a licitação para 
informatização de todos os 
setores da Câmara. Ele quer, 
acima de tudo, agilizar os 
trabalhos legislativos. 
Páginâ 3A. 

■ Senador La Rocque 

Alfredo Nunes inaugura instalações 

dos Poderes Executivo e Legislativo 

indkcidores 

Dólar Comercial 
r nm pra R$ 1.0197 
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Alfredo Nunes, prefeito de Senador La Rocque 

O Município de Senador I.a 
Rocque é a primeira das novas 
Unidades Administrativas a 
instalar os dois poderes 
municipais: Executivo e 
Legislativo. Alfredo Nunes, 
primeiro prefeito eleito, está 
empenhado na função de fazer 
o seu Município andar no rumo 
do desenvolvimento e já 
começa a constituir a limpeza 
pública, deixando as ruas mais 
limpas, além de acomodar 
também toda a máquina 
administrativa em estrutura 
adequada para funcionamento, 
coino as Secretarias 
Municipais. Alfredo Nunes 
também já está munido dos 
recursos para a recuperação da 
MA-22G, acabando com o 
problema da rodovia durante o 
inverno. Alfredo também está 
promovendo a melhoria da 
Educação em seu Município, 
assinando vários convênios no 
setor, sendo um deles a 
reciclagem para professores da 
Rede Municipal, feito por 
estagiários da Uema. 

INSS vai bloquear segunda 

parcela do FPM das \ 

prefeitura inadimplentes í 
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Dicas de uma boa decoração 

para equilibrar o ambiente 

Na hora de decidir por uni ambiente que vai referendar o 
seu dia-a-dia, o importante é ter bom gosto, conseguir um 
bom decorador e, por fim. a verba para adquirir os móveis. 
Uma boa decoração é como uma cidade, precisa ser bem 
organizada. 

* 

■ Ecoturismo 

A curiosidade do turismo a 

garimpar regiões 

Cavalcante é uma cidadezinha no interior de Goiás e acabou 
st1 transformando num importante pólo de ecoturismo, 
atraindo a atenção de pessoas que viajam dias para chegar à 
Chapada dos Veadeiros para descobrir e desvendar os 
mistérios e os prazeres que a natureza tem a oferecer naquela 
região. 

■ Pico da Neblina 

A vida no mundo das nuvens 

A maior montanha do Brasil propicia aventuras fabulosas 
aos alpinistas que teimam em escalar suas encostas, para 
chegar no teto do País, a 3.014 metros de altitude. O Pico da 
Neblina fica a noroeste da Amazônia e o primeiro ponto de 
parada para se chegar lá é a atraente São Gabriel da Cachoeira. 

Dicas de beleza para uma maquiagem 

perfeita, combinando com as estações 

outono/inverno. 

Caderno C 

POLÍTICA 

Câmara realiza 

inventario 

Págim 3A 

CIDADE 

Swing Brasil agitou 

Juçara ontem 

Pàgím 2B 

SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA 

As belas mamães. População paga a conta Estádio Municipal Polícia sem pista de 

Iara e Vanessa. pra sanear o Estado fechado para reformas assassino de Itamar 

Pégma 2B Pagím 4B Págim $A , Página *' 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor 
Estou escrevendo para 

falar a respeito da minha 
rua, que está localizada no 
parque Anhanguera. 

Moro nesta mesma rua 
há anos, e nunca foi 
possível um carro chegar 
até a porta da minha casa. 
Isso porque a rua esta 
interditada desde que foi 
criada. Nunca nem mesmo 
um trator passou por aqui 
para abrir direito a rua. 
Nós moradores, usando 
enxadas, pás e outros 
equipamentos, somos os 
responsáveis por todo o 
trabalho. Gostaria que o 
administrador da cidade, 
fizesse uma visita ao nosso 
bairro para verificar de 
perto a situação. Sei que 
ele vai ter que caminhar um 
pouquinho, mas não 
acredito venha a ser um 
problema para ele, visto 
que nós moradores 
passamos por essa situação 
diariamente. 

Mar Uva Santana 
Parque Senharol 

Sr. Editor 
O maior problema 

enfrentado pelos 
moradores da Vila 
Cafeteira, diz respeito ao 
precário sistema de 
energia elétrica que 
abastece o bairro. 

A p r o x i m a d a m ente 
cinqüenta por cento das 
residências são iluminadas 
através de gambiarras, o 
que põe em risco a 
segurança das pessoas que 
residem nestas casas. 

Por várias vezes fomos 
até o escritório da 
Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar), pedir 
providências para o 
problema e nunca fomos 
atendidos. Sabemos que os 
chefes da empresa e 
Imperatriz, tem perfeito 
conhecimento do 
problema, e não trazem 
soluções. 

Sabemos que depois de 
regularizada a situação 
vamos também receber 
todos os meses as contas 
de energia, mas preferimos 
mil vezes pagar a conta da 
energia que consumimos 
que continuar correndo 
risco de morrermos 
eletrocutados a qualquer 
momento. 

Sebastião 
Vasco n celos 

Vila Cafeteira 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

denunciar que existe um 
lixeiro próximo a minha 
residência. O lixo é 
despejado em um terreno 
baldio, pelos próprios 
moradores do local, e 
também por pessoas que 
chegam em automóveis e 
despejam lixo doméstico 
nesta área. 

Já procuramos saber a 
quem pertence o terreno 
para que o proprietário faça 
pelo menos um muro em 
volta da área, mas não 
conseguimos nada. Não 
sou somente eu, mas a 
grande maioria dos 
moradores que querem a 
extinção deste lixeiro. 

Marcelino Rodrigues 
Parque do Buriti 

Porque especuladores 

são bem-vindos 

No primeiro semestre de 
1994, chegavam ao mercado 
financeiro do Brasil quase 
100 milhões de dólares por 
dia. O governo brasileiro 
comprou esses dólares 
avidamente para fortalecer 
as suas reservas. O capital 
especulativo não é a única 
fonte de reservas, mas foi. e 
é importante. Calculava-se 
que, dos cerca de 37 bilhões 
de dólares em reservas que 
o Banco Central dispunha 
em março passado, nada 
menos que 15 bilhões 
tiveram sua origem na 
entrada de capital externo. 
Grande parto do resto vinha 
dos exportadores. 

Com a queda das 
exportações, os dólares que 
se dirigem ao mercado 
financeiro ficaram mais 
importantes. Uma forma de 
atrair os capitais 
especulativos é aumentar as 
taxas de juros. O governo 
promete pagar mais a quem 
comprar os seus títulos - que 
são vendidos nos fundos de 
renda fixa para aplicadores 
estrangeiros. Em janeiro 
passado, havia de 3 a 4 
bilhões de dólares aplicados 
nesses fundos. Mas a maior 
parte dos investimentos 
estava concentrada nas 
bolsas de valores, nas quais 
são negociadas ações das 
empresas. Segundo algumas 
estimativas, havia 14 a 15 
bilhões de dólares aplicados 
nas bolsas brasileiras em 
janeiro de 95. 

Mas era um dinheiro 
instável. Os analistas 
financeiros que assessoram 
os grandes investidores 
avaliam per m a n e n l e m e n l e 
os riscos de mandar o 
dinheiro para cá e para lá. Se 
houver muita instabilidade 
política em um país, o risco 
de entrar ali fica muito alto 
e, apesar de taxas de juros 
convidativas e do bom preço 
das ações, os investidores 
recuam. O problema deles ê 
o seguinte: só interessa o 
lucro em dólares. Se, de uma 
hora para outra, a moeda em 
que eles investiram se 
desvaloriza, como aconteceu 
com o peso mexicano, eles 
se estrepam. 

Veja um exemplo 
hipotético. Digamos que o 
fundo de pensão dos 
empregados da General 
Eletric queira investir 100 

milhões de dólares no 
Brasil. O fundo escolhe um 
banco americano que tenha 
filial no Brasil, como o 
Chase Manhattan. Então, o 
Chase pega os dólares dos 
empregados da GE, troca 
por reais e compra ações na 
Bolsa de Valores de São 
Paulo. Se as ações tiverem 
um bom rendimento, mais 
dinheiro é investido. Mas se, 
de repente, o real sofre uma 
desvalorização de 60%, como 
aconteceu no México, na 
hora que o pessoal do fundo 
de pensão da GE quiser o 
seu dinheiro (com os 
ganhos) de volta, será o 
desastre. Ele terá que 
comprar dólares. Como o 
real está valendo 60% menos, 
eles vão comprar 60% menos 
dólares. Aí a perda ê muito 
grande. 

Para não serem pegos 
nesse contrapé, os 
investidores começam a 
tirar seu dinheiro ao menor 
sinal de que o governo pode 
não sustentar a taxa de 
câmbio. Por isso ê que os 
governos interessados em 
atrair esse capital precisam 
fornecer uma garantia 
básica: a de que a qualquer 
momento que ele deseje sair 
do país, o governo lhes 
vendera os dólares 
necessários para que ele 
volte a sua terra sem 
prejuízos. 

Depois da quebra do 
México, em que os 
investidores que nãh haviam 
saído a tempo perderam 
muito dinheiro, o capital 
especulativo começou a 
fugir do Brasil. Entre janeiro 
e fevereiro de 1995, estima- 
se que 4 bilhões de dólares 
desse capital bateu asas e 
voou. Ocorre que, ao 
começar a sair, com medo de 
a moeda de desvalorizar, o 
próprio capital especulativo 
força o real para baixo. Ao 
comprar dólares em grande 
quantidade, ele acaba por 
exceder a capacidade do 
governo de vender esses 
dólares e aí o dólar sobe e a 
moeda nacional despenca de 
uma hora para outra. U a 
quebradeira. 

Precavido, o governo 
brasileiro se adiantou e fez 
uma pequena desvalorização 
do real em março, já 
anunciando outra para maio. 
Com isso. tentou estimular a 

exportação, atraindo novos 
dólares, e desestimular as 
importações. Mudou de 
rumo antes que as 
circunstâncias piorassem. 

Investidores que só 
querem se aposentar 

Os verdadeiros donos da 
maior parte do chamado 
capital especulativo que gira 
pelo mundo (ao todo são 20 
trilhões de dólares) são 
trabalhadores norte- 
americanos, preocupados 
em garantir uma velhice 
tranqüila. Eles são os muitos 
donos dos fundos de pensão, 
que constituem a maior 
parte do capital estrangeiro 
investido no mercado 
financeiro do Brasil. São 
principalmente originários 
dos Estados Unidos, como o 
General Eletric Pension 
Trust ( Fundo de Pensão da 
General Eletric) e o State of 
Califórnia Public Employee 
Retirement Sistem (Sistema 
de Aposentadoria dos 
Funcionários Públicos do 
Estado da Califórnia), 
cadastrados para operar no 
Brasil desde 1993. 

Esses fundos são 
entidades da previdência 
privada que reúnem 
contribuições voluntárias 
dos empregados de 
empresas particulares ou 
públicas. Seu objetivo é dar 
ao funcionário, na 
aposentadoria, o mesmo 
padrão de vida que ele tinha 
enquanto estava 
trabalhando. Os fundos 
brasileiros também são hoje 
grandes investidores 
econômicos. 

Reunindo bilhões de 
dólares, os fundos de pensão 
americanos são 
administrados por empresas 
próprias, ou por bancos 
contratados. Boa parle do 
trilhão de dólares que circula 
diariamente pelo mundo em 
busca de oportunidades de 
especulação financeira ê 
dinheiro que vai virar 
aposentadoria. 

Normalmente, os fundos de 
pensão estrangeiros os seus 
representantes preferem 
investir em países nos quais 
existam filiais de bancos 
americanos. O Chase 
Manhattan, o Citibank ou o 
Banco de Boston ou 
corretoras são alguns dos 
canais por onde esse capital 
chega ao Brasil. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Praça 
Seria salutar uma ampla 

reforma na Praça Brasil, 
inclusive com a retomada do 
patrimônio público, que 
inescrupulosamente foi 
loteada e titulada a terceiros 
por administrações passadas. 
Feito isso, a 
munincipalidade, através da 
Câmara Municipal, poderia 
mudar o nome daquele local 
para Praça das Mães, uma 
justa homenagem ãs 
mulheres que ajudaram e 
continuam participando da 
construção de Imperatriz. 

Precedente 
Manter os atuais 

ocupantes em logradouros 
públicos abre um precedente 
perigoso para o município. 
Qualquer cidadão obtém o 
direito de invadir e ter como 
seu qualquer patrimônio 
pertencente a cidade. 

Arrecadação 
Especialistas em matérias 

econômicas afirmam que o 
município de Imperatriz vai 
enfrentar serias dificuldades 
em seu sistema de 
arrecadação, sobretudo em 
razão do desmembramento 
dos novos municípios, o que 
deixou o município sem zona 
rural, conseqüentemente 
sem o ICMS do boi, 
responsável por uma 
expressiva falia do bolo da 
arrecadação. 

Alternativas 
Em razão da queda da 

arrecadação procedente do 
desmembramento dos novos 
municípios, compele agora 
ao poder executivo 
desenvolver uma política 
capaz de atrair investimentos 
nos setor privado, 
principalmente na área 
industrial. 

Pesquisa 
No entanto, para fomentar 

a implantação de novas 
indústrias em Imperatriz, e 
preciso pesquisar as matérias 
primas disponíveis e as 
condições de 
comercialização. I ina grande 
oportunidade foi perdida por 
ingerência da governadora 
Roseana Sarney, que levou 
[tara São Luís uma industria 
de óleos vegetais. 

Jornal 
Uma fonte ligada ao 

jornalista Edmilson Sanches 
informou que é pensamento 
dele o lançamento de um 
jornal da municipalidade. 
Essa medida reduziria 
custos e ampliaria a 
capacidade de divulgação 
dos atos do prefeito Ildon 
Marques, assim como das 
secretarias do município. 

Pergunta 
Várias pessoas da 

sociedade imperatrizense 
perguntaram durante toda a 
semana os motivos que 
levaram Ildon Marques a 
pretender um empréstimo 
de 50 milhões de dólares 
antes mesmo de anunciar 
um plano de obras para ó 
município. Estranharam o 
fato porque é preciso 
elaborar um plano com 
prioridades administrativas 
antes de viabilizar os 
recursos, o que não foi.feito 
pelo prefeito. 

Opinião 
" O empresário João 

Mattiolli, que está deixando 
o PMDB, disse que o 
momento ê propício para que 
as forças vivas de Imperatriz 
se unam em defesa da cidade, 
e sobretudo buscando 
alternativas políticas 
eficientes através de um 
bloco compacto das 
principais lideranças e 
representações da sociedade. 

União 
Disse ainda o empresário 

João Mattiolli que essa união 
pode resultar em uma nova 
força política em Imperatriz, 
inclusive impedindo que 
candidatos pára-quedistas, 
sem compromissos com a 
região, aqui sejam votados. 

Afastado 
Por determinação do 

prefeito Ildon Marques. Sena, 
ex-presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da 
prefeiiura, se encontra 
afastado de toda e qualquer 
função administrativa do 
município. Ele espera ser 
chamado pelo prefeito para 
definir a sua situação, 
inclusive se será demitido. 
Sena tem 18 anos de serviços 
preãados a Prefeitura. 

Utilidade Pública 12/0i/>7 
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Policia MiHtar ___ 
Delegacia de Plantão 
Gocpd dc Bdíribeírns 
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Hospital de Plantão (Pediatria)  Nice Lobão (721-8174) 
Aeroporto  721-0662 

722-2737 
Estação dc Trem: 
Hemomar  i 
Tropigás   
Paragás 

/2H528 
721-D 95 

Alcóolicos Atiórumos  7'4.j.:ÁA}.1: 
Prefeitura Municipal  722-1 í W 
Câmara Municipal             721,6, 
Fotum Henrique De La Roque: 
Disque Boi na Moita  j 
Defesa do Consumidor ; 
Cemar  
Caem a      
Corretos   

.721-0404 
722-1956 

722-2505 
721-0136 

Rtruta Federal     
Secretaria Estadual da Fazenda 
Policia Federal    

721-2486 

722-1071 
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Câmara Municipal será informatizac 

A informatização deverá, a priori, agilizar os trabalhos do Legislativo em todos os seus setores 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

7159 dias. Excelência hoje 
vamos falar sério, sem 
q u al q u e r b r i n cad eira, 
porque o assunto que vou 
abordar com a senhora é 
muito importante para toda 
a população da Região 
Tocantina e também para 
aqueles que visitam a nossa 
região. Estou falando de 
segurança pública 
governadora, e de 
condições para que esse 
segurança seja 
desenvolvida. Em 
Imperatriz falta tudo, falta 
material humano, falta 
armas, falta viatura, enfim, 
estamos vivendo a mercê 
dos bandidos excelência, a 
senhora não acha que está 
mais do que na hora da 
senhora resolver essa 
questão? 

Alfredo Nunes 
sai na frente 

O prefeito de Senador Ia 
Roque, antiga Mucuíba, sai 
na frente de todos os 
prefeitos dos novos 
municípios, já inaugurou o 
prédio da Câmara 
Municipal de Vereadores e 
da Prefeitura Municipal, 
estã realizando o trabalho 
de limpeza das ruas da 
cidade, e tem várias frentes 
de serviço recuperando 
estradas. Já está 
matriculando os alunos que 
serão atendidos desde o 
primeiro dia com aula com 

"merenda escolar gratuita. O 
prefeito Alfredo Nunes está 
instalado no seu gabinete na 
prefeitura despachando 
com sua equipe que já está 
totalmente montada, o que 
prova que quem tem 
vontade de trabalhar, 
trabalha. Basta dedicação e 
esforço. 

Mal 
crônico 

Entra prefeito e sai 
prefeito, e os animais 
continuam soltos nas vias 
públicas de Imperatriz, 
especialmente na avenida 
Pedro Neiva de Santana, 
provocando acidentes, e 
muitos deles inclusive com 
vitimas fatais, lima saída 
para resolver 
definitivamente o problema, 
ê a formação de uma 
parceria entre o prefeito de 
Imperatriz Ildon Marques 
de Souza e o prefeito de 
João Lisboa, Sálvio Dino, 
que juntos podem sanar 
esse mal crônico. 

Cerpa 
no Ó/C 

O "Carnaval da Vida" 
com Pinducae Boi Elétrico 
tem o patrocínio da Cerpa. 
O Balneário Iate Clube está 
sendo concluído e 
ampliado, ü salão de festa 
vai ter uma área construída 
de 1.6()() metros quadrados, 
local onde serão realizados 
os bailes carnavalescos, 
além de contar com cinco 
piscinas, o palco onde foi 
realizado o Faber está 
sendo ampliado e ganhando 
novos e modernos 
equipamentos. Antes do 
carnaval o BIC será o mais 
completo complexo de lazer 
de toda a Região Tocantina. 

Quem trabalha 
o povo quer 

As eleições passadas foi 
uma forma de avaliar os 
maus o bons políticos no 
Brasil inteiro. Os prefeitos 
que fizeram uma boa 
a d m i n i s t r a ç ã o , 
conseguiram fazer os seus 
sucessores, como o caso de 
Paulo Maluf, que elegeu 
Celso Pila em São Paulo e 
de Ildon Marques que se 
elegeu com uma longa 
margem de votos. Os 
administradores atuais que 
fiquem de olhos bem 
abertos, porque o povo não 
é mais bobo, e está 
acompanhando os passos 
de cada prefeito, para na 
hora do voto dar o seu 
veredicto. 

Boi Elétrico 
no BIC 

A direção do Balneário 
Iate Clube está 
programando a realização 
do maior carnaval de Iodos 
os tempos em Imperatriz. 
Por isso, está concluindo o 
maior salão de festas da 
Região Tocantina com l.tiOO 
metros quadrados, onde o 
cantor Pinduca e banda, 
num total de 20 
componentes irá inaugurar 
o salão nos quatro dias de 
carnaval. Pinduca vem 
acompanhado de vários 
instrumentais de sopro e 
mais três lindas mulatas 
para dar brilho a festa. 

A outra grande surpresa 
do carnaval do BIC, é a 
contratação do Boi Elétrico, 
formado por Erasmo l)ib( 
Chiquinho França, Luís 
Carlos Dias e outras feras 
que irão detonar música 
baiano e boi em ritmo (h 
carnaval no Trio Elétrico 
Tucaniès no pátio do BIC. 
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O presidente da Câmara, Valmir Izídio, quer agilizar os trabalhos 

■ Inventário 

O presidente do Legislativo, 
vereador Valmir Izídio, afirmou 
que já determinou a uma 
equipe de alto nível, constituída 
para esse fim, o levantamento 
do patrimônio da Câmara 
Municipal. Ele afirmou que é 

importante saber qual é a 
realidade patrimonial da 
Câmara, saber aquilo que é ou 
não é patrimônio do 
Legislativo, para a partir daí 
modernizar e racionalizar 
todos os trabalhos, inclusive 

Menos de quinze dias nft 
exercício da presidência da 
Câmara Municipal, o vereador 
Valmir Izídio Costa - PTB, toma 
providências indispensáveis ao 
bom funcionamento do 
Legislativo imperatrizense, 
destacando-se em primeiro 
plano a abertura de licitação 
para a informatização da 
própria Câmara, de forma 
transparente e criando iguais 
condições ao mercado 
fornecedor da cidade. 

Por outro lado, Valmir Izídio 
já iniciou estudos no sentido de 
elaborar o plano de cargos e 
salários, dos servidores do 
Legislativo municipal, 
principalmente para abrir 
espaço aos funcionários que 
desejam seguir carreira 
naquela casa. Ele disse que "a 
elaboração do plano de cargos 
e salários vai acabar com as 
disparidades existentes entre 

dos setores financeiros, 
serviços gerais e secretaria. 

Outro aspecto importante 
das medidas que estão sendo 
adotadas pelo presidente 
Valmir Izídio, diz respeito à 
implantação de uni plano de 

os servidores. Cada um vai 
ganhar de conformidade com 
a função que estiver 
desempenhando, inclusive 
possibilitando acabar, através 
dessa medida, com o 
famigerado cabide de 
emprego." 

O plano de cargos e salários 
é uma velha proposta que 
acompanha o Legislativo e 
somente agora será colocado 
em prática pela disposição 
inconteste do seu presidente, 
que dessa forma reforça a nova 
dinâmica administrativa que 
deverá ser traçada para nortear 
os trabalhos da mesa diretora 
da casa. Mudando a 
performance da direção, 
tomando rumos da ética e da 
legalidade, se chegará, sem 
dúvida, a um Legislativo bem 
melhor e mais atuante, mais 
envolvida com as causas 
sociais. 

saúde para os servidores. "De 
maneira global, poderemos 
atender a todo quadro 
funcional da Câmara, com os 
melhores recursos disponíveis 
na área médica de Imperatriz", 
concluiu Valmir Izídio Costa. 

Legislativo 

Todos os vereadores deverão 

responder à convocação 

Convocados pelo prefeito Ildon Marques, os 19 vereadores devem 

comparecer à sessão extraordinária dessa segunda-feira 

Pelo menos até o 
momento não houve qualquer 
declaração de parlamentar 
recusando a convocação 
extraordinária para 
apreciação da matéria que da 
reforma da administração 
pública de Imperatriz. 

Até mesmo o grupo de 
oposição na Câmara vem 
respondendo bem à 
convocação, e ao que parece, 
acaba ganhando o primeiro 
round, já que a convocação foi 
feita de acordo com a vontade 
desses vereadores (pie 

recusaram veementemente 
uma auto-convocaçào. Até 
mesmo porque os motivos se 
justificavam. O interesse da 
matéria é do Executivo, já que 
se trata de Lei Regimentar para 
funcionamento administrativo 
interno do Governo Municipal, 
e não de interesse da 
coletividade de efeitos diretos. 

A Reforma Administrativa 
dará à nova administração 14 
secretarias, dispondo, 
agrupando e descentralizando 
de acordo com as metas de 
área traçadas pelo governo 

Ildon Marques para 
administrar a cidade que conta 
hoje com incontáveis 
problemas emergenciais de 
ordem social, além de uma 
população flutuante que 
aumenta a cada dia, 
concentrando os itinerantes de 
toda a região, principalmente 
provenientes rio garimpo. 
Metas traçadas, é necessário 
tomar as medidas para que a 
administração ande, mas antes 
é preciso legalizar os atos do 
Executivo, e essa função cabe 
ao Legislativo, e por isso a 

Câmara está sendo 
convocada 
extraordinariamente, para 
apreciar a matéria da 
Reforma Administrativa em 
período de recesso 
parlamentar, já que o retorno 
previsto para início de 
fevereiro, somado ao período 
carnavalesco, os trabalhos 
parlamentares só deveriam 
ser retomados na segunda 
quinzena de fevereiro, o que 
acarretaria um atraso 
considerável para os trabalhos 
que interessam ao Executivo. 

Pedido para empréstimo financeiro 

Ainda não há uma definição 
oficial sobre a matéria que 
deverá tratar do pedido de 
autorização para contrair 
empréstimo junto a instituições 
financeiras, no valor de até oO 
milhões de reais. Nem a 
assessoria da Prefeitura, nem a 
da Câmara divulgaram tal 
matéria; apenas a Reforma 
Administrativa entrará em i lauta, 
oficialmente. 

No entanto, o assunto poderá 
ser enviado á Câmara para 
apreciação dos parlamentares, 
aproveitando-se a convocação 
extraordinária, dentro desses 
próximos três dias. quando os 

trabalhos legislativos para as três 
votações previstas para 
aprovação, ou não, da Reforma 
Administrativa, deverão ser 
encerrado. 

Ainda ê grande, mesmo que 
extra-oficialmente, a polêmica 
sobre o valor do pedido para 
autorização de empréstimo 
financeiro. No entanto, vale 
ressaltar que o Governo 
Municipal conta com um apoio 
incontestável, no legislativo, 
para aprovação da matéria em 
plenário. Agora resta esperar 
para ver se o Executivo vai 
mesmo enviar a mensagem à 
Câmara. 

1 
Os vereadores interrompem recesso e retomam ao plenário 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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Tal pai, tal filha 

Sem obras e atos para a região, Roseana se limita 

a falácia televisiva e se recusa a visitar o Sul do Estado 

m 

A governadora Roseana Sarney se recusa a visitar a cidade de Imperatriz 

A governadora Roseana 
Sarney concedeu entrevista 
"exclusiva" à TV Mirante, na 
passagem de ano, e falou 
sobre todos esses assuntos, 
inclusive assumindo-os de 
forma inexplicável, como se 
isso não fosse 
responsabilidade sua. Afinal 
de contas quem assumiu os 
destinos do Maranhão e tem a 
responsabilidade sobre os 
rumos que estão sendo dados 
ao povo maranhense a exatos 
dois anos? Kntão não tem 

como tapar o sol com a 
peneira. 

O que é bom para a 
governadora, aparece no 
"jornalzinho" televisivo Novo 
Tempo. O que não presta é 
porque o país atravessa uma 
crise sem par. Quer dizer, 
como a maioria das áreas 
sociais estão em derrocadas, 
a governadora simplesmente 
não aparece para o povo que a 
elegeu porque não tem como 
explicar tal abandono. 

Um fato curioso pôde ser 

r — 
sgT COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

- UM PROJETO DE VIDA - 
^ 225 ANO DE FUNCIONAMENTO 
Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddi 

Luciana da Ounha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e I5 GRAU 

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

II - UNIDADE II - 2- GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 9 A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

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

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela; 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111.20 111,20   
39e 4a Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131.50   
29 Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

População paga por balanço 

positivo do Governo do Estado 

Senador José Sarney afirmou que Roseana 

teve o melhor governo estadual do País 

Não bastasse o senador 
José Sarney ser o pai da 
governadora Roseana Sarney, 
ele teria motivos de sobra para 
elogiar a famigerada 
administração do Governo do 
Maranhão, afinal, foi seu gru|X) 
político que a colocou no posto 
liara dar continuidade aos anos 
anteriores que mostraram um 
quadro social caótico, como a 
própria Roseana Sarney 
mostrou durante a sua 
campanha. 

Segundo o senador, 
Roseana teria saneado as 
contas do governo que termina 
o ano pagando seu 
funcionalismo como poucos 
estados da União. Bem 
verdade lembrarmos que, por 
exemplo, na área da educação, 
ainda existe professor 
recebendo menos de dez reais 
por mês. Também vale 
lembrar que a segurança 
pública está completamente 
abandonada chegando ao 
ponto da valorosa CoriKiráçào 
da Polícia Militar chegara usar 
camisetas em serviço, e os 

postos de policiamento estarem 
ameaçados de serem fechados 
simplesmente porque a 
governadora se recusa a pagar 
a alimentação dos soldados. Vale 
lembrar também que a 
governadora, até agora, não 
retomou nenhuma das obras 
inacabadas do governo 
maranhense conforme 
compromisso de campanha. 

Conclusão. Até agora, se 
existe qualquer saneamento no 
Maranhão, é nos direitos dos 
cidadãos que vem sendo alijados 
de setores importantes 
garantidos pela Constituição 
Nacional. Essa conta continua 
sendo paga pelas vidas que estão 
sendo consumidas pelo alto 
índice de assassinatos e violência 
urbana registrados no estado; 
pelo alto número de 
adolescentes que estão fora das 
salas de aula porque faltam 
vagas no st -gundo grau. isso sem 
dizer no ensino superior que 
registra números cada vez 
menor de inscritos nos 
vestibulares, sem contar o 
ensino maranhense que foi 

considerado o pior do país. 
A mortalidade infantil foi 

detectada pela Unesco com 
níveis assustadores e 
inaceitáveis. A questão da 
saúde toma rumos que 
transcendem a situação 
desastrosa registrada no país, 
tornando-se ainda pior no 
interior, onde situações 
anômalas e sem qualquer 
justificativa , tomam ares de 
normalidade e não vão parar 
nos anais das irregularidades 
sociais por pura ignorância 
dos cidadãos que não têm 
direito à educação, a um 
esclarecimento sobre seus 
direitos. 

Se isso é administrar com 
competência, a gente imagina 
o que seria o Maranhão sem a 
falácia dos Sarney e as ações 
dos perniciosos que dão conta 
dos recursos que chegam do 
Governo Federal, sem 
repassá-los para setores como 
educação e saúde, sem 
qualquer satisfação à 
sociedade dos rumos dado a 
esse dinheiro. 

registrado durante a visita de 
uma importante personalidade 
da Região Tocantina, ex- 
primeira dama do Estado, que 
em companhia da 
governadora, ouviu as 
lamentações de Roseana sobre 
uma pesquisa que havia 
encomendado na região e que 
apontava uma rejeição de mais 
de setenta por cento sobre seu 
nome. E ela confidenciou. •. 
"como é que vocês querem 
que eu vá a Imperatriz? Olhe 
só essa pesquisa!" 
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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 FRIGOBAR. 

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



Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
Página 3B 

ÇOCIGDADe 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 
Página 2B 
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Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 

Domingo, 12 dc janeiro de 1997 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eleníce Leonel 

Bate-papo 
Na coluna do bojo, vamos 

bator um papo com nosso 
amigo José Filho (Ton-a FM), 
quo ostá anivorsariando bojo. 
Aprovaitamos a oportunidade 
paraconbocor um pouco mais 
da vida deste grande amigo, 
pessoa que admiramos pela 
versatilidade, alegria de viver 
e competência profissional. 
Antes de começarmos nosso 
ping-pong. aproveitamos para 
desejá-lo um feliz aniversário, 
que tudo de bom aconteça a 

você e, como você mesmo diz. 
Zé Filho: "Que no baile da vida. 
a felicidade seja sempre o seu 
par". 

Nome: José Fedro Martins 
Sousa Filho. 

Data do aniversário não é 
preciso perguntar, já que é 
hoje, mas posso perguntar 
quantas primaveras!? I orê já 
sabe. são vinte e uns! 

Falando sério. Fm 
momento importante na sua 
vida: O momento cm que vi 
minha filha pela primeira vez. 
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Por quê o rádio? Forque 
acredito que a gente deve se 
dedicar ao que sabe fazer melhor. 

Qual o seu tipo de 
mulher? Inteligente, de 
preferência que seja bonita. 

Música: MPB. 
Livro: 0 Morro do Ventos 

Uivante, de Emile Brontê. 
Filme; A Lagoa Azul. 
Você é romântico? Muito. 

A vida sem romantismo, 
fantasia, sonhos; não vale a pena 
e, já que nosso tempo aqui é tão 
curto, acho que vale a pena viver 
intensamente. 

Uma flor: Todas são belas, 
mas a rosa vermelha é minha 
preferida porque representa 
melhor o amor. 

Dia ou noite: Noite 
Campo ou praia: Depende 

do momento que. a gente está 

vivendo, os dois são ótimos 
tanto para diversão quanto 
para reflexão, mas acredito que 
eu prefiro praia. 

Uma paixão: Minha filha 
Natana. 

A família: A base para 
qualquer pessoa ser 
equilibrada e feliz, no meu caso 
um grande incentivo e é sempre 
uma alegria estar com minha 
família. 

Um sonho: Ser 
completamente feliz, já que a 
vida se resume em encontrar a 
felicidade, e ninguém sabe ao 
certo o que é. ou como é, a 
felicidade plena. 

Um recado aos leiotores: 
Batalhe para realizar seus 
sonhos, pois para atingir um 
objetivo é preciso muita 
determinação. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO - PROF° 

r 

Aries 
n 

Gêmeos 

Sm dia st-ra muito melhor srvtKv 
ficar ugilamlu muito, ou se. no máximo, 
fizer um psseio bem leve, ao ar livre. 
Relaxe. As vibrações lunares 
recomendam um pouco de paciência 
com a pessoa amada ou seus 
familiares. Número de Sorte: 42. 

Esteja atenta a lodosos movimentos 
a sua volta. De repente, você pode 
aprender coisas muito interessantes 
para sua vida. Problemas com a pessoa 
amada podem pintar, mas seu 
autocontrole vai ajudar a manter a paz. 
Número de Sorte; 07. 

Leão JTL Libra Sagitário 
✓WA Aquário 

Você está sensível ê isso facilita a 
expressão dos sentimentos. Diga tudo 
o que for prociso, sem rodeios. Use o 
poder das palavras. Tensão e desânimo 
podem agora domina-la. Mas. se souber 
reagir, tudo revertera a seu favor. 
Número de Sorte: 1 '■>. 

As pessoas tendem a solicitar sua 
ajuda mais do que imagina. Cuidado, não 
se envolva em problemas só para 
agradar aos outros. Dé mais atenção a 
sua vida afetiva. Pequenos gestos de 
amor podem significar muito à pessoa 
amada. Numero de Sorte: 03. 

As possibilidades de mudança se 
apresentam, mas você se sente incapaz 
de ir adiante. Não se preocupe, tudo 
acontecerá no devido tempo. Apesar da 
disposição e da boa vontade, os ânimos 
podem se acirrar bastante com a pessoa 
amada. Número de Sorte: 27. 

Evite o confronto direto com 
pessoas próximas. Manter a calma 
nessas horas é de fundamental 
importância. Procure não se expor, 
mas tembém não vá deixar de sair só 
pocausa disso. Divirta-se um pouco. 
Número de Sorte: 02. 

Touro 
y]o 

Câncer 

íH» 

Virgem 
ífl 

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Procure fazer coisas que lhe 
tragam prazer, mas não pense 
somente em si. Para se estar bem, e 
preciso que todos também estejam. E 
hora de espantar a preguiça e cair com 
Ilido nós agi tos noturnos. Divirta-se a 
valer! Numero de Sorte; 21. 

Você esta agora mais inlrospectiva. 
Kespeite esse momento, pois ele e 
ueo ssário. As declarações de amor 
devem ficar para depois. Programe algo 
bem leve e agradável para fazer. Não ê 
hora de alimentargrandes expectativas. 
Número de Sorte: 2;"). 

Pela manha, recarregue suas 
energias fazendo um passeio ao ar livre. 
Depois, aproveite para definir sua 
programação na semana. Um programa 
bem caseiro, como ouvir música ou ler 
um livro, será perfeito. Eiqiu na sua. 
Número de Surte: ">0. 

Aproveite a manhã para fazer um 
belo passeio e encontrar os amigos. 
Reserve a tarde para recarregar as 
baterias e relaxar bastante. Melhor 
deixar os agitos para uma data mais 
favorável. Descanse, pois sua semana 
sera intensa. Numero de Sorte: 40. 

1 Im sentimento de insatisfação pode 
tomar conta de você. Tudo ficará melhor 
se usar essa energia para realizar 
mudanças em sua vida. Faça o que for 
preciso para evitar a ansiedade. No 
amor, o momento é decisivo. Ou vai, ou 
racha. Número de Sorte: 39. 

Você está mais sensível e 
receptiva a tudo a sua volta. Nessas 
horas, o melhor a fazer é cuidar do 
corpo e da mente. Relaxe. Vibrações 
lunares tensas podem lhe provocar 
um certo nervosismo. Não se exponha 
demais. Número de Sorte: 11. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Canal 
5 

GQUIPe 

PHOGNIX. 

SOM G LUZ, 

MAIS UM 

GMPPGGN- 

DlMGfiTO 

DO SIGFGMA 

TUCAfiyS" DG 

CCMUTiCAg^O 

TV 

Capital 

(Hv.OO Fducacional MFC 
()<j::>() O Despertar <la Fé 
08:00 Santo Ctillo em Seu Dir 
09:0.0 Fest a & Cia 
10:00 Desafio ao Calo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mapping 
14:00 Sorteio do Papa Tudo 
14: lá Campeonato Espanhol 
16:00 Campeonato Japonês 
18:00 Campeonato Paulista de 

Vôlei 
20.00 Cine Kecord Especial 
22:00 Circuito Nigbt and Day 
22:00 Palavra de Vida 

Canal 
7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa Canal 
21 

TV 

CNT 

07:18 Palavra Viva 
07:20 Educativo 
07:40 I )ra. Quinn 
08:20 Siga Bem Caminhoneiro 
09:00 Bingo Domingãoda 

Sorte 
11:00 Street Fighter 
11:20 Megama 
12;4.r) Programa Sílvio Santos 
00:00 Sessão das Dez 
01:42 SBT Esportes 

05:60 
06:15 
06:25 
06:40 
07:40 
08:10 

08:40 
09:25 
12:15 
12:45 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na 

tribuna 

do povo 

, Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital 

Fone: 

723-3022 

.KÓ.) 1 
15:20 
19:00 
21:50 
22:50 
00:00 
00:20 

Educação em Revista 
Um Salto Para o Futuro 
Programa Ecumênico 
Santa Missa 
Globo Comunidade 
Pequenas Empresas, 
Grandes Negócios 
Globo Rural 
Esporte Espetacular 
Aladdin 
As Aventuras cio 
Superman 

Temperatura Máxima 
Domingão do Faustão 
Campeonato Brasileiro 
Fantástico • 
Sai de Baixo 
Placar Eletrônico 
Domingo Maior 

Rádio Capital 

AM, 950 KHz 

10 mil Watts 

05:20 Programa Educativo 
06:00 Posso Crer 
06:20Griq*) Imígem/07: K) Cami ws 
08:00 Está Escrito 
08:20 Mercado dc Imperatriz 
09:00 TV Mappin/10:00 RX 
10:20 De Bem com a Vida 
1 T.00 Papa-Tudo 
11:151 lomeShopping/11:20 Pulsai 
12:45 Estréia Local - "Nova 

Dimensão" 
12:15 Grupo Imagem 
12:45 Sobre Rodas 
14:15 Sessão Animada 
14:20 Samurai Warriors 
15:00 Shurato 
15:20 Super Muman Samurai 
16:00 Sessão Extra 
18:00 Programa de Domingo 
19:00 0 Grande Júri 
20:20 Especial 
21:20Conexão Roberto IVÁvila 
22:20 Toque de Bola 
22:20 Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Igreja da Graça no I^ir 
01:20 Espaço Renascer Especial 

04:00 Padrão Técnico 
04:25 Educativo 
04:45 Igreja da Graça 
06:45 Missa de Domingo 
07:25 Anunciamos Jesus 
08:00 Gabarito 
09:00 Esteio da Tradição 
10:00 Curutiba Fast Shop 
11:00 Cartoon Mania 
12:00 Espaço Motor 
12:00 Super Matinê - A Volta do 

Agente da U.N.C.L.E. 
15:00 Papa Tudo - Sorteio 
15:15 Domingo no Cinema- 

Ivanhoé 
17:45 Bang Bang na TV - 

Cactusjack, O Vilão 
20:00 Sessão das Oito - A Hora 

do Espanto 
22:00 Mesa Redonda 
22:45 Jogo Limpo - Exibição 

Local 
00:45 Encerramento 
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Capital 

Social 
CCI 

Linda Veloso 

(rTccm+^ei cm+em y\o Ze(^Àí*c\la com o amigo 

io Fc ^kAa^de^y da Ci-(ZS3, ladeado pela simpática 

F^arvcisca Teles e ^pA^^aldi^koy que também são 

j^uuciouá^ios da empresa. 
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Colírio 
Compromísfio com o futuro 

AAa^celo dauot - Fkecl< Fkecl< - que aqo^a reside em nossa , , , i i , . . , 
. 11 I ■ a' ukn quarteto alegre, descontraído e comprometido com o 

cidade é o mais novo colírio para os olKos das meninas moças r i . . —i . , . . . . . r 1 _ ~ i- l yuturo de idmperatns'. ^airo de Cvhveira - secretario de .dntra- 
que andam entusiasmadas com o iovem rapae. C-ontira o close . a • l I . r->~ i -r t-' i • \ ; 1 , „ C-strutwra y\mim ^lagnlout - eao da Lerra -/ nabio Vargas 

do qarotão. A ^ -r ,—r 
^ e jAiIton i3raga - T CV7. 

2ão Luíe 

Depois do |mc\l de or\o bos+cm+e jeliz 00 lodo do 

seu "love", o omigo D^o. /\)eylomi L-uuKo 

embole o u po^o Sõo Luís, onde |oi dor* 

eonfinuidode òs suos o+ividodes no copitol do 

Ê-sfodo. 

Investi mentofi 

Doge^io F^oto, meu gr*onde omigo, p^op^ie+ói^io 

do yA^oeofi Du^ismo e empreso fio do forno 

imobiliofio, |e^ c.on|idêneios sobfe possíveis 

invesfimen+os em Dmpefo+fi^ opôs o posse de 

Dldon A^ofcjues de Souzo no Dfejeitufo. Ês+õo 

em pou+o uns guotfo pfojetos, segundo 
/ 

Dogéfio. (F impoftoníe ocfeditof em 

Dmpefoffi^. 

Swíng Brasil 

o ginosio do 3uÇofo (Clube |oi pequeno pofo 

tonto ogi+o, nesso modfugodo, no sbow do bondo 

Swing Bfosil. O bolonço tomou conto de tonto 

gente jovem e bonito que joi donçof 00 som do 

bondo, que offepiou no polco. Vai eu o sbow. 
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As belas mamães 

VCnessa .Lobão, retornando de y\ruba, e em sua companhia 

veio a belíssima mamãe, Fara Fasshe ber, que jicará em 

Fmperatri? afé fevereiro. Vanessa desfila com um bronze 

maravilhoso e exibindo com muito charme a barriguinha de L 

meses. Vaidosa essa futura mamãe. 

É E.Í 

Suo melbof jóio, com melbof pfeço 

35% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

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

Imperatriz Maranhão 

l® J^Barra Grande 

JUPmP Molerliiis de Conslnrçõo 

"A melhor opcio para saa construcio 

■-■Xí í L '-■■-XJXXx- K. .V r 'V*m T " 

Desligue-se dos outros 

Fbel e barato 

m S^OIrVl^Jí 

'Tftayayííte 
Primeiro Piso 
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Domingo. 12 de janeiro de 1997 

Editor. Raimundo Primeiro Telefones: (098)7215087/723-2411 

■ Decoração 

Princípios básicos para se ter uma casa bem decorada 

A verba não é importante, mas sim o bom gosto e capacidade de um profissional competente 
   mi ii mim  uuU. i A decoração para a maioria Um móvel n 
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^^^y^yyÃ^^^Ã^yyA-yyyyyyyyyyyyyyyyyyA^x-y^     "—    
sidêncin que recebeu unia atenção especial do decorador ficc ou bem caprichada 

A decoração para a maioria 
das pessoas. O que comprar? 
Como fazer as combinações 
corretas? Será que estou 
sendo enganada (o)? Todas 
essas dúvidas são muito 
freqüentes para todos aqueles 
que desejam dar uma nova 
"cara" ao lugar que vivem. 
Mas esse mistério pode ser 
facilmente desvendado com 
ajuda de um bom profissional 
da área. Ele sim é a pessoa 
indicada para fazer da 
decoração de sua casa ser sob 
medida para você e sua 
família. 

Os princípios da decoração 
são, basicamente, a estética, o 
bom gosto e o equilíbrio. A boa 
decoração é como se fosse 
uma cidade: precisa ser muito 
bem organizada. Precisa de 
trânsito, para evoluir com 
naturalidade. A decoração 
deve ser encarada como um 
investimento financeiro e 
cultural. Financeiro é quando 
nós compramos um objeto e 
este vai perdurar para sempre, 
cada vez ele está valendo mais. 

Um móvel muito bem 
adquirido, um tapete persa, 
pratarias, objetos de arte. Não 
se deve acreditar na decoração 
que não suba às paredes 
através de quadros e tapeçaria. 
Com este tipo de decoração 
você passa a ter um verdadeiro 
centro cultural dentro de sua 
própria residência. 

Ao chamar um decorador 
para sua casa, você deve 
perceber se ele não deseja 
impor um estilo. Ele deve criar 
novos, a fim de combinar todos 
os elementos da residência, 
inclusive seus moradores. Esta 
pessoa deverá ter paciência e 
perceber a capacidade cultural 
e financeira de cada cliente. 

Precisa ser uma pessoa de 
absoluta confiança, 
excessivamente discreto e, 
acima de tudo, capacitado, 
resumindo, ter muitas 

•profissões em uma só. 
Entender bastante de 
psicologia e relações públicas, 
um comerciante (para poder 

. orientar bem os clientes), um 
educador. 

Decoração mal-feita pode desequilibrar família 

A decoração mal-feita pode 
até desequilibrar uma família. 
Muitos desajustes familiares 
são contribuídos com a má. 
decoração; inclusive lojas e 
restaurantes devem ter muito 
cuidado com a escolha de cores. 

Cores frias rebaixam as 
pessoas e o contrário acontece 
com as cores quentes. Tudo 
deve ser baseado no que a 
natureza nos oferece, ou seja, 
cores calmas e frias. O azul do 
mar, o verde da montanha. De 
vez (Mii quando entra uma 
pequena dose de cores quentes 
e fortes para levantar o 
ambiente. 

Equilíbrio é tudo em uma 
decoração e não se pode fazer 
nada sem ele. A dosagem das 
coisas é extremamente 
importante e. no estilo das 
associações, sempre tem o 
predominante. A área é um elo 
que não se pode partir 
(maçaneta de porta, portas, 
espelhos, lustres, 
interruptores). 

Depois vai associando com 
outros estilos; 50% tem que ser 
no estilo predominante, os 
outros 50% você vai associando. 

Quando possível, deve-se 
evitar modismos, pois eles são 
considerados "o princípio do fim 
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Sala ficou bonita e barata com o bom gosto do decorador Bom gosto e estilo deve ter o 

de uma decoração". Os objetos tudo que for clássico é sempre exemplo, esculturas, é a verba que faz uma boa 
de decoração são, geralmente, certo, inclusive porque poderá quadros,.... decoração, mas sim o bom 
muitos caros e, por esse motivo, durar a vida inteira, como por É importante saber que não gosto e capacidade de um bom 

decorador no trabalho 

profissional em fazer de sua 
casa um espaço que você possa 
considerar realmente como seu. 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 
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Ecoloqia/Pico da Neblina 

A vida no mundo das nuvens 

A fabulosa aventura de alpinistas brasileiros a 3.014m de altitude, no teto do Brasil, no noroeste da Amazônia 

por João Paulo Barbosa 
Especial para Revista do 

Primeiro 

Enfrentar o grande desafio 
de escalar o ponto mais alto do 
Brasil, normalmente pela face 
oeste, exige muito preparo, 
principalmente logístico e 
físico. As dificuldades não são 
as mesmas de três décadas 
atrás, quando os primeiros 
expedicionários encararam a 
grande montanha, mas 
continuam a existir. E 
fundamental uma preparação 
antecipada para que tudo possa 
dar certo. Eoi seguindo essa 
advertência que eu consegui 
chegar ao teto do Brasil no 
início de 1996, acompanhado 
por um grupo que também 
apresentou excelente 
desempenho. 

Saindo de Manaus, de avião 
ou de barco, o primeiro ponto 
de parada ê a simpática São 
Gabriel da Cachoeira, a ãbOkm 
de distância. Nesta cidade 
pagamos a taxa de R$ 2,()()/dia 
para ingressar no parque. São 
Gabriel ê banhada pelo Rio 
Uapés, afluente do rio Negro. 
De suas margens tem-se a 
visão da cadeia de montanhas 
da "bela adormecida", com a 
forma de uma mulher deitada. 

O próximo passo é uma 
estrada, chamada de Erente 
Sul, que liga esta cidade ã 
Cucuí. No caminho está a placa 
que indica a Linha do Equador. 
Exatamente no km 85 
encontra-se o igarapé do 
Yázinho. E daí que começa a 
viagem de voadeira. uma 
pequena embarcação com 
motor de popa, durante três 
dias, até o igarapé do Tucano, 
onde inicia a caminhada rumo 
ao Pico da Neblina, nosso 
grande objetivo. 

Depois do Yázinho, entra-se 
o igarapé do Yá e depois no Rio 
Cauaburí, onde é possível ver 
a serra do Padre. No último 
trecho navegável, o rio 
Maturacá. já se encontram 
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Esr.il.ir o Pico do \chlin;i, ponto mnis alto do Brasil, exige muito preparo logístico e físico dos alpinistas 

índios ianomâmis. Aí existe um 
posto médico, unia missão 
religiosa e um destacamento 
do Exército. 

E no igarapé do Tucano, 
num lugar conhecido como 
Boca do Tucano, que se inicia 
a parle terrestre da 
aproximação. Daqui até o 
primeiro acampamento, o do 
Tucano, são cinco horas de 
caminhada. Na verdade, esses 
acampamentos são apenas 
pequenas clareiras abertas na 
densa mata. 

No segundo dia são seis 
horas até o acampamento dos 
Macacos. No percurso existe 

um lugar chamado de Bebedor 
Novo. onde também é possível 
acampar. Como a floresta e. por 
natureza, um lugar com pouca 
iluminação, às (i horas da tarde 
já esta escuro. A maneira mais 
confortável e comum de 
dormir e em redes, que ficam 
embaixo de uma lona. essencial 
para a proteção contra a chuva 
constante. 

Mais seis horas para atingir 
o acampamento Tale, a mais de 
1.500 metros de altitude. O frio 
começa a mostrar a sua cara. 
Ainda falam mais alguns dias 
para o objetivo final. Daí. são 
mais sele horas de caminhada. 

passando pelos dois garimpos 
mais altos do País. o Tucano e 
o Tucaninho. a 2.000 metros de 
altitude. 

Do Tucaninho tem-se a 
primeira visão do Pico da 
Neblina. Constantemente 
coberto por neblina, no final da 
tarde as nuvens se espalham e 
ele se mostra por inteiro. E uma 
paisagem maravilhosa. Ihnâ 
pirâmide coberta de vegetação 
até quase a sua metade. Aparte 
Superior é basicamente 
formada por rochas. 

lia 2.100m de altitude 
encontra-se o Platò de Gelo. 
região da base da montanha. 

Daí ate o cume é um dia inteiro 
subindo. Em alguns trechos, 
cordas e técnicas de alpinismo 
auxiliam bastante. Como o 
tempo está sempre nublado, 
salvo no amanhecer e no 
entardecer, só aqueles que se 
dispuserem a dormir no seu 
cume serão premiados com a 
vista panorâmica do teto do 
Brasil completamente 
desnuviada. Eoi o que fizemos. 
Ate hoje, apenas seis pessoas 
tiveram esse privilégio. Entre 
elas dois ianomâmis 

Quem conhece a região do 
Pico da Neblina, e 
principalmente a sua parte mais 

alta. sabe que é uma viagem 
inesquecível. Para 
montanhislas brasileiros é uma 
escala quase que obrigatória. A 
região possui muitas cadeias de 
montanhas e contrastes. 

João Paulo Barbosa, 23 
anos, é fotógrafo, alpinista 
profissional c formando em 
História na Universidade de 
Brasília (UnB). Em 
setembro do ano passado, 
acompanhado por outros 
alpinistas, escalou a mais 
alta montanha da África, < 
Kilimanjaro, na Tanzânia. 
Sua próxima investida será 
escalar no Pólo Sul. 
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O grupo de alpinistas arma o acampamento mais alto do Brasil, numa altitude de 3.014 metros no noroeste do Amazonas 

II >ADEAU 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

KTA 

Nilson Santos 
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ü Pico da Neblina 

Maior montanha do Brasil 

O Pico da Neblina é a maior 
montanha do Brasil, com 
3.014m de altitude, situado no 
nordeste do Amazonas, perto 
da fronteira com a Venezuela e 
a Colômbia. Para preservar a 
cadeia de montanhas da região 
entre (das o Pico 31 de março, 
com 2.992m, os elementos da 
flora e da fauna do Pico da 
Neblina. 

A primeira expedição ao 
Pico da Neblina aconteceu em 
outubro de 1904. Foram quatro 
pioneiros, entre eles o 
jornalista Carlos Eduardo 
Marchesini. Na época a 
montanha ainda não eslava 
demarcada, o que viria a ser 
feito pela Comissão Mista de 
Limites, no que se constituiu na 
segunda investida ao local. 
Como foram os primeiros a se 
aproximarem, o acesso era 
muito difícil e as condições de 
exploração precárias. Em 
conseqüência, o grupo 
retornou antes de chegar ao 
topo da montanha. 

■ Ecoturismo 
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Satisfeitos com a expedição, membros do grupo pousam para fotos 

De Cavalcante para o mundo 

Como uma pequena cidade do interior do 

Estado de Goiás pode se transformar em atraente pólo de ecoturismo 
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A vegetação do cerrado, as rochas e as águas são elementos do ecoturismo 

Experimente perguntar 
para algum turista que visita o 
Cenlro-Oeste brasileiro 
próximo de qual cidade fica o 
Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros. Certamente 
ouvira como resposta que o 
parque está ao lado da 
simpática Alto Paraíso. As 
chances de escutar como 
resposta o nome da cidade de 
Cavalcante, a cerca de 300 km 
de Brasília pela rodovia GO- 
118, são praticamente nulas. 
Apesar da maior área do 
parque ocupar terras do 
município de Cavalcante, o 
portão de acesso a essa área de 
preservação fica em Alto 
Paraíso, que se transformou 
em pólo turístico. 

Mas, agora, Cavalcante luta 
por seus direitos e também 
quer um passaporte para o 
parque que ainda passa pelos 
municípios de Terezina de 
Goiás e Colinas, no noroeste do 
estado. De fato. já estava na 
hora das cidades que se 
enfileiram nas chapadas do vão 
do Paraná, na Serra Geral, 

reivindicarem seus direitos no 
projeto de municipalização do 
turismo da Embralur. Não e 
fácil entrar nesse plano, uma 
espécie de vestibular da 
cidadania. E está certo, todo 
cuidado é necessário porque 
turismo não é um negocio que 
se monte e desmonte de uma 
hora para outra sem que isso 
tenha reflexos socio- 
económicos para no Brasil e 
Uimbém no exterior. 

. O documento "Diretrizes 
para uma Política Nacional de 
Ecoturismo", elaborado ao final 
de 1994, na cidade de Goiás 
Velho, determina que essas 
metas sejam coerentes com o 
mercado, tecnologicarnente 
ajustadas e democraticamente 
discutidas, de forma a 
acomodar adequadamente as 
peculiaridades de cada 
ecossistemas e de cada traço 
da cultura popular brasileira. 
Para facilitar o entendimento 
do que é ecoturismo. o grupo 
que participou do encontro de 
Goiás Velho conceituou este 
setor como sendo "um 

segmento da atividade turística 
que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a 
formação de uma consciência 
ambientalista pela 
interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das 
populações envolvidas". 

De acordo com as 
"Diretrizes.", é necessária a 
implantação de uma Política 
Nacional de Ecoturismo que 
assegure à comunidade 
melhores condições de vida e 
reais benefícios; que garanta at> 
meio ambiente uma poderosa 
ferramenta que valorize os 
recursos naturais: que seja 
uma fonte de riquezas para a 
nação, gerando renda e 
empregos; e que ofereça ao 
mundo a oportunidade de 
conhecer e utilizar o 
patrimônio natural dos 
ecossistemas onde convergem 
a economia e a ecologia, para 
o conhecimento e o uso das 
gerações futuras. 

De olho nos benefícios que 

Mundo 

Verde 

João Feitosa 

o ecoturismo pode 
proporcionar, o recém-criado 
Conselho de Desenvolvimento 
Turístico de Cavalcante 
promoveu um seminário no dia 
Bi de novembro para discutir 
formas de preparar a cidade 
para receber turistas, criar um 
calendário de eventos, 
recuperar as edificações da 
época dos bandeirantes, 
quando o ouro era abundante 
na região, e integrar o 
programa de municipalização, 
e integrar o programa de 
municipalização do turismo, da 
Embralur. que contempla 
cerca de 500 cidades em todo 
o Brasil. O primeiro passo foi 
dado e a vizinha Alto Paraíso 
está bem ali para mostrar o 
exemplo, firmando parcerias 
com órgãos do governo, 
organizações não 
governamentais e iniciativa 
privada. 

Além de estar interessada 
em participar, a cidade reúne 
as belezas naturais e 
importância histórica 
suficiente para interessar o 
turista e o pesquisador. Foi lá 
que o governo da província 
construiu a primeira fundição, 
enviando o ouro. em barras, 
para a corte no Rio de Janeiro, 
também foi nas imediações de 
Cavalcante que cresceu, 
prosperou e desapareceu d ) 
mapa a cidade de São Félix, no 
deitados rios Maranhão e São 
Félix, hoje um amontoado de 
escombros coberto de mato e 
terra á espera de algum 
arqueólogo curioso, l ambem e 
nas imediações de Cavalcante 
que estão índios ava-canoeiro 
ainda não contratados pela 
Funai e cerca de 100 sítios 
espeleológicos com datação 
superior a dez mil anos. 

Brasileiro 
Muito criativo, o brasileiro 

surpreende o mundo com 
suas invenções que, na 
grande maioria das vezes, 
fizeram sem o mínimo apoio 
oficial. Veja só alguns 
inventores que são 
reconhecidos no mundo 
inteiro e que os próprios 
brasileiros nem dão contam 
de sua importância: 

1) Nélio José Nicolau, 
funcionário da Telebrasília, 
ganhou há pouco tempo o 
prêmio mais importante da 
Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual por 
ter inventado o aparelho que 
identifica o número de 
telefone de quem fez a 
chamada — o Bina. 

2) Luís Carlos Farah foi 
quem inventou o Biofio — 
uma pele sintética usada para 
tratar queimaduras. 

3) Flávio Atherthum, da 
Universidade de Campinas, 
desenvolveu uma bactéria 
que aumenta a produção da 
cana para o refino de álcool. 

4) Eduardo Lima Castro 
inventou o lacre plástico de 
segurança, usado nas 
correspondências sigilosas. 
Esse é um equipamento 
padrão, hoje, do governo do 
Canadá. 

"Quem desenvolver 
tecnologia, ensino e cultura 
estará na frente dos outros. E 
o melhor; o Executivo será o 
avaliador de medidas 
intangíveis como o 
conhecimento, a inteligência 
e o saber". 

Do escritor Alvin Toffler 
em palestra durante o 8" 
Congresso latino-Americano 
de Sistemas Privados de 
Saúde, em São Paulo, falando 
sobre a nova civilização e seu 
impacto sobre a humanidade. 

Deterioração 
Mais uma vez a 

deterioração da saúde pública 
no Brasil virou tema dos 
jornais. Só que agora é da 
mídia lá de fora. As mortes de 
dezenas de pacientes de 
hemodiálise em Pernambuco; 
de dezenas de velhinhos na 
Clínica Genoveva; e de 
dezenas de crianças recém- 
nascidas em malernidades de 
Fortaleza e Roraima, todas 
causadas pela inobservância 
das mínimas condições de 
higiene dentro dos centros 
hospitalares, colocam o Brasil 
ao lado dos países mais 
atrasados da África. 

Para uma economia 
emergente e para um país 
candidato ao Primeiro 
Mundo, não há marketing 
pior. 

Bandeira 
A nova lei da 

compensação; a privatização 
da Companhia Vale do Rio 
Doce deixou de ser uma 
bandeira econômica para ser 
uma bandeira política. Em 
compensação a reeleição, 
com âncora no real, logo. 
pode deixar de ser uma 
bandeira política para ser uma 

bandeira econômica. 
Tabagismo 

O cerco aos fumantes 
continua. O Plenário da 
Câmara Legislativa aprovou 
projeto de lei da deputada 
Lúcia Carvalho (PT) que 
proíbe a venda de cigarros, 
cigarrilhas e outros 
derivados de tabaco a 
menores de 18 anos. O 
comprador agora tem que 
mostrar a carteira de 
identidade. Segundo a 
deputada, no Brasil as 
estatísticas revelam que 
temos 12 milhões de jovens 
menores de 20 anos 
fumantes. 

Indústria 
Aliás, vale um comentário. 

A consciência da sociedade 
para o mal que o cigarro fíiz 
é tão grande que as próprias 
indústrias de tabaco já 
começam a diversificar suas 
atividades. Motivo: daqui a 
umas três décadas o número 
de fumantes no mundo cairá 
tremendamente. 

Em sintonia 
Seguindo o calendário da 

ín tem ational Organ ization 
for Standardization, ISO, a 
ABNT acaba de lançar, 
simultaneamente com os 
principais países do mundo, 
a versão integral das duas 
primeiras normas da série 
ISO 14000 e de Sistemas de 
Gestão Ambiental, as NBR 
ISO 14001 — Especificações 
e Diretrizes para Uso e NBR 
ISO 1404— Diretrizes Gerais 
sobre Princípios, Sistemas e 
Técnicas de Apoio. 

"Essas normas são 
indispensáveis às empresas 
brasileiras por sua 
repercussão tanto na área de 
produção como na de 
consumo", destacou Mário 
Gilberto Cortopassi, 
presidente da ABNT. "Agora 
também é possível adequar o 
sistema produtivo nacional ao 
processo de globalização da 
economia, estimulando a 
melhoria das relações entre 
a indústria e o meio ambiente. 
A implementação de 
Sistemas Ambiental é um 
agente fundamental nas 
negociações das companhias 
nacionais com o mercado 
exterior", concluiu. 

Pesca ecológica 
Países como os Estados 

Unidos, a Suíça e a 
Alemanha, atuantes em 
relação à preservação dos 
golfinhos, não 
comercializam produtos 
derivados do processamento 
do atum que não tenham o 
selo Dolphin Safe (não 
resultante da pesca 
predatória). 

Apesar de não existirem 
ainda leis que proíbam a 
entrada no Brasil de atum 
inteiro ou processado por 
meio de métodos de captura 
que matam golfinhos, uma 
empresa nacional, a Quaker, 
dona da marca Coqueiro, 
está adotando pioneiramenU 
essa atitude. 
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■ Beleza 

Contrastes e combinações na maquiagem 

No jogo dos contrastes e 
combinações na maquiagem 
outono inverno/95 os produtos 
são mais leves e fluídos, 
reforçando a beleza natural, e 
criando um aspecto de pele 
saudável. A base deve ser 
suave, com leves toques de pó 
facial em tons idênticos à cor 
natural. Batons dos vermelhos 
queimados aos que se 
aproximam de tom real da boca, 
não podem faltar. "Tudo deve 
ser muito natural ressaltando 
apenas os traços mais fortes", 
explica Sônia Castro Pinheiro, 
consultora de beleza da Natura. 

Limpeza do rosto 
O ponto de partida, antes de 

aplicar qualquer maquiagem, é 
a pele estar bem tratada. Cuide 
dela usando diariamente uma 
loção adstringente e hidratante, 
adequados para o seu tipo de 
pele. Se você não dispensa a 
água quando o assunto é 
limpeza, use e abuse dessa fonte 
natural, mas somente na 
temperatura morna ou fria, 
jamais quente. O retoque fica 
por conta dos tonalizantes 
cremosos, uma espécie de 
hidratante colorido com filtro 
solar, ou de base tradicional, de 
preferência as que possuem 
hidratantes porque colorem e 
protegem ao mesmo tempo. 
Nas peles com problemas de 
acne o cuidado deve ser 
dobrado. Uma boa sugestão é 
o uso do pancaque que 

■ Saúde 

substitui a base dando mais 
uniformidade apele. O pó facial 
serve como arremate final, 
cuidado, o abuso pode 
contribuir para o ressecamento 
da pele. 

Tons da terra 
A natureza é sem dúvida 

uma fonte de inspiração para as 
novas tendências da 
maquiagem para o momento. A 
idéia do visual clean é marcante 
nos olhos e lábios. A 
sombrancelha delineada 
emoldura cílios cobertos por 
rimei preto, marrom ou 
incolor. Se você pretende 
realçar ainda mais os olhos, 
que tal cílios postiços? O toque 
final fica por conta da sombra, 
que deve ser neutra e clara 
cominando com o tom da 
sombra e clara combinando 
com o tom de pele. Use 
também as nuances presentes 
nos tons rosados, dourados e 
alaranjados. O traço do 
delineador deve começar fino 
no canto interno e ganhar 
volume da metade para o final. 
Para não borrar, o produto não 
pode ser líquido demais nem 
muito seco; o pincel tem de ter 
cerdas finas, macias e 
uniformes. Uma boa sugestão 
é o delineador em forma de 
caneta, apesar de ser em média 
40% mais caro que o comum, 
garante uma aplicação mais 
limpa e segura sem os borrões 
inconvenientes. 

  

' :■■■■: 

Limpeza deixa pele mais saudável e bonita 

Lábios e bochechas sutis 

Antes de passar o batom faça uma suave 

massagem na região dos lábios. Estes devem 

desaparecer com a ajuda de uma base líquida. 

Em seguida coloque pó compacto para melhor 

fixação do batom. O importante é se definir bem 

o contorno dessa região com um lápis ou um 

delineador de lábios, sempre num tom um pouco 

mais escuro do que o batom escolhido. Na hora 

de pintar sua boca abuse das cores do frio: 

vermelho-metálico, cobre, marrom, dourado, 

alaranjado e vinho. 

Se você prefere o batom com uma aparência 

mais opaca, o truque é eliminar o excesso com 

um papel de pó facial. O excesso com um papel 

de pó facial. Bocas pequenas podem ser realçada 

com um contorno de lápis, e o recheio com batom 

da mesma cor, ou num tom um pouco mais claro. 

Se o problema ê boca grande, o traço deve ser 

feito no contorno dos lábios e de preferência por 

cores escuras. Seguindo a linha clean, as maçãs 

do rosto recebem leves toques de blush na 

mesma nuance da sombra. Lembre-se que os 

dias frios exigem um visual marcante, mas sem 

exageros. 

Mantendo a forma 

Exercitar em cada dá certo? 
Muita gente acredita que sim. 
No livro Entrando em Forma, 
(laSummus Editorial, o papado 
alongamento Bob Anderson, o 
especialista em halterofilismo 
Bill Pearl e Ed Burke, do 
Programa de Ciência dos 
Exercícios, da Universidade do 
Colorado (EUA), reuniram 
anos de prática para ensinar 
exercícios que podem ser 
feitos em casa e o melhor modo 
de fazê-los. 

Fartamente ilustradas, as 
212 páginas do livro mostram 
as seqüências básicas de 
alongamento, levantamento de 
peso e dicas para a prática de 
esportes, como andar de 
bicicleta, nadar, correr ou jogar 
tênis. Sem deixar de fora as 
vantagens e desvantagens de 
cada uma destas atividades. 
Nem mesmo as rotinas diárias 
de trabalhos domésticos foram 
esquecidas. Porque se mesmo 
os profissionais sedentários, 
sem tempo para sair do 
escritório, podem combinar 
movimentos que de 
alongamento a sua agitada 
agenda de trabalho, também as 
donas de casa podem 
aproveitar aquela hora em que 
penduram roupas na corda 
para fazer exercícios de 
respiração. Ou, ainda, fazer 
uma caminhada enquanto 
levam o cachorro para uma 
volta no quarteirão ou o bebê 
para tomar o sol. 

As possíveis dúvidas que 

podem surgir durante as séries 
são respondidas logo no início 
de cada capítulo. Exemplo? 
Será que sentir dor durante o 
alongamento é sinal de que o 
exercício está funcionando? 
Pelo contrário, respondem os 
autores, dores são indicativos 
de que alguma coisa está 

errada. A sensação certa é 
moderada e não intensa, dando 
a impressão de que é possível 
permanecer idefinidamente, 
quem fizer levantamento de 
peso deve ultrapassar a 
quantidade de quilos que se 
permitam realizar as repetições 
com relativa rapidez. 

■ Exercício e dieta 

Como exercitar-se não é 
Indo, vários outros bons hábitos 
devem ser incorporados à 
rotina de vida. E um dos mais 
importantes é a alimentação. Aí 
entram desde as explicações 
básicas sobre o que são 
gorduras, bom e mau 
colesterol,. fibras, dicas de 
dietas até os motivos por que 
elas podem não funcionar. 
Afinal, é sempre bom saber que, 
depois de uma perda inicial de 
peso, os regimes de baixo teor 
calórico provocam basicamente 
uma perda de água e que dietas 
de fome também desaceleram 
de forma drástica o 
metabolismo, o que no final das 
contas significa que o corpo 
passa a queimar calorias de 
forma bem mais lenta. 

Para prevenir estes 
problemas, o ideal é adaptar o 
tipo certo de atividade física à 
dieta, para preservar — e em 
certos casos aumentar — a 
massa muscular. Até porque, o 
tecido magro (músculo) é o 
metabolicamente mais ativo e o 

que queima mais calorias. E, 
lógico, a prática de exercícios 
aumenta com maior rapidez a 
perda de gorduras. Antes que 
alguém pense que a atividade 
física dá fome, é bom saber que 
os que praticam exercícios 
moderadamente costumam 
comer menos do que os 
sedentários. E se uma pessoa 
magra passa a comer mais 
depois de aumentar as 
atividades físicas, também é 
certo que os exercícios 
provocam uma queima extra de 
calorias. 

Mesmo a gravidez não é 
motivo para a inatividade. Pelo 
contrário, a escolha de 
exercícios adequados melhora 
o condicionamento 
cardiovasculhar, mantém o 
peso sob controle e ajuda a 
equilibrar o bem-estar mental. 
E talvez uma das dicas mais 
importantes, a todos os que 
desejam entrar em forma, é 
ouvir o corpo e, diante de 
qualquer dúvida, ouvir o seu 
médico. 

Ciência 

Ocupação precoce 

Cientistas brasileiros lançam uma 

nova tese sobre a origem do homem americano 

Poucos assuntos atazanam 
tanto o ser humano quanto 
aquelas três pequenas 
perguntas: quem somos? De 
onde viemos? Para onde 
vamos? Pelo menos, a 
segunda tem resposta. 
Viemos da Ásia. Aproveitando 
a formação de uma passagem 
de gelo entre aquele 
continente e a América do 
Norte, no estreito de Bering, 
uma imensa horda migratória 
se antecipou a Colombo em 
milhares de anos. Ocupou 
desde o Canadá até a 
Patagônia e deu origem a 
todas as tribos indígenas 
existentes nas Américas. 

Até 1995, não se tinha 
dúvida alguma sobre quando 
ocorreu essa migração e 
quem eram seus 
protagonistas. Mas a partir da 
publicação de um artigo na 
respeitadíssima revista 
científica American Journal of 
Human Genctic, de julho do 
ano passado, os genelicistas 
brasileiros Francisco Salzano 
e Sandro Bonatto, do 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, provocaram 
uma exasperada polêmica 
com geneticistas norte- 
americanos, donos da teoria 
vigente sobre a ocupação da 

América. A partir da análise do 
DNA de índios brasileiros e de 
outros países americanos, 
Salzano e Bonatto concluíram 
que os primeiros habitantes 
chegaram na América 15 mil 
anos antes do que se previa. 
Também garantem que houve 
uma única onda migratória, ao 
contrário das três levas 
defendidas até então. 

Foi como se um míssil 
iraquiano tivesse caído sobre 
as universidades do Havaí e 
Utah, sede das principais 
pesquisas. A resposta contra 
Salzano e Bonatto foi chumbo 
grosso. R.L. Cann, do 
Departamento de Genética e 
Biologia Molecular da 
Universidade do Havaí, e J.K. 
Lun, do Departamento de 
Genética Humana da 
Universidade de Utah, 
responderam com um artigo 
publicado no mesmo número 
da revista. Com o título Miopia 
Mitocondrial, rechaçam a 
pesquisa dos gaúchos. "A 
análise deles se apóia numa 
identificação arbitrária e 
tacanha dos genótipos 
maternos polinésios". E mais 
adiante: "As hipóteses não 
foram adequadamente testas. 
(...) Há uma inconsistência 
ainda maior entre as datas para 

as quais Bonatto se reporta". 
Salzano estuda as 

características dos índios 
brasileiros há 38 anos e tem 
em sua defesa uma 
importante descoberta 
arqueológica. No início de 
agosto do ano passado, foi 
descoberto um sítio 
arqueológico no Canadá com 
idade estimada em 20 mil 
anos. "Para estarem já 
estabelecidos há 20 mil anos, 
a chegada dessa tribo deve 
ter ocorrido há muito mais 
tempo", diz Salzano. 
"Comprovamos que houve 
uma única grande dispersão 
de genes, o que confirma a 
tese de uma única onda 
migratória, ao ^ "b-ário das 
três defendidas pelas outras 
teorias". 

Além do estudo pioneiro, 
Salzano Bonatto e a equipe 
da UFRGS também montou 
o primeiro banco 
genealógico de base genética 
do mundo, com informações 
sobre os xavantes do norte 
do Mato Grosso. Mostra de 
proteínae DNA mitocondrial 
foram agrupadas ao longo de 
30 anos de pesquisa e 
revelam histórias de 
migrações e de casamentos 
de seus membros. 

NOVAS ARMAS 

PARA VENCER O 

COLESTEROL. 

GRÁTIS/ o 29 fcii$cículo da (oleçõo "Aventura do Vida 

A revista Globo Ciência deste mês mostra as novas descobertas da 

ciência para combater o colesterol, um mal que atinge mais pessoas a 

cada dia e pode causar desde uma gangrena até um infarto fulminante, 
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Estagiários da UEMA farão 

reciclagem de professores 

A medida faz parte de um acordo firmado entre as prefeituras 

de João lisboa e Senador La Rocque com a instituição 

Foi firmado na última 
sexta- feira, um acordo entre 
a UEMA- Universidade 
Estadual do Maranhão e as 
prefeituras de João Lisboa e 
Senador La Rocque. 

Pelo acordo, a instituição 
de ensino irá fornecer às 
prefeituras os seus 
estagiários para promoverem 
cursos de reciclagem aos 
professores das duas cidades 
vizinhas. O prefeito de João 
Lisboa, Sálvio Dino, anunciou 
que a reciclagem terá início 
no dia 05 de fevereiro, o que 
proporcionará uma melhor 
qualidade no ensino de sua 
cidade. Já para Alfredo 

Nunes, chefe do Executivo da 
recém emancipada Senador 
La Rocque, o acordo vai 
ajudar e muito. Ele destaca 
que os professores de seu 
município possuem grandes 
qualidades, mas ressalta no 
entanto, que é necessário 
sempre buscar novas linhas 
de aprendizagem, no desejo 
de um maior 
amadurecimento, o que 
conseqüentemente resultará 
num nível superior da 
qualidade do ensino de 
Senador La Rocque. 

Pelo acordo firmado, as 
aulas de reciclagem a serem 
ministradas pelos alunos em 

estágio da Universidade 
Estadual do Maranhão, serão 
ministradas em João Lisboa. 
Assim sendo, os professores 
do interior e os de Senador La 
Rocque devem se deslocar 
para João Lisboa. Sálvio Dino 
garantiu, que todas as 
despesas com a reciclagem 
serão custeadas pelo seu 
município , e já anunciou para 
o mês de julho específico 
sobre disciplinas, cujo 
objetivo é preparar melhor 
cada educador. Ele quer 
durante os 4 anos de seu 
mandato, dar uma atenção 
especial à Educação sobretudo 
ao ensino fundamental. 

Chuvas interditam a MA-226 

A estrada mais uma vez não suportou a força das águas 

A MA-226, que liga o 
município de Senador La 
Rocque a Amarante, foi mais 
uma vez interditada na 
semana que passou. No local 
onde a estrada foi cortada, na 
altura do povoado Olho 
D'água, município de 
Senador La Rocque, está 
sendo construída uma ponte, 
a obra está sendo realizada 
por meio de um convênio 
formado entre a Prefeitura 
daquele município e o 
Governo do Estado. A 
construção, infelizmente foi 
paralisada por que as chuvas 
que caíram na região, não 
proporcionaram condições 
de continuação, para que a 

ponte seja entregue no prazo 
de 90 dias, como já se havia 
anunciado. 

O prefeito Alfredo Nunes, 
determinou que fosse feito no 
local um desvio para que o 
transporte realizado via 
rodovia não chegasse a ser 
prejudicado, mas a força das 
águas interromperam o tráfego 
durante a semana, sendo que 
hoje, de forma precária e com 
muitas dificuldades, os veículos 
de pequeno e grande portes já 
transitam pelo trecho. Mas a 
área requer muito cuidado dos 
condutores de automóveis. 

A rodovia ainda tem outros 
trechos que ameaçam cortar a 
qualquer momento. Próximo 

ao povoado Varjão dos 
Crentes, os grandes buracos 
e o excesso de lama, põe em 
risco a viajem de muita gente. 
Alguns deles já estiverem 
inclusive atolados por várias 
horas, a espera de socorro. 
Outro trecho também em 
difíceis condições, está bem 
próximo a Amarante, lá 
constantemente são 
registrados acidentes e 
atoleiros infernizam a vida de 
quem precisa da estrada, já 
que fazer a volta por Sítio 
Novo pegando a MA-28() é 
uma aventura praticamente 
impossível. A estrada está 
também em péssimas 
condições. 

ATEN 

CHAM DA ESCOLA* 

RESPONDA PRESENTE! 

A Seduc, Secretaria de Educação de 
Imperatriz está inovando o seu 

conceito de lecionar. 
A partir deste ano 

as matrículas serão 
feitas de maneira 

mais eficiente para 
oferecer mais confor- 

to e segurança para os 
alunos da rede municipal 

de ensino básico. 
Para isso, compareça a 

um dos PÓLOS DE PRÉ- 
MATRÍCUIA mais perto de 

sua casa levando apenas a 
certidão de nascimento para 

que a SEDUC possa matricular 
seu(s) filho(s) de 6 a 14 anos. 

NÃO FALTE. 
Diga PRESENTE e assegure o 

FUTURO de nossas crianças. 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRÉ-MATRÍCULA 

MAIS PROXIMO DE SUA CASA 

BAIRRO ESCOLAS DATA 

CENTRO ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 13/JAN 
BACURI SANTA LAURA/DOM BOSCO 14/JAN 
B. MATA/STA. RITA/O.VERDE MARIANA LUZ/STA. RITA DE CÁSSIA 15/JAN 
SJOSÉ/IPIRANGA/CAFETEIRA CIEI 3/CIEI 2 ló/JAN 
V. FIQUENE SARAH LAMARCK 17/JAN 
VILINHA/P. ALVORADA SÀO JORGE 1 18/JAN 

SKRHASIADA 
BUCACÃOKIIWBWmiZ SEDUC 

r cr 
Eu acredito! 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21.00 hs 

m 

m 

m 
m 

Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 
passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /AÇAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

l/ocè @ 721B5687 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁnCA 

FOTO K1RLIAN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto Icirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo celular: 

977-4037 - Nalva - Imperatriz 

973-3502 - Giulia - São Luís 

Telefax-Giulia- 231-2034 
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Edição Especial de Ano Novo 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

i 
Carteia 

R$ 4,00 

ls Batidu. 01 Mobilete - 23 Batida: 1 Moto C-100 

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

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 3Ide janeiro 

l9 Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-100 Dream - 39 Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 
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■ Saúde 

Secretaria Municipal vai 

implementar combate à dengue 

As medidas que serão adotadas visam evitar 

o surgimento de um surto epidêmico da doença 
A Secretaria Municipal cie 

Saúde estará lançando 
oficialmente, nesta segunda- 
feira, 13, às 8 horas, na sede 
do Distrito Sanitário da 
Fundação Nacional de Saúde, 
a implementação das ações 
para combater o mosquito 
"Aedes Aegypt", transmissor 
da doença. A medida visa 
evitar que haja um surto 
epidêmico da doença, muito 
embora há curtos períodos 
de intensa proliferação da 
dengue, e a doença, de forma 
geral, incomoda 

intermitentemente a 
população. 

Quem ainda não sentiu 
uma moleza insustentável no 
corpo, uma febre que não 
abaixa e se mantém sempre 
na mesma temperatura, além 
de situações mais 
desagradáveis como dor de 
cabeça e um suor que 
incomoda pelo mal odor. Esse 
é um quadro sintomático da 
dengue que se assemelha a 
uma gripe, porém uma gripe 
mais acentuada e que, em 
muitas pessoas, acaba 

causando, pelo menos, uma 
semana de recolhimento. 

Nessa segunda-feira será 
oficializado o início da 
campanha que conclama toda 
a sociedade a entrar nessa 
luta contra o Aedes Aegypt, 
chamando a atenção 
principalmente para a 
divulgação pela imprensa e a 
intensa participação da 
população, para erradicação 
do mosquito transmissor da 
doença, única forma de 
combater efetivamente a 
dengue. E dentro dessa 

filosofia que os técnicos da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e da Fundação 
Nacional de Saúde estão 
convocando toda a população 
liara entrar nessa briga 
contra o mosquito, acabando 
também com os criadouros 
naturais que ficam 
depositados em pneus 
abandonados, calhas 
entupidas, vasilhames e 
garrafas que acumulam águas 
das chuvas principalmente, 
ambiente propício para a 
proliferação do Aedes Aegypt. 

■ Maranhão 

Municípios podem ficar sem o Fundo 

de Participação dos Municípios 

98 prefeituras podem ter a segunda parcela do FPM bloqueadas pelo INSS 

Pelo menos 98 novos 
prefeitos- deverão sair 
prejudicados já no início de 
seus governos, com o 
bloqueio da segunda 
parcela do Fundo de 
Participação dos 
Municípios, FPM, devido a 
dívidas com o Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social, INSS. 

A primeira parcela do 
FPM', na realidade, só foi 
liberada para esses 
municípios porque houve 
atraso no repasse do 
relatório do Inss para o 

Tesouro Nacional, que faz o 
repasse dos recursos do 
FPM. No entanto, agora 
liara a segunda parcela, 
existe a recomendação para 
que os novos prefeitos 
procurem imediatamente os 
postos do Instituto para 
quitarem seus débitos sob o 
risco de terem os recursos 
da segunda parcela do 
bundo bloqueada. Os 
municípios recebem os 
recursos do FPM em três 
parcelas; a primeira dia 10, 
a segunda doa 20 e a última 
dia 30. 

Em contrapartida, o 
Tesouro Nacional ainda não 
enviou os valores dos 
recursos dispensados para o 
Maranhão, ao Inss do 
estado. Além desse detalhe, 
o Instituto não tem 
autorização para anunciar o 
valor do débito de cada 
prefeitura, nem mesmo o 
total da dívida somados 
todos os inadimplentes, ate 
porque existem hoje nove 
postos arrecadadores do 
órgão jurisdicionando o' 
Maranhão, e 
descentralizando as ações 

tornando difícil a soma do 
que deve ser arrecadado 
junto aos- municípios 
inadimplentes. 

já está sendo registrado, 
no entanto, um grande 
movimento de prefeitos nos 
postos de arrecadação. A 
jurisdição de São Luis, por 
exemplo, tem 30 prefeitura; 
a de Imperatriz, 8; e pelo 
menos vinte municípios, em 
lodo o estado, recebem 
entre R$ .200.000.00 - 
duzentos mil - e k$ 
300.000,00 - quinhentos mil 
- de Fundo de Participação. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC - BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N" 001, dr 01 do janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC. referendado pelos Artigos 
34 e 33, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 30,00 (ciqüenta reais) ã 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) ã Secretariado clube, pela troca 
de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que todos os sócios: Remidos, 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarão R$ 3,00 
(cinco reais) ã Secretaria do clube. pela expedição da Carteira 
Social. 

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

•imperatdz-Má., flf èslanélfô de 1597 
rí Z / 

CONORf IRES DE FARIAS 
Presidente doBaineário iaís Clube 

Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

Aos 
navegantes 

Domingo é dia de vida, 
recreação, recriação. 
Domingo é dia de festa, de 
lazer mas também de Igreja, 
meditação, reflexão. 

Encontro 
Profissionais de 

comunicação reuniram-se 
na OAB, sexta ã noite. A 
primeira confraternização 
do ano foi promovida pelo 
Sindicato dos Jornalistas e 
Radialistas. O órgão 
classista pretende 
dinamizar ainda mais suas 
atividades em 97. 

Perguntinha 
Os deputados Davi Alves 

Silva e Sebastião Madeira 
votarão a favor ou contra a 
reeleição? 

Experiência 
Não será por falta de 

know how que Daniel Silva 
Alves deixará de fazer uma 
boa administração na 
vizinha Davinópolis. O 
secretariado do prefeito é 
basicamente formado por 
ex-secretários de Imperatriz 
na gestão de seu irmão. 
Davi Alves. 

Em boa 
hora 

() Cioverno do Estado vai 
ajudar as novas prefeituras 
na construção de seus 
centros administrativos. 
Segundo consta, o Palácio 
l^i Rocque bancará 70% dos 
gastos com os projetos. 

Quase 
consenso 

Tudo indica que Sálvio 
Dino não terá concorrente 
na eleição para presidente 
da Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão. Ex-dirigente da 
entidade, o prefeito de João 
Lisboa é visto por colegas 
como o nome mais indicado 
para voltar a administrar a 
AM SI I . 

Chances 
multiplicadas 

Caso Imperatriz lançasse 
apenas 10, 12 candidatos a 
deputado estadual, 
provavelmente a cidade 
conseguiria mandar algo em 
torno de 3 representantes ã 
Assembléia Legislativa. O 
problema será convencer os 
donos dos partidos de que 
eles não devem estimular a 
proliferação de concorrentes. 
Como pouca gente é capaz de 
fazer uma leitura conjuntural 
correta e "simancòT é 
remédio raro, só um milagre 
improvável fará com que a 
comuna lenha mais uma vez, 
em 98. um deputável em cada 
bairro. Para eleger um ou 
dois heróis que conseguirem 
cabalar votos em outros 
colégios eleitorais. 
Infelizmente. 

Velha 
bandeira 

Um punhado de gente 
começa a defender a 
retomada do movimento 
pró-seccionamento do 
Maranhão. Com vistas à 
criação de um novo Estado, 
lendo Imperatriz como 
capital. O sentimento 
separatista só será varrido 
da região quando São Luis 
dispensar o tratamento 
merecido pelo Interior 
discriminado. 

Depende 
Se os prefeitos Daniel 

Silva (Davinópolis), 
Francisca Sônia (Brejão), 
Ney Bandeira (Governador 
Edison Lobão), Francisco 
Lisboa (Cidelãndia), João 
Pinto (Vila Nova dos 
Martírios) e Tio Gérson 
(São Pedro da Água 
Branca) aplicarem 
fielmente as verbas que lhe 
caírem ãs mãos até o ano 
2.000, como reza a boa 
cartilha da vida pública, 
terá valido a pena 
emancipar esses ex- 
povoados imperatrizenses. 

Primeiro 
time 

Prata de casa, o meia 
Alencar já está treinando no 
Fluminense. O atleta 
promete lutar pela posição 
de titular na equipe carioca. 

Tropa 
de choque 

Apesar de sua condição 
majoritária, a bancada 
situacionista terá que ferir 
duras batalhas com a 
oposição. Vereadores 
experientes, bons oradores 
e articuladores habilidosos 
integram o grupo dos 
parlamentares que não 
formam com o Executivo. 
Entre eles o petista Valdinar 
Barros, o tucano Simplício 
Zuza, e os ex-aliados Joel 
Costa e André Paulino. 

Abertura 
Repercutiu bem na 

Câmara a idéia do prefeito 
Ildon Marques de convidar 
dois vereadores 
participarem das reuniões 
de trabalho do seu 
secretariado. Mais 
próximos do povo, os 
vereadores terão 
oportunidade de levarem ã 
equipe d« governo as 
aspirações da comunidade. 

Cidadão 
só 

lia que se investir mais 
em segurança pública. Os 
imperatrizenses merecem 
mais segurança. 

Carência 
Nesses tempos ih 

chuvas, quem circula dt 
ônibus sente- mais tio qut 
nunca a ausência de abrigos 
nas paradas de coletivos. 

;723-1 ^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Sebrae/MA elabora cartilha 
sobre as regras do SIMPLES 

A partir do dia 15 deste mês, quarta-feira, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Maranhão (Sebrae/MA), estará colocando à disposição 

dos interessados, uma cartilha contendo os pormenores 

do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições), criado pelo governo para reunir 

num único formulário, o recolhimento do FGTS, Cofins e 
Previdência Social, em vigor desde o dia Io deste mês. 

A cartilha estará à disposição dos micro e pequenos 
empresários nos balcões do Sebrae em todo o Estado, 

inclusive em Imperatriz, é claro. 

Prazo até dia 31 

O prazo de adesão das micro e pequenas empresas ao 
SIMPLES termina no próximo dia 31. 

A adesão deve ser feita nas delegacias da Secretaria da 

Receita Federal. 

Em Imperatriz, até o final da semana, a Receita Federal 

ainda não tinha recebido os formulários que estão sendo 

procurados pelos micro e pequenos empresários. 

Os interessados poderão assim mesmo, adiantar a sua 

adesão, fazendo o recolhimento do Simples através de 

Merc/xdxy- P ivuwvoeLrcr 

% 

Poupança 

Hoje. ,25% 

Amanhã   1,17% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

RS     R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo R$ 1,12 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial R$ 1,04 

Cotações de sexta-feira, 10/01/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem 10/0Ida BM&F; 

RS. ,97. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$,112.00 

Salário Família 

Janeiro/97   RS 7,66 

A Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax. pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

A v\ÁÀ/e4rbarícw£e4'AClI 

Hoje; Eliane Cristina S. Costa 

(Cerâmica Fortil); 

* Amanhã, 13; Euclides Facchini 

(Carrocerias Facchini). 

Aniversariam hoje e amanhã e 

recebem os parabéns e votos de 

continuado sucesso profissional da ACII e do 

FEITO Á MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Getúlio Vargas, esquina com a Rua 

Alagoas. Centro. Fone; 721-3565. 

* O engraçadinho moire e, ao chegar ao céu, é 

levado ao birô de recepção; Como é que é, São 

Pedro? Por aqui tudo azul? 

* Sabe quais os dez anos mais longos na vida de 

uma mulher? 

Aqueles entre os 29 e os 30 anos. 

(Playboy/Fev/95). 

uma folha da DARF (Documento de Arrecadação Federal). 

CEP à desposição 

O superintedente de negócios da Caixa Econômica 

Federal, Carlos Alberto Nina, manteve um encontro na 

última sexta-feira, 11, com o preteito lldon Marques 

de Souza, oportunidade em que foram mantidos os 

primeiros entendimentos em torno das linhas de crédito 

que a instituição coloca à disposição da Prefeitura 

Municipal de Imperatriz, para várias áreas, entre elas a 

de infra-estrutura, saneamento básico, moradia, 

habRação 

São linhas de crédito que a CEF coloca à disposição 

dos organismos públicos, para que os administradores 
possam dispor de recursos para o desenvolvimento de 

projetos nas areas de habitação, moradia, infra-estrutura 

e saneamento básico, entre outras prioridade da 

administração publica municipal. 

Almoço 

A audiência concedida pelo prefeito lldon Marques 

de Souza ao superintendente da CEF, Carlos Alberto 

Nina, na ultima sexta-feira, terminou em animado 

almoço 

Entre outros secretários, registro a presença de 

Edmilson Sanches, do Desenvolvimento Integrado, 

pasta responsável pela captação de recursos e 

tecnologias, e também da Comunicação e Cultura. 

Valendo registrar também, qüê o superintendente 

Carlos Alberto Nina fazia-se acompanhar do gerente- 

çeral da CEF/São Francisco, em São Luís. 

Os primeiros entendimentos mantidos entre a Caixa 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE; 

Hospital das Clínicas (721-2640); 

AMANHÃ, 12/01; Hospital Santa Mônica (721- 

4502); PEDIATRIA; Hospital Nice Lobão (721- 

8174); AMANHÃ, 12/01; Hospital Santa Isabel 

(721-6230); OBSTETRÍCIA (todos os dias); 

Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz 

(723-1843); ORTOPEDIA (todos os dias); Clínica 

de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento; FARMACIA DO ZEZÉ, na Rua 

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

Novo. 

mKmmm 
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Feliz dá vida. Quem está muito feliz com o retorno do 
mano à Terra do Frei, é a nossa amiga Cláudia Sanches 
(foto), irmã do jornalista e bancário Edmilson Sanchc», 

que está se licenciando da presidência do BNB (em 
Brasília), para assumir em definitivo duas secretarias na 

administração lldon Marques: Desenvolvimento 
Integrado e da Comunicação e Cultura. Cláudia Sanches 
encontra-se em São Luís, tratando de assuntos ligados à 
"Gazeta Mercantil", jornal representando por ela e seu 

marido, Raimundo Silva, em todo o Maranhão. Sem falar 
nas representações da Folha de São Paulo, Folha da 

Tarde e Folha Popular (Goiânia), entre outras 
publicações. Vale o registro. 

Econômica Federal e a administração lldon Marques, 

deverão resultar na captação de recursos para projetos 
considerados ambiciosos. 

Vale o registro. 

Convenção do PMDB 

O Partido do Movimento Democrático BrasilelfÒ realiza 

hoje em Brasilia, a sua convenção nacional para uma 

tomada de decisão em torno da proposta de reeleição para 

a presidência da República enviada ao Congresso em forma 

de Emenda à Constituição, pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

O próprio FHC, segundo os especuladores, conta com 

o apoio do PMDB a partir da influência de seus 
governadores, já que a Emenda incluiu também a reeleição 

para prefeitos e governadores. 

lldon na convenção 

O prefeito lldon Marques de Souza deverá participar 

hoje da convenção nacional do BMDB em Brasília, 
convocada pela direção do partido para decidir se apoia 

ou não o projeto de reeleição proposto ao Congresso 
Nacionalm pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 

lldon confirmou a sua participação ao presidente 

Estadual (em exercício) do PMDB, Remi Ribeiro, que já 

está em Brasília. 

Belas-Artes 

Comemora-se amanhã, 13, o Dia da Criação do Museu 

Nacional de Belas-Artes. 

Vale o registro. 

Esclarecimento 

Bernardino Barbosa, membro da Executiva Municipal 

do PMDB em Imperatriz, esclarece que, a convenção 

nacional do PMDB marcada para hoje em Brasília, é 
exclusivamente para tratar da questão da Emenda de 

reeleição presidencial enviada ao Congresso pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso. 
ktAo contrário do que muitos estão imaginando, a 

Convenção para renovação da Executiva Nacional, só 

deverá acontecer em outubro", disse. 

u Materiais para 
// -■*/ /hd/l JS7 escritório, escolar, 

^'U/.ÍAÁJy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Pif^moção em papel repórter (niod. 400) R$ 6,00 
cfíma) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14p0 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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SERVIÇO MtDICO VETERINÁRIO LIDft ] 

Clínica LAB. E PET SHTCP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais ^ 

N      I 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

r. I r\r\minn. iaC 1 dfin 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

r-   toa a a te _ Imnaratri7 - Maranhãn 
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Frei Epifânio já está fechado para reformas 

As novas administrações em incentivo ao esporte estão fechando os estádios para reformas 
Assim como o Estádio Frei transferir alguns jogos para o 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Copa Norte 

A ajuda não deve ser 
total, mas o vice-presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Alfredo 
Nunes, afirma que a 
entidade deverá bancar 
pelo menos as passagens 
para as disputas da Coita 
Norte. 

A competição deve 
começar no próximo mês, e 
contará com a participação 
de equipes do futebol 
maranhense, paraense e 
piauiense. O dirigente da 
CBF disse, que conversou 
com Ricardo Teixeira sobre 
a ajuda financeira que a 
Confederação vai dar aos 
clubes. Inicialmente ficou 
confirmado o patrocínio das 
passagens, mas o apoio 
poderá se entender ainda 
mais. 

Troca troca 

O Flamengo pretende 
acertar até segunda-feira a 
contratação do meia Axel, 
do São Paulo. A diretoria 
rubro-negra oficializou a 
proposta ao clube paulista. 
Para contar com Axel, o 
Flamengo ofereceu o passe 
do meia Marques, além de 
uma quantia não revelada 
pela diretoria. A 
contratação de Axel será a 
única alternativa do 
Flamengo para substituir o 
meia Mancuso, que está se 
transferindo para o Boca 
Júniores. 

O meia argentino não 
esconde a insatisfação no 
clube. Com a mãe doente na 
Argentina, ele pretende 
ficar perto da família. A 
primeira proposta dos 
argentinos é uma troca de 
Mancuso pelo goleiro 
Navarro Montoya, titular 
do Boca desde 1987. 

Tatá 

O preparador físico 
Hercílio Ramos e o técnico 
Tatá, continuam 
aguardando um acerto final 
com o presidente do Moto, 
José Raimundo Rodrigues, 
liara que possam retornar ã 
capital maranhense. O 
primeiro está trabalhando 
no Santo André, mas admite 
voltar ao Moto, clube que 
afirma ter aprendido a 
gostar. 

Hercílio Ramos garantiu 
em entrevista, que o 
atacante Gil irá disputar a 
Taça Cidade de São Paulo, 
pelo Santo André. O ex- 
preparador do Moto Clube 
disse, que Gil tem condição 
de ser titular no time 
paulista. 

0 jogador do Moto já se 
encontra em São Paulo, 
onde já participou no banco 
de reservas, do jogo da 
equipe paulista contra o 
Santa Cruz. O técnico Tatá, 
principal articulador da ida 
de Gil para São Paulo, 
assistiu o jogo e afirma que 
continua aguardando 
contatos com o presidente 
José Raimundo Rodrigues, 
no sentido de voltar ao 
futebol maranhense. 

Garantia 

No final do ano, quando 
da liberação dos jogadores, 
os diretores motenses 
afirmaram que Hercílio e 
Tatá seriam os primeiros a 
retornar em 97. pois a 
dupla seria contratada para 
fazer um trabalho 
inicialmente com os 
jogadores da casa, e depois 
preparar o time para o 
Campeonato Brasileiro e 
Maranhense. 

Tatá admite ler sido 
•procurado por alguns 
clubes do interior de São 
Paulo, mas prefere 
aguardar um acerto com os 
dirigentes do Moto Clube, e 
dar ' continuidade ao 
trabalho que foi iniciado no 
ano passado. 

O ex-técnico motense 
também acredita, que 
mesmo chegando na última 
hora e não tendo se 
preparado melhor, o 
atacante Gil poderá se 
destacar na Taça Cidade de 
São Paulo e mostrar um 
bom futebol. 

Futebol de areia 

O Futebol de áreia está 
em alta. Na manhã de 
ontem, o time de Júnior e 
companhia goleou a 
Seleção de Niterói, pelo 
placar de 12 x 2, com a 
vitória, a Seleção do Rio de 
Janeiro irá decidir o título 
do torneio de áreia 1997, 
contra a Seleção de São 
Paulo ás 09h00 de hoje. 

Amistoso 

O América Futebol 
Clube do Bairro Juçara, 
realiza amistoso na tarde de 
hoje na vizinha cidade de 
João Lisboa. A partida foi 
confirmada na ocasião do 
jogo América x Janduí, cujo 
a Sociedade Esportiva 
Janduí não compareceu ao 
Estádio Cafeteirão para a 
realização da partida. A 
Seleção de João Lisboa fez 
coletivo ontem alarde, mas 
o treinador não adiantou a 
escalação. O jogo está 
previsto para às 14h00. 
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As cabinas de rádio e televisão do Estádio Frei Epifânio 
também estão danificadas 

■ Frei Epifânio 

Como ainda não foi 
nomeado o secretário de 
Esportes em Imperatriz, a 
expectativa está em torno da 
recuperação do Municipal Frei 

Epifânio. Os vestiários, cabine 
de imprensa, gramado e as 
arquibancadas terão que 
passar de imediato por 
reformas. O sistema água e 

Epifânio D'Abadia e o 
Cafeteirão em João Lisboa, o 
Estádio Municipal Nhozinho 
Santos está fechando suas 
portas para recuperação do 
seu gramado de jogo. A 
informação foi do 
administrador Pedro Duarte, 
daquela praça de esportes. 
Segundo ele, a seqüência de 
jogos do Intermunicipal 
deixou o campo de jogo com 
alguns claros e buracos, mas 
tudo está sendo recuperado a 
fim de que aquela praça de 
esportes continue sediando a 
competição. 

Para que o trabalho fosse 
realizado a FMF chegou a 

esgoto e iluminação do estádio 
também estão necessitando 
com a máxima urgência de 
reparos. Em João Lisboa, o 
prefeito Sálvio Dino já anunciou 

Castelão. Mas Duarte garante 
que neste fim de semana o 
campo já estará sendo liberado. 
Ele adiantou ainda, que esse 
trabalho já está sendo feito pela 
nova administração de Jakson 
I^igo. O Nhozinho Santos, de 
acordo de acordo com os 
planos da prefeitura, deverá 
passar por ampla recuperação 
a ser reinaugurado, talvez, no 
fim deste ano. Como se sabe. 
aquele estádio foi interditado 
parcialmente no ano passado 
pela prefeitura, depois que 
ficou constatado que as 
estruturas de mais de 60 por 
cento das arquibancadas 
estavam comprometidas. 

que tão logo termine os jogos 
previstos e comprometidos iiela 
administração anterior, irá 
fechar as portas do Cafeteirão 
para uma ampla reforma. 

Futebol amador de Imperatriz 

LID- Liga Imperatrizense de Desportos volta as atividades no próximo dia 15 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz continua 
paralisado. O presidente da 
entidade, Antonio Alves dos 
Santos, em rápido balanço 
considerou que a temporada 
de 1996 foi boa, que em 1997 
será melhor ainda. Todos os 
problemas encontrados em 
96. segundo o presidente, 
foram todos anotados e 
analisados no sentido de a 
LID não cometer os mesmo 
erros. 

■ Reforços 

AAjuventus Futebol Clube, 
do técnico Mauro, conforme 
anunciou, o treinador volta com 
forço total. Mauro disse ainda, 
que o elenco para o campeonato 

Com relação a liberação do 
Estádio Frei Epifânio, o 
presidente da liga não quis 
fazer comentários, mas 
acredita que será mantido o 
mesmo processo de 96. Bareta 
pretende nos próximos dias, 
manter uma conversa com o 
prefeito municipal. 

Os clubes também já estão 
se organizando no sentido de 
novas contratações e eleger 
nova diretoria como é o caso 
do Marília Futebol Clube. 

de 97, será mantido, mas não 
descartou a possibilidade de 
reforçar o elenco. A Ajuventus 
fez sua melhor campanha em 
competições disputadas pela 

'•<: 

Ajuventus Futebol Clube garante que o elenco será mantido 
para a temporada de 9 7 

Liga Imperatrizense. A 
conquista dos dois turnos por 
antecipação, garantiu à 
Ajuventus, seu primeiro título 
da divisão de elite. O Plaza 

Futebol Clube, time de pior 
campanha no último 
campeonato, foi abandonado e 
dificilmente participa das 
competições de 1997. 

Marília trabalha para 

eleger nova diretoria 

"Pereira" dos Pneus Forte patrocinador do Maranhão 

Futebol Clube poderá assumir a presidência do time 
«w mm m 

B 
B; 

ílví 

•x xB 

Í:Í ii 

Futebol Manha para 

Pelas informações que 
obtivemos do atual 
presidente João Maurício, a 
equipe do iVia».':;t poderá 
ser comandada pelo 
patrocinador do clube, 
Antonio Pereira. Até o 
momento, nenhuma outra 
chapa foi registrada, o que 
deixa claro que todos no 
Marília acreditam no 
potencial do empresário 
Pereira, no comando do 
time. 

A pedido do empresário, 
a eleição do clube foi adiada 
para uma data ainda 
indefinida, mas que poderá 
acontecer ainda está 
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MallorY 

Ventilador 
MALLORY 

' 30 Cm Luxo Plus - J||| 

■ R$ 33,00 
] à vista ou 

; 12201$ *W,40 

' por mês 
•SEM ENTRADA 
' ou 3 chegues 
: de R$ 11,30 

* 

Zê&mT' 

•«' 

. 5 

Fogão CÔNSUL . 
4 Bocas Essencial Next 

* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* prateleiras do forno com travo de • 
segurança 
* Garantia de 1 ano • 

/FS179,oo; 
à nsta ou • 

12XR$ \70 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 chegues de R$ 39,90 

51 Electrolux 
PROSDOCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
270 LTS 

R$ 439,00 
à vista ou 12X 

"A 

R$ Koo 

por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 chegues 
de RS 93,00 

A. 
E.L6IN 

*Standart 
*C/Gabinete 
*Mod 8-3/750 

Al a cf. de Cos# ELGIN 

r$ 178,00 à vista ou 12X 

R$ 3 3,60 por mês SEM ENTRADA 

ou S chegues de R$ 39,90 

B4V1LTEC 

Fogão ESMALTEC CANOA 
4Bocas ,Mod 3480 

* Tampa de pr todo em esmalte 
•Mesaesmahe 
•Garantia de lano 

rs 115. 00 à vista ou 

Í5 12XR$ ,30 

* 

k 

Á Á 

Conj. de Som 
PHILIPS 
C/CR 

PHILIPS 
TV C.C.E 14" 

C/Controle Remoto 

■ r$ 325, 00 à vista 

43 

ou 

3 ANOS DE 

I2XR$ ,00 por mês 

R$ 298,00 à vista ou 

39,00 

SEM ENTRADA 
ou 5 chegues de R$ 72,80 

C&LOI 

MEDIDOR DE 

* Pulsação 

* Calorias 
* Tempo 

Esteira p/ Ginástica CALOI . 

12XR$ 

rs 279,00 à vista ou. 

37. ,00 por mês 

SEM ENTRADA ] 
ou 5 chegues de R$ 62,50. 

MEDIDOR DE 

* Velocidade 

* Pulsação 
* Calorias 

* Tempo 

C&LOI 
Bicicleta P/Ginástico . 

CALOICICLE ELETRONIC . 

RS 298,00 
à vista ou 

2XR$ ,00 ; 

por mês . 

SEM ENTRADA ; 
eu 5 chegues . 
de R$ 66,70 . 

Bicicleta Feminina CALOI POTI 

12XR$ 

por mês SEM ENTRADA . 
eu 5 chegues de R$ 66,70 • 

i 

v\ 
\X 

"Tr$ 155,oo à vista 

19 

ou 

12XR$ ,90 por mês 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 chegues de R$ 26,00 ■ 

Panela de Pressão FULGOR • 
4.5 Litros ' 

R$ I 7,00 

3XR$ ,3o: 

por mês SEM ENTRADA , 
ou 5 chegues de R$ 3,80 ^ 

SEM ENTRADA 
eu 5 chegues de R$ 34,70 ; 

WÁLlfÀ 
Faz Com Carinho 

Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

rs 43,oo 
à vista ou^^ 

12XR$ 9,70 

por mês 
SEM ENTRADA 
ou 5 çhegues cnequc 

$ 9,60 

Ferro Automático WALITA 
Roma 

R$ 19,00 
à vista ou 

6 3XR$ 

Internet: ; 

http: //www.intermar.com.br.liliani ^ 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 chegues de R$ 4,20 
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■ Crime 

JORNAL CAPITAL 

Homem é morto com um tiro 

Desempregado é executado na frente dos filhos no bairro Boca da Mata 

Mais um crime bárbaro foi 
registrado no plantão central 
da Delegacia do Segundo 
Distrito Policial. Na 
madrugada do último sábado, 
três elementos armados de 
revólver invadiram uma 
residência e mataram um pai 
de família na frente dos filhos 
e esposa. 

A Polícia Civil local tomou 
conhecimento do crime por 
volta de 01h30rain.de ontem. 
Conforme declarações 
prestadas pela esposa da 
vítima, os três elementos 
empurraram a porta casa da 
vítima e ao perceberem que 
estavam acordados, 
abandonaram o local. 

A vítima, Manoel Assena da 

Silva, maranhense, 52 anos de 
idade, ao perceber que os 
elementos tentaram arrombar 
a porta, foi até o quarto do 
casal e pegou sua espingarda 
"por fora" e após detonar um 
tiro para cima, na tentativa de 
despistá-los, retornou para 
dentro da residência e trancou- 
se em seu quarto, acreditando 
que os elementos tivessem ido 
embora. Para surpresa de 
Manoel, os elementos voltaram 
furiosos. A esposa da vítima 
chegou a ouvir de um dos 
elementos que iria matá-lo. Em 
seguida eles pediram para que 
Manoel entregasse a arma, que 
já estava descarregada. Quando 
estava tentando abrir a janela 
para entregar a espingarda ele 

foi surpreendido com os 
elementos arrombando a porta 
e entrando, apontado a arma 
para sua cabeça. Ao abaixar-se 
para pegar a arma e entregar 
aos marginais ele recebeu um 
tiro certeiro na altura do peito 
direito, vindo a cair debaixo da 
rede de uma das filhas. 

Os elementos, segundo 
informou a esposa da vítima, 
reviraram toda a casa a procura 
de dinheiro e ao serem 
informados de que eles não 
tinham dinheiro e que estavam 
passando necessidades, o trio 
disse que iam levar os objetos. 
Num ato de ousadia levaram 
um botijão, a espingarda e 
uma bicicleta, que foi 
abandonada em um matagal 

próximo a residência, por 
estar velha demais. Antes de 
sair da residência, eles 
ameaçaram dá mais um tiro 
em Manoel, que já não tinha 
mais vida. Depois de vários 
apelos de Nadir, esposa de 
Manoel, eles saíram da casa e 
disseram que não iriam levar 
a TV pelo fato da mesma ser 
preto e branco. 

O corpo de Manoel foi 
levado para a Funerária Pax 
Imperatriz, de onde na manhã 
de ontem foi liberado para a 
família. A vereadora Angélica, 
atendendo a pedido da esposa 
da vítima, esteve naquela 
funerária para se 
responsabilizar pelos serviços 
do funerários. 

Polícia Civil ainda não tem 

pista do assassino de Itamar 

O assalto seguido de morte está sendo investigado pela DH 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Assalto 
Os elementos continuam 

assaltando e furtando em toda 
a cidade de Imperatriz. Joaquim 
Santana de Morais, 
maranhense, solteiro, 26 anos 
de idade, foi abordado por dois 
elementos desconhecidos, 
quando trafegava])ela Rua Beta, 
no bairro do Bacuri. O 
denunciante informou que os 
elementos usavam uma arma 
de fabricação caseira, que 
apontada para sua cabeça foi 
obrigado a entregar sua 
bicicleta e sua porta-cédula. 

Perda de documentos 
Antonieta Santos Mendes, 

paraense, solteira, 19 anos, 
residente na Rua Ceará, Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu vários documentos 

pessoais em nome de sua 
genitora, Maria do Carmo 
Mendes. A comunicante 
informou á reitortagem que os 
documentos estavam dentro de 
bolsa, que no momento estava 
dentro de uma sacola de 
compras. 

Perda de documentos 
Arnaldo Vasconcelos da 

Silva, baiano, casado, motorista, 
residente na Rua Principal, 
Vilinha, comunicou que perdeu 
todos seus documentos 
pessoais, sendo: Carteira de 
Identidade Civil, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros. De acordo com as 
informações prestadas pelo 
comunicante, o fato ocorreu 
na tarde da última quarta-feira, 
quando trafega em via pública. 

O crime ocorrido na noite 
da última quinta-feira, 09, na 
estrada de Davinópolis e que 
estava sendo acompanhado 
pelo delegado George 
Miranda, foi repassado a 
Delegacia de Roubos e Furtos 
(DRF), tendo em vista que o 
crime foi seguido de morte. 
Acompanhado do perito 
Mário Amorim e. a equipe o 
delegado George Miranda, do 

5Q Distrito Policial, fez todo os 
levantamentos de praxe e 
encaminhou o caso à 
especializada. O crime 
ocorreu por volta das 
22h3()min daquela noite, 
quando foi vítima o moto- 
taxista Itamar Alves 
Guimarães, que prestava 
serviço à empresa Moto-Táxi 
Vilinha, situada no bairro do 
mesmo nome. 

Itamar foi sepultado no 
Cemitério São João Batista. 
Um grande número de moto- 
taxislas acompanharam o 
sepultamento e aproveitaram 
para prestarem suas últimas 
homenagens ao 
companheiro, com uma 
grande manifestação pelas 
ruas da cidade. Todos os 
motoqueiros acionaram a 
buzina de suas motos pedindo 

Justiça. 
A Polícia Civil local 

informou que ainda não tem 
pistas do elemento que 
cometeu o latrocínio, mas 
garantiu à reportagem que 
está investigando o fato na 
tentativa de elucidar o crime. 
Itamar foi assassinado com 
dois tiros de revólver calibre 
38 e teve sua moto Titan 
roubada pelo assassino. 
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Segundo Distrito Comissário 

Delegado 

Francisco Alves 

Êscrivõo 

Francisco Barbosa: 

Perito 

Mário Amorim 
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Lindoso 

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

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta! ? 

1 e J^olneório £lubc 1 

1 Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 1 


