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■ Luiz Carlos 

Noietfr 

Vice-prefeito 

destaca as 

diretrizes do 

novo governo 

As linhas traçadas para o 
novo govçj no ostào tknttro ; 
do discurso dc posso 
proíerido pelo Vkxspróítíttd 
J.inz Carlos Nolelo. Elo 
destaca, príncijiahnenlc, o 
despertar da consciência <la 
cidadania, além de frisar as 
qualidades que deram ao 
povo a certeza do nome de 
lidou Marques de Souza 
I tara cotiduzir os destiiiosde 
Intperatriz. "K muilo maior 
a consciência da cidatlania", 
ressaltou Lniz Carlos 
Nolelo. Página 4A. 
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Moto-taxistas querem justiça 

para companheiro assassinado 

Novos 

prefeitos 

podem ficar 

sem verbas 

do orçamento 

Página 2C 
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Final de semana 

começa violento 
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Os moto-taxistas estão indignados pela forma como aconteceu o assassinato de um companheiro de profíssão e pedem justiça 

■ Imperatriz 

Secom tem nova dinâmica 

Durante todo o dia de 
ontem ficou praticamente 
impossível conseguir uma 
moto-táxi, já que todos os 
motoqueiros que atuam no 
transporte de passageiros 
resolveram realizar várias 
manifestações pelas ruas da 
cidade, em solidariedade ao 
companheiro Itamar Alves 
Guimarães, assassinado com 
dois tiros na estrada de 
Davinópolis, na noite de quinta 
para sexta-feira. Os 
companheiros de Itamar 
acreditam que ele tenha sido 
obrigado pelo próprio 
companheiro a tomar o 
caminho de Davinópolis, já 
que não é comum os moto- 
taxistas fazerem corridas 
dessa natureza, ou seja, 
percursos mais longos e para 
fora da cidade. Centenas de 
motoqueiros realizaram um 
buzinaço pelas principais ruas 
da cidade, chamando a 
atenção para o ato de 
violência, e praticamente 
todos os pontos de moto-táxis 
fecharam. Página 4A. 

A questão da segurança 
pública (uitra em xeque 
novamente com 2 assassinatos 
e mais 2 acidentes, com 
vítimas fatais. Um desses 
assassinatos aconteceu em 
Araguaína, mas o assassino 
veio para Imperatriz, onde 
mantêm residência, depois do 
ato de latrocínio, deixando 
morto um motoqueiro e 
fugindo com sua moto. Km 
Imperatriz um moto-taxista foi 
assassinado na estrada de 

Davinópolis. Na estrada do 
Município de Senador La 
Rocque, mais um motoqueiro 
morreu, só que de acidente; 
Georgilo Santos, depois de 
perder o controle de sua 
moto, acabou também 
perdendo a vida. K por último, 
um funcionário da Fundação 
Nacional de Saúde, em 
acidente de automóvel, foi 
parar na funerária e aumentar 
o trágico número de vítimas 
fatais no trânsito. Página 8A. 

Ildon pede convocação 

extraordinária da 

Câmara de Vereadores 

O prefeito Ildon Marquês 
de Souza pediu a 
convocação em caráter 
extraordinário do plenário 
parlamentar da Câmara de 
Vereadores de Imperatriz, 
para apreciação da matéria 
que trata da Reforma 
Administrativa do novo 
Governo Municipal. A 
convocação já eslá 
confirmada para essa 
segunda-feira, quando 
deverá ler início os 
trabalhos do Legislativo 
para essa nova gestão, já que 

os edis se encontram em 
recesso. A Reforma 
Administrativa é um 
assunto de relevância para 
que o novo governo possa 
deflagrar seus atos 
administrativos, já que trata 
da reestruturação de todas 
as secretarias municipais, 
que a partir da reforma 
deverão ficar em número de 
14. Os vereadores estão 
convocados para a sessão 
extraordinária, que terá 
inicio às 16 horas dessa 
segunda-feira. Página 3A. 
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O secretário da Comunicação 
está empreendendo 

Uma nova dinâmica 
administrativa e operacional 
está sendo adotada dentro da 
Secretaria de Comunicação e 
Cultura, pelo titular da pasta, 
Kdmilson Sanches. As novas 
regras visam alcançar 
critérios éticos, legais c 
profissionais para o 
funcionamento da Secretaria 

que cuida de todo o programa 
de divulgação do Governo 
Municipal. Estão sendo 
anunciados também, projetos 
a serem desenvolvidos em 
parceria com a Associação de 
Imprensa da Região 
Tocanlina, Airl, e com o 
Sindicato dos Jornalistas. 
Kdmilson Sanches também 

Seeduc firma convênio com 50 BIS 

Um convênio firmado entre a Secretaria Municipal da Educação e o comando do SO" Batalhão 
de Iniüntaria de Selva, 50 BIS, com sede em Imperatriz, vai dar a administração da Escola João 
Martins Neto, ao Exército, A escola, inclusive, passará a ter novo nome. Escola Municipal 
Duque de Caxias. Fundada em 8S. e situada no bairro Maranhão Novo. ganhará a manutenção 
física, pedagógica-esporüva e médico-odonlológica por parle do Exército. Página 3C. 
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O renomado exotérico 
Prof9 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capitai. 
Página IB. 

iodos os dias Francisco 
do Vaie pubiica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAm i nhas. 

jina 1C 

indiccicfores 

e Cultura de Imperatriz, Edmílson Sanches (a esquerda), 
uma nova metodologia na pasta 

definiu horários para os 
profissionais da imprensa que 
servem à municipalidade, 
assim como para as 
secretarias municipais para 
solicitarem os serviços de 
divulgação dos seus atos. 
Essas determinações são os 
primeiros atos do novo titular 
da Secom. Página 3A. 

Dólar Comercial 
■*•**"*    

.R$ 1,0197 
Dólar Comercial 

: Venda R$ 1,0205 i 
Dólar Paralelo 
Compra _ RS 1.034 
Dólar Paralelo 
Venda RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 : 

: Dólar Turismo 
Venda RS 1,0350 : 
Ouro (g) 
Venda _ RS 12.57 ' 
Poupança 
Rendimento —— - 1.1275% 
Ufír (até dezembro) 
Vdlui R$ 0,8247 . 
Salário Mínimo 
Outubro R$112,00 : 
Salário Família 
Valor R$7,66 : 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA 

Câmara tem novo 
assesssor d© 
comunicação 

Página 3A 

Exames de AÍd's 

serão gratuitos 

Página 2C 

Pré-carnavalesco 

Uma noite no Hawaí" 

Página 2B 

Lobão quer aprofundar 

debate sobre reeleição 

Página 2C 

Dirigente de Imperatriz 
vâo a reunião da Arbitrai 

Página 6A 

Dr.George Miranda 
transfere latrocínio para 

Homicídios 
Página 8A 



2A □ especial □ Sábado, 11 de janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Cartas 

Fone 

Fax 

Brasil: Para onde vamos? 

Sr. Editor: 
Já denunciei tantas vezes 

o que vem acontecendo no 
local onde moro e nada foi 
feito, que já estou perdendo 
as esperanças de que algum 
dia a situação mude. 
Estamos sendo atacados de 
dia e de noite por uma 
gangue de trombadinhas, a 
maioria menores de idade, 
mais já investigamos e 
sabemos que o líder da 
turma, aquele que dá as 
ordens, é maior de idade. 

Esses meninos roubam 
desde roupa estendida no 
varal, até bicicletas, se as 
vítimas não quiserem 
entregar o objeto por bem, 
eles fazem com entreguem 
por mal, espancam a pessoa 
sem dó nem piedade. 

Queremos que a polícia 
tome uma providência para 
que esses abusos sejam 
coibidos. 

Karla Santiago 
Parque do Buriti 

Sr. Editor: 
Quero denunciar a falta 

de energia elétrica no meu 
bairro é uma raridade se 
passar uma semana sem 
que falte energia pelo 
menos três vezes. 

Denunciamos para a 
Cemar, e eles dizem que 
não é verdade, que não falta 
energia tanto assim, e 
quando chamamos os 
técnicos para ver o defeito 
e consertá-lo, eles 
demoram sempre uma 
média de três horas. 

Estamos indignados com 
tanta falta de respeito 
desses funcionários. 
Pagamos as contas de luz 
que chegam todos os 
meses, e sempre em dias, 
porque se atrasarmos 10 
dias, eles vêm e cortam a 
nossa luz. 

Natal ia Oliveira do 
Nascimento 

Vila Redenção II 

Sr. Editor: 
Não consigo mais me 

calar diante da falta de 
respeito de nossas 
autoridades constituídas, 
para com cidadãos de bens 
cumpridores de suas 
obrigações. Pagamos 
impostos de A a Z, tem 
imposto pra tudo hoje em 
dia, e mesmo reclamando 
um pouco nunca deixamos 
de cumprir com as 
obrigações que nos foram 
determinadas. 

Muitas vezes me sinto 
inclinado a me tornar um 
bandido de colarinho 
branco também, porque 
pagamos isso, aquilo e 
aquilo outro, e não vemos 
nenhum retorno desse 
dinheiro, o que vemos são 
políticos ficando cada vez 
mais ricos, enquanto que os 
pobres ficam cada vez mais 
miseráveis. 

Só mesmo no Brasil para 
acontecer coisas assim e 
ninguém ir preso, se 
estivéssemos em uma país 
de primeiro mundo, estes 
ladrões estariam presos 
pagando por suas falcatruas. 

Tinha que pelo expressar 
o que sinto, mesmo que não 
adiante de nada. 

Rafael Pereira 
Centro 

Uma análise das bases 
sobre as quais está assentado 
o plano de estabilização 
brasileiro indica os caminhos 
que fatalmente deverão ser 
trilhados pelo governo e 
especialmente por quem 
comanda a nossa economia. 
Ao ser colocado numa política 
monetária restritiva, que 
matém taxas de juros reais 
extremamente elevadas e 
política cambial que implicou 
em rápida sobrevalorização 
da taxa de câmbio, o plano 
real acabou produzindo 
conseqüências positivas e 
negativas. As positivas estão 
relacionadas com a redução e 
a estabilização do patamar 
inflacionário, a melhora na 
distribuição da renda, o 
crescimento da demanda de 
bens de consumo das 
populações de baixa renda e 
o redirecionamento de 
setores de atividades mais 
dinâmicas. Os pontos 
negativos estão na dispersão 
dos preços que comprova a 
existência de cultura 
inflacionária. Está sendo 
também muito negativo o 
crescimento dos níveis e 
endividamento do setor 
público e privado, incluindo aí 
o das pessoas físicas que 
c o m p r o m e l e r a m 
demasiadamente sua renda 
futura. 

Desvalorizar o 

câmbio e correr o risco 

de contaminar a 

economia com inflação 

ou restringir o 

crescimento e forçar 

um maior volume de 

exportações? 

Tremo quando passo pelos 
postos de gasolina e verifico 
a cada semana a extensão dos 
prazos dos cheques pré- 
datados. E comum os de 
pagamento para 75 e 90 dias 
e algumas estão chegando a 
120 dias. E óbvio que uma 
bomba está para explodir. 
Talvez o problema maior que 
o plano real tem que enfrentar 
é o da deterioração do saldo 
comercial, tornando 
preocupante o nível das 
dívidas que começa a sé 
aproximar de IJS$ 40 bilhões. 
Que saída adotar? 
Desvalorizar o câmbio e 
correr o risco de contaminar 
a economia com inflação ou 
restringir o crescimento e 
forçar um maior volume de 
exportações? A segunda 
alternativa tem o terrível ônus 
de aumentar o desemprego e 
tornar mais aguda a crise 
social. 

As saídas estão nas mãos 
do governo. Atacar o custo 
Brasil, reduzindo os encargos 
sociais sobre as empresas, é 
uma delas. Outra mudança 
deve passar pelo 
recolhimento à previdência 
social não mais sobre a folha 
de pagamento mas sobre o 
faturamento, como já foi 
aprovado para as 
microempresas. Acelerar a 
privatização dos portos e 
implementar a política de 
concessões públicas para 
rodovias, saneamento básico 

e telecomunicações é passo 
urgente que atrairá capitais e 
melhorará a competitividade 
das empresas, além de gerar 
mais emprego. 

As saídas dependem 

unicamente de vontade 

política, as alternativas 
estão nas mãos do 

governo 

São remédios sem contra- 
indicação e que dependem 
apenas de vontade política. 
Outra saída é a busca da 
unificação de todos os 
impostos, simplificando a 
forma e reduzindo seu custo 
para alíquotas de não mais 
que 9%. Muitas empresas 
perdem espaço no mercado 
internacional pelo alto custo 
tributário no Brasil. E 
tantas vivem na 
informalidade restringindo 
sua participação pelos 
riscos que corre e 
limitações que a condição 
marginal lhe impõe. 
Alíqüota de 7 a 9% são 
palatáveis e estimulam o 
recolhimento fiscal. 

Quanto ao 
desenvolvimento nacional, 
acreditamos que ao se 
adotar medidas deste tipo 
estaremos dinamizando os 
setores ligados a infra- 
estrutura, que são grandes 
geradores de emprego e 
garantidores de um 
crescimento sustentado. 

Por isso, os setores que 
devem ter forte demanda no 
biênio 97/98 são aqueles 
ligados ao: extrativo 
mineral, material elétrico e 
de comunicações, material 
de transporte, 
farmacêutico, alimentício e 
bebidas. As áreas de 
entretenimento e a de saúde 
continuarão a ser atraentes 
e o setor de bens de capital 
deve liderar a retomada do 
crescimento nos próximos 
anos. Os setores de bens 
intermediários devem 
segui-lo, com alguma 
defasagem. 

Tudo isto pode ser feito 
se a classe política colocar 
o desenvolvimento 
econômico e social acima de 
seus interesses imediatos. 

An to ninho Mar mo 
Trevisan, presidente da 
Trevisan auditores e 
Consultores 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu s de Comunicação 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Empréstimo 
Um vereador me 

perguntou na tarde de 
ontem a opinião sobre o 
empréstimo de 50 milhões 
de dólares pretendido pelo 
prefeito Ildon Marques, 
indganado se ele (Ildon) 
ficaria sem trabalhar caso a 
Câmara não lhe autorizasse 
a contrair o empréstimo. 

Visão 
Para o próprio vereador, 

"o momento é inoportuno 
para um empréstimo que 
pode comprometer a receita 
do Município, já que o seu 
resgate é a curto prazo e 
além disso, não existe um 
programa de governo 
elaborado para justificar a 
aplicação de tanto dinheiro. 
Diante disso, em qualquer 
hipótese, Ildon Marques 
não poderá responsabilizar 
a Câmara se sua 
administração se tornar 
inoperante. 

Governadora 
Diante do apoio político 

da governadora Roseana 
Sarney a Ildon Marques 
durante a sua campanha, o 
natural agora seria que o 
Estado prestasse ajuda 
financeira ao Município, 
sobretudo nesse início de 
administração, para que 
obras fossem planejadas e 
executadas, uma vez que 
até o momento a 
governadora não trouxe o 
seu "Novo Tempo" para a 
região. 

Financiamento 
Especuladores de 

plantão afirmam que o 
empréstimo de 50 milhões 
de dólares seria 
transformado em uma 
reserva financeira da 
Prefeitura para financiar a 
campanha política do grupo 
Sarney nas eleições de 98, 
uma vez que a receita do 
Município não comportaria 
tantos gastos. 

Brigas 
Continuam afirmando os 

especuladores que "se Ildon 
Marques não conseguir 
esses recursos para a 
campanha sarneysta em 98 e 
optar pela realização de 
obras no Município, 

fatalmente haverá um 
rompimento entre ele e a 
governadora Roseana 
Sarney". Para os analistas 
políticos, "esse é o caminho 
mais provável de Ildon 
Marques, que 
historicamente rompeu com 
todos os seus ex-aliados. 

Saúde 
Observadores políticos 

na Câmara Municipal 
disseram que o momento é 
oportuno para o prefeito 
Ildon Marque seguir os 
passos do vereador Valmir 
Izídio na busca de soluções 
de problemas do 
funcionalismo, sobretudo em 
relação a um plano global de 
saúde. 

Revisão 
Nesse início de 

administração, seria salutar 
o prefeito Ildon Marques 
determinar uma revisão dos 
valores cobrados no IPTU - 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano - haja vista que as 
avaliações feitas 
aconteceram em um 
momento de euforia qu.^ 
determinaram valor* 
fictícios dos imóveis. 

Real 
Com a estabilidade da 

economia, o mercado 
imobiliário experimenta a lei 
da oferta e da procura, sem 
qualquer especulação. Isso 
puxou os preços para baixo 
e exige nova avaliação, que 
certamente acontecendo, vai 
aumentar a arrecadação do 
imposto e diminuir 
sensivelmente a 
inadimplência. 

Saindo 
Empresário João Mattiolli 

está deixando o PMDFUe 
ainda não se definiu sobri^f 
rumos políticos a seguir. Ele 
quer maior integração e 
bairrismo entre os políticos 
locais. 

Para meditação 
"Mas ele respondeu: Ai 

de vós também, intérpretes 
da lei! porque 
sobrecarregais os homens 
com fardos superiores às 
suas forças, mas vós 
mesmos nem com um dedo 
so loc ais ". (LC 11-40). 

Utilidade Pública 11/01/97 

Policia Militar 190 
Delegacia dc Plantão 722-12b7 
Corpo dc Bombeiros 19:5 
Hospital dc Plantão (Geral) São Rafael (721 1712) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 

Sama Teresa (721-2187) 
721-0002 

Hstaçâo dc Trem 722-2200 
Hctnomat 722-2727 
Tropigás 721-4528 
Paraeás 721-1795 
Alcóolicos Anônimos 721-7711 
Preféintra Municipal   722-1748 
Câmara Municipal   72:M052 
Fórura Henrique Dc La Roque 7210404 
Disque Boi na Mona 7224950 
Defesa do Comumid:,! 198 
CVmar I9f> 
Caem 3 722-2505 
Corretos ,, 721-0120 
Rcitàta Fedriat 721-2480 
Secrotaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Policia Federai 722-1071 

♦ 5 ' êv-áp "V ^ ' " y/-' 



JORNAL CAPITAL Sábado, 11 de Janeiro de 1997 □ política '■ 

Câmara realizará sessão extraordinár 

Vereadores vão se reunir para apreciarem a Reforma Administrativa do Executivo Municipal 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

738 dias. Se você pensa 
que nós fumos embora, 
nós enganemos vocês, nós 
fingimos que fumos e 
voltemos, ói nós aqui tra 
vez. Cadê as obras 
governadora? Somente 
pra refrescar a sua 
memória: cais do porto, 
avenida Sonrrisal, Io 

Distrito Policial, Terminal 
Rodoviário, Estrada do 
Arroz. Hospital Henrique 
de La Roque e 
penitenciária agrícola, a 
senhora fez? Ainda fez, 
ainda biz! Ileita Maranhão 
do Novo Tempo por reta 
menino! 

Ildão bate 
o martelo 

O prefeito Ildon 
Marques de Souza, mais 

Hihecido como Ildão 
pisada de porção, bateu o 
martelo fechando de vez a 
questão da Câmara 
Municipal. Auto 
convocação dos 
vereadores, convocação 
do prefeito, pagamento do 
(ieton e outros bichos 
mais. Ildão, que não 
manda recado pra 
ninguém, fechou a 
questão da convocação da 
seção extraordinária da 
C amara Municipal, 
batendo o martelo e 
convocando a câmara pára 
decidir a reforma 
administrativa do 
municipal e outros 
ssuntos, sem ônus param 
municipalidade, pois a 

prefeitura não dispõe de 
verba no momento. Os 
vereadores ao receber a 
convocação e a explicação 
do prefeito pelo não 
pagamento da seção 
extraordinária, acataram a 
decisão do Ildão e 
reúnem-se segunda-feira 
às lOhOO da manhã. E 
tenho dito! 

Prefeito cumpre 
promessa 

O prefeito Ildon 
Marques de Souza começa 
a cumprir uma de suas 
promessas de campanha a 
partir de segunda-feira. 
Durante a sua campanha 
Ildão disse que durante a 
sua administração a 
prioridade Seria a 
educação, e cumprindo 
com o prometido, vai 
arcar com todas as 
despesas para manter nas 
salas de aulas todas as • 
crianças com idade entre 
07 e 14 anos de idade, 
mesmo que pára isso seja 

necessário criar turnos 
alternativos. 

TV Capital realiza 
carnaval na avenida 

Beira-Rio 
Seguindo as tradições de 

mais de 12 anos atrás, o 
Sistema TucamPs de 
Comunicação, que 
compreende Rádio, Jornal e 
TV Capital, já tem em mãos 
a autorização do prefeito 
Ildon Marques e do 
secretário Jairo Oliveira, 
para a realização do carnaval 
popular denominado este 
ano de "Carnaval da vida". O 
tema escolhido para o 
carnaval do povo da avenida 
Beira-rio deste ano foi em 
virtude da campanha 
educacional do Contran, 
órgão responsável pelo 
trânsito a nível nacional, que 
lança a campanha Respeite 
a Vida, baseada na música de 
Moraes Moreira, que trás o 

seguinte título: quer morrer 
filho da puta? Uma alusão às 
pessoas imprudentes no 
trânsito. 

O Carnaval da Vida é uma 
parceria do Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
com a Prefeitura Municipal, 
que realiza um dos maiores 
eventos populares sem 
gastar nenhum centavo, 
porque o Trio Elétrico 
Tucanus faz a festa do povo 
na avenida Beira-rio 
gratuitamente. 

Cavalo de Aço no 
Campeonato 

Estadual de 97 
A nova direção do 

Sociedade Atlética 
Imperatriz está preparando o 
time mais querido de 
Imperatriz para participar e 
fazer bonito no campeonato 
estadual de 1997. Para isso, 
o diretor de Futebol, Wilian 
Marinho, viajou ontem para 
São Luís, onde participa de 
uma reunião com a 
Federação Maranhense de 
Futebol, que vai decidir as 
diretrizes para io 
campeonato maranhense de 
97. 

Swing Brasil arrebenta 
hoje no Juçara 

A banda de axé music e 
Swing, como o próprio nome 
da banda já diz, vai 
arrebentar literalmente hoje 
no ginásio de Esportes do 
Juçara Clube. A venda de 
ingressos antecipados foi 
satisfatória, o que assegura 
um público expressivo no 
show que acontece hoje a 
partir das 22h()0. Então caia 
no swing com o Swing Brasil. 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz realizará sua 
primeira reunião de trabalho 
no ano. nesta segunda-feira, 13. 
C onvocada 
extraordinariamente pelo 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, a sessão está prevista 
para as 16:00 horas no Plenária 
Léo Franklin. 

Os dezenove vereadores 
imperatrizenses vão deliberar 
sobre o Projeto de Reforma 
Administrativa da Prefeitura do 

Município. A matéria vai 
conferir uma nova estrutura ao 
Poder Executivo, que passará 
a ter 14 Secretarias, conforme 
a proposta do prefeito. 

Como prevê o Regimento 
Interno da Câmara e a Lei 
Orgânica do Município, os 
vereadores terão ampla 
liberdade na discussão do 
Projeto. Ele será submetido a 
três votações e a um parecer 
técnico a ser elaborado pela 
Comissão de Justiça e Redação 

Final. E possível que os 
parlamentares introduzam 
alguma mudança na proposta 
de reforma, que tende a ser 
aprovada por não ser uma 
matéria polêmica e em face da 
maioria que a bancada 
situacionista dispõe na Casa de 
Leis. 

Caso seja aprovado, o 
Projeto será encaminhado 
imediatamente ao Chefe do 
Executivo, que é quem 
sanciona a Lei. A reforma 

Administrativa é indispensável 
para que o prefeito conclua a 
montagem de seu governo. 
Reconhecendo essa situação, o 
presidente Valmir Izídio, está 
tomando todas as providências 
necessárias para que os 
vereadores apreciem o Projeto 
até o meio da próxima semana; 
"temos que dar nossa parcela 
de colaboração na 
administração do Município, 
que depende muito da 
matéria". 

Câmara tem novo assessor 

• • V.. . 
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se Filho, novo assessor da Câmara Municipal 

Política 

Desde o dia 02 de janeiro, a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz tem novo assessor 
de comunicação. O presidente 
Valmir Izídio nomeou para o 
cargo o jornalista José Filho, 
37, colunista do Jornal Capital 
e diretor comercial do Sistema 
TucamLs de Comunicação. 

José Filho substitui no cargo 
o radialista Aldeman Costa, que 
coordenou o setor de 
divulgação do Poder 
Legislativo na gestão do ex- 
presidente Antonio Salgado 
Filho. O novo assessor 
pretende dinamizar a área de 
comunicação, procurando 

levar ao conhecimento da 
opinião pública as ações dos 
parlamentares 
imperatrizenses. 

"Vamos montar uma política 
de comunicação que 
privilegiará sobretudo os 
profissionais da mídia de 
imprensa e eletrônica, que 
terão o atendimento que 
merecem na casa de Dorgival 
Pinheiro de Souza. O 
presidente Valmir Izídio está 
nos orientando neste sentido", 
afirma o jornalista, que tem 
mais de 10 anos de militância 
em veículos de comunicação da 
cidade e região. 

Definida a ^oposição" no Legislativo 

Vereadores recusam título de "oposição" 

Como vem acontecendo 
desde a semana passada, o 
vereador Simplício Zuza Neto 
acabou definindo a oposição ao 
prestar declarações à imprensa 
intitulando de "Grujx) dos Oito", 
parafraseando a bancada 
(íquenista após as eleições. 

No entanto existe uma recusa 
em utilizar o título de "oposição", 
preferindo passear por termós 
mais indefinidos sobre a atuação 
da bancada que deverá ser 
liderada pelos vereadores 
tucanos, muito embora essa 
bancada conte até mesmo com 

dissidentes governislas, que 
preferem pregar a mensagem da 
independência parlamentar, 
como Joel Costa, por exemplo, 
e ainda André Paulino de 
Albuquerque, que é oriundo do 
PMDB, além de Walmir 
Magalhães que vem das hostes 
fiquenislas, saltando do barco 
que navegou para o apoio a Ildon 
Marques. Da coligação "Reage 
Imperatriz" vem Adhemar de 
Freitas, Cadinhos Amorim, 
Simplício Zuza Neto. Raimundo 
Trajano e ainda, Valdinar 
Barros. 

, apesar de posição oposta ao Executivo 

■ Justificando 

Na verdade, não podemos 
dizer que houve qualquer 
engano ou que tenhamos uma 
"errata". Ao afirmarmos que 
o vereador Simplício Zuza 
Neto pertencia ao PSDB. não 
foi por desconhecer o fato do 
vereador fazer parle do 
quadro do PSB, mas pela 
veemência utilizada na 
entrevista concedida, e 
gravada, ao jornalista Gil 
Carvalho, da Rádio 
Imperatriz, notificando o 

convite que será feito para 
que o parlamentar Ribamar 
Milhomem deixe o PSDB. A 
questão partidária é interna, 
e até agora o Partido da Social 
Democracia Brasileira, ao 
que tenhamos conhecimento, 
não outorgou porta-voz a 
outras siglas, ou políticos, que 
não sejam de seus quadros, 
até porque o PSDB tem gente 
competente para tal e vem 
agindo com prudência nessa 
questão. 

Comunicação tem nova dinâmica 

Secom adota metodologia inédita na cidade 

Nova dinâmica administrativa e 
operacional - jiautada em critérios 
éticos, legais e profissionais - foi o 
que se estalxJeceu na Prefeitura 
Munieii ia! já nos primeiros dias do 
governo Ildon Marques de Souza. 
Na Secretaria de Comunicações e 
da Cultura, particularmente, a 
cargo do jornalista Edmilson 
Sanches, imprimiu-se de forma 
bastante incisiva essa inédita 
poslura diante da condução da 
coisa pública 

O corte de gastos com a folha 
de i )aganlei ito j x r ntek > da redução 
do quadro de mais de cinqüenta 
servidores para quinze, foi a 
1 íiimeira met Ik laad< rtada \ lek > ik )V(» 
titular da jiasta, jxir determinação 
expressa do prefeito. A 
regularização dos salários, antes 
dísi tares e arbitrários (variavam de 
R$ ^ÓO.OO a 3,600.00), foi a 

pre jvidência seguinte. Pela primeira 
vez, os salários e horários de 
trabatiio dos jornalistas obedecem 
às leis da categoria e (ts salárw ts sat < 
fk f/o sui xtí< tres ai 11 tiso estabek •ckk > 
ixjo Sindicato dos Jornalistas do 
Maranhão e sujx^rior também ao 
piso (k ts Estados de Santa Catarina, 
Sngipe, Rio de Janeiro. Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Paraílxi. 

A adequada estruturação, a 
partir da localização em esjtaço 
apropriado até a instalação de 
microcomputadores, veio logo 
depois. Adefinição da metixlologia 
a ser seguida na cobertura das 
atividades dos demais órgãos veio 
complementar o leque de ações 
saneadoras. C onforme 
determinação de Edmilson 
Sanches, todas as secretarias e 
departamentos da Prefeitura 
deverão comunicar à Secretaria 

de Comunicação a necessidade 
de repórter para o 
acompanhamento de sua 
programação, entre 8 e 9 horas. 
O horário dos repórteres está 
dividido em dois turnos: das 8 às 
13 e das 13 às 18 horas, tendo em 
vista facilitar a cobertura e evitar 
horas extras. 

Paralelamente, as atividades 
dos profissionais da 
Comunicação contratados ou que 
permaneceram serão 
gradualmente ajustadas à nova 
realidade até atingirem níveis 
desejáveis de produtividade e 
qualidade. 

Entre os projetos do novo 
secretário de Comunicação 
constam também cursos, filmes, 
seminários e palestras voltados 
para o aperfeiçoamento 
profissional, não só dos 

jornalistas lotados na Secretaria 
como dos profissionais de 
imprensa da cidade de modo 
geral, a ser realizados em 
parceria com a Associação de 
Imprensa da Região Tocantina 
(Airl) e o Sindiato dos Jornalistas. 
Com vistas a esse projeto, 
Edmilson Sanches já visitou 
todos os veículos de comunicação 
de Imperatriz - rádios, televisões 
e jornais. 

Os primeiros atos do 
secretário da pasta prenunciam, 
portanto, novo alento para a 
Comunicação e a Cultura em 
Imperatriz. Grandes projetos 
serão levados a efeito, valores 
serão estimulados e 
reconhecidos e a Comunicação 
e a Cultura certamente iniciarão 
uma fase de crescimento inaudita 
na cidade. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Luis Carlos Noleto 

"É muito maior a consciência da cidadania" 

0 vice-prefeito Luis Carlos Noleto destaca diretrizes do novo governo  
responsabilidade dos eleitos, # # 

... .... Moto-taxistas pedem jusüça 

por colega assassinado 

Os moto-taxistas fizeram manifestações 

praticamente durante toda essa sexta-feira 
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Luis Carlos Noleto, vice-prefeito Imp er atriz 

Equilíbrio e participação - 
são essas as diretrizes 
básicas que nortearam a 
campanha e nortearão a 
administração de Ildon 
Marques de Souza, conforme 
o discurso de posse do vice- 
prefeito, Luis Carlos Noleto. 
"A sociedade, amadurecida, 
exigia um prefeito de 
personalidade forte, capaz de 
manter-se firme e seguro dos 
seus atos. no infortúnio ou na 

felicidade; um homem que, 
respeitado ou insultado, 
permanecesse o mesmo; um 
homem equilibrado sempre, 
diante da vida ou mesmo da 
perspectiva da morte" - 
declarou o vice-prefeito a 
respeito da conduta do 
prefeito durante a campanha, 
quanto ao desenvolvimento 
do governo, Luis Carlos 
Noleto observou que, "a 
administração pública é 

participação dos cidadãos 
organizados para uma gestão 
de políticas públicas, através 
de uma i)arceria eficaz entre 
o governo e a sociedade". 

"É muito maior a 
consciência da cidadania" - 
frisou o vice-prefeito, para 
lembrar em seguida que "os 
conselhos municipais estão 
aí nos ajudando, indicando 
prioridades, zelando, através 
de um trabalho de parceria, 
pela correta aplicação dos 
recursos; proliferam as 
organizações não 
governamentais; 
cooperativas são criadas e 
por meio delas os municípios 
pode enfrentar o 
desemprego". 

Em relação à Câmara 
Municipal, Luis Carlos 
Noleto observou que 
"prefeito e vereadores têm o 
poder de interferir para o 
bem ou para o mal no dia-a- 
dia dos cidadãos" e 
acrescentou que o novo 
Legislativo é "constituído 
mais do que nunca por 
vereadores conscientes e 
responsáveis e responderá à 
altura os anseios do povo". 

O vice-prefeito ressalvou, 
logo depois, que "enquanto 
houver uma só criança com 
fome ou sem escola, uma só 
família sem lar. um só 
problema na área de saúde, 
um só imperatrizense 
desempregado, não 
poderemos falar em justiça 
social" - e concluiu: 
"Tomemos sobre nossos 
ombros estas 
responsabilidades". 

V- — 
tT COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

T' - - UM PROJETO DE VIDA - ^ 
C0^0^V 229 ANO DE FUNCIONAMENTO 

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

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e l5 GRAU 
TURNOS. MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8 - SÉRIE 

IT - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

e TERCEIRÃO 

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

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111,20 111,20   
39e4y Série 121,40 121,40   
59 a 83 Série 131,50 131,50   
2? Grau 141,60 141,60 121.40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

Ficou impossível 
conseguir uma moto-táxi 
nesta sexta-feira. Todos os 
números telefônicos das 
empresas de moto-táxis não 
tinham qualquer 
atendimento. 0 motivo foi o 
assassinato do moto-taxista, 
Itamar Alves Guimarães, na 
estrada de Davinópolis, 
ocorrida na noite de quinta 
para sexta-feira. Itamar foi 
assassinado com dois tiros, 
um nas costas e outro perto 
da garganta. 

Foram realizadas várias 
manifestações com 
agrupamentos de centenas de 
moto-taxistas que saíram 
pelas ruas da cidade pedindo 
justiça pela morte do 

companheiro, e mais 
segurança nas ruas da cidade 
para que possam trabalhar com 
um pouco de paz. Desde a 
manhã de ontem que vários 
grupos de motoqueiros que 
trabalham no transporte de 
passageiros em Imperatriz, 
rodavam fazendo um 
"buzinaço", chamando a 
atenção de toda a população 
para o ato de violência 
cometido contra a família de 
um moto-taxista que deixa 
viúva e dois filhos. 

Muitos moto-taxistas se 
aglomeraram também em 
frente a Delegacia de Polícia 
onde estava preso um meliante 
pelo latrocínio também de um 
moto-taxista em Araguaína, 

que acabou preso no 
município de Governador 
Edison Lobão, quando vinha 
para Imperatriz. 

Muitos moto-taxista 
lamentavam o fato do 
companheiro morto e 
acreditavam que ele havia 
sido forçado a ir pela estrada 
de Davinópolis, onde foi 
assassinado após a linha do 
trem, já que não é comum 
corridas à noite para locais 
distantes do centro da 
cidade. Alguns 
argumentavam que até 
mesmo os bairros mais 
distantes, depois de uma 
certa hora, fica impossível 
fazer corrida, que dirá 
Davinópolis. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Novembro,1310, 

Fone: 721-4300 
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Depósito: Av. Babaçulândía. 176. r. s.. 

mA Imper m 

Expresso Acailândià 

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

Fazemos linha para; Balsas. Goianesia, Sào Luis, Teresina, Rio Branco. Pc rto Velho, Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. 
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Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
Página 3íi 

SOCIEDADE 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 
Página 2H 

Sociedade 

limda MeLoro coner 

A rocieoADe 

iMPeRArazense^: 

Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 

Página 4B^ 
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Sábado, 11 dr janeiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Em lua de mel 
O locutor Wacy Freitas 

(Terra FM), está no momento 
em plena lua de mel. O rapaz 
resolveu recentemente integrar 
o rol dos homens sérios e está 
ag( >ra casarlíssimo, i tara tristeza 
de algumas ouvintes/fas. Fm 
breve estaremos divulgando a 
foto do casal feliz, para que a 
galera conheça a felizarda que 
c( mqui slou o ct )raçã( > do 1( »cut( rr. 

Em alta 
O nobre colega José F ilho 

(foto), foi contratado para 

exercer uma função de extrema 
importância no Legislativo 
Municii )al 

Pra (|uem ainda não sabe da 
novidade, o jornalista José Filho 
e o novo assessor de imprensa 
da C âmara Municipal, e jã 
começou a desenvolver o sen 
trabalho. Logo após ter sido 
convidado para o cargo e ter 
aceito a pro|)osla, o jornalista se 
pós a comunicar as emissoras 
locais as decisões tomadas jk-Io 
Legislativo com relação a 
assuntos de interesse da 
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coletividade, como por exemplo 
a convocação para a seção 
extraordinária que acontece às 
lOhOO de segunda-feira. 

Dicas 
Ótima oportunidade para 

rever a entrevista que Bruna 
Lombardi fez com a cantora latina 
de maior projeção em terras de 
Tio Satn. Gloria Kstefan é a 
atração do Ciente de Fxpressão 
deste sábado a partir das 21h(K) 
na Rede Bandeirantes. A cantora 
falará sobre sua infância em 
Cuba, as dificuldades de início da 
carreira e, claro, de seu enorme 
sucesso, impulsionado pela 
canção Keach, um dos temas das 
Olimpíadas de Allanta 

Dicas II 
Contar a história da Furopa 

através da dança foi uma forma 
inovadora e criativa encontrada 

pelo diretor Ettore Scolla em 
mais uma das obras marcantes 
que compõem sua brilhante 
carreira. O filme 0 Baile 
mostra a França entre os anos 
30 e 80, cujas transformações 
sociais e principalmente 
políticas acontecem dentro de 
um salão de baile provinciano. 
Do foxtrot ao rock, passando 
pelo jazz e pelo tango, a história 
francesa vai sendo interpretada 
pelos dançarinos, não faltando 
sempre um certo ao irônico, 
mordaz, seja no modo de 
dançar, como nos olhares. 
Claro que para chegar a esse 
resultado o diretor foi buscar 
os atores do Théâtre du 
Champagnol, que fazem os 
personagens das diferentes 
épocas. Hoje na Globo a 
oiku). 
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Gêmeos Leão 

Voct- rsta procebcmk) que muita 
coisa vai imular cm sua vida. Só que 
ainda não chegou a hora de entrar em 
ação. Saiba esperar. As vezes, parece 
que tudo o que dizemos é mal 
inlerpretadó. Por isso. fique alenta. 
Número de Sorte: 22 

Em pleno final de semana, você 
pode ainda estar absorvida pelo 
trabalho. Mas conte com a ajuda dos 
astros para resolver tudo. Procure não 
ficar nervosa sem necessidade. 

Relaxe-, esqueça os problemas e 
diverla-se. Numero de Sorte: 14. 

star com amigos e reforçar os 
entre vocês agora é uma laço; 

necessidade.Esqueça os defeitos 
liguose apenas ás virtudes. Sinceridade 
é bom. mas tem sua hora. E preciso 
sensibilidade para não magoar os 
outros. Numero de Sorte; fil. 

Libra 

Apesar das boas vibrações que os 
astros lhe enviam, não ê a hora ainda de 
realizar as mudanças que você deseja. 
Espero o momento certo. Mesmo que 
ainda não seja agora a melhor hora. não 
precisa ficar com receio de <air . se 
divertir. Numero de Suste: 04. 

Sagitário 

Você se sente agora um pouco mais 
reservada e vivi- suas emoções 
internamente. Éum momento ideal para 
recarregar as baterias. Seu pique para 
a agitação volta com tudo. Programe 
algo divertido com seus amigos. 
Número de Sorte 12. 

✓WA 
Aquário 

Momento ideal para você 
repensar seu relacionamento com 
chefps ou autoridades. Seja prudente 
e encare os fatos de modo realista. 
Eique de antena ligada. Procure não 
confiar em tudo oque lhe dizem, você 
pode enganar-se Número de Sorte; Ob. 

Touro 
Y)o 

Câncer Virgem 
R 

Escorpião Capricórnio 
23 

Peixes 

Você tem vontade de levar seus 
projeP is adiante, mi -smo que esteja um 
pouco insi guia. E hora de refh-lir para 
tomar a decisão certa. Um programa 
caseiro, d, preferência sozinha ou 
cottl a pes<oa ama Ia, Será ) tjlais 
adeqii lê 1 Wnr. r. d'-S.«rt 1 ' 

Hoje será melhor você ficar alenta 
para não se exaltar demais nas 
conversas com amigos. Não estique o 
papo além da conta. Procure controlar 
essa tendência de falar muito. Para que 
criar atritos com quem você ama? 
Numero de Sorte: 09. 

0 contato com os amigos está 
favorecido. Euide^se apenas para não se 
empolgar demais. Ou Você vai acabar 
falando o que não deve... 0 negócio ê se 
divertir ao máximo e esquecer os 
problemas. Dançar será uma ótima 
pedida. Numero de Sorte; 17. 

Procure conter uma certa tendência 
ao nervosismo, pois em breve tudo o 
que deseja começara a se concretizar. 
O compasso ê de espera. Estar com os 
amigos pode sergratificanle. E só você 
tratar a todos com o carinho que eles 
merecem! Número de Sorte: 23. 

Tire este dia para relaxar e ficar com 
as pessoas que você mais gosta. Deixe 
os assuntos sérios para um momento 
mais oportuno. Se puder dormir cedo. 

■ melhor. Agora não é hora de se envolver 
em confusões familiares. Numero de 
Sorte; 18. 

Aproveite o final de semana para 
rever os acontecimentos recentes em 
sua vida. Procure encarar tudo de 
forma bastante realista. Realidade e 
fantasia podem se misturar. No amor, 
os momentos tendem a ser muito 
poéticos! Número de Sorte: 10. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

equipe 

pHoenix, 

çon e LUZ, 

MAIS" UM 

eMPReen- 

DiMemo 

do sisreMA 

TUCANHS De 

CCMLHQAgÃO 

06: 
06: 
07: 
08: 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
19 

00 Educacional Mec 
30 Falando de Vida 
00 Repórter 190 
00 Na Fazenda do CorrÓ 
30 Criatura 
15 Novo Tempo 

;00 Santo C ulto em Seu l-ar 
:O0 Gospel Line 
:0() Edson Moura- Brasil Feliz 
:30 Mara Maravilha Show 
Tf. Qui ui Sabe... Subado! 
:()() Sessão de Sábado 
:00 Cidade Alerta 

uai da Record 
o luiorme São Paulo 

:00 Murphy Brown 
:30 Casal 20 
:00 Nanny 
:30Programa Ana Maria Braga 
30 Palavra dc- Vida 

:0() fransnuite 

06: 
07: 
08: 
II 
12: 
13 
14 
16 
16 
18 
18 
18 
19 
2il 
21 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

58 Palavra Viva 
00 Bandeira 2 
00 Sábado Animado 
00 Estação Alegria (ç/ Polianna) 
00 Chispita 
00 Aqui Agora 
30 Cinema em Casa 
:25 Feras da Indy 
:30 Show de Calouros 
:!)' i Cul -gii) Brasil 
:5(l Pit Slup hiil\ 
:55TJ Brasil 
:40 Maria Mercedes 
.311 O Renegado 
:0U Chuck Norris 
:00 Razão de Viver 
:50 A Praça é Nossa 
:50 Sabadão Sertanejo 
:20 Fim de Noite 

Leia e assine 

o Jornal 

Capital 

Fone: 

723-3022 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 

Reapresentações 
07:25 (llobo feducação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Teléjornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
'2r35 Glube Espor!. 
'2;50jorna! Io Maranlião l" Edição 
13:15 jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2a Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 0 Rei do Gado 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercine 
02:35 Seção de Gala 
04:30 The Flash 
05:20The Chipiuunks 

06 
06; 
07 
07:! 
08:1 
08: 
08: 
09 

:00 Programa Educativo 
30 Sessão Animada 
:00 RX 

;0 LBV 
Kl Home Shopping 
5 Proclamai 
,5 Escola Bíblica na TV 
15 Pare e Pense 

09:45 Movimento Pentencustal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 

:00 Grupo Imagem 
:00 Hltraman 
:30 Esquentando os Tamborins 
35 Na Mira do Tira 
;05 Jornal da Manchete 
:10 Uma História de Sucesso 

22:10 Minha Vida Depravada (Mine 
Série) 

23:10 Home Shopping 
23.25 Comando da Madrugada 
01:05 Igreja da Graça nu l.ar 
01:35 Sábado Eqiecial - I ribo Gospr 

18 
19 
19 
19: 
20 
21 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Ôinega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadão do Automóvel 
H:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 TV Auguri 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 TV Rodk 
16:30 Pescadores do Brasil 
17:30 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball. Força Bruta - Mente 

Doentia 
22:00 Tela Mágica - Rebelião em Alto 

Mar 
00:30 Fim de Noite - Dr. Moddrid - O 

Mestre Desconhecido 
02.00 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Rafaello 

.Alexis A/W^eslev - Resfau^nnfe Ra|aelIo - ao lado da sua 

lindíssimo esposa /VAa d ene Costa. Ra^a quem não sabe/ ela jã 

foi capa do jornal '^A FolKo de São Paulo"/ com o título de/ a 

garota scxy comendo sandwicKe. C só p^ã quem pode. 

A 

ã 
1 

Símbgtig 

Amigos 

Os amigos Paulo Llourigue - Liuasa - e Di aua - 

Ki^g PmpoH- -y sa+lsj-ei+os oom sua loja "LVoço 

]\A\v\\vy\o"y o emp^oeudimeu+o do casal gue j^ica uo 

Ompem+nz SKoppIug. 

Bghig 

Pepois do um agitado fiuai do auo em sua loja 

Pajao11a PmpoH"", os amigos /\)oto e yV\agda 

jAImeiday resolveram optar por um bom doscauso. 

Por isso ja estão com tudo programado para 

passarem o carnaval na BaKia. Bela escoIf\a. 

A amiga Piedade - Saby Pouse - bastante simpática ã pente 

de sua loja no ãmpe^atns' Shopping/ onde o espado é 

comandado pelos ^ecém—nascidos e com 

as sugestões mais lindas. Vá lá e confiv*c 
estante- novidad. 
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m 
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Amigas 

Sempre c^ue vem à nossa querida Imperatriz, 

D. Maria Markus não deixa de fazer uma visita 

à sua grande amiga Marília, da Ágata Jóias. 

Confira o close das lias amigas, em uma 

dessas vindas de V. Maria ã nossa cidade. 

Pté-camavgleeco 

A) osso amigo Rlbei no p no move o baile pné- 

cannavalesco "LAma Açoite no plawaí". O evento vai acontecen 

dia 3d de janeino no 3u<tana Clube e desde já/ conta com as 

sociality's mais expnessivas de nossa cidade. 

ã/m 

Sua melKor jóiay com melhor preço 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 35%  

cJg dosconto Faça seus óculos de grau conosco 

/B? parA 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - limbira Shoppinq Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721-0560 

  Imperatriz Maranhão 

M1JQ Barra Cranie 

Moleriois de Conslni^oo 

"A melhor opçio para suo consfrucio 

Desligue-se dos outros 

Cbel e banato 

mom m 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Crescimento 
O PPS tovc um crescimento 

considerado excelente, na 
iltima eleição. A avaliação é do 
presidente da sigla (mi 
Imperatriz, Valler Rocha. 
Acrescentando, que o mesmo 
fato se deu com os partidos de 
esquerda. Crescimento esse, 
que ainda segundo Valter 
Rocha, deverá continuar no 
período que antecede as 
eleições de 98, 

Valler acrescentou ainda, 
que é cedo para se falar nas 
eleições de 98. ele prefere 
esperar o resultado do 
Congresso sobre a aprovação 
ou emenda que garante a 
reeleição para presidente 
governadores e prefeitos. 

Cameleira 
Km João Lisboa, o PPS vai 

traçar metas píira o crescimento 
da sigla no município. A 
informação é de Juarez Inácio 
da Costa, o "Correnlão". A 
maior preocupação do partido 
no momento, e com o quadro 
social da cidade, onde muita 
gente não tem dinheiro nem 
para colocar uma carta nos 
correios. Juarez disse ainda, 
que discorda das nomeações 
feitas jxáo prefeito Salvio Dino. 
Segundo "Correnlão", o 
prefeito está fazendo 
nomeações individuais, sem a 
menor preocupação com o 

partido. 
Auditoria 

l 'ma auditoria vai examinar as 
dividas deixadas pelo ex-prefeito 
de Raimundo Cabeludo. A 
medida atende a determinação 
do novo chefe do Poder 
Executivo da vizinha cidade. A 
maior dificuldade no primeiro 
dia de mandato, foi com relação 
a energia do prédio do 
Executivo, que eslava cortada 
por falta de pagamento junto à 
Cemar. 

Pindoba 
Assim que foi empossado no 

cargo de presidente da Câmara 
de Vereadores de Açailãndia, 
Sidney Figueiredo determinou 
aos funcionários daquela Casa. 
que fizessem um levantamento 
para saber qual a situação da 
mesma. O trabalho que está 
sendo desenvolvido no 
legislativo da vizinha cidade, e 
coordenado por Valdelice 
Santana de Morais, Rosa Vieira. 
Antonia Esmeralda da 
Conceição e Miguel Ferreira. 

Pista é a comissão de 
sindicância, que tem dez dias 
liara apresentar um relatório 
final de todo o levantamento. 
Conforme informações de 
Sidney, a comissão já anunciou 
irregularidades nos primeiros 
dias de levantamento. 

Hoje 
Acontece hoje na cidade de 

DCU na A Cia, Vale do Rio Doce é líder 

Imprensa mundial na exploração do minério 
de ferro, e está prestes a ser 

H transferida para a iniciativa privada, 

M levando junto todo esse potencial que 

vem dando certo ao longo dos anos e servindo 

como uma das alavancas do progresso 

sustentado do País. Os governistas fazem 

discurso político em favor do Planalto Central 

enquanto a oposição aposta na moralidade para 

afastar a decisão de privatizar a Vale. 

João Lisboa, a partida dc volta 
entre Marwel de Craques e a 
Seleção de Senador T.a Rocque. 
A partida está prevista para às 
16h()(). com transmissão da 
equipe de esportes da Rádio 
Capital AM. A Seleção de 
Senador I^i Rocque é dirigida 
pelo vice-prefeito de mesmo 
nome, Ozias Pânfilo. Na 
partida de ida, o time de 
Moreira Silva, que joga 
desfalcado na partida de hoje, 
venceu pelo placar de 4x2. Os 
ingressos estarão à venda com 
o preço de R$ 1.00 (um real). 

Alerta 
O departamento de 

proteção e defesa do 
consumidor do Ministério da 
Justiça, alerta aos donos dos 
postos de combustíveis, que 
não vai tolerar o repasse dos 
custos do CPMF o imposto dos 
cheques para as bombas. O 
diretor Nelson Lins 
Albuquerque, ficou irritado 
com o desafio dos postos. Ele 
rebateu a afirmação de 
revendedores, de que não 
houve abuso no reajuste 
praticado em 17 de dezembro, 
por conta da retirada do 
subsídio ao álcool. 

Campanha 
A Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, lançou 
uma campanha de 
solidariedade aos moradores 
de Minas Gerais e do Rio d( 
Janeiro, cujos o governos já 
decretaram estado de 
calamidade pública em várias 
cidades. A cidade de Ouro 
Preto-MG, foi a mais castigada 
pelas chuvas. Em Minas não 
chovia tão forte há 47 anos. 

Sine/Empregos 

m Rua 15 de NovemUro 
com Rui Barbosa 

Vagas Hoje 

02- Doméstica 

04-Garçonetes 

02-Vendedores 

EXTERNOS 

01- Balconista 

de Farmácia 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Virgem que riqueza II. 

A galera já está estabilizada. Enquanto isso... 

E as promessas, heim dr?... 

Capital AM, seu primeiro amor em rádio. 

É o bicho... é bicho... é bicho. 

Compre o bingão, vem aí o sorteio antecipado. Fique ligado. 

Bingào do Conor Farias, é de casa, é da gente, é o bicho! 

O Tecào Maravilha vai ter ou não, vai nova diretoria? 

Manoel Ceei lio garante que sim! 

E o Justino Filho, será que vai deixar9 

As eleições do Marília foram adiadas... 

A galera do esporte está aguardando o anúncio do secretário da área9 

Nào reclamem, o homem avisou! 

Dalvamr... ai que saudades de Joào Lisboa. 

Paixão alucinada... 

Paulào do Feno Velho, continua firme e forte. 

Ozias Pânfilo e Seleção 

Enfrentam os craques do Marwel no Cafeteirão. 

Hoje é dia de requebrar... 

Paulo Edson Negrão, é o destaque das ondas curtas 

È hoje, é o bitho ••I 

: Fcwnfems, 
».s#o — O 

sJOínwinãa* 

LASORATÓKIO CIÍSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-541 i 

  ^ 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Entregando 
equipamentos 

O Incra realizou no 
assentamento de 
Branquinha, a 60 quilômetros 
de Maceió, a entrega às 
famílias de agricultores, de 
um trator completamente 
equipado e instrumentos 
agrícolas. Mais ainda, o Incra 
entregou sementes e um 
engenheiro do órgão irá 
orientar os agricultores sobre 
o plantio. O superintendente 
regional do Incra, Ricardo 
Vitorio, disse que o Governo 
Federal não quer apenas dar 
a terra, quer também, dar 
condições para que os 
agricultores produzam e se 
integrem no mercado 
produtor do País, 
especialmente na agricultura 
familiar. 

Avanço nas 
exportações 

As vendas de veículos ao 
mercado externo deverão 
impulsionar neste ano a 
produção das montadoras 
instaladas no País. O setor 
prevê crescimento de 20% no 
volume de exportações, mais 
do que o dobro do aumento 
registrado no ano passado, 
quando as remessas foram 8% 
superiores a 95. Silvano 
Valentino, presidente da 
Associação dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, 
informou que também 
deverão permanecer 
aquecidas, as vendas ao 
mercado interno, embora 
com aumento um pouco 
abaixo dos 10% obtidos em 
96. Para atender a demanda 
de mercado, o setor pretende 
atingir novo recorde de 
produção, superando a marca 
de 1 milhão e 700 mil 
veículos. 

Batendo 
recorde 

A arrecadação de 
Impostos Federais bateu o 
recorde em dezembro: 10 
bilhões, 304 milhões de reais. 
Foi um crescimento de 30% 
(Mil relação a novembro, e de 
24% em comparação com 
dezembro de 95. De janeiro 
a dezembro a arrecadação de 
96 chegou a 97 bilhões e 500 
mil reais. 

Inflação 
baixa 

A inflação de 96 foi a mais 
baixa desde 1957.0 índice de 
9,34% foi apurado pela 
Fundação Getúlio Vagas. 
Fsta é a quarta mais baixa 
taxa desde o início de4 coleta 
do índice, em 1945. Os outros 
resultados significativos 
foram 2,73%, em 47, e 7,96%, 
em 1948. Em dezembro de 96 
o GPD1 foi de 0.88%, 
explicado pelo aumento dos 
combustíveis, dentro do 
índice de Preço por Atacado 
(Ipra). O índice do Preços ao 
Consumidor (IPC) registrou 
elevação de 11,34% em 1996, 

ficando em 0,44% em 
dezembro. O chefe do Centro 
de Estudos de Preços da 
Fundação Getúlio Vargas, 
Paulo Sidney de Melo Covas, 
revelou que 10 dos 380 itens 
pesquisados responderam 
por 7,33% da inflação medida 
a nível de varejo no ano 
passado, o que mostra que a 
inflação está concentrada nos 
setores de saúde, educação e 
transporte. 

Regulamentação 
da CPMF 

A Contribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira será 
regulamentada nos próximos 
dias por uma portaria do 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan. A CPMF ou Imposto 
do Cheque, começa a ser 
cobrada a partir do dia 25 
sobre todas as 
movimentações bancárias, 
numa alíquota de 0,20%. Só 
escapa do tributo a Poupança 
Trimestral. 

Alertando 
consumidor 

O Departamento de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor do Ministério da 
Justiça alerta aos donos de 
postos de combustíveis, que 
não vai tolerar o repasse dos 
custos da CPMF, o Imposto 
do Cheque, para as bombas. 
O diretor Nelson Lins 
Albuquerque ficou irritado 
com o desafio dos postos. 
"Com relação a nossa 
declaração de que a CPMF 
não poderia ser repassada, eu 
recebi informação de que o 
Sindicato vai repassar sim. E 
da mesma forma com que me 
mandou o recado que vai 
repassar sim, mandei-lhe o 
recado de que vou multá-lo 
sim, e novamente", rebate ele. 

Salário 
Mínimo 

"Ninguém pode dizer que 
o governo está arrochando os 
salários com o Imposto de 
Renda". A conclusão é de Lita 
Spíndola, secretária adjunta 
da Receita Federal. Segundo 
ela, o Imposto de Renda 
retido na fonte de 
rendimentos do trabalhador, 
caiu quase 6% em 96, em 
comparação com o ano 
anterior. O total de imposto 
retido chegou a 16 bilhões e 
700 milhões de reais. 

Exames 
gratuitos 

Os exames gratuitos para 
calcular a quantidade de 
pacientes com Aids serão 
realizados ainda nesse 
trimestre pelo Ministério da 
Saúde. O Ministério vai 
implantar 30 laboratórios que 
realizarão o leste de carga 
viral. que mede a quantidade 
de vírus circulante no sangue 
e o exame CD4 e CD8, que 
mede a quantidade de células 
de defesa do organismos. 

Lobão quer aprofundamento 

no debate sobre reeleição 

Mas já simpatiza a idéia de que governadores e prefeitos fiquem de fora 

O senador Edison Lobão 
(PFL-MA), propôs aos 
senadores que aprofundem o 
debate sobre a reeleição, 
observando que "o Congresso 
Nacional deve discutir o 
assunto para tomar um decisão 
com equilíbrio e moderação". 
Dizendo-se favorável à tese da 
reeleição em todos os níveis, 
mas a partir dos próximos 
mandatos, Lobão afirmou que 
os senadores devem analisar as 
opiniões relacionadas ao tema 
que vem sendo divulgado pela 
imprensa. 

"Quanto à proposta de que 
a chamada emenda da 
reeleição aproveite os atuais 
mandatários, eis aí a temática 
que me está levando a 
reflexões mais profundas", 
disse. 

Lobão pediu a transcrição 
nos anais de Gilberto Amaral, 
publicando pelo Correio 
Brasiliense. defendendo a 
reeleição de Fernando 
Henrique Cardoso. 

Em aparte, Eduardo 

Suplicy (PT-SP) disse que 
"ação de presidente para 
alcançar a reeleição está 
inibindo até seus 
correligionários". 

Muito embora tenha desde 
o princípio se posicionado 
contra a emenda da reeleição 
já para o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o senador 
Edison Lobão parece agora 
mais flexível nos debates 
realizados sobre o assunto. E 
que a emenda pode colocar de 
fora da reeleição os 
governadores e prefeitos, e 
como ele não tem interesse em 
Presidência mas não descarta 
a possibilidade de voltar ao 
Governo do Estado, passa a 
simpatizar a idéia. 

Picuinha ou não, os 
governistas estão encontrando 
uma fórmula para lançar o 
nome de Fernando Henrique de 
volta à Presidência em 1998, 
afinal esse é o intento maior, e 
conseguirão, nem que para isso 
deixem os governadores e 
prefeitos de fora. 
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Lobão quer maior discussão em torno da reeleição 

Novos prefeitos administrarão 

sem verbas do orçamento 

O âlerta é do senador Francisco Escórcio, que culpa os técnicos do TN 

NA .«P: y Vfyr 

Francisco Escórcio (PFL-MA) 

O senador Francisco 
Escórcio (PFL-MA), disse que 
os prefeitos eleitos não devem 

^contar com os recursos 
orçamentários obtidos por 
meio de emendas de 
parlamentares, porque essas 
verbas têm sido cortadas pelos 
técnicos do Tesouro Nacional. 

A atuação parlamentar 
durante a discussão do 
Orçamento tem sido frustrada 
devido ao contingenciamento, 
que nada mais é do que o termo 
usado pelos técnicos do 
Tesouro para cancelar, com o 
uso de decreto, recursos 
conseguidos para os 

Municípios pelos senadores e 
deputados. 

Escórcio afirmou já ter 
alertado os prefeitos eleitos do 
Maranhão, ligados ao seu 
grupo político, das dificuldades 
que poderão enfrentar desde 
que assumiram o mandato. O 
senador enfatizou sua 
preocupação com "a grave 
realidade" dos Municípios. 

Em recente entrevista 
concedida a Rádio Capital AM, 
durante sua visita de final de 
ano a região, o senador 
Francisco Escórcio expressou 
sua preocupação com 
Municípios como Vila Nova 

dos Martírios, onde o prefeito 
já anunciou que não tem 
previsões de até quando 
administrará a cidade (mi uma 
escola pública. Além disso, 
outras dificuldades também 
são problemas para os novos 
prefeitos, não só os das novas 
unidades, mas também os das 
cidades mães. 

Cidades como Imperatriz, 
Caxias e outras de porte médio 
e grande perderam toda ou 
quase toda a zona rural, que 
muito embora não tenham os 
produtores incentivos são hoje, 
grandes responsáveis pela 
receita dos Municípios. 

■ Aids 

Exames gratuitos serão realizados 

O Ministério da Saúde que saber 

o número de pessoas com Aids em todo o País 

Os exames gratuitos para 
calcular a quantidade de 
pacientes com Aids no Brasil 
serão realizados ainda neste 
trimestre. Para isso, o 
Ministério da Saúde vai 
implantar 30 laboratórios que 
realizarão o teste de carga 
viral, que mede a quantidade 
de vírus circulante no sangue 
e o exame CD4 e CD8, que 
medem a quantidade de 
células de defesa do 
organismo. Os dois exames 

são fundamentais para o 
acompanhamento da Aids. 

O coordenador geral do 
Programa Nacional de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Pedro 
Cheker, disse que os exames 
são os principais parâmetros 
que existem para evitar e 
monitorar um tratamento 
adequado para o paciente. No 
teste por exemplo, é possível 
determinar quanto e quando 
o paciente deve ser tratado 

com o coquetel de drogas 
que moldura a duplicação do 
vírus da Aids. 

Segundo Pedro Cheker. 
dentro de um mês o 
Ministério da Saúde vai 
divulgar os nomes dos 
laboratórios escolhidos para 
a realização do exame. 

O Ministério da Saúde 
estima que no Brasil quase 
meio milhão de pessoas já 
estejam contaminadas com o 
vírus. Para o novo ministro 

Carlos Albuquerque, a 
realização dos exames vai 
diagnosticar o quadro geral 
da Aids, permitindo assim, 
que o governo adote as 
medidas necessárias para a 
prevenção e tratamento da 
doença, ele quer inclusive, 
que os testes sejam 
realizados nas regiões mais 
pobres e mais distantes dos 
grandes centros, onde a 
incidência é aparentemente 
menor. 

II ADE Al ESTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

Ap» Luiz Duarte 

'He- tOS 



JORNAL CAPITAL 

Secretaria de Educação 

firma convênio com 50° BIS 

Sábado , 11 de janeiro de 1997 □ cidade 

Exército vai administrar 

escola da Rede Municipal de Ensino 
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Agostinho Noleto e Cel. Diógenes Dantas, comandante do 50° BIS 

A exemplo do que faz o 
lanço do Brasil, o 50° BIS vai 

assumir a administração de 
uma escola municipal. Por 
iniciativa do comandante 
Diógenes Dantas, o Exército 
acaba de assumir total 
responsabilidade pelo 
funcionamento da Escola João 
Martins Neto, que passa a se 
chamar Escola Municipal 
Duque de Caxias. 

O Exército vai cuidar da 
manutenção da Escola, da 
coordenação pedagógico- 
esportiva, prestar assistência 
médica e odontológica e 
fornecer merenda escolar. 

Fundada em 1988, a escola 
fica situada no bairro Maranhão 
Novo e tem mais de duzentas 
vagas nos turnos matutino e 
vespertino da primeira à quarta 
séricv É intenção do secretário 
da Educação introduzir a partir 
deste ano o primeiro grau 
maior (da quinta ã oitava 
séries). 

Quarta-feira, na Secretaria 
de Educação, o comandante 
Diógenes Dantas e o secretário 
Agostinho Noleto definiram a 
planilha do trabalho que será 
desenvolvido na escola. 

Para Agostinho Noleto, a 
parceria com o Exército é mais 

uma demonstração da 
seriedade do projeto do 
governo Ddon Marques quanto 
à melhoria da qualidade do 
ensino em Imperatriz. Ele 
espera que outras empresas ou 
instituições tomem a mesma 
iniciativa. 

O secretário de Educação do 
Município, Agostinho Noleto. 
informa que espera obter o 
resultado esperado com o 
convênio que acaba de firmar 
com o 50° BIS. O Cel. Diógenes 
Dantas destaca que o projeto e 
importante e terá lodo o seu 
apoio. "Não medirei esforços", 
arrematou. 
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Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/pmecm 24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

lida 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 

APmEODA 

Pioneiro em serviços 
"top-line". Ônibus com 

or refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 

passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

mmDA 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /AÇAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

? 
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S 721-5687 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁFICA 

FOTO KIRL1AN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto leirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo célula rs 

977-4037 - Nalva ■ Imperatriz 

973-3502 - Ciulia - São Luís 

Telefax - Ciulia - 231-2034 

Edição Especial de Ano Novo * 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

Carteia 

RS 4,00 

filM 
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Sorteio Principal dia 31 de janeiro 
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Centros administrativos 

serão entregues até julho 

A construção em pré-moldados abrigarão Executivos e Legislativos 

O Governo do Estado 
pretende entregar até julho os 
centros administrativos das 81 
novas unidades maranhenses. 

A informação foi prestada 
esta semana pelo secretário de 
Assuntos Políticos, Jorge 
Pavão. Segundo o secretário, 
as construções em pré- 
moldados que virão da Bahia 
serão realizadas tanto para o 
Poder Executivo quanto para o 
legislativo das novas cidades. 

Jorge Pavão disse que até o 
momento cerca de 60 prefeitos 
já o procuraram para tratar 
sobre o assunto, e explicou que 
os novos chefes do Executivo 
estão sendo encaminhados à 
Secretaria de Planejamento, 
onde está sendo feito a 
habilitação, para que 
posteriormente seja firmado 
convênio entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura 
beneficiada. O secretário 

ressaltou que o governo 
entrará com setenta por cento 
dos recursos para a construção 
dos centros, cabendo ás novas 
prefeituras os trinta por cento 
restante. 

Para os prefeitos das 81 
novas unidades, o convênio 
com o Governo do Estado para 
viabilizar a construção tios 
centros administrativos é no 
momento mais que a "luz no 
fim do túnel". As novas 
unidades que tanto foram 
apregoadas de que nasceriam 
falidas, recebem uma injeção 
substancial de força. Ponto prá 
Roseana, que se prepara para 
a corrida eleitoral de 98. Se não 
aprovada a reeleição, não 
poderá trazer os méritos para 
si, mas é claro, vai lembrar aos 
novos prefeitos os 70 
investimentos nos seus 
Municípios, além de outras 
alegações. Rosca na quer entregar p re feituras em julho 

Definida data para a eleição da Amsul 

O anúncio foi feito pelo atual presidente da entidade, Itibiré Jucá 

Todos os prefeitos da região 
que estende-se de Itinga a 
Fortaleza dos Nogueiras, 
totalizando 39 Municípios, 
foram convocados para 
participarem da Assembléia 
Geral que elegerá a nova 
direção da AMSUL — 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, para esses 
dois próximos anos. 

De acordo com o edital 

expedido pelo atual presidente 
da entidade, Itibiré Jucá, a 
eleição está prevista para o dia 
24 de janeiro. 

Nos últimos dois mandatos 
com Raimundo Cabeludo e o 
próprio Itibiré, a Associação 
não atingiu os níveis esperados 
de reivindicações, ficando 
distante dos pleitos nos quais 
anteriormente ela defendia. 

Mais ampla e já com a 

integração das novas unidades, 
a AMSUL deverá ler um 
potencial político maior, 
tornando assim, mais 
competitiva as eleições, já que 
acredita-se numa maior 
quantidade de interessados em 
disputar a Presidência. 

Por enquanto apenas o 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
Dino, manifestou o interesse 
em disputar a direção da 

Sálvio Dino define 

plataforma para a 

Associação 

AMSUL. Ele que já foi 
presidente da entidade, 
realizou diversos seminários 
políticos-administrativos e 
criou o Torneio Regional de 
Futebol denominado Copào 
Maranhão do Sul. E com esse 
pensamento que ele pretende 
ralornar ao cargo e renovar 
com vários eventos destinados 
a defender todos os executivos 
regionais. 

crescera 

apos 

Como plataforma de sua 
campanha para retornar ã 
direção da Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão, o prefeito de João 
Lisboa quer transformar o 
antigo prédio da Cobal, 
situado na Praça Mané 
Garrincha, num grande centro 
de convenções para a 
realização de debates, 
seminários e cursos, um 
centro de encontro dos 
feirantes de toda região, a fim 
de que sejam expostos e 
comercializados ali, as 
riquezas artesanais e 
industriais da região. 

Sálvio Dino disse que 
pretende fazer do local, hoje 
abandono, a sede da AMSUL. 
Pretende inaugurar a mesma 
ainda no primeiro simestre 
com as presenças da 
governadora do Estado 
Roseana Sarney e do 
Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso. 

Independente da 
campanha que está fazendo 
rumo a AMSUL, Sálvio Dino 
já está mobilizando uma 
equipe para a elaboração de 
todo o projeto que visa realizar 
com sucesso o Copào 
Maranhão do Sul. O prefeito 
garantiu que mesmo se não 
estivesse empenhado na 
eleição, estaria envolvido em 
realizar a competição, já que 
a primeira edição do evento 
teve total apoio da Associação 
dos Municípios, quando o 
mesmo era presidente, "e 
afinal", disse ele, "gosto muito 
do esporte e não permitirei o 
fim do Copão". finalizou. Ele 
inclusive já manteve contato 
com a CBF no intuito de que 
a competição seja reconhecida 
como profissional, para que os 
dois melhores times 
colocados no Copão 
participem de competições 
em nível nacional, 
representando a região. 

A AMSt T conta hoje com 29 prefeitos e já é a maior do 
Estado. O ex-prefeito e atual presidente Itibiré Jucá. estima 
pela presença de todos os prefeitos da região na eleição do 
dia 24 as ItlhUle já remeteu edital jtara os novos prefeitos a 
fim de que estejam presentes. 

.Após a eleição, a AMSUL deverá ser integrada por 37 
municípios, sendo: 

Açailândia—Deusdedith Samjxúo; .Alto Parnaíba--josé 
de Freitas Neto; Araarante — José Ribamar de Azevedo; 
Balsas—Luiz Rocha; Arame— Nonato Dentista: Buri tirana 
— Antonio do leque: Carolina — João Alberto; Campestre 
— José Miranda: Cidelândia — José iisboa: Davinópoíis — 
Daniel Silva Alves; Estreito—Claro Nogueira; Fortaleza dos 
Nogueiras — Gildásio Ribeiro; Formosa da Serra Negra — 
Jucelino Viana; Feira Nova — Anselmo Coelho; Grajau — 
João Pedro: Imi-eralriz — lldon Marques; Itinga—Raimundo 
Pimenlel: João Lisboa — Sálvio Dino; I/melo — Henerval 
Coelho: lageado Novo — Deusdete; Montes /Altos — Patrícia 
Castilho: Senador La Kocque—Alfredo Nunes; Porto franco 
— Privai Marinho Aguiar; Riachào — Pdrnar Alves de 
Oliveira; São Raimundo das Mangabeiras—José Francisco; 
Sambaiba — Pedro Ribeiro; São Felix de Balsas — Hélio 
Martins; Sítio Novo — João /Alfredo: São Pedro dos Crentes 
— Zequinha Coelho; São João do Paraíso — Vicente 
Sobrinho: São Pedro da .Água Branca— Gerson dos Santos; 
São Francisco do Brejão—Sônia Maria: Governador Liquene 
— Raimundo Jorge: Senador Edison fnbão — Ney Bandeira; 
Tasso Fragoso — Sinobino Coelho; Vila Nova dos Martírios 
— João Pinto; Centro dos Currais — Renato; Nova Colinas 
— Renato Ribeiro e Ifaipava — Vicente da Galiléia. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Ótima notícia Almeida e não o médico 
Anunciada pelo secretário Ubirajara Pereira, dirigente 

Carlos Amorim, a conclusão do tucano. Além de Milhomem, 
processo de municipalização cuja postura governista está 
do sistema de saúde em incomodando seus pares de 
Imperatiiz beneficiará muito a legenda, o Partido Socialista 
população carente. Com a Brasileiro é representado na 
municipalização a Prefeitura Câmara pelo professor 
receberá mais recursos e, o Simplício Zuza Neto, egresso 
queé mais importante, poderá da social democracia 
administrá-los de forma a brasileira, 
atender o maior número 
possível de pacientes que Filme repetido 
procuram as casas de saúde da Históricos do PMDB 
cidade. Se Carlos Amorim e o começam a protestar contra 
prefeito lldon Marques uma suposta ausência dos 
cumprirem a promessa-, como militantes do partido no 
se espera, estarão prestando governo incipiente. As 
um relevante serviço reclamações ainda são 
sobretudo às pessoas de discretas, principalmente 
menor poder aquisitivo, que pelo fato do prefeito ainda 
dependem do SUS para não ter nomeado todos os 
resolver problemas médicos. assessores, mas se novos 

representantes da legenda 
Reforma administrativa I não forem chamados ao 

Chegou à Câmara na Palácio Branco a "bronca" 
manhã de ontem, 10. o projeto tende a vir a público. Com 
de reforma administrativa da potencial para provocar uma 
Prefeitura A matéria veio minierise partidária, diga- 
aeompanhada por mensagem se. prineipalmente em se 
na qual o prefeito solicitou a tratando do PMDB 
convocação extraordinária do imperatrizense, sigla com 
Poder Legislativo paraapreciar reconhecida vocaçao para o 
a proposta do Executivo. O barulho, 
presidente Valmir Izídio 
revelou, por meio de sua Perguntinha 
assessoria de comunicação, Por que os asfaltes da 
que os vereadores, atendendo cidade acabam tão rápido? 
solicitação i (refeilural, deverão 
deliberar sobre o projeto sem Atalho 
cobrar nenhum montante pelo Imperatriz tem Erasmo 
trabalho extra. A sessão Dibel, Carlinhos Veloz, 
extraordinária está marcada Nené Bragança, Chiquinbo 
para a manhã de segunda. 13. França e outros artistas de 

elite, mas é um grupo da 
Reforma administrativa II periferia que parece mais 

O projeto assinado por lldon próximo do estrelãtõ 
Marques introduz algumas nacional. Conexão 
mudanças importantes, na Explosão, conjunto formado 
estrutura administrativa local, por garotos do Bacuri, já fez 
Chama a atenção, à primeira nada menos que 30 shows 
vista, a ampliação do número antes do lançamento oficial 
de secretarias. Pela proposta, do primeiro CD, o qual vem 
Imperatriz passará a contar sendo bastante executado 
com 14 Secretarias. Entre as em emissoras do cenlro-sul 
novas pastas estão a Secretaria como a paulista Jovem Pam. 
de Governo. Seerelaria de Sucesso, as vezes, é 
Desenvolvimento Integral e imprevisível. 
Secretaria de Comunicação e 
Cultura. Provincianismo 

Nada maU pequena que 
Reforma administrativa III a mania local, muito local 

Tudo indica que a Câmara alimentada pelas elites e 
votará o projeto ainda na com espaço garantido na 
próxima semana. Os líderes da mídia, de não dispensar 
bancada governistas nenhum respeito e tentar 
-começam a mobilizar-se neste destruir as imagens dos 
sentido. O principal argumento detentores de mandatos. O 
é o falo do prefeito está fato de um cidadão ser eleito 
dependendo da reforma para vereador, prefeito, deputado 
concluir a montagem de sua não o torna uo, monstro a 
equipe, o que lhe permitirá ser combalido. Não é 
iniciar no sentido mais amplo pecado ser homem público, 
o seu plano de governo. Não é desonroso defender. 
Minoritária, a bancada respeitados os valores 
oposicionista não deverá éticos e os padrões de 
emplacar mais que moralidade, idéias de 
disiretíssimas modificações no oposição e situação. Uma 
texto do projeto. sociedade madura tem que 

encarar o exercício do 
Equivoco Poder sem complexos e 

Ao contrário do que se tem deve dispensar seu apoio a 
veiculado na mídia local. quem. em nome de um 
Ribamar Milhomem não e do ideal, abre mão da boa vida 
PSDB. O vereador foi eleito privada para enfrentat a 
pelo PSB. Que tem como árdua tarefa de disputar 
presidente o advogado Lula votos 

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

MADEIREM lEAO DE OURO 

Temos visas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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JORNAL CAPITAL 

Banco do Nordeste aumenta capital 

e fortalece posição no mercado 

Instituição ampliou em 30% suas aplicações em 1996 

O Banco do Nordeste 
conseguiu aumentar seu 
capital, com a integralização 
de R$ 140 milhões. Destaca 
o presidente do banco, Byron 
Queiroz, que a subscrição foi 
feita totalmente pelos aluais 
acionistas, sem necessidade 
de recorrer ao mercado — o 
que atesta a credibilidade da 
empresa junto aos seus 
investidores. 

Com esse aumento, o 
Banco do Nordeste se torna 
mais fortalecida no 
mercado, em função do 
maior nível de capitalização, 
o que amplia suas 
possibilidades de captar 
mais recursos junto a 
diversas fontes, no País e no 
exterior, para aplicar em 
programas de interesse do 
desenvolvimento regional. 

O aumento do capital 
social do Banco do 
Nordeste, aprovado por Lei 
Federal em 1995, efetivou-se 
no período de 11 de 
novembro a i>0 de dezembro. 
Para Byron Queiroz, trata-se 
de relevante vitória do 
banco, que desde 199(j não 
linha efetivado nenhum 
aumento de capital, o que 
constituía fator limitativo a 
uma expansão mais 
substancial em seus ativos 
operacionais. 

mercado 

A 

No ano de 1996, o Banco do 
Nordeste ampliou em quase 
30% suas aplicações em 
operações de crédito, 
alcançando saldo de 6.324.1 
milhões. Embora coute com 
apenas 176 agências, das 2.739 
existentes em toda a região, o 
Banco do Nordeste tem 
participação média de 43% no 
sistema financeiro regional. 

O Banco do Nordeste tem- 
se destacado pelos impactos 
sociais de suas aplicações junto 
a pequenos produtores e 
empresas, c o n te mpl a n d o 
também o setor informal. Em 
1996, o banco aplicou nesses 
micro e pequenos 
empreendimentos cerca de R$ 
859 milhões, sendo R$ 305 
milhões aplicados via 
Programa de Geração de 
Emprego e Renda RS 228 
milhões oriundos do FATe R$ 
77 milhões do ENE). Com 
esses recursos, o Banco do 
Nordeste promoveu a geração 

de mais de 315 mil novos 
empregos. 

O pioneirísmo do Banco do 
Nordeste em 1996 foi marcado 
pelo lançamento dos "Agentes 
de Desenvolvimento", com a 
função de interiorizar a ação do 
banco era todos os municípios da 
região. São 450 agentes, cada um 
atuando junto a quatro 
municípios, através de um 
trabalho de mobilização, 
articulação e capacitação das 
comunidades, visando ao 
desenvolvimento econômico e 
social. 

O "ranking" das 34 
instituições filiadas a 
FEBRABAN aponta a liderança 
do Banco do Nordeste em 
aplicações no crédito rural, com 
participação superior a 31%. 
Com relação ão turismo, o 
Banco do Nordeste é o agente 
do Programa de 
Desenvolvimento do Turisrao no 
Nordeste (PRODETIJR), que 
envolve investimentos da ordem 

de ÜS$ 800 milhões em obras 
de infra-estrutura, propiciando 
a alavancagem de 
investimentos turísticos a 
cargo do setor privado 

Outro ponto destacado pelo 
presidente do Banco do 
Nordeste é a ampliação e 
diversificação das fontes de 
recursos. Ele cita, como 
exemplo, que o ENE—Fundo 
Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
representava em 1995 dois 
terços dos recursos 
mobilizados pelo banco; e em 
1996, mesmo com o aumento 
desses recursos em termos 
reais, sua participação no total 
dos recursos do banco foi de 
apenas urn terço, Além do 
ENE, o Banco do Nordeste 
aplica recursos do FAT, do 
BNDES e da FINEP, bem 
como recursos captados no 
exterior, tendo lançado em 
1996 bpnus cor resp< mdentes a 
ljS$ 250 milhões. 

■ Debate 

Quando a paz reinará? 

por Raimundo Primeiro 
Articulista 

Ontem, revoltados, 
centenas de moto-taxistas 
percorreram as principais 
ruas da cidade protestando a 
forma como o moto-taxista 
Itamar Alves Guimarães, 38 
anos, foi morto. Ele foi 
barbaramente assassinado 
quando fazia o transporte de 
um homem para o recém- 
emancipado município de 
Davinópolis. 

A violência continua 
predominando em Imperatriz. 
São os resquícios do 
abandono ao município por 
parte do Governo do Estado. 
E quem sente na pele o 
problema, evidentemente, é a 
governadora Roseana Sarney, 
que assumiu o cargo 

prometendo realizar obras de 
vulto. O que se observa neste 
momento, é o oposto. O 
aparelho policial, os setores de 
saúde, educação e infra- 
estrutura, não recebem e 
nunca tiveram o devido apoio 
da atual administração estadual 
e vivem uma de suas piores 
crises. 

Se persistir, bato outra vez 
na tecla, acabará culminando 
no aumento substancial do 
índice de violência, tema que 
já deveria ler sido motivo de 
discussão por parte da 
a( 1 m inistraçã() estadu al. 

Roseana Sarney, via 
Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), 
deveria colocar em prática uma 
pesada campanha com o int uito 
de reduzir drasticamente o 
preocupante índice de violência 

atualmente verificado na 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Imperatriz é grande, gigante 
em todos os termos. Tem forte 
economia e o setor de turismo 
possui um potencial 
monstruoso. 

Violência: Qualidade de 
violente. Ato de violento. Ato 
de violentar. Constrangimento 
físico ou moral; uso da força; 
coação. 

Infelizmente, tem de se 
dizer que à população 
imperatrizense, sobretudo a 
camada de menor poder 
aquisitivo, vive amedontrada 
em face de ter de conviver 
entre marginais e viciado. E 
que muitas das vezes o bandido 
é seu vizinho, já que mora no 
seu bairro e na mesma rua. Ele 
só é descoberto quando pratica 
algum ato e é capturado pela 
polícia. 

Vive em constante perigo, 
como se estivesse próxima de 
um rastilho de pólvora. E, o 
governo, que é o principal 
responsável no que se refere a 
sua solução, nada faz. Fica 
inerte, mais parecendo um 
bicho preguiça, já passa da 
hora de se fazer alguma coisa. 
Ou muitas pessoas 
continuarão morrendo em 
face de ações criminosas. 

Aqui não é nenhuma cidade 
do velho oeste, onde os 
pistoleiros praticavam todo 

tipo de desordem e não 
sofriam nada. Existe justiça 
e seus componentes estão 
em sintonia com a visão da 
comunidade. Trabalharão 
dobrados e afirmam que não 
medirão esforços que 
objetivem colocar os 
meliantes atrás das grades. 
A caça aos delinqüentes, 
então, deve ocorrer no 
menor espaço de tempo 
possível. 

Todos os segmentos 
sociais estarão buscando a 
paz: ausência de lutas, 
violências ou perturbações 
sociais; tranqüilidade 
pública; concórdia, 
harmonia. O respeito às leis 
assegura a paz de uma 
comunidade. E por isso que 
todos querem em Imperatriz. 

A forma como o moto- 
taxista Itamar Alves foi 
morto revoltou o povo, quê 
mostrou-se solidário aos seus 
colegas quando da realização 
da manifestação e do 
buzinaço que fizeram ontem, 
usando as ruas da cidade. 

Justiça. Essa é a palavra 
de ordem do momento. Qu< 
o Governo do Estado 
conscientize-se, finalmente, e 
melhore o sistema de 
segurança de Imperatriz. 

O jornalista Raimundo 
Primeiro faz parle da equipe 
de redatores do Jornal 
Capital. 

■ Airt 

Confratemizaçt 

da imprensa 

aconteceu ontem 

Festa aconteceu na sede da OAB de 

Imperatriz para celebrar a imprensa 

frente da entidade, e 
conclamou a união da 

categoria em torno de 

um ideal, e acima de 
tudo, de uma valorização 
profissional e da imagem 

dos profissionais que são 
os responsáveis direito 
pela merchandising da 
imagem de nossa 
comunidade. Clélio 

também lançou vários 

anseios que espera ver 
concretizado para a 

categoria, como a 
necessidade da sede 

própria, que é uma luta 
também pessoal sua, e 

que vem em busca dos 
profissionais da 
comunicação terem sua 

própria casa, seu próprio 

canto onde encontrar os 
companheiros e onde 

obter também amparo e 
assistência. 

Os profissionais da 
imprensa 

compareceram na noite 

dessa sexta-feira na sede 

da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 

que fica ao lado do 
Fórum Henrique de La 
Rocque, para 
celebrarem o ano novo, 

numa confraternização 
de classe que reuniu os 
grandes nomes do vídeo 

e do dial, além dos 
redatores que constróem 

a imprensa escrita, 
falada e televisada mais 
importante da região. 

O presidente da 
Associação de Imprensa 

da Região Tocantina, 

Airt, Clélio Silveira, fez 

um discurso emocionado 
ao falar para os colegas da 
importância em 

completar mais um ano à 

Consciência 

coletiva 

Os profissionais da 
imprensa são hoje 
responsáveis por parte do 
pensamento ideológico 

de uma comunidade. São 
formadores de opinião e 

precisam ter 
responsabilidade para 

responderem sobre isso, 
principalmente no 

tocante aos destinos e 
rumos de todo um povo. 

São eles os responsáveis 
direto pela consciência 
coletiva de uma nação e 
precisam, também, 

fazerem parte desse 
coletivo com o intuito de 
marcharem juntos num 

único sentido em busca 
de um ideal social e 
humano, já que todos são 
parte constante de um 

pulsar cotidiano do qual, 

a união das classes e 
preceitos fazem a própria 

vida. 

A condução dos 
destinos do mundo 
moderno passam, 
invariavelmente, por um 

microfone, por uma 

câmera de vídeo, por uma 
transmissão via satélite. 

Já não como esconder os 
fatos. Ainda se pode 
distorcê-los, conduzi-los, 

mas não se pode mais 
escondê-los. 

Por trás dos fatos 
existem vontades e 
interesses que mistificam 

os gostos de quem 

recebe as informações. 
Tudo isso é verdade e 
pode ser comprovado. 

Mas por trás de cada 
notícia, de cada palavra, 

de cada máquina, existe 
um coração humano 
guiando com inteligência 

um par de mãos que são 
quem fazem o mundo 
todo se integrar 
interativamente. O ser 

humano ainda é 
essencial. O profissional 

da imprensa é 
indispensável para esse 
modernismo 

tecnotrônico que forma a 

comunicação atual. 

1; 
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Estamos no limiar de uma nova era! Um tempo de progresso e 

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

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa. Feliz Força do Progresso!  
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO MARANHÃO 
C. G. C (MF) 12.143 954/0001-32 

CEP 65.900//620 - IMPERATRIZ - MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Senhor Prefeito Itiberè Jucá, 
Presidente da Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, nos termos dos incisos VIII, 
IX, X, XI, XII e XIII, do Artigo 23, combinados 
com o Artigo 61, dos Estatutos, CONVOCA 
todos os associados para uma reunião de 
Assembléia Geral de eleição, proclamação 
e posse de nova diretoria, a ser realizada no 
próximo dia 24 de Janeiro de 1.997, as 10:00 
horas, no Palácio Dorgival Pinheiro de Sousa, 
sede da Camara Municipal de Imperatriz, 
bairro Centro, Imperatriz, Maranhão. 

Imperatriz, 08 de Janeiro de 
! .997 A 

ItiberèJen^wTBarbosa Jucá 
" P rbs i de n te 

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 NQ 001, de 01 de 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 
.r)4 e 55. essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 50,00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos; 

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

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

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

imoerstriz-iVIA. .âfdelsneífcdo 1|97 

 CONORpíRES DE FARIAS 
Presidente dMáneáno late Ciube 
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Neste Sábado, dia 11, no Juçara Clube 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CEF vai implantar sistema 
on Une para saque do PIS 

A Caixa Econômica Federal vai implantar a partir 

de março em todo o País, o sistema on line para os 

saques do P1S/PASEP e do Seguro Desemprego. O 

novo serviço vai permitir que os trabalhadores 

façam os saques do PIS, PASEP ou do Seguro 

Desemprego, em qualquer agência po posto da 

Caixa Econômica Federal. Atualmente só pode 

fazer esse tipo de saque na agência onde existe o 

seu cadastro. 

Com a implantação do sistema on line. os 

trabalhadores, de posse de um documento de praxe, 

poderá sacar o seu PIS, PASEP ou Seguro 

Desemprego, em São Paulo, por exemplo, embora 

o seu ponto de referência cadastral para 

recabimento do benefício seja Imperatriz. 

A Tribuna 

Chegando às mãos do colunista a edição n0 55 

de "A Tribuna", editado em Açailàndia pelo 

companheiro J. Silva. 

O jornal "A Tribuna", que já conquistou o seu 

A nlverxwioyrtte&ACII 

Se você está aniversariando hoje, 

receba os votos de continuado sucesso 

profissional da AC11 e do FEITO Á 

MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada hoje, sábado). Na Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua Alagoas, Centro. Fone; 

721-3565. 

Merocuío- T ívuwiceÃ^cr 

% 

Poupança 

Hoje  1,34% 

Ontem     ,.1,35% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

RS  RS 0,9108. 

Dólar 

* Paralelo  RS 1,12 

* Turismo P-S 1,06 

* Comercial RS 1,04 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F . 

espaço em Açailàndia, circula com farto material 

sobre o Natal e Ano Novo e também sobre os novos 

prefeitos, além é claro, de tantas outras matérias de 

interesse geral. 

Vale o registro. 

Nina na cidade 

Circulando ontem pela cidade, o superintendente 

de negócios da Caixa Econômica Federal no 

Marnhão, Carlos Alberto Nina. 

Na agência de Carlos Nina, uma audiência com o 

prefeito lldon Marques de Sousa, para tratar sobre 

empréstimos da Prefeitura junto á CEF. 

Renegociação 

O superintendente Carlos Nina revela que a CEF 

está realizando levantamento no sentido de 

promover uma redução no valor das prestações da 

casa própria adquirida via Sistema Financeiro de 

Habitação. 

O objetivo é reduzir com isso, o índice de 

inadimplência dos mutuários junto á CEF. 

Tudo através de uma ampla renegociação de 

dívidas, procurando também regularizar a situação 

dos imóveis ocupados por terceiros, ou seja, 

pessoas que adquiriram chave de mutuário, sem a 

intervenção da CEF. 

CPMF nas bolsas 

O Banco Central vai baixar portaria 

regulamentando a cobrança da Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira sobre 

Noite de núpcias. Depois de fazer amor pela 

primeira vez, anoiva fala pro noivo. 

— Querido, eu nunca imaginei que você tivesse 

um órgão tão pequeno! 

— Nem eu sabia - ele responde - que um dia 

teria de tocá-lo numa catedral. 

(Playboy/Jul/95). 

© 

Hospital São Rafael (721-1713); PEDIATRIA: 

Hospital Santa Teresa . (721-2187); 

OBSTETRÍCIA: Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA: 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMACIA DO ZEZÉ, na 

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

Ano Novo. 

R$. 11,97. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97...., ■*   RS. 112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 2,66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 
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Destaque hoje para a presença no Imperatriz Shopping, 
da mais nova loja da Dimapi (Distribuidora Maranhão 
Piauí), gerenciada na região pelo boa praça Eulálio 

Cavalcante. A Dimapi Shopping, está instalada na loja 
124 (1 - piso), em local de fácil acesso para o público 

leitor. A foto foi tirada na véspera da inauguração, 
ocorrida no dia 11 de dezembro do ano passado. A nova 
loja da Dimapi coloca à disposição do público, jornais, 

revistas, livros, enfim, uma variada gama de publicações 
de interesse do leitor mais exigente. Vale o registro. 

as operações nas bolsas de valores. 

A regulamentação deverá sair no máximo na 

próxima semana tendo em vista que faltam poucos 

dias para a entrada em vigor do novo imposto do 

cheque, no dia 25 deste mês. 

Todos vão pagar 

Tanto o capital estrangeiro como o nacional, vão 

ter que pagar a CPMF, quando se tratar de entrada 

ou saída de dinheiro nas bolsas de valores. 

Só não paga CMPF quando se tratar de 

transações internas. 

Jogo da Volta 

O Marwel realiza hoje à tarde (16h00), no 

Estádio Cafeteirào, em João Lisboa, o chamado 

"Jogo da Volta", contra a Seleção de Senador La 

Ro.cque. 

Na última contenda, o Marwel de Craques 

venceu seu oponente por 4x2, em jogo beneficente 

a favor do Lar São Francisco de Assis (Lar dos 

Velhinhos), cuja festa de entega das doações será 

no dia 17. 

O Marwel vai entrar em campo exibindo a técnica 

e o carisma de craques consagrados na região e 

também no cenário nacional. 

O ingresso custa apenas R$ 1,00 e os promotores 

contam com a sua preciosa presença. 

Reuniões contanstes 

Neste período de arrumação da casa, de definição 

de atribuições em toda a máquina administrativa 

do município, o prefeito lldon Marques está em 

constantes reuniões com seus auxiliares dos 

primeiro e segundo escalões. 

O secretário de Comunicação e Cultura, 

Edmilson Sanches, também responsável pela futura 

Secretaria de Integração (captação de recursos e 

tecnologia), está entre os auxiliares mais 

requisitados para as reuniões da cúpula prefeitural, 

como diria nosso colega Jucelino Pereira (Tribuna 

Capital). 

A hora, é de muito trabalho. 

Materiais para 
/2 //1 hsih JS7 escritório, escolar, 

£. 'ztWQ/UU' bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

•^moçào em papel repórter (ruorF 400) R$ 6,00 
c^ma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 
"v. iZ ^ 

Rua Símplícíp Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shcp~ 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - ü204 

O.., , ..i. n„minm,« 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Profissional 

Tecão enviou representante à FMF 

Os dois clubes profissionais de Imperatriz estiveram na reunião do Conselho Arbitrai 
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Célio Lousa (primeiro A esquerda) está articulando a volta do Tocantins junto a FMF 

■ Declarações 

::~í 

* 

4f . 

A diretoria do Tocantins 
Esporte Clube, eleita no 
último domingo, também 
enviou seu representante para 
a reunião do Conselho 
Arbitrai, realizada na noite de 
ontem na Casa do Futebol em 
São Luís. 

Célio I^ousa manteve vários 
contatos com o presidente da 
entidade, Alberto Ferreira, 
por todo o dia de ontem. De 
acordo com Lousa, o 
presidente se colocou a 
disposição e pediu que o 
diretor enviasse um 

■ Amistoso 

representante para a reunião 
do Conselho Arbitrai. O 
pensamento de Célio Dmsa é 
de convocação para todos que 
são torcedores e simpatizantes 
do Tecão, a partir deste 
momento, colabore com a 
diretoria eleita. "Este é o 
momento de resgatar a 
imagem do profissional da 
Região Tocanlina e nós só 
iremos conseguir este objetivo 
com o apoio da torcida e 
abi negados do alvi-verde". O 
Tocantins Esporte Clube está 
afastado do cenário esportivo 

brasileiro desde 1989. Vários 
de seus ex-diretores 
abandonaram a cidade e em 
conseqüência deste fato não 
enviaram o pedido de licença 
para a FMF e para a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). O não pedido 
de licença implicou na punição 
e está dificultando a volta da 
equipe ao futebol regional. 

Célio Lousa já está 
contactando com empresários 
locais no sentido de viabilizar 
recursos para acertos do 
débito junto as entidades. 

Com relação as 
declarações de Manoel 
Cecílio, a diretoria do clube 
informou que todas as 
providência para realizar a 
eleição foram feitas 
conforme o Estatuto do 
clube e edital de convocação 
divulgado em um matutino 
local, onde definiu as 
normas da eleição e que em 
tempo hábil foi registrado 
apenas uma chapa. "Sobre 
a eleição em si, o Estatuto 
do clube manda que seja 
cinqüenta por cento e mais 
um em primeira chamada, o 
que foi feito às ()9h30min, e 
a segunda chamada às 
10h30min, com qualquer 
número de sócios", disse 
Dr '. Neta (foto), diretora do 
Departamento Jurídico do 
clube. 

Marwel e Senador La Rocque, no Gafeteirão 

Jogo de volta acontece hoje em João Lisboa, com ingressos a R$ 1,00 

O técnico Moreira Silva 
garantiu à reportagem que 
sua equipe já está pronta para 
enfrentar a Seleção de 
Senador La Rocque. 0 
treinador lamentou o 
desfalque tio meio-campo 
Alencar. O jogador viajou na 
última terça-feira para o Rio 
de Janeiro, onde já se 
apresentou à comissão 
técnica do tricolor das 
Laranjeiras. 

Conforme Moreira Silva, o 
artilheiro Almeida, que 
defendeu as cores do 
Corinthians em competições 
estaduais, confirmou sua 
participação. Toda a renda do 
jogo beneficente será 
revertida ao abrigo de velhos 
I^r São Francisco de Assis. 
Moreira Silva informou ainda 
que a festa será realizada no 
próximo dia 17 de janeiro. 

Além de Almeida, outros 
grandes jogadores, como é o 
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■ Escalação 

O treinador ainda não definiu a escalação para o amistoso de hoje. Moreira relacionou dezessete 

jogadores, entre eles os veteranos Duílio e Djalma, este último que já defendeu as cores do Moto 

Clube. A partida está prevista para às 16h00, sendo que na preliminar a Escolinha do Marwel irá fazer 

várias apresentações. A arbitragem ficou a cargo de Jackson Silveira e Advaldo Fernandes. A equipe 

de Senador La Rocque também não foi definida pelo seu treinador, Ozias Pànfilo. 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vaie 

A equipe de Senador La Roque enfrenta Marwel às I6h00 de hoje 

caso de Diná, Zé Neto e anterior deixou o elenco apresentação contra o 
Rodson, também estão bastante animado e confiante selecionado de Senador La 
confirmados. A vitória no jogo em repetir mais uma boa Rocque. 

Cavalo de Aço 
O Cavalo de Aço enviou 

representante à reunião do 
Conselho Arbitrai da 
Federação Maranhense de 
Futebol. O diretor William 
Marinho viajou confiante e 
acreditando na participação 
da Sociedade Atlética 
Imperatriz no Campeonato 
Maranhense da temporada 
de 1997. Além do 
Campeonato Maranhense, a 
diretoria do clube também 
tem interesse de disputar a 
Copa Norte, que deverá ser 
realizada em São Luís ou 
Belém do Pará. A princípio, 
a competição está prevista 
liara ser realizada em Belém 
do Pará, mas o presidente da 
FMF está brigando junto à 
comissão organizadora para 
transferir a Copa para São 
Luís. 

Tecão 
No Tocantins, a diretoria 

eleita no último domingo diz 
que não teme as denúncias 
de Manoel Cecílio. que 
afirmou neste matutino que 
a eleição foi ilegal. A IV'. 
Nela, que é responsável pela 
parte jurídica do clube já 
tomou conhecimentos do 
falo e garantiu que tudo está 
em ordem, inclusive a ata da 
eleição, que já foi registrada 
em Cartório. 

Jean Carlos, 
representante do Tocantins 
junto a Federação 
Maranhense de Futebol, 
esteve naquela casa de 
futebol na noite de ontem, 
para acompanhar a primeira 
reunião do Conselho Arbitrai 
da FMF. 

Torcedores 
Os torcedores do Cavalo 

de Aço estão discordando da 
contratação de um técnico 
caseiro. Para os torcedores, 
a diretoria do clube deverá 
contratar de imediato um 
técnico definitivo para que 
comece o mais rápido 
possível os trabalhos visando 
as competições da 
Federação Maranhense e da 
Confederação Brasileira de 
Futebol. 

Amistoso 
A cidade de João Lisboa 

estará movimentada na tarde 
de hoje. A partida entre 
Senador La Rocque e os 
Craques do Marwel no 
Estádio Cafeteirão, deixou os 
torcedores satisfeitos com o 
projeto que visa beneficiar os 
velhinhos do Lar São 
Francisco de Assis. O jogo 
beneficente está previsto 

para às KihOO. A torcida é 
aguardada com muita 
expectativa. Os ingressos 
estarão a venda com o preço 
único de R$ 1,00 (um real). 

Abandono 
O atacante Renato 

Gaúcho deverá deixar o 
tricolor das Laranjeiras. O 
jogador, que é ídolo da 
torcida do Fluminense está 
com seus salários atrasados. 
A diretoria do Flu, em 
recente conversa com o 
jogador, garantiu a ele que 
não tem condições de quitar 
a dívida. Renato Gaúcho já 
decidiu em colocar o 
Fluminense na Justiça. 

Edmundo 
O Edmundo é outro 

jogador que brigou com a 
diretoria do seu clube. Com 
salários atrasados há mais de 
três meses, o atacante não 
compareceu aos treinos 
durante está semana. Os 
diretores do Vasco por outro 
lado decidiram em rescindir 
contrato com o jogador. 

Convocados 
Moreira Silva convocou 

dezessete jogadores para a 
partida de hoje. Duílio. ex- 
jogador da Sociedade 
Atlética Imperatriz, tem 
presença garantida, assim 
como o veterano Djalma, ex- 
Moto Clube. A preocupação 
tio treinador do Marwel é 
com relação a goleiros. O 
time até hoje nunca 
conseguiu revelar um 
goleiro. 

América 
A equipe do América, do 

bairro Juçara, também 
realizará amistoso neste fina 
de semana. O time do 
técnico Nôga enfrenta no 
domingo a Seleção Dente de 
Leite de João Lisboa. A 
partida está prevista para às 
14h()0 no Estádio Cafeteirão 

Desfecho 
O BEC — B acaba 

Esporte Clube, cíimpeào 
estadual da temporada dt 
1996, está vivendo uma dt 
sua maiores crises. Toda 
tlireloria campeã abandonou 
o clube e segundo 
informações tia crônica 
esportiva daquela cidade, o 
filho do vice-prefeito dt 
Bacabal, "Bolinha", deverá 
ser o patrono tio clube. O ex- 
pr< sidente Hélio Santos 
admite que Bolinha é 
pessoa mais indicada no 
momento para assumir os 
destinos tio time campeão 

€1 

PRESEWTE aro SEU 

arovoAaro 

Na Avenida Gefúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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PENALTY 

Chuteira PENALTY 
Monaco 

RS 49,00 à vista ou 
ou 3 cheques de R$ 16,33 

sem juros 

Bola PENALTY 
Volley MgSOOO 

' Bola de volley 
' Motrizada 
' Couro sintético -PU 

■g ' 

R$27,oo 
à vista ou 
ou 3 cheques de RS 9,00 

sem jures 

Bola de futebol PELNATY 
Brasil Pro 

M 

R$ 39,00 Bolo de futebol de campo costurada - . 
Couro sintético -PU ^ Vista OU 

3 cheques de R$ 13,00 sem juros 

TRAMONTINA 

■ 
faca 
TRAMOTINA 
Esporte Carbono 

R$2I,oo 
à vista ou 
ou 3 cheques de RS 7,00 

sem juros 

Tênis RAINHA 

R$ 19,00 
à vista 

Caneleira 
OMBRO 
Match 124 

RS t9, 00 , vista 

<g> 

5^5 

Sandalia 
OMBRO 
Flamengo 

RS I 9,90 
à vista 

T120 m 

Fita de 
Vídeo PHILIPS 

R$2,90 
à vista 

0 o 

o 

Rebe Nintendo 
Interativo2 -xl % **. 9 

O ROBO QUE 
PENSA E FALA 

RS 85,00 
à vista ou 

eu 4 cheques 
de RS 71,25 

sem turos 

CDs 
A PARTIR 

DE 
RS 9,90 

a vista 

i   • 

> r 

Cartucho 
para Videe 

Game 
NINTENDO 

A PARTIR 

DE RS74,00à vista 

YÃSHÍCA 

Camera 
YASHICA 

*Foco Fixo 
'Flash embutido 
'Design Avançado 
'Motor p/ avanço e 
rebobinamento do 
filme 

RS 59,00 
à vista ou 

ou 3 cheques de RS 19,67 
sem jures 

1 
L 

1 

n 

3 

ARTEX 

TCRASCCTl 

CASIO 

31 

rTv1 

L 2 

i ' 

Conda rh 

. / J • r 
u -i Jt 

k... 

mu. 

Internet: http://www. in termar. com. br. liliani 

Ofertas válidas até 18/01/97 uu enquanlu durar o estoque. Planos parcelados com ou sem entrada, pagamento de -m ' 
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Moto-taxista é assassinado com 

dois tiros na estrada de Davinópolis 

Mais um crime de latrocínio foi registrado pela Polícia Civil de Imperatriz 

O delegado George 
Miranda, acompanhado do 
perito Mário Amorim e equipe 
tomou conhecimento do 
assassinado do moto-taxista 
por volta das 23h00 da última 
quinta-feira. O crime, segundo 
informações do perito Mário 
\morim. deve ler ocorrido por 
volta das 22h00. O riiotoqueiro 
Itamar Alves Guimarães 
trabalhava como moto-taxista 
ria empresa Moto-Táxi Vilinha, 
situada no bairro do mesmo 
nome. 

Os companheiros da vítima 
informaram à imprensa que o 
passageiro solicitou o trabalho 
do motoqueiro no Setor 
Rodoviário e que segundo o 
elemento residia na cidade de 
Pavinópolis. O crime, de acordo 
com a Polícia Civil, ocorreu logo 
após a linha ferroviária que 
cruza a estrada que liga a 
cidade de Davinópolis a 
Imperatriz. 

A perseguição a moto- 
laxistas nos últimos dias está 
intensa. Na última quarta-feira 
o elèmento Wellington 
Ferreira, maranhense, de 19 
anos, foi preso sob suspeita de 
ter assassinado um moto-taxista 
(mi Araguaína, no Tocantins. 

■ O crime 

SSSxí 
il ÍV:: 

rm 
0 

■: íw 
local do esteve no 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Perda de documentos 
Francisco de Amorim 

Silva, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Amazonas, 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu vários 
documentos pessoais, tais 
como; Carteira de Identidade 
Civil e Título Eleitoral. 
Conforme a comunicante, os 
documentos estavam dentro 
de sua agenda. 

Arrombamento 
Manoel Maria de Jesus, 

paraense, solteiro, residente 
na Rua Bom Futuro, Juçara 
Clube, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos do seu apartamento e 
retiraram vários objetos, 

como: um televisor preto e 
branco portátil, um aparelho 
de CD e várias peças de 
roupas, fato este ocorrido na 
última quarta-feira, quando o 
queixoso se encontrava no 
trabalho. 

Furto de cheque 
Vanda Feitosa, 

maranhense, 28 anos de 
idade, residente na Rua 
Manaus, Nova Imperatriz, 
comunicou na Depol que foi 
vítima de furto de uma folha 
de cheque do Bradesco local, 
conta 2904-1, fato ocorrido na 
tarde da última terça-feira. 
De acordo com a denúncia 
feitas pela comunicante, os 
referidos cheques 
desapareceram de sua bolsa. 

George Miranda, delegado DP, crime 

O assassinato de Itamar movimentou toda a categoria, que durante o dia de ontem fez várias 

manifestações no sentido de incentivar a polícia a prender o assassino. O assaltante, após cometer 

o crime, furtou a moto e tomou rumo ignorado. Para a polícia existe uma quadrilha especializada 

na área para a prática destes delitos. Itamar foi morto com dois tiros a queima roupa, sendo um 

tiro nas costas e outro tiro no peito direito, possivelmente quando já estava caído. Até o fechamento 

desta edição a polícia não tinha pistas do assassino. 

Sábado, 11/01/97 

Segundo Distrito Comissário 

Delegado 

Edilson Santos 

Cscrivõo 

Leal Vale 

Perito 

Dr. Machado 

Fone: 122-128? 

Augusto Gabina 

Flgentes 

Valmir 
Urbano 

Carlos Sérgio e Jocimar; 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta! ? 

c^v ® w^fllncório yj/otc ^Jube 

Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 
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