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Esta Edição contêm 
16 Páginas e 
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Udon Marques garante 
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Udon Marques e Luiz Brasília, C anta Imperatriz II e um projeto a curto prazo 

Os cantores e compositores 
de Imperatriz, receberam esta 
semana a notícia que mais 
esperavam desde quando üclon 
Marques foi o interventor. A 
produção do segundo CD Canta 
Imperatriz, é hoje o projeto do 
executivo municipal que mais 
chama a atenção da classe 
artística. O prefeito determinou 
esta semana que a Fundação 
Cultural de Imperatriz, 
providencie todos os detalhes 
para que o CD seja gravado, e 
se depender da disposição do 
poder Público Municipal, deve 
sair ainda este ano. 

Com a Fuculti, o produtor 
Luiz Brasília deve atuar na 
execução do trabalho que vai 
reunir as melhores músicas. O 
nome do produtor, foi uma 
indicação pessoal de Udon 
Marques, numa forma de 
reconhecimento ao 

profissionalismo de Luiz 
Brasília quç se disse "satisfeito 
em poder colaborar com o 
projeto". 

Além da produção do CD 
Canta Imperatriz, o chefe do 
executivo municipal também 
garantiu apoio a realização do 
Faber 97. 

Em contato com a redação do 
Jornal Capital, o prefeito falou 
da importância que segundo 
ele, tem o evento para o 
descobrimento de novos 
talentos. 

Ildon Marque determinou 
que sejam feitos estudos sobre 
a melhor forma de como a 
prefeitura pode colaborar com 
o projeto do Faber, "A nossa 
intenção, é continuar 
proporcionando aos nossos 
artistas, a abertura de mais 
espaços onde sejam valorizados 
à nossa cultura", afirmou. 

Tudo pronto para a segunda 

edição do show Gueaff 

Evidência 

Página 2-2 

Acontece na noite de hoje no 
Centro Calequético de São José 
do Egito, no bairro do Bacurí, a 
segunda edição do show Gueaff. 

O evento é uma promoção 
dos grupos de jovens Guc- 

Gr ui x) Unido em Cristo ejucaff- 
Jovens Caminhando Firme na 
Fé.Artistas como Clauber 
Martins, e Irmã Lúcia já 
confirmaram presença. 

Página 1-8 

Sebrae ultima praparativos 

para a VI Fenerto 

A Feira de Negócios da registrado a cada edição, a A Fenerto, promete aquecer 
Região Tocantina, realizada a presença de um grande número o comércio local, 
cinco anos consecutivos, tem de expositores de todo o Brasil. Página 1-8 
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Morte de taxista 

ainda é mistério 

A Policia Civil intensifica as 
investigações sobre a morte 
do taxista Antonio Paulo da 
Silva assassinado no mesmo 
veículo onde foi morto 

Vicente França. 
O crime, segundo o que foi 

apurado até agora, pode ler 
ocorrido por vingaça. 
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Dólar Comercial 
Compra   RS 1.10 
Dólar Comercial 
Venda   RS 1.10 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

Imprensa 

Página 2-1 

Paulo Marinho prestigia 

novos servidores 

  R$1.14 

  R$1.14 
Dólar Turismo 
Compra   R$1,12 
Dólar Turismo 
Venda   

Confaz prorroga 

isenção 

Ouro (g) 
Venda _ 

  R$1.12 

   R$ 11 30 
Poupança 
Rendimento    1.17% 
Ufir 
Valor R$0,08 
Salário Mínimo 
\gosto   R$ 120.00 
Salano Família 
Valor R$ 8.25 

. Em reunião realizada na 
última terça-feira o Conselho de 
Política Fazendária, decidiu in-la 
prorrogação do ICMS cobrado 
aos insumos agrícolas. 

A notícia deixou feliz os 
produtores rurais. 
- Confira nos Informes 
Especiais de Machado 
Neto.Página 1-7 
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Seminário Novos Servidores leva multidão ao Fiqueninho 

O ex-prefeito de Caxias e O objetivo, de sua visita, e classificou "como insano, um 

Página 1-2 

candidato ao Senado, Paulo 
Marinho atendendo a convite 
de Ildon Marques prestigiou 
ontem aos novos servidores 
municipais de Imperatriz. 

Durante a abertura do 
Seminário Novos Servidores, 
ele esteve em contato com 
muitos dos lulun)S lunciçilarú )s 
da prefeitura de Imperatriz. 

segundo próprio candidato, foi 
conhecer as aspirações dos 
jovens, pais e mães de famílias 
que marcaram presença no 
ginásio de esporte Fiqueninho. 

Km sim discurso de abertura, 
o prefeito lidou Marques 
reafirmou seu propósito de 
lazer um governo para quem 
vem ajKJS aaluai administração. 

demente privado de 
recuperação", o homem que 
usa de uma prerrogativa do 
povo parafazer exercícios d( 
vaidade ou satisfazer suas 
próprias necessidades.A 
integrado discurso do prefeito 
Ildon Marques na abertura do 
Seminário Novos Servidores, 
você confere na Página 1-10 
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Meio 

ambiente e 

saúde 

Imperatriz teria tudo para 
ser a cidade do futuro, 
conforme declarou em 
entrevista a imprensa o 
empresário Fernando Antunes, 
mais para isso, seria necessário 
oferecer melhores condições 
de vida a seus habitantes, e 
talvez uma das melhores 
formas seria oferecendo 
proteção ao nosso meio 
ambiente, três dos nossos 
riachos estão morrendo, 
enquanto que o rio tocantins, 
recebe diariamente grandes 
quantidades de dejetos em seus 
leito, causando uma ameaça a 
saúde pública. 

Muitos organismos não 
governamentais vem se 
preocupando com o futuro de 

nosso meio ambiente, mais 
esbarram na falta de recursos 
para campanhas de 
conscientização da população. 
Enquanto isso, o riacho Cacal, 
continua levando o mal da 
Hanseníase, a todos os que 
moram as suas margens, e se 
nada for feito, em breve, outras 
epidemias poderão aparecer 
colocando a saúde pública em 
alerta. 

Visitando e 

encantando. 

A presença do cantor sacro 
Júnior vem sendo muito 
solicitado nos eventos jovens da 
cidade, até mesmo as 
Assembléias de Deus que 
sempre deu preferência aos seus 
cantores já estão abrindo espaço 
para o cantor. Dono de uma voz 
privilegiada e de um repertório 
variado, Júnior vem encantando 
o público por onde passa. 

im 

O cantor e compositor Paulo Ricardo que 

esteve realizando recentemente um show em 

Imperatriz no ginásio de esportes do Juçara 

Clube, que ficou pequena para a qualidade de 

fãns do ídolo. O sucesso foi tamanho, que ele deve 

realizar mais um show na cidade ainda este ?nês. 

O seu mas recente trabalho está romântico, cheio 

de declarações de amor. Sem dúvida um de seus 

melhores trabalhos. 
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O primogênito da Princesa Diana 

Príncipe Willian, herdeu o carisma c a 

da mãe 

Spencer, 

simpatia j 
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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA 

SÃO LUIS 

TERESINA 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h0u 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da APARECIDA seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

APARECIDA uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de/1P/JRECID/l. 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

Ri 

/IP/IREQD/l 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Bacurí Eu Acredito 

Secretário apresenta relatório na Câmara Municipal 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

lldão apoio 
total ao Faber 97 

Marques, que durante sua 
intervenloria garantiu a 
produção do C 1) Canta 
Imperatriz, anunciou esta 
semana o apoio do Poder 
Pxecutivo a realização do 
Faber 1)7. 

Para lldom, o festival é a 
garantia de um espaço para 
ns valores artísticos da 
região, o que segundo ele, 
merece uma atenção 
especial do Poder Público. 

Vem o Canta 
Imperatriz II 

Com euforia. Foi desta 
forma que os artista locais 
receberam a notícia de que 
o prefeito lldom Marques 
determinou o início da 
produção do C. I) Canta 
Imperatriz II. 

O primeiro trabalho dos 
artistas de Imperatriz 
gravado em CD, foi 
realizado durante a 
intervenloria de lldom a 
frente da prefeitura local. 

Foi o Canta Imperatriz 
que abriu espaço regional e 
nacional para os grandes 
nomes da música local. 

II Show Gucff 
acontece hoje 

Logo mais a noite, 
artistas locais se encontram 
no Centro calequético de 
São José do Fgito pata a 
realização do II Show 
Gucff. 

O vento tem como 
lobjetivo a recuperação de 
cadeiras de rodas dos 
idosos do Lar sao Prancisco 
de Assis. 

De olho na eleição 
do ano que vem 

O PSB iniciou na noite 
de ontem em São Luís, o 
seu 9o Fncontro Estadual. O 
objetivo das discussões, é a 
eleição do ano que vem. 

O Partido define durante 
o encontro quem indicará 
para compor a chapa como 
vice-governador ao lado de 
Cafeteira. Além disso, 
também serão apontados os 
nomes que concorreram às 
vagas do legislativo 
estadual e federal. 

A expectativa é que Lula 
Almeida, atual presidente 
estadual do PSB lançe 
candidatura a deputado 
federal. 

Zé Miranda 

perde espaço 

nu seu município. O 
prefeito, antes dono da 
situação, tendo o apoio da 
maioria dos vereadores, 
agora se ver praticamente 
sozinho. 

Na última semana a 
oposição se fortaleceu e ja 
a maioria, e está jogando 
duro contra o que 
consideram desmandos 
administrativos do chefe do 
executivo. 

Dentre as determinações 
do bloco oposicionista, a 
exigências de uma 
prestação de contas dos 
valores que entram nos 
cofres públicos e sua 
aplicação. 

Imunidade 
parlamentar 

em risco 

O deputado federal Davi 
Alves Silva pode perder sua 
imunidade parlamentar 
Caso isso venha a 
acontecer, Davi terá que 
responder processo por 
divesas irregularidades a 
ele responsabilizadas, como 
fraude de documentos para 
favorecimento eleitoral. 

Alves Silva, corre ainda 
um grande risco de ver »• 
projeto político para 98, cair 
de água a baixo. 

Fipe realiza 
pesquisa em 

Imperatriz 

As pesquisadoras da 
Fundação Instituto de 
Pesquisas Fconõmicas da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Jucimar Marques 
Trompes e Maria Marlem 
Ribeiro, encontram-se eín 
Imperatriz para realizar 
uma pesquisa sobre a 
avaliação dos programas do 
Ministério da lulucação e 
do Desporto (MEC) e sobre 
a movimentação de alunos 
na Escola Fundamental 
Regular. 

A pesquisa tem como 
objetivos básicos; avaliar o 
grau de conhecimento que as 
Escolas Fundamentais 
Regulares tem dos diversos 
programas existentes do 
MEC, levantar sugestões e 
opiniões dos dirigentes 
das escolas a respeito 
desses programas, assim 
como verificar a 
movimentação do fluxo de 
alunos e professores nas 
escolas em relação ao 
Censo Escolar de 1997. 

O secretário da Saúde, 
Carlos Amorim, e 'o 
subsecretário Ayrton J. 
Nascimento, apresentaram 
ontem aos vereadores o 
relatório do programa Bacuri 
Eu Acredito!, durante sessão 
de audiência pública a pedido 
da Câmara Municipal. 

Também estavam 
presentes a coordenadora do 
programa, Aduzinda Ribeiro 
("Duda"), e assessores da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (Semus). Duda abriu a 
sessão pública e o 
subsecretário, Ayrton 
Nascimento, expôs os dados. 

O programa Bacuri Eu 
Acredito! foi idealizado pelo 
prefeito Ildon Marques e 
executado pela Semus, com 
apoio de 84 agentes 
comunitários. Considerado 
um projeto piloto, o programa 
será levado a outros bairros 
da cidade. 

Vereadores opinam 
Durante a exibição dos 

resultados, os vereadores 
manifest aram opiniões 
diversas a respeito do 
trabalho, desenvolvido pela 
Semus. Destacaram-se os 
pontos de vista de André 
Laulino d'Albuquerque, líder 
do PMDB na Câmara, e 
Arnaldo Alencar da Costa e 
Silva, líder do governo. 

Um dos entendidos no 
assunto. André Paulino pediu 
a palavra e discursou por 
mais de vinte minutos. 
Apesar de dizer que o 
programa Bacuri Eu 
Acredito! {vwhn sido feito por 
pessoas não muito 
habilitadas, mostrou a 
importância do estudo para 
os colegas, considerando que 
este nunca linha sido feito 
antes. 

Médico. André elogiou o 
trabalho do secretário Carlos 
Amorim e do subsecretário 
Ayrton J. Nascimento, bem 
como da coordenadora do 
programa, Aduzinda Ribeiro, 

Jairo de 

e solicitou que o mesmo seja 
estendido para outros 
bairros. "Somente assim, 
poderemos ter uma noção da 
saúde na cidade", enfatizou. 

Arnaldo Alencar, que 
também é médico, acha que 
o Bacuri Eu Acredito! é da 
maior importância para o 
Município. "Via agentes, por 
intermédio de questionários, 
são buscadas as reais 
condições das pessoas no que 
tange a saúde bucal, mental 
e orgânica, por exemplo", 
disse o líder do Governo na 
Câmara. 

Além disso, ele lembra que 
são buscadas informações 
relativas ao saneamento 
básico. "Não há saneamento 
em função da precariedade 
do sistema. Nesse caso, a 
doença predomina". 

O médico comentou que 
os resultados do programa, 
que será estendido a outros 
bairros, possibilitarão â 
Prefeitura a implementação 
do programa Saúde em Sua 
Casa. já anunciado pelo 
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Oliveira, secretário de Infra-estrutura 

prefeito Ildon Marques. "Isso contrariando 
também vai depender da 
conclusão do processo de 
municipalizar a saúde". 

Arnaldo Alencar confessa 
que é com expectativa que 
espera o lançamento do 
programa Saúde em Sua 
Casa, por considerar que esse 
não será apenas um bem 
comum, mas excelente. Para 
ele, o primeiro passo foi dado: 
"A Semus foi â casa do 
cidadão e procurou se inteirar 
de todas as dificuldades 
enfrentadas pela família na 
área da saúde". 

André Paulino. por sua vez, 
elogiou a performance do, 
bairro Bacuri, dizendo que a 
realidade daquele populoso 
arrabalde não é como se. 
pintava — "90% das casas são 
de tijolo e cobertas de telha, 
com água encanada; somente 
0% das residências utilizam 
água de poço artesanal; e a 
Hanseníase está abaixo de 5%". 
disse André Paulino, com 
dados atuais obtidos por meio 
do Bacuri Eu Acredito!. 

cálculos 
irresponsáveis de que metade 
da população bacuriense sofria 
daquele mal. 

Arnaldo Alencar lembrou 
ainda que, anteriormente, 
havia solicitado informações 
precisas da Hanseníase no 
Bacuri. A resposta veio muito 
mais enriquecida, indo ao 
encontro de outras perguntas. 
Classificando os resultados de 
um "diagnóstico radiológico" - 
- por haver detectado, 
estudado, examinado e 
procurado identificar dados 
em diversos campos —, 
Arnaldo lamentou o íato de a 
situação da saúde pública 
ainda ser muito precária. 

Para ele, há muito o que ser 
feito, mas os dados são 
fundamentais para definir 
ações de saúde preventiva. 
"Pra vencer o inimigo, você 
precisa conhecê-lo", citou, 
lembrando que, com a saúde 
municipalizada, Imperatriz 
dará um salto de excelência no 
atendimento â população, 
principalmente a mais carente. 

JFK - A Pergunta que não Quer 

Calar' será exibido hoje 

O filme faz parte do Projeto A Imprensa em Tela, desenvolvido pelo 

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Imperatriz 

A Imprensa em Tela, 
projeto criado pelo jornalista 
Edmilson Sanches e que 
conta com o apoio da 
Prefeitura de Imperatriz, 
exibirá, neste sábado, às 19h, 
JFK - A Pergunta que não 
Quer Calar, filme que tenta 
descobrir as causas e os 
assassinos do presidente 
norte-americano John 
Fitzgerald Kennedy. 

A exemplo das vezes 
anteriores, o palco será o 
Teatro Ferreira Gullar, 
localizado à rua Simplício 
Moreira, no Centro de 
Imperatriz. 

JFK revela técnicas de 
investigação e apuração dos 

indícios v fatos que, trazidos 
para a realidade da 
comunicação social, podem 
acrescentar referências em 
procedimentos no campo do 
jornalismo investigalivo. 

Tendo no seu elenco 
atores cujos talentos já foram 
reconhecidos pela crítica 
especializada, o filme é uma 
criação do Oliver Stone e tem 
como protagonista o 
premiadíssimo Kevin 
Costner, que, encarnando Jim 
Garrison, promotor-chefe de 
New Orleans, faz de tudo para 
elucidar o assassinato de 
John Kennedy. 

Ele tenta mostrar que a 
historia sobre esta tragédia é 

diferente da verdade real, 
hoje'motivo de pesquisas em 
diversos países do Planeta. 

O filme foi mostrado pela 
primeira em 1991, 
conseguindo bater recordes 
de bilheterias. 

Todas as sessões do 
projeto A Imprensa em Tela 
são gratuitas e a cada sessão 
vem despertando o interesse 
do público participante. 

Pela temática abordada no 
filme, espera-se a presença 
em peso de profissionais de 
comunicação, no entanto, se 
faz importante lembrar que 
outros setores da 
comunidade também poderão 
assisti-lo. 

Leia 

Jornal Capital 

O seu I h 

721-2506 

ÍVI 
TCI 
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7 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 r 
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Serviço Público: Servir ao povo 

por Edmilson Sanches 
é secretário do 

Desenvolvimento Integrado 

As estatísticas mais 
recentes denunciam que, no 
Brasil, são desperdiçados 
anualmente quatro bilhões de 
dólares com corrupção e dois 
bilhões de dólares diretamente 
com o funcioftalismo público - 
- neste caso, ou pela 
ociosidade em horário de 
serviço ou pelo nào- 
aproveitamento do trabalho 
realizado pelo servidor. 

Em um país onde dezenas 
de milhões de habitantes não 
têm supridas as necessidades 
mais básicas (alimentação, 
habitação, vestuário, saúde, 
educação), o desperdício e a 
corrupção parecem não causar 
tanto desagrado, tanta 
insatisfação, tanta reclamação 
quanto o péssimo atendimento 
que é dispensado por grande 
parte dos servidores públicos 
aos demais cidadãos 

brasileiros. Talvez porque o 
desperdício e a corrupção 
tenham um quê de abstrato, de 
intangível, "parte da cultura', 
enquanto o atendimento se 
realiza ali, pessoa-a-pessoa, nas 
vistas do contribuinte, e se 
relaciona às coisas e causas 
que mais lhe dizem respeito no 
seu dia-a-dia. 

Quem é o patrão no serviço 
público? O prefeito, o 
governador, o presidente, o 
chairman da empresa ou 
instituição pública? Não; é o 
eleitor, o contribuinte. Ele é o 
patrão do patrão, assim como, 
nas empresas privadas, o 
consumidor, o cliente é o 
patrão do proprietário, é o 
patrão daquele que emprega. 

O serviço público só se 
pode confirmar enquanto 
serviço ao povo. Afinal, é este 
que sustenta, 
compulsoriamente, via 
impostos, toda e qualquer 
pessoa, seu ofício e seu ócio, 
nas repartições 

governamentais. Daí ser 
indefensável qualquer 
prestação de serviço ao 
cidadão que não seja um BOM 
serviço prestado. Quando esse 
bom serviço não ocorre, está- 
se ampliando o lastro de 
"razões" do contribuinte, que 
vê naquele desserviço uma das 
"compensações" para a 
sonegação, para não pagar 
mais (ou devidamente) seus 
impostos, para a dilapidação 
física do patrimônio público ou 
para a depredação moral do 
governante e seus assessores. 

Não é preciso muito 
esforço, portanto, para se 
perceber como pode fazer 
muita diferença um bom 
serviço prestado ao cidadão, ao 
contribuinte, ao habitante, 
àquele que procura uma 
informação, um 
encaminhamento de processo, 
a resoluçào de um problema. 
Igualmente, fica explícito o 
poder de corrosão, de 
contaminação de um péssimo 

serviço, de um atendimento 
sem vontade, de uma atitude de 
arrogância, de um diálogo 
malconduzido. Em qualquer 
dos casos, a imagem de um 
governante pode ser apenada 
ou beneficiada. O prefeito é 
cada um dos servidores de sua 
administração. 

Servir bem ao povo é o 
desiderato do serviço público. 

■ Recomendações simples são 
suficientes para manter-se o 
padrão mínimo no contato com 
cidadão-patrào: a) iniciar com 
um cumprimento (bom dia/ 
boa/tarde/boa noite); b) não 
forçar intimidade: tratar as 
mulheres como "Senhora" (a 
não ser que haja alguma 
correção para "Senhorita"), 
tratar os homens como 
"Senhor", mesmo os muito 
jovens; c) ao telefone, anunciar 
d nome do órgão em que 
trabalha e o próprio nome. 
seguido de bom dia/boa tarde/ 
boa noite; evitar o "Quem 
deseja?" e o "De onde?": 

melhor perguntar claramente o 
nome do interlocutor e se. "por 
gentileza", poderia lembrar o 
assunto à pessoa com quem (de 
deseja falar; d) usar e abusar 
do "Por favor", "Com licença", 
"Desculpe-me", "A sua 
disposição", "Em que lhe posso 
ser útil?", "Vou me inteirar e o 
informarei o mais rapidamente 
possível". Fazer isso não 
somente como uma obrigação 
profissional, mas como uma 
atitude pessoal, com o real 
desejo de servir, procurando 
não introduzir no diálogo 
verbal, gestual, atitudinal ou 
"energético" as variáveis de 
ordem salarial, ambiental, 
doméstica etc. Estes, são 
assunto seu e do sindicato e 
têm hora e foro próprio para 
serem (ratados. (Nada a ver 
com passividade ou 
conformismo, apenas uma 
simples questão de bom senso: 
o contribuinte não deve ser 
bitributado, pagar duas vezes 
^ recolhendo impostos e 

recebendo mau atendimento - 
- pelos serviços que as 
repartições públicas devem lhe 
prestar com correção, 
agilidade e boa vontade.) 

No mais, a regra da empatia 
continua valendo: Coloque-se 
no lugar do contribuinte: Você 
gostou do atendimento que 
acabaram de lhe prestar? Se 
lhe fosse permitido destinar 
diretamente para uma obra de 
caridade o imposto que você 
paga, em vez de recolhê-lo para 
posterior e livre uso dos 
governantes, o que você 
preferiria? A resposta lhe dirá 
a quantas anda o seu grau de 
satisfação ou de valoração em 
relação ao serviço público e 
seus gestores. Portanto, se 
você, também contribuinte mas 

a partir de agora do lado de 
dentro do balcão, quer que sua 
cidade cresça, faça crescer a 
qualidade do serviço que você 
presta. E não duvide: um bom 
atendimento pode fazer 
milagres. 

Qualidade de vida 

Secretarias municipais participam 

de projeto desenvolvido pela Gelmar 

O projeto Melhoria de Qualidade de Vida faz parte das atividades sociais da empresa Celmar, nas áres de 

Educação e Saúde, e tem como objetivo incentivar a criação de hábitos saudáveis na população. 

Os secretários municipais 
Agostinho Noleto 
(Educação), Carlos Amorim 
(Saúde) e Marcos Rodrigues 
(do Desenvolvimento Rural), 
participaram de um almoço 
na última quarta-feira (05), na 
sede da empresa Celusose do 
Maranhão (Celmar), onde foi 
realizada uma demonstração 
do projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida, 
coordenado pela assistente 
social, Marlene Costa Lima. 

No local, também estavam 
presentes, o gerente 
administrativo da Celmar, 
Paulo Henrique Ribeiro 
Denizol, o coordenador de 
suprimentos, José Maria de 
Paiva e o diretor 
superintendente da Celmar, 
Fábio Lúcio Ramanelli. 

O projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida que faz 

parte das atividades sociais 
da empresa Celmar nas áreas 
de Educação e Saúde, e que 
anteriormente tinha como 
parceria a Prefeitura de 
Imperatriz, através da 
secretaria de Educação 
(Seduc), contará também, a 
partir de agora, com a 
participação das secretarias 
de Saúde (Se mus) e 
Desenvolvimento Rural 
(Serur). 

Durante a ocasião, os 
membros da empresa 
requisitaram um encontro 
com o prefeito lldon 
Marques, que deverá ser 
marcado para a próxima 
semana. Nesta reuinào, eles 
irão discutir a respeito de um 
mutirão a ser realizado nas 
escolas municipais dos 
povoados de Petrolina e São 
Félix, atendidas pelo projeto. 

No mutirão, que está 
previsto para iniciar ainda 
neste mês de novembro, 
serão realizadas atividades 
como: instalações elétricas, 
limpeza, pinturas, consertos 
de carteiras etc. Essas ações, 
que irão ajudar na 
manutenção das escolas, 
serão praticadas com a ajuda 
da Prefeitura e com as as 
verbas de manutenção 
enviadas pelo Ministério da 
Educação e do Desporto 
(MEC) às escolas públicas. 

Após essa etapa, será a vez 
da construção de hortas 
comunitárias nas escolas. 
Como nas duas comunidades 
a serem beneficiadas nào 
existe água encanada, o que 
é necessário para a irrigação 
das hortas, o prefeito lldon 
Marques já autorizou ao 
secretário Marcos Rodrigues 

a assumir os serviços de 
encanação nessas 
localidades. 

Na próxima segunda-feira, 
as duas diretoras das escolas 
de Petrolina e Sáo Félix, virão 
a Imperatriz para conversar 
com o secretário Agostinho 
Noleto e acertar os últimos 
detalhes sobre o mutirão. 

OUTROS OBJETIVOS 

DO PROJETO 
- Incentivar a criação de 

hábitos saudáveis na 
população; 

- Capacitar o professor em 
saúde coletiva; 

Integrar escola e 
comunidade no 
esclarecimento de saúde 
sanitária; 

- Oferecer à comunidade 
conhecimentos para o 
(lesenvolviemnlo de 
alternativas produtivas. 
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Polícia Militar __ 
Delegacia de Plantão_ 
Corpo de Bombeiros 
Hospital de Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria) _ 
Aeroporto  
Estação de Trem 
Hemomar 
Tropigás^  
Paragás 
Alcóolicos Anônimos _ 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal  
Fórum Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita  
Defesa do Consumidor_ 
Cemar — 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal _ 
Secretaria Estadual da Fazenda _ 
Polícia Federal _ 
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
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723-2260 
722-2737 
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721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
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722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Administração Pública 

Luciano Moreira fala da importância do servidor 

Assessor-chefe da. Procuradoria Gcralda Justiça no Maranhão, Antonio da Luz comenta sobre a 

exigência constitucional do Concurso Público 

O secretário de Estado da 
Administração, Luciano 
Moreira, e o procurador e 
assessor-chefe da 
Procuradoria Geral da Justiça 
no Maranhão, Antonio da Luz, 
desembarcaram ontem, 7, em 
Imperatriz, procedentes da 
capital, para ministrar 
palestras no seminário 
"Imperatriz e seus novos 
servidores", promovido pela 
Prefeitura Municipal. Antonio 
da Luz — que veio 
representando o procurador 
geral da Justiça no Estado, 
lamil de Miranda Gedeon 

Neto — falou, no seminário, 
sobre "A legalidade que o 
Ministério Público exige" e o 
secretário Luciano Moreira 
tratou do tema "O servidor 
dentro da nova visão da 
administração pública". 

Ao desembarcar no 
aeroporto de Imperatriz, 
Luciano Moreira disse ser 
gratificante a sua participação 
no seminário da Prefeitura, 
por este ter surgido a partir de 
um Concurso Público, maneira 
que ele considera a mais 
democrática de recrutamento 
de pessoas para o ingresso no 

serviço público". Anunciou 
que, em sua palestra, falaria 
que os novos funcionários da 
Prefeitrua são de uma 
importância muito grande. 
"Eles são os agentes públicos, 
ou seja, são as pessoas que vão 
intermediar na prestação de 
serviço para toda a sociedade", 
disse o secretário que, 
acompanhado de Antonio da 
Luz, foi recepcionado pelos 
secretários José Moura, da 
Administração, e Sérgio 
Macedo, do Governo. 

Luciano Moreira 
prosseguiu dizendo que "o 

servidor público precisa criar 
auto-estima, motivação e estar 
preparado para saber respeitar 
e tratar bem o cidadão que será 
atendido por ele". Resumindo, 
disse: "É o cidadão que vai ser 
atendido pelo servidor público 
que paga o seu salário, através 
dos impostos". Em sua palestra, 
Luciano Moreira anunciou que 
seriam respondidas perguntas 
relacionadas ao significado da 
máquina pública, de como ela 
funciona e está organizada e 
qual a sua importância no 
processo de crescimento e 
desenvolvimento do Estado e, 

especialmente, do Município de 
Imperatriz, lembrando que o 
Governo do Maranhão tem 
buscado sintonizar-se com as 
prefeituras. 

Ministério Público 
O assessor-chefe da 

Procuradoria Geral da Justiça, 
Antonio da Luz — que veio 
representando o procurador 
Jamil de Miranda Gedeon Neto 

fez considerações 
pertinentes à realização do 
Concurso Público, pela 
Prefeitura de imperatriz, ao 
desembarcar no aeroporto 
local: " Em primeiro lugar, é o 

cumprimento de uma 
determinação constitucional, 
inserida no texto da 
Constituição Federal de 1988, 
que prevê a exigência de 
Concruso Público para 
ingresso de qualquer pessoa no 
serviço público — isto é a 
determinação constitucional, 
não é exigência do Ministério 
Público", disse. Para Antonio 
da Luz, "o Concurso Público 
tem que ser visto como o único 
meio técnico e a única forma 
justa de sç servir ao próprio 
cidadão, dando a todos a 
igualdade de oportunidade". 

Mec realiza pesquisa para avaliação de programas 

A pesquisa também irá avaliar a movimentação dos alunos na Escola de Fundamental Regular que executa diversos 

programas do MEC. Em Imperatriz cinco escolas foram sorteadas para preencher os formulários 

As pesquisadoras da 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de 
São Paulo (USP), Jucimar 
Marques Trompes e Maria 
Majlene Ribeiro, encontram-se 
11 hnperalriz para realizar uma 
pesquisa sobre a avaliação dos 
programas do Ministério da 
Educação e do Desporto (MEC) 

e sobre a movimentação de 
alunos na Escola Fundamental 
Rc^gular. 

A pesquisa tem como 
objetivos básicos: avaliar o grau 
de conhecimento que as Escolas 
Fundamentais Regulares tem 
dos diversos programas 
existentes do MEC, levantar 
sugestões e opiniões dos 

dirigentes das escolas a respeito 
desses programas, assim como 
verificar a movimentação do 
fluxo de alunos e. professores 
nas escolas em relação ao Censo 
Escolar de 1997. 

v"É uma pesquisa para que a 
escola seja ouvida em relação ao 
conhecimento que ela dispõe 
sobre os programas do MEC, 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória viaTerezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 ^ Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 
Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

í:,.- 

que já estão sendo executados" 
explica Jucimar Trompes, 
referindo-se aos Programas de 
Financiamento, Programas do 
Livro Didático, TV Escola, entre 
outros. 

Em Imperatriz, cinco escolas 
municipais foram sorteadas para 
preencherem os formulários, 

. atividade realizada através de 
entrevista com o diretor. As 
escolas: Enoque Alves Bezerra 
(Imbiral); Tomázio Soares 
Carvalho (Ouro Verde); Baden 
Powel; Centro Educacional 
Crescer e Escola Municipal 
Gctúlio Vargas. 

Todos os dados serão 
analisados e tabulados 
posteriormente pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Faculdade de 
Economia, Administração e 
Contabilidade de São Paulo 
(Fipe), que foi contratada para 
fazer essa iíesquisa \ )ara o MEC. 

Essa pesquisa também irá 
corrigir dados, pois nem sempre 
o MEC dispõe de números reais 
e fidedignos de cadastros das 
escolas. "Agora nós iremos 
comparar e verificar se através 
desse trabalho, o MEC tem os 
dados que necessita para 
trabalhar em cima de uma 
realidade", concluiu Jucimar. 

Agostinho NoJeto, secretário do Educação considera 
necessária avaliação de programas 

m 

721-2506 e 721-4006 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Adm. Cel. Ventura 

Patrocinadores: 
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Sec. de Agricultura 

do Estado 

Chico Coelho 

Pref. de Imperatriz f 

Adm. Ildon Marciues 
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Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

O bicho vai pegar 
Parece que as coisas que 

vão mudar lolalmente na 
Rádio Imperatriz, que a partir 
da próxima semana deverá 

r|. estar sob nova direção. A 
moçada já se preocupa com o 
que deve acontecer, 
especialmente pelas 
alterações que poderão ser 
implantadas, como sempre 
acontece quando chega gente 
n< )va i rara c< miam lar o i kh laço. 
Há que diga que o homem 
que veio de Goiânia é fera 
(não sei em que sentido), e 

tis 

que está deixando neguinho de 
orelhas em pé. Relo que estou 
sabendo ele já está marcando 
presença lá na Rádio Imperatriz, 
mas só deve assumir 
oficialmente na semana que 
vem. K claro que medo só tem 
quem não acredita em si mesmo 
v isso com certeza, não é o caso 
da maioria dos meus colegas 
daquela Emissora. 

Fofocas em alta 
Fiquei sabendo, em 

conversa com uma colega do Rio 
de Janeiro, que os jornalistas 

;; :> 

"• 7 *. 

William Bonner e Lilian VVite 
Fibe, da Rede Globo, não estão 
se sentido muito à vontade em 
dividir a tela no mesmo local e 
horário. Os apresentadores do 
Jornal Nacional, como comenta- 
se nos bastidores, parece que 
não se cheiram muito bem, 
profissionalmente falando, é 
claro. Isso não é novidade, 
porque desde que estes dois 
estão juntos que se fala em 
divergências. Rode até ser 
somente fofoca, mas que dá 
Ibope, isso dá. 

Imprensa em Tela 
A décima edição do Projeto 

"A Imprensa em Tela" 
acontecerá logo mais à noite com 
a exibição do Filme "JFK, A 
PERGUNTA QUE NÃO PODE 
CAIAR". Para o Idealizador do 
projeto, Jornalista Edmilson 

Sanches, é esperado um 
grande, número de 
1 )ar ticipantes, especialmente 
de integrantes da Imprensa 
local. O sucesso das outras 
edições segundo ele, deverá 
ser atingido também desta 
vez, dado a importância do "A 
Imprensa em Tela". O local 
de exibição continua sendo o 
Teatro Ferreira Gullar, a 
partir das dezenove horas. 

Aniversariando 
Quem está completando 

hoje oito aninhos é Eberson 
Duvale, filho do jornalista 
Francisco Duvale. O gatinho 
recebe votos de muitas 
felicidades e muitos anos de 
vida de toda a equipe que faz 
o Jornal Capital. Recado para 
o papai: Cadê o meu 
presente? 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

T 
Aries n 

Gêmeos Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
cai 'acidade de concentração. 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimenlares. 

Sagitário Aquário 

Câncer 
íH) 

Virgem 
m. 

Plutão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

✓WA 
XWA 

Sua necessidade ch 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar dt 
modo mais profundo t 
verdadeiro. 

Escorpião 
E 

Capricórnio Peixes 

Sua capacidade de trabalho 
t -stá sendo ref< >rça( la [ x )r 1 dutãí), 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

O poder regenerativo do 
seu organismo está em alta, 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 

OiuOO Igreja da Graça 
()(i:()() Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:17) Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:5 5 Vamos F a 1 a r c / 

Deus 
12; Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 F.sporle Total Local 
14:30 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa H 
10:00 Supermarket 
10;30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 
20:00 jornal da Baml 
20:30Faixa Nobre do 
]•" spor t e 
72-30 ( "ine g) rir 
00:30 jornai da Noite 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
KFOO Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - Ia Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2'' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Idiana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:()() Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra FApecial 
12:3)0 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 Tj Brasil 
19; 40 Maria cio Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 C urvas Perigosas (Série*) 
23:45 jornal do SBT 
00:00 jõ Soares (hize e Meia 
0 I • 1 S I (ernal 'Io ^B ' 
01:50 Perfil 

VHF/UHF - IMPERATRIZ 

10 

TV 

Mirante Canal 

Não forneceu programação 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no I-ar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Sburalo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 lornal da Manchete 

Cana 
21 

TV 

Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11 ;00 Anjos da Lei -Escola (}e 
Modelos 
11:50 M esa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Inteiqjró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT jornal (com Lcila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Saia justa 

A deputada íMaríy Mdaía, (secretária de 'Desporto e Lazer), em 

visita abs professores de Líçaiíândia, ficou em uma saia justa, aíém 

de ter tratado os professores comgrosseria ainda foi deselegante 

com a líder do sindicato da categoria chamando-a de incompetente 

e moleca. 

Acontecimento do ano 

Será no-próximo dia 29 às 2lfi00, no 2001 (Disco Shozo, o 

acontecimento do ano, quando 30 mutferes de vários seguimnto 

sociaC empresarial serão fomenageadas como troféu mulferes em 

destaque 97, durante um requintado coquetel onde a renda do 

evento, será destinado ao ftèrigo do Idosos, Lar frei (Daniel, não 

deixe de participar mesas e convite pelo fone: 738-1385e 1903. 

Segurança 

O major (Edilson da 5a CIA de '(Polícia (Militar e sua equipe, 

continuam com a campanha de combate ao crime e o narcontráfico 

em nossa cidade, tanto nas áreas do centro e perifeira da cidade, e 

principalmente nas barreiras que dão acesso as saídas de 

Açailândia. 

Final de semana 

Vai ser um sucesso o final de semana na '-Pizzaria Zappelin, mas o 

grande acontecimento neste sábado será a festa uma noite na 

Jamaica, que acontece na Via Lateral, onde toca todos os kits que 

você gosta para dançar e curtir um final de semana tranqüilo, não 

percam 

m 

101  
m m 

mmM 

m 
w. 

i 
m 

O dinâmico 

empresário 

Morais, 

sempre 

dando apoio 

aosgrandes 

eventos de 

nossa cidade 

18 

t 

m 

(Paimundinha Lucas Andrade (IntergriffCs), sendo uma das 

homenageadas no próximo dia 29, como empresária destaque. 

A juventude dourada de Açailândia, aqui representada pelos 

jovens, Cintia, (Rpmulo, iVanderson, Cristiane e 'Lpdrigo 

De Realce 

* De muito bomgosto o 'Programa Clube dos ({gmorados apresentado 

de segunda a sábado, das 22h00 às OOhOO na 'Jad io 98,1, Clube (DM, 

pelo radialista e amigo Jerre Dmmond... 

* De muito bomgosto as tortas e pães doces, feito pela amiga (Fátima, 

e ela aceita encomendas pelo fone: 978-1884... 

* Almocei na última quinta-feira com a senhora 'Ezilda (Fernandes... 

* ü^estefinal de semana o Çigantão vai arrebentar a boca do balão, 

alémdde você se divertir nos três ambientes, ainda jatura prêmio em 

dinheiro, tudo sob o comando Miro (Ferraz... 

* Quem aniversariou nesta última quarta-feira, 06, foi a encantadora 

ter nurinha Silvia 'Fgfaeía Oliveira, filha do casal Jane/Sílvio Oliveira, 

mas o rebú mirim será comemorado hoje na residência dos seus pais, a 

partir das 18h00, onde a aniversariante vai receber os parabém de seus 

amiguinhos... 

* 'Por hoje é só, três minutos de leitura e amanhã eu volto. 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

CuMpAdltE 

Chico 

VElho 
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Capital 

Social 

Linda Veioso 

Êm breve ^mpero+ri? fere um seleo cie Êveufos cie 

cj reucle porfe, ou cie se ré iueugureclo elude esfe mês com 

a 10 T^elre Xele-Ju|orméfice cie Regieo Xoceufiue. Êsfe 

cjrc\ucliosíssimo complexo ire comporferóOO pessoes 

seufecles. (S meis um iuvesfimeufo cio ^erupo yMouso. 

y\]o próximo clie 10 es emicjes cio Bem C2lv^rer 

tujuerdom \ sociedcxde pere e cjreucle cjí\l iul\ecle 

L>euejiceufe em prol cios cereufes cjue foclos os euos 

reeli^em/ e deste vee esfere ecoufeceudo ue Boje 

yV\e<pôuice bluièo e Freferuiclecle-Becuri. y\)éo percetn 

esfe 0 reucle promove o. yV\erp ue sue preseutpe. 

(faucMonartclo- 

CD cesel Br. Êclsou e Br0 Seuclre Becl\eco 

recepciouerem os emÍ0os cio jilKo RoclrÍ0O uesfe ultimo 

clie pere ume comemoreç-éo pre le cie Ie0el cios 18 

euiuKos cio be-lo 0efo. y\ jeste ecoufeceu em elfe ue 

residêucie cios eu|ifriÕes ue Bll\e do y\mor. 

de Õano- 

(Bsfe se cjproximcAUclo e 0reude clefe cio merevill\oso Beile 

Pecu de CDl vroy eveufo reelizedo por uosse cjueride emipe 

yVlerie Beóuiey cjue je ultinAe os preperefivos de bele uoite 

e como todos os euos, e expert Beóuie tre? lauaca etreçeo 

este euoy ele ire epreseuter o belo sl\ow de íBerliuKos de 

3est\s e sues beileriues. y\)éo percem este uoite de nAivite 

bele^e. yAdcjuire sue mesc A. 

• 

Mfí 
■> :í Sfet» S « 

Trio compro»lAeteclor. CD coluuiste Joues Ribcriro/ 

Rite cie CóssicA e o ckermoso Br0 y\utouio y\lbei 

Br- 

io. 

A. 
mmm 

m 

m 

m 

m 

li ii 

Ve reeclor yAudrê Peul iuo Bb^lbupuer^ue recebe os 

votos cie muitas |eliciclecles pele pesse0em cio seu 

cAuiverserio cie tocle e equipe quê jez o ódepitei, cie 

jormcA especitAl de CrJieue BrcAu^e, íSleuclie RiuKeiro, 

FríAucisco Buvele e doseje RemcAlUo 

(Smpreserio 

de reuome ue 

cidade/ 

Ad emar 

OW\gg\/ foi 

clicado pela 

coluuista em 

momeuto de 

total 

descoutração. 

ü 
a m 

i 

m 

ilceie e Roberte/ es be-les e eleqeutes seubores de 

Cel» ne»/ que senApre mercam preseuçe uos eveutos 

orqeuirados pelos coluuistes. 

d__:. 
ü ' 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

Podcres) a» 723-3394 

•.. 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129-Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Davinópolis II 
Foi criado 

recentemente o bairro 
Davinópolis II. A criação 
do bairro deu-se pelo falo 
da emancipação do novo 
município de Davinópolis. 
município este que foi 
arquitetado pelo ex- 
prefeito de Imperatriz Davi 
Alves Silva. Outro motivo 
para a criação do novo 
loteamento, foi a 
necessidade de eleger a 
deputado estadual, o 
vereador João Macedo. 

Filas 
e Filas 

Em Imperatriz João 
Macedo abriu as portas do 
seu gabinete para atendei- 
os mais necessitados. O 
primeiro documento 
exigido pelo vereador 
responsável pela 
distribuição dos lotes era 
o título de eleitor. Quem 
não tinha, o jeito era 
batalhar para tirar o 
documento. 

Naufragou 
Os últimos episódios 

envolvendo o nome do 
deputado federal Davi 
Alves Silva, vem afetar 
direto ma imagem do 
vereador João Macedo, 
que como legislador mirim 
vem demonstrando um 
bom trabalho naquela casa 
de leis. O apoio de Davi, 
nas próximas eleições 
certamente irá atrapalhar 
o meio de campo de 
Macedo. 

Gosfo 
popular 

E impressionante como 

Francisco do Valle 

o vereador André Paulino D' 
Albuquerque vem caindo no 
gosto popular. Radicado em 
Imperatriz a cerca de 21) 
anos, o vereador 
recentemente lançou a 
campanha "Vamos fechar as 
portas para os pára- 
quedistas". Líder do PMDB 
na Câmara Municipal, APA, 
vem sendo cogitado a brigar 
por uma vaga na Assembléia 
Legislativa do Estado. Na 
opinião do vereador, é 
grande, a necessidade de 
Imperatriz ter mais 
representantes naquela casa 
leis. 

Expectativa 
A uma expectativa muito 

grande por parte dos 
suplentes de vereadores. O 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, ainda não definiu 
quem o governo municipal 
irá apoiar nas eleições 
vindoura. Certamente a 
candidatura do médico e 
vice-prefeito Luis Carlos 
Noleto será abraçada pelo 
executivo. . 

Descartado 
Pelo que se comenta nos 

quatro cantos de Imperatriz, 
esta descartado qualquer 
possibilidade de apoio por 
parte de Ildon Marques a 
candidatos considerados 
donos da situação, como é o 
caso dos deputados Davi 
Alves Silva e Sebastião 
Madeira. Segundo se 
informa, Ildon Marques quer 
ver gente nova no poder. 

Nova 
geração 

E por falar em nova 
geração, o atual prefeito da 

segunda maior cidade do 
estado, Ildon Marques de 
Souza terá uma prova de 
fogo nas eleições de f)8. 
Ildon, é tido como a maior 
liderança política da 
atualidade. A assessoria do 
prefeito Municipal terá que 
mostrar muita habilidade na 
hora "H". 

Pesquisa 
Como o gestor municipal 

não dá um passo sem saber 
onde esta pisando, 
certamente ele irá exigir 
uma pesquisa de opinião 
pública liara saber quem ele 
irá apoiar. As pesquisas 
improvisadas e formalizadas 
por alguns órgão de 
comunicação já iniciara, ou 
seja, já atiraram a primeira 
pedra, só resta agora, saber 
quem si rá apoiado pelo 
lldào. 

Quando 
será? 

A apresentação dos 
jogadores e comissão técnica 
do Cavalo de Aço ainda é 
aguardada com muita 
ansiedade por parle do 
torcedor do "Mais Querido". 
O jornalista William 
Marinho que mediu até as 
últimas conseqüências com o 
des|)ortista Justino Filho 
encontra-se num beco sem 
saída. 

Com a moral em jogo. 
William Marinho vem 
tentando de todas as formas 
negociar a participação do 
Cavalo de Aço na 
Competição. Nestas alturas 
do Campeonato até uma 
possível negociação com o 
homem poderá entrar em 
jogo. 

Deu na Imprensa 

Recentemente o repórter Josevan Marques 

mostrou no programa Cidade Alerta as péssimas 

condições dos bairros periféricos. No Parque 

Alvorada II- por exemplo, a rua 7 de setembro, esta 

f a intrafegável. Com a chegada do inverno, detritos e 

«aSr a água inipossada tomaram conta de um trecho da 
rua impedindo a passagem dos moradores. O pior 

é que diante desta situação aumenta o risco da dengue e outras. Deu no 

Cidade Alerta 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 
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Vereador André Paulino, aniversariante do dia 

Ondas Curtas 

O navio começou a naufragar... 

Davi "E pesado"... 

E agora João Macedo? 

Candidatura ameaçada. 

Por outro lado... 

Apa 98... 

Fechando as portas para os pára-quedistas. 

E por falar em APA... 

Ele amanheceu mais velho... 

Vai ai um alô da galera... 

Dra Nilma, Adriano, Gutemberg, Josenira. Kalline... 

Funcionários da Materclinica e todos do Sistema Tucamfs... 

Que esta data se repita, por muitos e muitos anos. 

E vamos fechar as portas para os pára-quedistas... 

Notícias da gameleira dão conta de que a reunião do PT... 

Foi adiada... 

Jomar quer mais mobilização da Juventude e simpatizantes... 

Da sigla, na sede, e no interior. 

Um abraço ao grande desportista Moreira Silva. 

Marwel Esporte Clube. 

O Marwel também parabeniza a passagem de aniversário do APA 

I 

Itinerante No esporte 

também? 

Q $ O 9 

W 

Síne Empreao 

Fone: 722 3317 

Vendedores 

Serralheiro 

Pintor de 

letreiro 

Oi FaniíC vininhíi 

Motim Ucndt 

Vaqueiro 

-m 

x: 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.hr 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clinicas, Microbioiogia. Rotina Completa. Citopalologia. Dosagens Hormonais. Teste de 

Paternidade -DNS. Aiahse de Agua, Analise de Alimentos, Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

ConFaZ pRORROCjA 

Isenção de IMCS de 

Insumos AqRÍcoUs 

Uma boa notícia para os produtores rurais: na reunião da 
última terça-feira, 4, o Conselho de Política Fazendária (Confaz), 
deicidiu prorrogar até abril de 1999 o convênio que permite a 
insenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) nas operações estaduais e reduz o imposto 
nas vendas interestaduais de insumos agrícolas. A decisão, foi 
adotada por unanimidade, segundo as regras do Confaz. 

Límíte dE Isenção 

()s secretários de Fazenda também decidiram ampliar o limite 
de isenção de 50% para 00% para todos os insumos, com exceção 
de 25% de milho, farelo de soja e canela, que tinham um limite 
de isenção de 25% e que agora passa para :>0%. Com isso, vai 
haver uma diminuição do ICMS de 20% em relação ao que esteve 
sendo praticado em setembro, quando o convênio foi suspenso. 

WaImír e ANdRÉ Pau li no 

Os vereadores Walmir Magalhães e André Pauíino, estão 
aniversariando hoje. 

Ambos são bastante conhecidos em suas respectivas áreas 
de atividade Walmir, na construção civil, enquanto o l)r. André 
j ia com maestria na medicina e lula para que Imperatriz eleja 
representantes da região, tando para a Assembléia legislativa 
como para a Câmara dos I )eputados. Ambos sócios do Marwel, 
recebem os parabéns da primeira escolinha de futebol da cidade. 

URbANÍSMO 

Comemora-se hoje, entre outras efemérides, o Dia Mundial 
do Urbanismo. 

Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenler, sob 
a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

Prevenção contra simdEZ 

Iniciada na quinta-feira, (i. termina hoje. a 1 Semana de 
Prveenção ã Surdez, que está sendo realizada sob a coordenação 
do Dr. Ubirajara Pereira Filho. Tendo como local o Timbira 
Shopping, a campanha envolve todos os médicos otorrinos e 
fonoaudiologos da cidade e região, colocando ã disposição do 
público, um centro de atendimento para triagem auditiva da 
população airenle, além da distribuição de material infónnalivo. 

A iniciativa recebe os aplausos de toda a sociedade 
r.iiperalrizense. 

a.:': :' 
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COMEMORAÇÃO HOJE ■ Fátima Lopes da Silva, irmã do 
boa praça Raimudno Silva e cunhada de Cláudia Sanches 
(leia-se "Folha de S. Paulo " e "Gazeta Mercantil", entre 
outros jornais), comemora hoje na residência do mano, o 
seu aniversário transcorrido na última quinta-feira, 6. Na 
foto, ela aparace num momento de descontração com o 
seu namorado, o Engg Agrônomo, Geraldo Arquimedes, 
chegado recentemente da Bahia. A nossa amiga Fátima, 
os melhores votos de muitas felicidades. Tim-tim. 

Hercodo- 

fCnanceíro- 

PoupANÇA 

Hoje 1,17% 

Amanhã 1,12% 

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

UFIr (FecJeraL) 

Novembro/97 > R$ 0,9108. 

UrFI (IVfUNÍcípAl) 

Novembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsiAduAl) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FeòeraI) 

Novembro/97 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.14 

* Turismo RS 1.12 

* Comercial RS 1,10 

Cotações de 07.11,97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 07.11.97 

RS 11,30 

SaLárío Minímo 

Novembro/97 RS, 120,00 

SaLárío FamíIIa 

Outubro/97   RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: rS 2.12; bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, 1478, 

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

Humor 

A mocinha: 

- Devagar, amor, é a 

minha primeira vez! 

O mocinho, precipitado: 

Seria a minha 

primeira... vês? 

fPiavbov/set/96). 

Aníversaríantes 

ACII 
* Dimar Luis da Silva (Const. Belo 

Horizonte); 
* Maria de Fátima S. Costa (Fortil). 

Aniversariam hoje e recebem os 
parabéns da ACII e do FEITO À MAO 

RESTAURANTE (selt-service, churrasco no quilo, 
marmitex e aquela saborosa feijoada aos 
sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 
a rua Alagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

"Provão" no YÁzíqi 

Acontece hoje a partir das 15h30mm no Yázigi Internacional 
de Imperatriz, a primeira etapa de avaliação para o "Prêmio 
Cidadão do Mundo", com o tema "Cidadania Global". 

Denominada de "provão", a avaliação destina-se a todos os 
alunos do Yázigi. 

O venecedor da etapa final, vai ganhar uma viagem aos 
Estados Unidos. 

DR. TAdEu/CoNqRESSO 

Após participar da I Semana de Prevenção à Surdez, iniciada 
anteontem, 6, em Imperatriz, o otorrino CarlosTadeu B. Matos 
estará seguindo com destino ao Rio de Janeiro, para participar 
no período de 15 a 18 deste mês, de importante congresso 
internacional de otologia. 

Especialistas do Brasil e do mundo, estarão, durante três 
dias, conferindo in loco os últimos avanços da área de otologia, 
contando entre os presentes, com a participação do Dr. Carlos 
Tadeu B. Matos, de Imperatriz. 

AMI reaLIza síivipósío 

Sob a presidência do Dr. Itamar Dias Fernandes, a Associação 
Médica de Imperatriz estará realizando nos dias 28 e 29 deste 
mês, o I Simpósio de Pediatria de Imperatriz, contando com o 
apoio da regional de pediatria e da sociedade de Puericultura e 
Pediatria do Maranhão. 

Detalhes depois. 

Al 

.4MVERS4R/0 HOJE ■ O Juiz de Direito José Wilson de 
Araújo e Silva (terno azul), está aniversariando hoje. Na 
foto com o também Juiz de Direitom José Américo Abreu 
Costa (que o convidou para os quadros do Marwel), o 
ilustre aniversariante deverá receber muitas manifestações 
de carinho e apreço dos familiares e dos amigos. Vale o 
registro com os cumprimentos especiais da primeira 
escolinha de futebol de Imperatriz (Foto; Moreira Silva). 

Certificado da 

University of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/1 1/97 no Yázigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ULEAC 

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR O 
CER TIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS, EMPRESAS MULTINACIONAIS, 
UNIVERSIDADES E ESCOLAS DO MUNDO INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APLICAR O EXAME DE PROFICIÊNCIA 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS, 
BOLSAS DE ESTUDO, EMPREGOS, CURSOS DE 
GRADUAÇÃO NO EXTERIOR. 

- CURSO 1 )E 06 MESES COM MATERIAL GRÁTIS 
- AULAS DE 90 M INI JT()SÁS SEGliNDA-FEIRAS 
-110RÁR10 DE 12:00 ÁS 13:30 TIS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
- VALOR DE 402,00 DIVIDIDOS EM 6 PARCELAS DE R$ 

67,00. 

Materiais p,- ara 
-.t 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

f romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
vresma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
/ 

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 ^ 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboralorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Medico Veterinário 

CRMV/Mfí- 0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 • Centro - Fone: 721-4135- imperatriz ■ Maranhão 
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Sebrae realiza VIF enertc 

Feira de negócios da região Tocantina pretende aquecer o comércio de Imperatriz 

A feira de negócios da 
região Tocantina vem sendo 
realizada a cinco anos como 
evento de incontestável 
sucesso em número de 
expositores, visitantes e 
volume de, negócios 
registrados, dados apurados 
através de avaliação aplicada, 
fatos que estimulam o Sebrae/ 
Ma a realizar sua sexta versão, 
buscando sempre a otimização 
qualitativa desta promoção, 
notadamente como 
instrumento de interiorizaçào 
das ações dos mais eficazes. 

O maior objetivo do 
Sebrae/Ma, é mobilizar as 
micros, pequenas e médias 
empresas Maranhenses no 
sentido de identificar novas 
oportunidades de negócios e 
contribuir para o crescimento 
do setor privado do Maranhão, 
através do aproveitamento da 
capacidade produtiva 
existente. O Sebrae/Ma 
investe na VI Fenerto, para 
que haja uma maior realização 
de negócios, criando assim 

.•! -v AL 

Bm 

. 

mm 

Com as novas e modernas estruturas do posto de atendimento local, o Sebrae espera 
realizar a maior Fenerto dos últimos anos 

oportunidades para 
exposições e comercialização 
de produtos das micros, 
pequenas e médias empresas 
da região. Proporcionar 
ampliação de mercado para as 
empresas expositoras: facilitar 
o intercâmbio empresarial e 
estimular a participação das 
MPME4s do Estado em 
eventos coletivos; Mostrar ao 
grande publico os produtos 
fabricados no estado e 
incentivá-los para a compra 
desses produtos; Estimular os 
Governos Estadual e 
Municipal e as estatais para 
aquisição de produtos 
fabricados pelas MPME's 
dada sua importância e o seu 
papel no desenvolvimento 
econômico do Estado. 

Espera-se oportunizar às 
empresas expositoras o 
lançamento de seus produtos 
e ser viços de forma definitiva no 
mercado concorrente, através da 
fixação de imagem empresarial 
v acesso a novas tecnologias, 
habilitando-as de forma 

consciente a um comixirtamc 
gerencial organizado 
competitivo. É esperado ai 
pelo Sebrae/Ma na VI Fen< 
um volume de negócios naon 
de R$ 600.000,00 (Seiscentoí 
reais) e uma afluência de púl 
de aproximadamente 12. 
(doze mil) pessoas. 

A VI Fenerto ( Fein 
negócios da região Tocantina 
acontecer entre os dias: 04 i 
12/ 1997, no Juçara Clul 
contará com 75 stands; s 
entregues vários acesso: 
entre eles estão: 
acarpetados; paredes 
estruturas de alumínio anodb 
fosco; 01 festeira formicalb 
tipo bambolê da empresa 
Spots de luz e 01 tom 
monofásica comum. O preç 
aquisição dos stands básico 
09m2 , será de R$ 30( 
(Trezentos reais) avista oi 
R$ 160,00. O Sebrae/Ma, a 
ainda que a ultima parcela de 
ser paga num prazo 
aproximadamente um mêí 

seja até o dia 01/12/1997. 

Artistas da terra se encontrair 

no II Show Gucaff 

A partir das 9;00hs da noite, jovens e artistas realizam o 

grande encontro musical da Pastoral de Juventude 

Legião Urbana Cover, 
Clauber Martins e Irmã Lúcia 
Silva, estes são apenas alguns 
dos nomes que estarão se 
a|na sentando logo mais a noite 
nó segundo Show Gucaff. 

O evento que acontecerá no 
Centro Catequético da 
Comunidade de São José do 
Egito no Bairro do Bacurí, tem o 
objetivo de levantar recursos 
que se destinará ao projeto 
"Cadeiras de Rodas", idealizado 
liara recuperar cadeiras de rodas 
de idosos do lar São Francisco 
de Assis.Durante a semana, os 
jovens dos dois grupos 
mativeram diversos encontros 
sempre depois das l():()0hs da 
noite, quando todos já haviam 
retornado da escola, para 
discutir a realização do show. Em 
cada reunião, a coordenação do 
show formada por dois 
representantes do Guc e Jucaff 
definiu todos os detalhes, as 
tarefas foram divididas, e tudo já 
está definido para que pessoas 
de fora sejam hospedadas em 
casas de participantes, caso seja 
necessário. 

O coordenador do Guc, 
Ewânio Messias, disse ver com 
muito carinho a diponibilidade 
dos artistas que se propuseram 
a uma apresentação sem cachê, 

e ressaltou a importância de 
nomes como o da Irmã Lúcia, 
Clauber Martins e outros se 
apresentarão esta noite. 

Edilson, coordenador do 
Jucaff. lembra que o primeiro 
show teve seu objetivo 
alcançado e que para a segunda 
edição do espetáculo, o desejo é 
de que o número de pessoas 
presentes sejam superior, "para 
isso, enviamos convites à todos 
os grupos das diversas 

paroquias de Imperatriz e de 
João Lisboa, com quem 
mantemos um contato de 
estreita amizadt>" disse. 

lista semana, vários 
representantes dos dois grupos, 
estiveram no lar São Francisco, 
onde entregaram a primeira 
cadeira totalmente reformulada, 
dando desta forma, a 
possibilidade de uma senhora de 
idade voltar a dar os seus 
passeios no lugar onde vive. 

VIII Fecest acontece hoje 

Direção e alunos da escola Santa Terezinha esperam 

alcançar bons resultados com o evento 

A 
\&:-á 
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Jovens do Guc e Jucaff se reuniram durante a semana 
preparando o show de lopo mais 

A Escola Santa Teresinha 
estará aivresentandohoje aVÍIÍ 
Feira de Ciências (VIU Fecest ; 
). o evento, contará com uma ; 
vasta programação durante a 
sua realização; dentre cies 
estão incluídos desfiles das 
equiiies que i>artinparão da 
grande feira; ainda entrada ; 
exclusiva das bandeiras do 
Brasil, Maranhão e Imperatriz. 
Haverá execução dos hinos; 
Nacional e o próprio hino da 
escola Santa Teresinha; após, 
haverá um momento de 
oração; em seguida dará-se 
inicio a abertura oficial do 
evento com a irmã Janice. 
Além dessas atrações todas, 
estão também incluídos 
musical com a banda " 
Aquarela do Brasildança e 
baüet com a aluna Irielle da 7* 
série; u ma vasta} m igramação 
estará acontecéndo durante; 
todo o dia de hoje; e I rás c omo; 
objetivo maior, uma melhor 

participação dos alunos e 
também da comunidade em ; 
geral que tem interesse em 
melhor participar do 
desenvolvimento estudantil dos 
nossos jovens e das nossas 
crianças. Mas, a feira não fica só 
por ai não; terá também; 
Aeróbica dinâmica e ginástica 
rítipica, 

Lara haver uma melhor ; 
apreciação dos trabalhos que 
serão desenvolvidos na VIli 
Fecesf os participantes do 
evento poderão visitar os stands ; 
que estarão era ex}K)siçào. 

As 11:30h, está programado 
o intervalo para o almoço. Às 
13:30h, haverá a reabertura das 
atividades com as seguintes 
apresentações: Um grupo de 
teatro da escola, estará 
apresentando uma encenação 
que Irás como tema; " Brasil 
Independente'*, 

O teatro infanl 11 apresentará 
uma peça de Montello lobato 

com a participação dos alui 
da 5a série. E não ixxlena f* 
de fora as obras de auto; 
maranhenses, pois ahn 
devidamente caracterizados 
8" serie, estarão interpretai 
suas obras. O grupo de dai 
da ac ademia Dança e ( 
lambem estará apresentai 
o seu trabalho. 

Após tudo isso, a VIII Fé 
estará fazendo ; 
encerramento, exatamenl' 
17:00b- espera-se alcançar 
bom resultado e todos cí 
convidados à laze r parle dc 
grandioso evento, c 
finalidade e trazer paranck 
de Imperatriz, uma mel 
imagem.A escola s;; 
Teresinha fica localizada í 
Coronel Manoel Bandc 
Centro.O horário estia: 
fiara. berlura da feira, é! 

às 8:00 L'»ras da manha, e 
como titulo; "O home 
ser viço da ciência e do n iui 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721 6222 

ESCOLARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano 
Milhomem, 451 - Centro 

Próx. Bernardo Sayâo 
Impera triz-Maranhâo 

O 

:s- 

é no Ccipilcil 

lana 
Ni;-:. 

Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação; Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

E no BIC 

É na TV Capital 

☆ ☆ ☆ 

Gincana 

Neste domingo o 

Escola Costa e Silva 

responde sobre 

Queimadas e Colégio 

Leôncio Pires Dourado 

sobre o Trânsito de 

☆ ☆☆ 

Pra quem 

/ocê tira Cultural 

„  e 

☆ ☆☆ 

Show de 

Calouros 

mperatriz 

APRESENTA1 

FRANCISCO A 

ODÃÍ >E ALEKfA 

O RAÍO^X do IVIUNdo do CRÍIVIE COIVIANdAdo 

pelo JornaIísta 

     ——  =1 

m 
1 

U 

De 2a segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PARA-QUE OISTAS Elll 98 VãmOS dST 

AP valor a nossa gente 
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Discurso do prefeito Udon Marques na abertura da solenidade 

de recepção as novos servidores públicos do município 

i w \ t- 11 nn 'i r\no»>nl'» M 11 ^ n .. J „     í ^ • •« «• . .. . por uma bússula. Da mesma 
forma, nas águas e nas ondas 
da administração pública, às 

realização do concurso. Sou 
da opinião de que os 
•concursos públicos, sejam 

* 

m 
m* 

m 
P 
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Udon Marques, se dirige a servidores com gratidão 

Senhoras e Senhores: 
E com um sentimento de 

satisfação e com um dever de 
gratidão que reconheço o 
esforço de uns e a expectativa 
de outros para se fazerem 

atribulações do dia a dia de 
seus afazeres igualmente se 
dispuseram a partilhar 
conosco um pouco de seus 
conhecimentos, sensibilidade 
e crença em uma Imperatriz 

"A Constituição é o nosso 

norte. Suas linhas orientam para 

o acerto, suas entrelinhas 

alertam pata o preço do erro, o 

peso da Lei." 

presentes a esta, eu diria, 
festa oficial de instalação da 
legalidade e da confirmação 
da democracia no acesso ao 
servidor público do 
município de Imperatriz. 

Portanto, ó assim, 
satisfeito e agradecido, que 
desejo saudar o Sr. Secretário 
de Estado da Administração, 
Luciano Moreira; a Sra. Juíza 
Ilka Esdras Silva Araújo, e ao 
Procurador-Geral de Justiça 
(e, a partir da próxima 
semana, o mais novo 
desembargador do 
Maranhão) Jamil de Miranda 
Gedeaon Neto. Além de nos 
honrarem com sua presença, 
todos eles estarão nos 
enriquecendo com suas 
palestras, ao lado dos 
também palestrantes e meus 
secretários Edmilson 
Sanches e Josué Moura 
Ferreira, que, não bastassem 
suas atribuições e 

melhor a cada dia. 
Além de ilustres 

expositores desta noite, 
igualmente saúdo o meu vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto, o 
presidente da Câmara, Valmir 
Izídio, os demais. Srs. 
Vereadores, o corpo de 
autoridades e todos os 
convidados cuja relação de 
nomes é tão extensa quanto 
o meu sentimento de gratidão 
por tê-los a todos aqui. 

Com carinho, dirijo-me 
também aos futuros novos 
servidores, aos quais estendo 
meus cumprimentos pela 
aprovação e classificação no 
concurso e minha sincera 
manifestação de alegria por 
poder começar a contar com 
vocês no quotidiano do 
serviço público municipal. 

Minhas Senhoras e meus 
Senhores: 

Quando um navegador 
está em allo-mar. ele guia-se 

"Neste primeiro ano de minha 

administração, convivi com o 

dilema representado pela minha 

consciência de prefeito em conflito 

com meus sentimentos de pessoa." 

vezes igualmente perigosas, 
também devemos ter o nosso 
instrumento, que nos aponte 
o melhor, o mais seguro 
rumo. Esse instrumento é a 
Consiluiçao, o documento 
maior, a receita mais correta 
para quem queira encontrar 
os medicamentos para os 
males que às vezes infestam 
e infeccionam a gestão da 
coisa pública. 

A Constituição é o nosso 
norte. Suas linhas orientam 
para o acerto, suas 
entrelinhas alertam para o 
preço do erro, o peso da Lei. 
Nos municípios, cabe ao 
Prefeito o dever oficial e o 
exemplo de cumprir a 
Constituição. 

Neste primeiro ano de 
minha administração, convivi 
com o dilema representado 
pela minha consciência de 
prefeito em conflito com 
meus sentimentos de pessoa. 
Nessa briga entre a pesSoa 
institucional e o animal 
moral, entre o sentimento do 
dever e a imposição do poder, 
não tive outra alternativa e, 
digo-o com emoção, fui 
forçado a sacrificar o clamor 
do meu coração e obriguei- 
me a caminhar na direção da 
verdade da Lei. Minha 
vontade não era outra senão 
a de atender e servir a lodo o 
conjunto dos funcionários 
que, antes do cumprimtenlo 
do imperativo legal, vinham 
servindo aos cidadãos deste 
município. 

Entretanto, já o disseram 
muito bem, a lei tem de ser 
cumprida não porque seja 

eles para suprir necessidades 
em órgãos governamentais 
ou na iniciativa privada, os 
concursos livres e 

"democráticos, repito, são 
alavancadores de qualidade, 
sobretudo na administração 
pública municipal, estadual e 
federal. O concurso causa 
apadrinhamento, do 
nepotismo. Ele faz a 
diferença entre o caso que é 
s o r r a t e i r d a m e n t e 
interesseiro e a causa que é 
transparente interessada. 

Senhora e Senhores: 
Minha administração tem 

que estabelecer um novo 
paradigma, que faça as vezes 
de um marco de mudança. 
Io dos sabem que tudo muda 
no mundo. E Imperatriz está 
no mundo. 

Liderar este processo de 
transformação não é rápido 
nem fácil. É doloroso, é 
demorado, é desgaslante. 
Mas alguém tinha de 
começar. Eu, pessoalmente, 
já podia antever o que me 
esperava. O breve período de 
interventoria foi suficiente 
para sentir o tamanho das 
dificuldades. Mas é com o 
tamanho das dificuldades que 
se mede a grandeza dos 
homensa. 

Novos servidores de 

Imperatriz: 
Eu lenho dito e repetido, 

sem me cansar, que não 
estou fazendo um governo 
para mim, mas para depois de 
mim. O homem que se utiliza 
de uma prerrogativa do povo 
para fazer exercícios de 
vaidade ou satisfazer suas 

"1 Jderar esse processo de 

transformação não c rápido nem 

fáciL É doloroso, é demorado, é 

desgastante. Mas alguém tinha dc 

começar. Eu. pessoalmente, já podia 

antever o que me esperava". 

justa ou injusta, boa ou ruim. 
A lei é substantiva, e não 
adjetiva. Agradando ou 
desagradando, a lei tem de 
ser cumprida porque... é lei. 
E ponto final. 

Desse modo. autorizei a 

próprias necessidades nao e 
um ser, um ente público de 
coração: é um insano, um 
demente privado de 
recuperação. Administração 
rica é a administração que 
fica... mesmo quando já se 

passou. E isso sé consegue 
pela participação popular, 
pela mobilização 
comunitária, pela parceria 
institucional. Porque 
desenvolvimento, só com 
envolvimento. 

Assim iniciamos neste 
nosso primeiro ano. Ao lado 
de ações de manutenção, 
coexiste a determinação de 
transformações. Ou seja. não 
esquecemos uma operação 
tapa-buracos, uma limpeza de 
ruas; porém, insistimos em 
trabalhar a parte material da 
população, o que defini como 
"preparar o caminho para 
nele as sementes 
transitarem". 

Essa é, para mim, a grande 
obra de uni governante: 
estimular a motivação das 
pessoas para ajudarem a 
construir todas as demais 
obras. Consegui, em poucos 
meses, ressuscitar ou ampliar 
a crença de muitos cidadãos 
nas instituições, nos serviços 
e nos getòres públicos.- 

tenho dito: "Faço com quem 
faz". Incrementei o setor 
cultural, contribuindo para a 
realização e divulgação de 
produtos, serviços e eventos 
musicais, literários, 
folclóricos, de 
aperfeiçoamento profissional 
e artístico-culturais em geral. 
Nessa área devo registrar a 
contribuição do produtor 
cultural Sr. Luiz Brasília. 
Entre tantas coisas mais. no 
âmbito do interesse do 
servidor público municipal, 
além da realiázação do 
concurso público, determinei 
a elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários, o 
estabelecimento de jornada 
de trabalho única e fixei 
remuneração mínima 20% 
acima do salário mínimo 
nacional, que é paga 
religiosamente antes do 
prazo legal e, até mesmo, 
antes do final do mês. 

Esses são exemplos do 
que é possível fazer com boa 
vontade, trabalho e controle, 

"Entretanto, já o disseram muito 

bem. a lei tem de ser cumprida não 

porque seja justa ou injusta, boa c , 

ruim. A lei é substantiva, e não 

adjetiva". 

Trouxe para perto, ou melhor 
para dentro da Prefeitura 
dezenas e dezenas de outras 
instituições públicas, de 
o r g a n i z a ç õ e s 
sociocom unitárias, de 
empresas privadas, de 
pessoas particulares, como, 
por exemplo, a Câmara de 
Vereadores (que está fazendo 
um trabalho moral e 
produtivamente elogiável): o 

Poder Judiciário, a 
Promoloria Pública, as forças 
do Exército (aqui 
representado pelo nosso 50 
BIS),a desenvolvermos 
programas, como o "Cidade 
Limpa", o "Sábado Cidadão", 
que impactam direta e 
positivamente a vida 
doméstica e extra-residencial 
de significativa parte da 
nossa população. Reimplantei 
a Guarda-Mrim, tirando de 
um futuro incerto centenas 
de crianças. Procuro 
humanizar os equipamentos e 
espaços públicos como o 
projeto "Praça Viva". Briguei 
e implementei a 
escolarização da merenda 
nos nossos estabelecimentos 
de ensino; o dinheiro é 
administrado pela diretora, 
que mais de perto sabe a 
necessidade de seus alunos e 
presta consta regular e 
honestamente. A merenda 
escolar, por sua vez, é 
administrada pela 
comunidade. Como sempre1 

em benefício do servido 
público. Essas coisas a gente 
resolve em casa. Mas é ne 
âmbito externo á Prefeilur: 
quê se encontra a nossa razã( 
de ser de servir. E na cidade 
que estão os problemas, a1 

necessidades, as carências. I 
esses, eu admito, são muito 
muito maiores que eu. Muite 
maiores que eu e meu 
secretários e assessore 

diretos. Talvez sejam n, he 
do que todos nós juntos. Maí 
isso nós só vamos sabei 
quando vocês estiverem lad( 
a lado comigo nesses 
trabalho diulurno em favor ch 
cidade e de seus cidadãos. 

Por isso é que convoct 
todos para, juntamentt 
comigo e com os demais 
Poderes Públicos desta 
cidade, participarmos deste 
momento de ruptura, dc 
mudança, sobretudo dc 
crescimento econômico e dc 
elevação cultural, moral e 
espiritual. 

Eu agradeço a todos e, 
comovido, reconheço que, 
com suas presenças aqui, os 
Senhores e as Senhoras, os 
convidados, indistintamente, 
me proporcionaram um dos 
melhores momentos de 
minha carreira pública. 

A < novos servidores de 
Impei t.triz, sejam bem- 
vindos. 

Obrigado. Muito 
obrigado. 

Lme 

/I • 

Jornal Capital 721 

2506 
0 Seu líder Diário 



JORNAL CAPITAL 
Sábado, 08 de novembro de 1997 □ cidade □ 1 -11 

Servidor x Cooperatívismo 

por João Calado 
Advogado, especialista em 

direitos públicos e 
trabalhistas 

Recentemente, passei a ouvir 
sobre a pretensão de funcionários 
municipais não estáveis reunir-se 
em cooperativa, sob a orientação 
de setores do governo municipa], 
no sentido de, mediante contrato 
com a administração local, não 
jKrderem o seu "pão-de-cada-dia". 

Não se concebe, diante da tão 
propalada e. esperada 
MUDANÇA, haja setores de 
órgãos públicos locais, que, sem 
nenhuma fundamentação, tentam 
plantar sonhos inatingíveis 
naqueles que, com o seu V()!(). 
deiK)SÍtaram toda a confiança e 
esperança de dias melhores, no 
goveimo que ai se instalou. 

Infelizmente existe a 
impossibilidade de absorver a 
mão-de-obra que dispõe a 
Prefeitura Municipal, a partir de 
(K) de outubro de 198'.), e que de 
qualquer forma não prestou 
concurso ou não foi aprovado. 
Contrariamente, aqueles que 
passaram a exercer a função 
pública desde o dia Oi) de outubro 
de 198o continuadamente pelo 
menos por 5 anos, por força do 
disposto no arl. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Tr Vitórias da Constituição 
PeuLral. são considerados 
estáveis no serviço público. 

A vista disso, passei a 
pesquisar sobre o assunto. 

O Doutor Jorge Luiz Souto 
Maior-Juiz Presidente de JÇI do 
TR T da 15a Região em seu 
"TRABALHO POR 
INTERMKDK) DE 
COOPERATIVAS", Publicado na 
ST n" 81. i)ág. 24. faz as seguintes 
assertivas: 

"Com efeito, já st1 tem notícias 
de que vários segmentos 
empresariais estão montando 
cooperativas, com a utilização de 
"laranjas" (])ess<>as que se infiltram 
entre os trabalhadores para 
difundir idéias de inleressí dov 
(ii lun gad( )n s), ] iam ac mi-a ti ir- u > 
c; Bas atividades. 

Após a formação dessas 
"coopenilivas". que sob o aspecto 
ideológico equiparam-se aos 
"bii ig( )s"( Ias < -ntidac k 'S esj x )r tivas, 
aos empregados e apresentada a 
"opção" (como ocorria com o 
Eundo de Garantia) de se 
associarem ã cooperativa, 
recebendo um salário de 2X, ou, 
não se associando, serem 
contratados, como empregados 
regick)s ] xJas leis trabalhistas, 11 ias 
recebendo 1/2X. 

Uma cooperativa, como o 
próprio nome diz, e a união de 
esforços de forma coordenada, 
visando a atingir um determinado 
fim. Opressu] xisto desse instituto, 
portanto, é ausência de 
subordinação entre seus 
membros, muito embora cada um 
não faça exatamente aquilo que 
deseja. As atividades, 
evidentemente, são direcionadas 
por uma diretoria, mas sem a 
subordinação característica da 
relação de emprego. 

Em umaaxjperativa típica, os 
associados visualizam um objetivo, 
que é çomum a todos, e trabalham 
em favor desse escopo e, porisso. 
não são empregados da entidade. 
São, ist< > sim. ()S (k m* )sdon( gocii >. 

No entanto, quando essa 
entidade é utilizada para 
colocar mão-de-obra à 
disposição de empresas, em 
substituição à classe de 
empregados, surge o 
problema, pois desiialura-se o 
instituto, transformando o 
Direito do Trabalho em direiio 
renuncinvel, o que imiahtU/a 
a soa íiplicaliilidade 

Conclui, dizendo 

Se as regras trabalhistas estão 
vigentes e como seus fundamentos 
são. inegavelmente, atuais - iielo 
menos em nossa realidade -. não 
há como visualizar a j xissibilidade 
de um infeliz e isolado parágrafo 
de um artigo delei jogai* por terra 
todos os direitos que, frist^se, têm 
skk) conquistailos ã custa de muita 
luta e conscientização de cunho 
social. Isso não se justifica nem 
mesmo sob a óptica do aumento 
da produtividade, sob pena de 
repetirmos, analogicamente, a 
máxima fascista da troca do céu 
pela manteiga, no caso, da justiça 
social v da dignidade humana]xJa 
eficiência do caj filai." 

Mas o que vem a ser 
COOPERATIVA 

O art. 4" da Ixfi n" 5.764/71 
define, claramente, seu* a 
cooperativa uma "sociedade de 
pessoas, com forma e natureza 
jurídica] iro] irias, de natureza civil, 
não sujeitaã falência, constituídas 
para prestar serviços aos 
associados", ou em regime de 
reciprocidade. 

Como o resultado da affectio 
societatis está em função do 
intui tu personne. a cooperativa 
gira em torno das pessoas que a 
compõem. Daí ser dupla a 
participação do cooperado: como 
associado e como usuário dos 
serviços da sociedade, como 
observa DIVA BENEVIDES 
TINIU) (in Economia e 
Cooperatívismo. Editora Saraiva. 
1977, pág. 21). De acordo com o 
art. li) da Lei n" 5.764/71, as 
cooperativas classificam-se 
cx informe oobjeU i ou ] xfia natureza 
das atividades desenvolvidas por 
elas ( hi i x )r seus associadt )S. Assim, 
na esteira do então Décivlo n" 
22.2! >9/! >2, que teve sua vigência 
até 19! »9. podemos classificar em 
quatro os tipos básicos de 
c<x)|)erati\'as^ 

for i iccer aos ass( xiados melh( )r( s 
1 ireços, artigo; que visa a fi ir: que 
visa a: que visaa fornecer aos as 
n gas. abastecii uc-nlode íigua ] )ai"i 
utilização doméstica, industrial ou 
igruola. disfribiticao d< i-ncrgia 

< Iflrioa, etc. 
S(gundoo Doutor Iai iztarlos 

Cândido Martins Sotero da Silva, 
Juiz do Trabalho do TRT da 15 ' 
Região; 

"A bem da verdade, a Dn n" 
8.949/94, acrescentando o 
parágrafo único ao art. 442 da 
CLT, não trouxe uma completa 
novidade, porquanto o art. 90 da 
Dfi n0 5.764/71 já preconizava 
que: 

"Qualquer que seja o tipo 
de cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela 
e seus associados." 

Como se vê, a novidade ficou 
por conta do acréscimo 
introduzido pela recente lei, no 
sentido da inexistência do vínculo 
em] )regatíci< > entre < )S assi iciat k is 
da cooperativa e seus tomadores 
de serviços. 

Vejamos alguns 
dispositivos pertinentes: 

Art. 9" da CLT: "Serão nulos 
de ] )leno direito os aú )S ] iralicad* )S 
com objetivo de desvirtuar, 
ini] xxlirou fraudar a íq ilicação (k is 
jireceitos contidos na presente 
Consolidação". 

y\rt. 444 da Cl .1': "Asrelações 
contratuais de trabalho podem 
ser objeto de livre esti] «ilação das 
parles interessadas em tudo 
quanto não contravenha ãs 
disposições de ""proteção ao 
l rabalhi), aos c( )ntral (>s colei ivos 
que lhes sejam aplicáveis e as 
decisões das autoridades 
compelenles". 

Arl. 151 do c Tt : "O juiz 
aprec iani úvremenle a prova, 
alêndendo aos fàtos e 
circunsláncias cõnstaules dos 
autos, ainda gue não alegados 
"«•Ias parlei; mas deverá indicar. 

na sentença, os motivos que lhe 
formaram o convencimento". 

Arl. 102 do Código Civil: 
"Haverá simulação nos atos 
jurídicos em geral: 

I-... 
II - quando contiverem 

declaração, confissão, condição ou 
cláusula não verdadeira;'". 

Art. 120 do Código Civil: 
"Re] nita-se verificada, quanto aos 
efeitos jurídicos, a condição cujo 
implemento for maliciosamente 
obstado pela parte a quem 
desfavorecer. Considera-se, ao 
c< mtrário, não verificada a condiçát • 
maliciosamente levada a efeito ] xn* 
aquele a quem aproveita o seu 
implemento". 

Cooperativa e o Parágrafo 
Único do ART. 442 DA CLT. 

A jurisprudência dos nossos 
Tribunais, de forma mansa e 
pacifica, repudiou a "mercadoria 
de mã(HkM)bra", o tão conhecido 
merchandising. 

EVARISTO DE MORAES 
FILHO nos conta um fato por 
demais importante, ocorrido 
depois da vitória da Revolução 
Francesa, em 1849, quando se 
deu a edição de um decreto que 
abolia o merchandising, 
estatuindo em seu artigo T o 
seguinte: "Considerando que a 
exploração dos operários pelos 
subemi ireiteiros operários, ditos 
marchandeurs, ê essencialmente 
injusta, vexatória e contraria o 
princípio da fraternidade, o 
Governo Provisório decreta; a 
exploração dos operários pelos 
subeni] ireifi fin )S < >u n larchandage 
é abolida" (A Subempreitada no 
Direito do Trabalho, in Direito do 
Trabalho - Páginas de História e 
Outros Ensaios, LTr Editora, 
1982). 

Do mesmo modo, e 
excepcionalmente, têm admitido 
os 1 ribunais o chan uuk) "t nibíilho 
tem]x)ràrio" nos lennos do então 
I enunciado 256, revisado |x'lo !>! 51 
doC/IKL 

Agora, frente ao que disiiõe o 
parágrafo único do art. 442 da 
CLP. vários questionamentos hão 
dc ser leitos: 

Como sera constituído o caj filai 
soi ial dessa falada e decantada 
cooperativa, "varinha mágica" 
para a solução de todos os 
problemas entre o capital e o 
trabalho na atualidade? 

Como sobreviverá 
economicamente referida 
cooperativa? 

Como se dará o funcionamento 
de uma cooperativa sem a 
t -xistênciadc víncuk) ei npregatíck) 
entre seus membros ou entre 
estes e os tomadores de serviços 
daquela? 

Será que o resultado da força 
de IrabalD > ] «estada ] x )r um s('k'Í< ) 
cooperado será apro|)riado jx-la 
cooperativa como recurso 
financeiro | «ira sua sobrevivência? 

N ã( > havi -ria, na ('sj xxne, sérii )s 
riscos para o cooperado, na 
medida em que ficaria totalmente 
desprotegido dos mais 
elementares direitos do 
trabalhador e, mormente, do 
trabalhador rural, no que tange ãs 
condições ambientais de 
segurança e higiene do trabalho, 
recentemente obtidos e com 
grandes sacrifícios, inclusive 
objeto de vários Precedentes 
Normativos dos Tribunais 
Regionais e do E. Tribunal 
Superior do Trabalho? 

Enfim, o chamado 
"coojxTado" não desempenharia 
um trabalho idêntico a outros 
empregados, em conlrapartida. 
si'in | )oder contar ci mi a carteira 
de Irábalho assinada, ferias. 
PGIS. 1!5"salario, DAR.etc ? 

Diante desse quadro, só nos 
resla examinar a figura da 
eooperativa sob a óptica da 
realidade (situação tática) e sob a 
óptica do lipo legal A hipótese 

legal contida no parágrafo único 
do art. 442 da CLT, 
inegavelmente, quero crer, 
pressupõe a existência de uma 
verdadeira Sociedade 
C(X)j)erativa, nos termos da Lei n0 

5.764/71. Pressupõe, também, 
sob todos os aspectos, a 
existência de verdadeiros 
associados e, ixir fim, que o objeto 
dessa cooperativa seja lícito. 

Diante do exame dessa 
relação jurídica (verdadeira 
cooperativa + verdadeiros 
associados + objeto lícito), deve- 
se ixTquirir ainda sobre a ausência 
dos pressuixislos da relação de 
emprego.Poderá, sem dúvida 
alguma, ser formada uma 
cooperativa, a pretexto de 
proteger interesses do trabalho e 
do trabalhador mais humilde, 
obtendo como resultado de sua 
atividade frutos advindos 
exclusivamente de uma mão-de- 
obra do seu axiperado, que terá 
perante a coletividade e o direito 
um status de sócio. Ou seja, a 
coo|XTaliva agirá sob o manto da 
legalidade, explorando a força de 
trabalho alheio. 

Ora, tratar-se-ia de um 
1 irocesso falaz e duvidoso ] xmsar 
que uma entidade que fomente o 
mercado de trabalho diante 
dessas regras tão |)erversas, ainda 
mais uma cooperativa, estaria 
validamente desemixmhando o 
papel social que lhe foi destinado. 

Com efeito, conforme 
claramente define o art. 4U da Ixfi 
n" 5.764/71, a finalidade da 
coi >] ««ativa e | irestar serviços aos 
associados ou em regime de 
reciprocidade. Visa ao bem 
comum dos sócios cooperados. 
Nesse passo, a cooperativa que 
deixar, por qualquer razão, de 
cumprir essa finalidade, 
sini] fiesment e ar reginientan< k h )s 
para prestação de serviços a 
terceiros, numa nítida locação da 
mão-de-obra como se 
mercadorias ou bens de serviços 
fossem. divorcia-se 
flagrantemente da sua própria 
razão de existir. Haveria,aí uma 
verdadeira intermediação ilícita de 
mão-de-obra entre a cooperativa 
e o tomador de serviço, 
afrontando o arl. 90 da Dfi n0 

5.764/71, como também o 
1 «irágrafi) único do art. 442, o art. 
9" e arl. 444, todos da CLT" 

De acordo com o art 6g da 
Lei n2 5.764/71, as 
sociedades cooperativas se 
classificam em: 

"I- singulares, as constituídas 
l«fio número mínimo de 20 (vinte) 
pessoas físicas, sendo 
excepcionalmente permitida a 
admissão de pessoas jurídicas que 
tenham |«)r objeto as mesmas ou 
correlatas atividades econômicas 
das pessoas físicas ou, ainda, 
aquelas sem fins lucrativos; 

II - cixjperalivas centrais ou 
federações de cooperativas, as 
constituídas de. no mínimo, !5 
(três) singulares, podendo, 
excepcionalmente, admitir 
associados individuais; 

HI - confederações de 
coojxn-ativas, as constituídas, jxfio 
menos, de!) (três) federações de 
cooperativas centrais, da mesma 
ou de diferentes modalidades." 

Outrossim, diz o art. 7Ü: "As 
cooperativas singulares se 
caracterizam ] xfia | irestaçãi > direta 
de serviços áos associados". 

Portanto, mencionando o arl. 
4° que as cooperativas são 
"ci instituídas ] «ira ] irestar serviçc is 
aiis assixfiadiis". bem comii o íirt. 
7". qm • "as ei x ij x «ativíis singulari s 
se caracterizam pela prestação 
direla de serviços aos 
assixfiados', é e\idente que ela 
não se presta pata a 
intermediação da mão-de - 
obra. 

Se e verdade que a 
Gonstiluição Federal incentiva o 

ci x ijxTat ivismi i quando afinna ni i 
art. 3°, I, que constitui objeto 
fundamental da República 
construir uma sociedade livre,; 
justa e solidária e estabelece no 
art. 174, § 29, que "alei apoiará e 
estimulará o cooperatívismo e 
outras formas de assixfiativismo", 
também ê verdade que não 
derrogou a Dfi n9 5.764/71, que 
foi recepcionada in totum. 

Intermediação de mão-de- 
obra. 

Como vimos, o cixiperativismo 
não visa à excelência das 
empresas, mas à reunião 
voluntária de pessoas, que juntam 
seus esforços e suas economias, 
para a concretização de um 
objetivo comum - objetivo delas e 
não de nenhuma empresa. 

Outrossim, não pode a 
cooperativa ser utilizada para 
substituição da mão-de-obra 
interna das empresas. 

O merchandising sempre foi 
coibido no sistema jurídico 
trabalhista, consoante inúmeros 
julgados da Justiça do Trabalho e, 
inclusive, do Tribunal Federal de 
Recursos, como se lê em voto do 
Ministro EVANDRO GUEIROS 
LEITE: "Ora, não vejo qualquer 
sentido cooperativista no 
exercício de atividades isoladas e 
diversificadas, que recebem 
contra] irestação do beneficiário e 
proporcionam vantagem 
1 lecuniária à sociedade. Não será 
possível caracterizar-se, 
tampouco, o cooperativismo, em 
face da existência de um terceiro 
beneficiário das atividades da 
sociedade, no caso do IBC, que 
dela não faz parte." 

Conclui-se: 
"Contra os sistemas de 

merchandising ou leasing já se 
tem manifestado a OIT, em alerta 
contra a quebra do equilíbrio 
dessas relações, seriamente 
ameaçado ] xfio açambarcamento 
do mercado de trabalho pelas 
s< xfiedai les di i ti] ioCoo] xrativa i le 
'Trabalho de Profissionais 
Esjxxfializados" (Revista LTr, vol. 
45. n" I. janeiro/8 l.págs. 41/43- 
grifos do original) . 

Cita-se, ainda, 
exemplificando: 

"A Cooperativa, na sua 
essência, visa á ajuda mútua dos 
associados, e não de terceiro. 
Fornecer mão-de-obra sob o 
manto de cooperativa de 
trabalhadores é burla à lei 
trabalhista" (R.O. n0 1.523/87,- 
TRT da 15a R., Rei. Juiz JOSE 
PEDRO DE CAMARGO R. DE 
SOUZA, in "Jurisprudência 
Brasileira Trabalhista" n9 29, Ed. 
Juruá, 1990, págs. 159/160). 

"Inadequada intermediação na 
contratação de trabalho entre 
cooperatívâdo e destinatário da 
prestação, a pretexto de locação 
de serviços, em aberta infração à 
ordem jurídica. Reconhecimento 
da relação de emprego entre o 
prestador e o beneficiário do 
serviço, assegurada a sua eficácia 
legal" CrRT49 R- RO 2.035/80- 
Ac. TT-10.11.80, Rei. Juiz ERMES 
PEDRO PEDRASSAN1, in LTr 45. 
n95,601). 

"Imprópria a denominação de 
cooiièrativa na contratação de 
trabalho entre associados e 
beneficiário dos serviços, 
configurando evidente fraude aos 
direitos das reclamantes, por 
afastá-las da proteção do 
ordenamento jurídico trabalhista. 
Reconhecimento de vínculo 
em] iregatíck i entre cixi] ««"ativados 
e tomador dos serviços" (TRT 4* 
R - RO 7.789/83 - Ac. 4:, T - 
08.05.84, Rei. Juiz PETRÒNIO 
ROCHA VOU NO. in LTr 49-7/ 
839/840) 

Como se vê, intermediação 
de mão-de-obra sempre foi 
condenada, tendo o C. TST 
exarado a Súmula 256, cm 
1986, com o seguinte teor: 

"Salvo os casos de trabalho 
temporário e de serviço de 
vigilância previstos nas Leis nQs 
6.019/74 e 7.102/83, é ilegal a 
contratação de trabalhadores por 
empresa interposta, formando-se 
o vínculo empregatício 
diretamente com o tomador de 
serviços." 

Aliás, em 21 de fevereiro de 
1990, o Ministério do Trabalho 
baixou a Instrução Normativa n9 7, 
aprovando instruções a serem 
observadas jxfia fiscalização junto 
às empresas de prestação de 
serviços a terceiros. 

No item 1 do inciso I, conceitua 
tais empresas: "Considera-se 
empresa de prestação de serviços 
a terceiros a iiessoa jurídica de 
direito privado, de natureza 
comercial, legalmente constituída, 
que se destina a realizar 
determinado e especifico serviço 
a outra empresa fora do âmbito das 
atividades essenciais e normais 
para que st; constituiu esta última". 

Como se vê, dessa 
conceituação ficaram 
excluídas as cooperativas. 

A Súmula 256 foi revisada em 
1993, quando emitida a de n9 331: 

"I - A contratação de 
trabalhadores por empresa 
interpostaé ilegal, formando-se o 
vínculo diretamente com o 
tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temixirário (Lei 
6.019/74). 

II - A contratação irregular de 
trabalhador, através de empresa 
interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da 
Administração Pública Direta, 
Indiretaou Fundacional (art 37, II, 
da Constituição da República). 

III - Não forma vínculo de 
emprego com o tomador a 
contratação de serviços de 
vigilância (Dfi n9 7.102/83), de 
conservação e lim]ieza, bem cx imo 
a de serviços especializados 
ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a 
liessoalidade e a subordinação 
direta. 

IV - O inadimplemento das 
obrigações trabalhistas, por 
parti? do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços quanto 
àquelas obrigações, desde que 
este tenha participado da 
relação processual e conste 
também do título executivo 
judicial." 

Desta forma, mesmo com o 
abrandamento da posição 
jurisprudência! do ColendoTST, 
apenas é cabível a 
intermediação quando se tratar 
de serviços especializados, 
ligados somente à atividade- 
meio e desde que inexistente a 
liessoalidade e a subordinação 
direta, garantida a 
resixinsabilidade subsidiária do 
tomador de serviços no caso de 
inadimplemento. 

Fosse possível a 
intermediação de serviços por 
meio de cooperativa de 
trabalho, é evidente que tais 
parâmetros deveriam ser 
observados. 

Conclusões. 
Do exposto, podem ser tiradas 

as siguintes conclusões: 
Ia) De acordo com a Lei n0 

5.764/71, as cooperativas de 
trabalho não podem atuar como 
intermediadoras de mãnde-obra, 
sendo inócuo o | larágraío único (ki 
art. 442 da CLT. 

2a) A intermediação dc mãode- 
obra, conforme Súmula 331 do C. 
TST, somente é possível quando 
se tratar de serviços 
esjxrializados ligados áalividaiK 
meio e desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação, 
garantida a responsabilidade 
sulisidiáriai k i lon laik ir de si tvíci is 
no caso de inadimplemento da 
empresa inteqiosta. 
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PC apura crime de taxista 

Polícia quer saber quem tinha interesse na morte de Paulo 

Desde do momento que a 
Polícia Civil tomou 
conhecimento do assassinato 
do taxista Antonio Paulo da 
Silva, maranhense, 32 anos de 
idade, solteiro, que residia na 
rua Paraiba - entre Monte 
Castelo eTamandaré deu início 
a uma série de investigações. 

Trabalhando em cima de 
duas versões, a Polícia acredita 
que a morte do taxista tenha 
sido premeditada, assim como 
aconteceu com Vicente França 
e Raimundo Fernandes, este 
último, morto final do mês de 
agosto jtor elementos ainda não 
identificados. 

O perito Mário Aniorim. 
esteve no local meia hora 
depois do assassinato. Segundo 
ele, iloucas pistas, ou quase 
nada foi encontrado no local. O 
corpo ílo taxista foi encontrado 
caído entre os bancos do 
veículo. 

De acordo com testemnhas, 
Antonio Paulo da Silva, passou 
pelo povoado do Bananal em 
direção ao Túnel. No interior 
do veículo os dois elementos 
que ceifaram a vida de Antonio 
Paulo. 

De acordo as primeiras 
investigações antes de ser 
morto, o taxista travou uma luta 
corporal com os elementos, que 
o agarraram e a queima roupa 
acertaram um tiro de pistola 
7,63 na parte frontal da cabeça 
de Paulo. 

O veículo "macabro" 

Dr. Lu cia no Abreu, 
Santana (taxis) placas HOO 
4386 - Imperatriz de 
propriedade do taxista Vicente 
França, assassinado em 23 de 
setembro pelo menor J.M.J., de 
17 anos de idade, foi devolvido 
na tarde de quinta-feira para a 
família. 

Crime de vingança 
A morte do taxista Antonio 

Paulo da Silva ainda continua 
sendo um mistério para a 
Polícia Civil. 

O taxistas a cerca de seis 
meses foi atacado por dois 
passageiros desconhecidos que 
estavam sendo conduzidos para 
o bairro Cafeteira. 

A tentativa de homicídio 

acionou toda a equipe para elucidar o assassinato 
ocorreu as proximidades cia 
distribuidora de bebidas Coca- 
Cola. Na época os assaltantes 
lhe deram vários tiros, e ainda 
tentaram levar o veículo, só não 
conseguiram devido o mesmo 
está com problema de partida. 
Socorrido por populares ele foi 
levado para uma clínica onde 
vinha se recuperando. Outra 
versão que chegou a 
reportagem na tarde de ontem 
dava conta de que Antonio 
Paulo teria se envolvido com 
uma mulher casada e vinha 
sendo perseguido pelo marido 
da amante. O fato deverá ser 
levado ao conhecimento da 
Polícia Civil e poderá ajudar nas 

investigações. 
Falha na fiscalização 
O taxista Joca, presidente da 

classe, disse em'entrevista a 
imprensa na manhã de ontem 
que o sistema de fiscalização 
nas barreiras vem mostrando 
falhas. O presidente dos 
taxistas de Imperatriz 
acrescentou ainda que se 
ouvesse uma fiscalização mais 
rígida o crime não teria 
ocorrido, pois os elementos 
passaram pela barreira dentro 
do veículo. A reportagem 
tentou ouvir o comandante 
interino da PM Major 
Francisco Melo mas o mesmo 
não foi localizado. 

Merendeiro mata braçal a facadas 

Uma discursão dentro de um bar acabou em morte no bairro São José 

Mais um crime brutal 
ocorreu na periferia de 
Imperatriz. Conforme o que 
foi apurado pela reportagem 
junto a Polícia Civil- Delegacia 
do Primeiro Distrito Policial, 
através do delegado Renê 
Almeida, o elemento 
conhecido apenas pelo 
prenome de Batista, vulgo 
Merendeiro, desferiu uma 
facada certeira no jovem 
Francimar da Cruz Barros, 23 
anos de idade. 

Conforme as primeiras 
investiagações da Polícia, o 
crime ocorreu dentro de um 
bar na Rua 12- no Parque São 
José. A vítima e o acusado se 
encontravam dentro de um 
bar de não nome não 
levantado, quando iniciaram 
uma discursão que acabou na 
morte de Francimar. O 
proprietário do Bar, disse a 
reportagem que o 
"Merendeiro", provocou a 
confusão aplicando um lapa na 
vítima que revidou e foi 
alvejado com uma facada em 
cima do peito- esquerdo, que 
segundo a equipe de perícia 

da Delegacia Regional atingiu 
o coração da vítima. 

A esposa de Francimar 
chegou no local minutos 
depois, e disse a reportagem 
que seu marido sempre ia 
para aquele bar. e que ele nao 
provocava ninguém, ela disse 

ainda que convivia 
maritalmente com ele a cerca 
de umQ ano e meio. A vítima 
e o acusado residiam na 
mesma rua, e os motivos que 
levaram a investida de 
■Batista" ainda não foi 
levantada pela Polícia. Após 
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cometer o crime o acusado 
fugiu sem deixar pistas. 

O delegado Renê Almeida, 
informou na tarde de ontem 
que no mesmo dia deu 
seqüência as investigações na 
tentativa de localizar e 
prender o acusado. 

i 
- 

l)r. Renê Almeida, delegado titular do l9 DP esteve no local 

Perda 
de documentos. 

Emanoel Correia 
Cristóvão, maranhense, 
solteiro, residente na Vila 
Lobão comunicou que perdeu 
sua carteira porta cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, entre os quais, sua 
Carteira de Identidade Civil, 
fato este ocorrido quando o 
queixoso trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Futuro bairro Juçara 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaaram sua 
bicicleta Monark- ano 96, cor 
azul. Fato ocorrido na tarde 
da última segunda-feira (03), 
quando o referido veículo 
movido a pedalada estava 
estacionada em frente sua 
residência. 

Perda 
de documentos 

Fdnair Soares de Souza, 
maranhense, solteira, 
residente na Vila Cafeteira 
compareceu na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo sua Carteira 
de Identidade Civil. Conforme 
a queixosa o fato ocorreu na 
tarde de ontem. 

Arrombamento 
Jesuino Tavares Dantas, 

maranhense, comerciante. 32 
anos de idade, residente na 
Trindade- Parque tio Buriti 

comunicou que sua easa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Falo 
ocorrido na madrugada de 
ontem. De acordo com o 
comunicante os elementos 
levaram do interior da 
residência vários objetos, 
entre os quais um aparelho 
de som 3 em 1. 

Perda 
de documentos llí 

Roberto Martins de Lira, 
maranhense, casado, 
promotor de vendas, 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta dedula 
contendo vários documentos 
pessoais. Fato ocorrido na 
manhã desta última sexta-feira 
quando trafegava pelo Centro 
Empresarial. • 

Perda 
de documentos IV 

Ednelson Martins 
Cardoso. maranhense, 
solteiro, residente no bairro 
Juçara, esteve na Depol para 
.comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
Falo ocorrido quando 
trafegeva pela Dorgival 
Pinheiro de Souza. 

Arrombamento II 
Enedina Melo da Silva 

Leite, maranhense, c %la, 
residente na rua Euclktf s da 
Cunha- comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua casa e levaram 
vários objetos, entre os quais 
uma espingarda calibre 20 de 
propriedade do seu filho. De 
acordo com a comunicante os 
elementos usaram uma barra 
de ferro para conseguir 
arrombar a referida porta. 

Furto 
de bicicleta 

Vilson da Silva Pinto, 
maranhense, solteiro, oífc 
bov. residente na Rua Bom 

Furto 
de bicicleta 

Edilberto Viana de 
Amaral, maranhense, 
solteiro, residente na rua 
Santa Tereza, comunic )ie 
elementos desconhecidos 
levaram sua bicicleta 
Moulain Bick. 

Talo ocorrido quando a 
bicicleta eslava estacionada 
nas imediações da Praça 
Mané (iarrincha. 
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