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Governo do MA esquece Estrada 

do Arroz e prejudica agricultores 

A Estrada do Arroz, principal 
via de acesso para diversas 
cidades e distritos da região, foi 
completamente abandonada 
pelo Governo do Estado. Caso 
não sejam tomadas providências 
emergenciais, o escoamento da 
produção agrícolas dessas 
localidades estará seriamente 
comprometido. 

Em matéria especial, o Jornal 
Capital mostra qual é o real 
quadro da vicinal. Por meio de 
enquete feita entre os 
moradores das localidades 
existentes nas suas margens, 
conseguiu levantar que o 

oblema se deve ao crônico 
da atual administração 

•|ponsável pela sua 
ição, mas que até o 
• nada fez no sentido de 

ider as reivindicações feitas 
pelos produtores rurais da 
região. A professora Florença 
Martins Sousa, 51, que reside 
em Coquelândia há 25 anos, 
revoltada afirma que "já fiz de 
tudo para observar a estrada 
recuiierada, mas já estou quase 
desistindo e acho que morrerei 
antes de vê-la com novo visual ". 
Página 3A. 
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As pontes das Estrada do Arroz estão caindo e providências não são anunciadas pela governadora Roseana Sarney 

Nacionais 

Demissão de 33 

é ato de rotina, 

segundo ACM 

O senador Antonio Carlos 
Magalhães, presidente do 
Senado. afirmou, em 
entrevista ã imprensa, que a 
demissão de 33 pessoas que 
exerciam cargos de confiança 
na Presidência da Casa foi 
uma medida rotineira. 

ACM explicou que, na 
mudança de cornando de uma 
instituição, as pessoas* que 

■ Últimas 

exercem cargos de confiança 
apresentam seus pedidos de 
demissão. havendo 
exoneração apenas quando os 
cargos não são colocados a 
disposição. A seu ver, cabe a 
nova autoridade avaliar a 
necessidade dos trabalhos 
que eram exercidos e 
promover as indicações que 
julgar necessárias. 

Associação Comercial 

lança "Empresário do Ano" 

Aconteceu ontem, às 19hOQ, 
no* auditõrjoc.da Associaçf > 
.ComêrçiaDé Industrial $2, 
Imperatriz (ACII), o coque 
de lançaiflénto da promoção 
"Empresário do Ano", que tem 
.como objetivo valorizar o- 
empresário. Na ocasião foram 
diplomados os participantes de 
fevereirô; eleitos no dia 19 
passado.. ' 

O projeto consta da 
indicação, a cada mês, entre 
fevereiro,. ;• de um 
représenlátite do. comércio e 
um da indústria. OS quais 

concorrerão ao título de 
"Empresário do Ano", em 12 

67 dezembro, por ocasiao de 
'enidade festiva, 
éts filiados escolhidos 

mensalmente pela diretoria da 
entidade receberão (li| )loma dt 
"Empresário do Mês" e terão 
oportunidade de conceder 
entrevistas ã imprensa; ao final, 
do ano, entre os indicados, 
serão eleitos "Empresários do 
Ano" um representante do 
comércio e um da indústria por 
votação a cargo de autoridades 
entidades e in-a 

Açailândia terá segundo 

Carnaval do "Lava-Pratos" 

li.. 

■ ^ 

Deusdete Sampaio garante apoio ao evento, que já uma tradição na Cidade do Ferro 

POLÍTICO 

"Qúirifai de Roç.c 

é anunciado 
„ Página 4B 
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segunda edição do 
irnaval do "Lava-Pratos" de 

p çailândia vai ser realizada 
ios dias 8 e 9 (sábado e 
lomingo), na Praça da 
'odoyiária, no centro 

comercial da vizinha cidade. 
Entendimentos mantidos 

/ re o Sistema Tucaniês de 

Comunicação (TV, Rádio e 
jornal Capital) e o prefeito 
Deusdete Sampaio 
possibilitaram a execução do 
evento, que já se constitui 
tradição no calendário cultural 
açailandense. 

Em Açailândia, o Carnaval 
!o "Lava-Pratos" é promovido 

EGIONAL 

pela sucursal do Jornal 
Capital, com apoio da 
Prefeitura Municipal, 
patrocínio da Cervejaria 
Cerpa, organização do Sistema 
TucaniÇs de Comunicação, 
partipação do Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar. 
Página 4C. 

O perfil da simpática 
Marina Gabriella Souza 
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Alencar é contratado 

pelo Cavalo de Aço 
Página 6A 

«Violência 

Comerciante 

é morto com 

três tiros na 

Boca da Mata 

onh -■ tZ. O 

Med 
reskjente na Rua E de Mait». 
360, Hif ■ ■ a, foi 
morto quando eslava 
trabalhamlo Mr 4^ stia 

bem 
localizado no mesmo bairro. 

A udícia conseguiu 
levantar que foram feitos 
mais «k- .mas 
ape n. 

Os ' iíiii 
........ ; , 

jx^ric- ia-se 

em vi tPtcs ter 

baud eles 
estavam no interior do seu 

diveí -ados, 
Pagina 8A. 

Casas 

F amiliares 

completam 

sessenta 

anos de 

fundação 

e 

comemora 

a data 
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Indicadores 

Dólar Comercial 
Compra.   R$ 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda RS 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1.034 
Dólar Paralelo 
Venda—   RS 1.039 
Dólar Turismo 
Compra    R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,0350 
Ouro (g) 

: Venda , RS 12,57 

1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Uftr (até dezembro) 
Valor ■ R$ 0,8247 
Salário Mínimo 
Outubro.   R$ 112,00 
Salário Família 
Valor RS 7.66 

POLICIA 

"Labigó" promove 
desordem na "Farra Velha" 

Página 8A 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor: 
A Estrada do Arroz está 

se acabando se que o 
Governo do Estado 
anuncie providências no 
sentido de promover a sua 
recuperação. 

Os produtores rurais da 
região estão indignados e 
protestando contra o 
descaso demonstrado pela 
administração Roseana 
Sarney aos pedidos de 
voltar atenção especial a 
artéria, principalmente 
tendo em vista que se a 
vicinal permanece como na 
mesma situação, ficará 
difícil se fazer o 
escoamento da produção 
agrícola daquela região do 
município de Imperatriz. 

Vicente Feitosa 
Coquelàndia 

Sr. Editor: 
Tive há poucos dias a 

maravilhosa oportunidade 
de visitar o Museu do 
Marajó, que fica, 
atualmente, em Cachoeira 
do Arari, na Ilha do Marajó. 

E fantástico o trabalho 
desenvolvido ali pelo 
museólogo Giovanni Gallo, 
um ex-padre italiano que 
dedicou boa parte de sua 
vida à luta pela 
preservação do museu, 
cujo objetivo é fazer o 
resgate sócio-econômico e 
cultural do povo marajoara 
(sua forma de vida, 
costumes e modo de falar). 

Mas o Museu do Marajó 
precisa de ajuda! Giovanni 
Gallo já está idoso e a duras 
penas consegue manter o 
museu funcionando, visto 
que as autoridades e 
empresários muito pouco 
ajudam. Eu pergunto: e se 
Giovanni Gallo vier a faltar, 
o que será do museu? 

E urgente que as 
autoridades da área 
cultural e empresários 
comprometam-se com a 
preservação do museu: 
divulgando-o. apoiando-o, 
ajudando na sua 
manutenção. Tomo a 
liberdade de deixar aqui, o 
endereço do museu para 
que as pessoas 
interessadas em ajudar, 
possam manter contato 
direto com Giovanni: é- 
mail; gallo 
marajo.se.com.ufpa. br. 

0 Museu do Marajó é 
lindo e não pode morrer, 
pois com ele morrerá parte 
da cultura do povo 
marajoara! 

Eulália Soares Vieira 
Belém do Pará 

Sr. Editor: 
Sou do ponto de vista 

que a Secretaria de Saúde 
do Município é uma das 
que estão mais 
trabalhando, atualmente. 

O prefeito Ildon 
Marques agiu com 
sobriedade ao decidir que 
o médico Carlos Gomes de 
Amorim deveria continuar 
comando a pasta. A Semus 
está colocando em 
praticando vários projetos 
com o intuito de fazer 
incrementar a saúde 
pública da segunda maior 
cidade do Estado. 

Marcos Fernandes 

Enquanto tarda a decisão 

por João Marques 
Jornalista 

Essa questão envolvendo 
moto que pretende se 
transformar em veículo de 
aluguel está provocando muita 
polêmica e até produzindo 
concursos ao Poder Judiciário, 
o qual até já se manifestou a 
respeito. De forma 
inconsistente, é verdade, mas 
de todo modo expressando 
uma tendência. Sem maiores 
definições, sobretudo quanto à 
forma de aplicação do que teria 
sido decidido. Ensejando, ao 
contrário do que poderia ser 
esperado, mais controvérsia 
que esclarecimento em torno 
do questionamento. 

Mas para que os jejunos que 
estão no mais completo 
desconhecimento desse 
problema que está agitando nas 
cidades de Marabá e 
Redenção, vamos ao relato do 
que está acontecendo. Os 
férteis em termos de 
imaginação e urdidura, 
entenderam que motociclos 
também poderiam ser 
utilizados como táxi c logo 
foram organizando empresas 
destinadas à exploração desse 
novo tipo de negócio. Não 
precisava sequer possuir uma 
única máquina. Bastaria, como 
bastou, anunciar como 
empresa, convocando aqueles 
que dispunham desse meio de 
locomoção em termos 
pessoais, para que se 
dispusessem a aumentar seus 
rendimentos através dessa 
nova fonte de trabalho. 

Destacar que os luminares 
daqui não possuem a 
originalidade da idéia, cuja 
paternidade pertence aos 

vizinhos como Araguaína e 
municípios mais próximos, 
embora a patentealidade possa 
ser atribuída também a outros 
lugares do Nordeste, como 
João Pessoa na Paraíba ou 
Fortaleza no Ceará. Em alguns, 
a proposta foi repelidade, como 
nas terras goianas aconteceu, 
mas em outras pegou para 
valer. Dizem as informações 
que essa gente que se plantou 
no sul do Pará teria chegado da 
divisa onde o projeto não 
logrou êxito. 

Só o argumento de que a 
crise social oferece 
condicionamento em favor da 
implantação desse novo 
serviço não previsto pela 
legislação que rege a matéria, 
eis que é iniciado o processo, 
na prática desse logo, com 
alguma centena de moto-táxi 
circulando, ao mesmo tempo 
que se forjava o instrumento 
permissivo capaz de contornar 
a lei. 

Como vivemos em um país 
em que os políticos são capazes 
até de fazer boi voar. em 
poucos dias eslava pronto o 
contraditório aos instrumentos 
legais consubstanciados na 
própria Constituição, na parte 
em que esta define as 
atribuições dos poderes aos 
níveis federal, estadual e 
municipal. 

Procedimento como esses 
lembram aquela propaganda e 
um banco que fala do cliente do 
restaurante que pediu peixe e 
lhe foi servido carne, que vocês 
que me acompanham estão 
exaustos de apreciar na telinha 
do seu vídeo. Não adiantam as 
reclamações do freguês, 
porque o importante mesmo é 
que o banco está oferecendo 

vários dias de cheque a 
descoberto, sirva-se a ele não 
o que ele está pedindo, mas o 
que se lhe está impondo, queira 
ou não. 

Pois esta conversa do moto- 
táxi está no mesmo no nível. 
Pouco está importando que o 
Código Nacional de Trânsito 
declare que somente 
automóvel pode ser autorizado 
a transportar passageiros 
como veículo de aluguel. 
Apenas esse aspecto seria o 
suficiente para encerrar 
qualquer discussão, em torno 
da pretensão em igualitar a ele 
o ciclomotor. Sem necessidade 
de salientar que este não 
oferece condições de 
segurança ao possível 
passageiro, que em caso de 
acidente sequer está coberto 
pelo seguro. O qual, por seu 
turno, partido do princípio 
elementar que o pára-choque 
desse tipo de transporte é a 
testa do condutor, torne-o mais 
dispendioso. Afinal, é o veículo 
mais inseguro e perigoso 
existente. 

Como tanto o condutor como 
o passageiro estão obrigados à 
utilização de capacetes, 
teríamos a instituição do 
capacete coletivo, independente 
do dever da autoridade em 
preservar a saúde da 
coletividade. Para os sociólogos 
que vêem na crise econômica 
um fator prejudicial à 
sociedade, aí está uma 
contribuição comprovando que 
também na adversidade 
existem os que conseguem tirar 
proveito dela. 

Resta aguardar a palavra 
final do Conselho Nacional de 
Trânsito. Até isso ocorra, eis o 
problema em exposição. 

tos. 

- vr 

t 

'9 Lt"t; 
■ / \ 

' 

\ v-V-\ V I 

-   V. S - \ N 1 

> . _J., I V 
1 l I 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu s de Comunicação 

Diretor Presidente 

Conor Farias 

Diretor de Redação 

Luiz Duarte 

Diretor Comercial 

José Filho 

JORNAL CAPITAL 
Suporqoddra 602, Rua 4, Casa 3 CEP 65900 000 - Telefax (098) 723 2411 Impera In/ MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Carlos S. Soares 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1 709 Imporatri/ MA 

Representante Nacional 
Formato - Fone 1011) 214 1634 ■ São Paulo SP 

Editoração Eletrônica Diretora Comercial Diretora de Informática 

Elenice Leonel França Coelho j Socorro Carneiro 

0 Jornal Capital recebe noticiários da Agência Est 
Os artigos e notas assinadas nas Colunas, bem coi 

não refletem ncccssariaincijL jopini 
Cartas para a Redação devem ser postadas parcQ^p 

ao Jornal Capital é facultado o direito de publ 
matérias enviadas não serão devolvida;36r? 

e Voz da América 
satp, publicados, 
n.il 

"^ontido ne' •xpediente. 
Mi resumida. Fotos e 

to •Hiblicadas 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Resultado 
contestado 

Ainda vai acabar na Justiça 
a briga que vários municípios 
vão travar com o IBGE, por 
causa do resultado do censo 
do ano passado, que está para 
ser divulgado. 

Prefeitos em início de 
mandato não se conformam 
com os números da 
recontagem, que aponta, em 
alguns casos, uma reduçàp 
populacional de até 40% em 
relação ao censo anterior, do 
que resultará também a 
queda nos repasses do FPM. 

A Associação dos 
Municípios do Araguaia- 
Tocantins (Araat) é uma das 
que estão guardando munição 
para, através do advogado 
Simão Bentes — que não é 
defensor da Prefeitura de 
Altamira, como se informou 
—, ingressar em juizo, 
contestando a recontagem 
populacional feita pelo IBGE. 

Fazendo 
reivindicação 

Na segunda-feira, o 
prefeito de Açailândia, 
Deusdete Sampaio, 
acompanhado seu 
secretariado e de alguns 
vereadores estará viajando 
para São Luís. Na capital do 
Estado, terá audiência com a 
governadora Roseana Sarney, 
no Palácio Henrique de l^i 
Rocque. 

Deusdete Sampaio vai 
pedir o apoio do governo do 
Estado na execução dos 
principais projetos 
reclamados pela comunidade 
açailandense. 

Cruzada 
da saúde 

Para o ano que vem, uma 
cruzada para combater a 
mortalidade materna. No 
Brasil a cada 100 mil crianças 
nascidas vivas, 220 mulheres 

morrem em decorrência de 
complicações no parto. 

Nem na Argélia, na África, 
o índice é tão alto. O combate 
a mortalidade infantil é a 
prática da saúde preventiva. 

Ganhando 
espaço 

Mulheres de Belo 
Horizonte, que em 1964 
ganharam nome nacional 
com as marchas contra o 
governo João Goulart e 
deram ensejo à Revolução de 
1964, estão novamente em 
ação. 

Desta vez, se uniram a 
OAB para derrubar uma taxa 
de R$ 13,00 cobrada nas 
contas dos celulares, para 
uma suposta "fiscalização das 
linhas". 

Voltaram a ser donas de 
casa. 

Espaço 
Vídeo 

E nome do programa que 
estréia hoje, ao meio-dia, na 
TV Capital, Canal 5 (Rede 
Record). Tem produção e 
edição de Siriano e 
apresentação do escriba aqui. 

Espaço Vídeo é voltado 
para noticiar os lançamentos 
do cinema mundial e contar 
as novidades do setor para os 
amantes da sétima arte. 

O senador Francelino 
Pereira (PFL-MG) destacou 
a eleição do desembargador 
Paulo Tinoco para presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. O magistrado, 
ao longo de sua carreira, 
sempre esteve acompanhado 
das "virtudes mineiras" da 
serenidade, ponderação e 
equilíbrio, enfatizou 
Francelino, que lembrou ter 
sido, à época em que 
governou Minas, o autor da 
nomeação de Paulo Tinoco 
para o cargo de Juiz de 
Direito, 

Frase do dia 

"Personagens são como vampiros: 

cravam os caninos na nossa jugular e 

quando amanhece voltam aos seus 

sepulcros até que anoiteça de novo". 

(Lygia Fagundes Telles, escritora paulista) 

Utilidade Pública 0.1/0?/07 
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Estrada do Arroz continua abandonad 

Pontes, como a do "Viva Deus", na altura do povoado São Félix, estão quebradas 

e impossibilitaram o tráfego de veículos. 

A vicinal é um antigo sonho da população que continua sendo motivo de descaso da administração estadual 

Se nenhuma providência for 
tomada, nos próximos dias o 
escoamento da produção de 
arroz dos municípios de 
Cidelândia, Vila Nova dos 
Martírios e São Pedro d'Água 
Branca estará comprometido, 
em virtude das péssimas 
condições em que se encontra a 
Estrada do Arroz, a principal via 
de acesso a essas unidades 
administrativas. 

O problema se deve ao 
crônico descaso do governo do 
Estado, responsável pela 
manutenção das vicinais. 

Apontada em sucessivas 
campanhas eleitorais como a 
redenção do crescimento 
econômico da região, a 
pavimentação dos 180 
quilômetros da estrada já foi 
objeto de muitas promessas 
políticas. Em 1990, quando da 
disputa i k-ío governo do Estado, 
o então senador Edison Ijobao 
prometeu realizar o sonho de 
milhares de maranhenses. 
Elegeu-se e esqueceu o 
rompromisso assumido. 

Dejtois foi a vez do então vice- 
ernador José de Ribamar 

Fiquene, que se utilizou de vários 
artifícios para eleger a então 
candidata Roseana Sarney, e 
chegou inclusive a afixar placas 
que delimitavam o prazo em que 
a obra seria concluída; 120 dias. 

Roseana Sarney não deixou 
por menos. Durante sua 
campanha, também garantiu a 
execução da tão propalada obra 
e chegou a afirmar que seria um 
dos primeiros compromissos do 
seu governo na região, mas 
cometeu o mesmo deslize de 
seus antecessores: não cumpriu 
a palavra empenhada. 

Ao se aproximarem novas 
eleições, políticos certamente 
voltarão a assumir novos 
compromissos sobre a 
pavimentação da Estrada. O 
certo, porém, é que, apesar das 
muitas promessas, até hoje nada 
foi feito para melhorar o estado 
em que se encontra. Enquanto 
isso, a situação se agrava cada 
vez mais: pontes quebradas, 
longos trechos esburacados e 
falta de condições de 
trafegabilidade em quase toda a 
sua extensão é só que se pode 
obí&Pvâf. aproximarem novas 

Opinião dos moradores 

Descaso total 

Abandonada pelo governo cio Estado, a Estrada do Arroz 
tende a-se transfoírnaç.num grande elefante branco, caso 

* Roseana Sarney não autorize (em caráter emergencial) a 
realização de diversas obras com o propósito de fazer com 
que ar vicinal volte a ser um efetivo canal colaborador no 

rr processo de incrementação da economia de Imperatriz. 
. Ninguém consegue entender quais são os verdadeiros 

.motivos de tamanho descaso. Vitorio Messias, 47, residente 
•nas margens da Estrada do Arroz há 15 anos também afirma 
qüe já teve muitas dores d0 cabeça e prejuízos em face do 
abandono a que sempre esteve submetida tão importante 
rodovia estadual. "Nem conta o dinheiro que já gastei para 
ajudar em obras de recuperação da Estrada, tudo visando 

■ que a nossa região não ficasse em total isolamento da sede 
do município", acrescenta. 
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A principal ponte da Estrada do Arroz também não consegue resistirão abandono 

Florença Martins de Sousa, 51 anos, professora, residente 
na região há 25 anos afirma que o que está acontecendo é 
um desrespeito para com o povo de Imperatriz, onde a 
governadora Roseana Sarney conseguiu obter expressiva 
votação. "Já sofri demais e já estou perdendo as esperanças 
de observar a recuperação da Estrada do Arroz ainda viva", 
comentou. 

Ela informou que na semana passada uma das pontes caiu 
e, para o local não ficar isolado, foi preciso que o motorista 
conhecido por "Piauí" chamasse outros profissionais do 
volante, fizessem uma "vaquinha" para levantar verba 
necessária a obra realizada na área e contratasse vários 
homens. "Ele chegou até a cobrar cinco reais", conclui 

crença Martins. 
Um dos pontos considerados críticos é mesmo o da ponte 

do povoado Viva Deus, mas em virtude da participação ativa 
dos moradores, já foi recuperada diversas vezes. 

Edmundo Alves da Conceição, 51, que morou na região 
durante 28 anos, conta que sempre houve sofrimento na 
hora do escoamento da produção agrícola. "Já fizemos de 
tudo, mas não adiantran muito. Não dispomos de condições 
financeiras para bancarf os as obras", observou, fazendo um 
apelo para que a governadora Roseana Sarney. 
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VALE TRANSPORTE 

O E"transporte foi uma conquista ^ocial muito importante nas relações entre empregados e empregadores 

Imposto de R-nda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Trans porte aos seus funcionários. 
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Projeto educa jovens do campo 

"Uma experiência pioneira 
no Estado, que tem como 
principal meta proporcionar 
uma boa formação aos filhos e 
filhas de pequenos 
agricultores da região" - assim 
o padre francês Jean Marie 
Fouquet define o programa 
Casas Familiares Rurais 
(CFRs), desenvolvido no 
distrito de Coquelândia, em 
parceria com a Prefeitura e o 
governo do Estado. 

O padre Jean marie 
Fouqeut é membro da Ordem 
dos Irmãos Missionários 
Rurais e um dos 
coordenadores do projeto. Ele 
anuncia para maio o início das 
aulas da segunda turma da 
região a participar do 
programa. Os resultados da 
primeira fase foram 
satisfatórios, segundo os 
diretores do progr ma. 
Participam a comunidade local, 
a Igreja Católica, cooperativas, 
sindicatos e associações. 

O prefeito lldon Marques 
frisa a importância do projeto, 
considerando a necessidade 
de qualificação tias crianças da 
área rural para que se 
habilitem a' ingressar no 
mercado de trabalho. 

As primeiras tentativas de 
introdução do programa no 
município se deram entre 
1992 v 1994, quando religiosos 
e trabalhadores formaram um 
grupo de trabalho com esse 
fim. Depois de 
ap r oxi m ad am e n te trinta 
reuniões com famílias de 
agricultores, criaram, em maio 
de 95, a Associação Casas 
Familiares Rurais. Mas o 
projeto só entrou em efetivo 
funcionamento no ano 
passado. 

Agora, com o apoio da 
Prefeitura, os agricultores de 
Coquelândia, localizada há 
quarenta quilômetros do 
perímetro urbano da cidade, 
esperam um grande avanço na 
tarefa de formação de seus 
filhos. A Secretaria da 
Educação contribui com a 
alimentação, o transporte dos 
alunos v a manutenção de dois 
técnicos agrícolas e uma 
cozinheira. 

já encaminhamos 
também uma proposta para a 
Secretaria de Educação do 
Estado, solicitando recursos 
pára a infraestrutuVa. Estamos 
aguardando resposta", informa 
Jean Pierre Fouquet, 

■ Projeto internacional 
Originadas na França, as CFRs entraram em funcionamento em 

1935, por iniciativa de famílias do setor rural que buscavam uma 
formação profissional aliada a uma educação humana para seus filhos 

Hoje, as Casas Familiares existem em trinta países dos cinco 
continentes com o mesmo lema: "responsabilidade e entrosamento 
das famílias", tendo em vistapromover o "crescimento global do meio". 

No Brasil, o projeto é desenvolvido em São Paulo, Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Minas Gerais, G< )iás e Tocantins. O 
Maranhão, Pernambuco e o Pará são os mais novos estados a 
executarem o programa. Jáestão sendo feitos os primeiros contatos 
com os estados do Amazonas e R()raima. 

■ Pedagogia alternativa 
Os cursos do projeto são ministrados em três anos, por meio da 

"pedagogia da alternância", ou seja, uma semana em sala de aula e 
outra no campo, onde se ministram as aulas práticas. 

0 objetivo é proporcionar uma formação geral integrada, uma 
educação social e humana, priorizando o trabalho em grupo. Uma 
equipe de monitores (agrônomos e técnicos agrícolas) acompanha o 
desenvolvimento de cada jovem, inclusive através de visitas às suas 
famílias durante as alternâncias. 

B Missão brasileira 
1 ma missão brasileira vai participar da programação dos sessenta 

anos de fundação das Casas Familiares Rurais, em Paris (França), de 
18 a 20 de abril. 

() evento vai constar de seminários sobre I (-mas relativos ás C FRs, 
a] iresenlaçãf > (le víck f )clij)s s*)br<■ a i tarl icipaça<> (Ias famíliasn<> i )n)j('to. 
discussão de relatório de atividades, apresentação de trabalhos em 
grupos etc. 

Imperatriz discute poluição sonora 

Poluição sonora - foi esse o 
tema do encontro entre 
autoridades e representantes da 
sociedade civil ocorrido, quinta- 
feira passada (27), no Fórum 
Henrique de I^t Roque. 

O problema da poluição, 
principalmente a sonora, pode 
trazer danos que não se sentem 
fato de a população não cobrar 
soluções o tanto quanto 
deveria. 

A Lei Estadual N" 5.715, de 
11 de junho de 1993, proíbe a 
perturbação da tranqüilidade e 
do bem estar público com ruídos, 
sons excessivos ou incômodos 
de qualquer natureza, 
produzidos por qualquer forma 
que superem os níveis máximos 
fixados nela, A "Lei do Silêpcio", 
como é conhecida, determina 
que a emissão de ruídos, em 
decorrência de qualquer 

.atividade industrial, comercial ou 
de prestação de serviços, 
incluindo-se propaganda e 
serviços sociais ou recreativos, 
obedecerá aos padrões e 
critérios que estabelece. 

Essa foi a segunda vez, em 
menos de um ano, que a química 
industrial Terezinha Leite, da 
Uoordenadoria de 
Monitoramento e Controle da 
Q u al i dade Am b iental 
(CMCQA), veio a Imperatriz 
com a missão de conscientizar a 
população local sobre os males 
que a poluição sonora pode 
causar. Em dezembro do ano 
passado, ela constatou dezenas 
de casas comerciais com o nível 
do sistema de som acirna do 
permitido pela Lei. A época, 
várias delas foram notificadas, 
por .estarem prejudicando a 
saúde dos transeuntes. "O 

problema é de saúde pública. 
Então, para evitar outros 
transtornos, estamos a fazer 
esse trabalho de 
conscientização", declara a 
coordenadora da CMCQA. Além 
disso, a Curadoria do Meio 
Ambiente tem recebido 
inúmeras r e c 1 a m ações, 
principalmente nos últimos dias, 

m que deixa evidente que tem 
nnelhorado a sensibilidade das 
pessoas quanto ao problema. 

A Coordenadoria de 
Monitoramento e Controle da 
Qualidade do Ambiental é um 
órgão vinculado á Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
(SFMA) e sua atribuição é 
fiscalizar e punir os abusos que 
forem constatados. 

Participaram a promotora 
Márcia Maia Moura, da 33 Vara 
Cível e curadoria do Meio 

Ambiente, o promotor Lierte 
Pinho de Ribamar, da 4a Vara 
Cível e diretor das Promotorias, 
o engenheiro Fernando 
Falqueto, diretor do 
Departamento de I 'rbanismoda 
Secretariada Infraestrutura, o 
tenente Nilson Marques de 
Jesus Ferreira, do 3o Batalhão 
da Polícia Militar, o delegado 
Reginaldo Carvalho Nunes, da 
Diretoria Regional da Polícia 
Civil, e a química industrial 
Terezinha de Jesus Carvalho 
Leite, da Coordenadoria de 
Monitoramento e Controle da 
Qualidade Ambiental 
(CMCQA), além de Francisco 
Almeida, vice-presidente da 
Càmarã de Dirigentes Lojistas 
(CDL), e Vilson Eslácio Maia, 
presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACI1). 

MEIO AMBIENTE 

Infraestrutura cria 

Departamento do Meio Ambiente 

C o n s i d e r a d o u m 
problema de saúde pública, 
os altos níveis de poluição 
sonora verificados na cidade 
estão preocupando as 
autoridades. Em função 
disso, a Secretaria da 
Infraestrutura está criando 
o Departamento do Meio 
Ambiente. 

Segundo o engenheiro 
Fernando Falqueto, diretor 
d o D e p a r f'a m e n t o d e 
Urbanismo da Secretaria, a 

nova divisão terá um quadro 
de técnicos específico para 
tratar da poluição sonora. A 
Prefeitura de Imperatriz já 
adquiriu, a propósito, dois 
decibelímetros, aparelhos 
eletroacústicos ulilizados 
para exprimir diferenças de 
nível de sensação acústica. 

O trabalho será 
desenvolvido em parceria 
com a Coordenadoria de 
Monitoramento e Controle 
da Qualidade Ambiental 

(CMCQA), órgão vinculado 
à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (SFMA), a 
Curadoria do Meio 
Ambiente da Comarca de 
Imperatriz e a Polícia 
Militar. 

"A Secretaria d a 
Infraestrutura está 
empenhada nesta 
parceria , declara Fernando 
Falqueto, ao anunciar o 
projeto, "A determinação 
do secretário Jairo de 

Oliveira é promover uma 
ação global nessa área e já 
estamos nos preparando 
para isso", acrescenta. 

, Depois da instalação, as 
pessoas interessadas em 
prestar serviço de som 
volante, assim como em 
realizar serestas ou utilizar 
caixas acústicas em baio y e 
casas noturnas, terão que se 
inscrever no Departamento 
do Meio Ambiente, explica 
o diretor de Urbanismo. 

B Geração de Emprego 

Banco do Nordeste 

promove seminário 

sobre o assunto 

Orientar os participantes 
sobre a elaboração de projetos 
a ser financiados pelo Banco do 
Nordeste (BNB) - é esse o 
objetivo básico do I Seminário 
do Comitê Municipal de 
Emprego e Renda, promovido 
pelo Comitê Municipal do 
Proger, nos dias 22 e 23 de 
março, informa o primeiro 
secretário do órgão, Aruanã 
Pinto da Silva, representante da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Rural. O local do evento será 
definido na próxima semana. 
Particii )arã( > rej iresentantes de 
associações, sindicatos, 
movimentos organizados, 
cooperativas etc. 

O Seminário tem como 
finalidade prática abrir canais 

de acesso a programas de 
financiamento do BNB. Para 
isso, os participantes 
receberão i n f o r maçõe s 
técnicas sobre a liberação de 
recursos, a fim de proporcionar 
geração de emprego e renda. 

Cada entidade poderá 
inscrever dois membros. As 
palestras serão proferidas por 
técnicos do BNB, Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, 
Sebrae, Fmater, Incra e Ibama, 
entre outros. 

O Comitê Municipal de 
Emprego e Renda já 
conse.guiu a aprovação de 
vários projetos junto ao BNB. 
inclusive de equipamentos, 
como. por exemplo, maquinas 
de costura. 
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ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS DA 
POLICIA MnJTAR DE IMPERATRIZ MA E AÇAELÂNDIA 

CGC. 00.840.964/0001 -48 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

José I xjpes Maia Sd. PM Presidente de "ARCSPMIA-PMMA", 
no uso de suas atribuições legais e atividades profissionais em 
prol dos associados. Vem através do presente Edital, convocar 
todos os Cabos e Soldados PMs sócios desta Entidade, para 
uma Assembléia Extraordinária, à realizar-se na Sede da 
ARCSPMIA-PMMA", no dia()t>():>97. em primeiraconvocação 

as 16:00 horas, nao podendo realizar com o número inferior da 
25 socios, se não houver número lar-se-a meia hora depois com 
qualquer número, com o fim de elaborar e aprovar as Cláusulas 
t ontratual do SFG1 RO SAI DP" , em benetício de Assistência 
Médica e Hospitalar, para sócios e dependentes. 

Imperatriz-Ma, 26 de fevereiro de 1997 

OFERTA DE EMPREGO 
.• ..iL - * * IW * -V-- • 

Estamos necessitando tívQmvá hm.G.r.a 

urgência de: - 

- Técnico de Segurança do Trabalho; 

- Enfermeira do Trabalho; 

OBS: Favor remeter curriculum para: . 

CAIMAN S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL 

Alt: SR-. ELIETH FERNANDES 

Endereço: RUA TAMANDARÉ, 1052 JD. 

SÃO LUÍS, CX. POSTAL 506 

Cidade: IMPERATRIZ-MA 
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Os melhores agítos nos fins 

de semana, se encontram 

no BIC Confira! 

Página 3B 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 

Página 2B 
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| Linda Veloso comenta 

sociedade 

imperatrizense 

Página 2B 
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| O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os 

Sábado, 01 de março de 1991 

Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

w 

Rádio Pirata 
Tem gente trocando as 

bolas e fazendo Rádio Pirata 
como se fosse Comunitária. O 

ihyoblema reside exatamente 
.-ü) falo tle que, Rádio Pirata é 
RÁDIO CLANDESTINA. E. 
estar na clandestinidade é 
estar à margem da lei. As 
Rádios Comunitárias são 
outros quinhentos; tramita no 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia um projeto que, se 
aprovado, dará às cooperativas 
concessões para operar na 
freqüência modulada. A 

medida visa justamente acabar 
com a onda de pirataria que se 
espalhou pelo país com o 
advento da Fm. Como fundar 
uma cooperativa nesse 
"brasilzin" de meu Deus é a 
coisa mais fácil do mundo, com 
certeza não vai mudar muito a 
situação. Pelo menos nas mãos 
de uma cooperativa com uma 
finalidade, uma ideologia e um 
quadro profissional razoável é 
possível fazer uma rádio em 
condições de competir de igual 
pra igual na conquista do 
ouvinte. Quanto a comercializar 

seus espaços, não pode. 
Carregando pedra 

enquanto descansa 
DEUSDETE SAMPAIO 

estava aniversariando ontem. 
Só que não havia festa de 
comemoração e sim, muito 
trabalho. Quase todos os 
prefeitos da região estavam 
em AÇA1LÂNDIA 
participando da reunião da 
AMSUL Na pauta as mais 
importantes discussões 
relacionadas aos problemas 
dos municípios ali 
representados. Um problema 
parece comum a todos: dívidas 
das administrações anteriores, 
débitos com fornecedores, 
folha dos servidores e 
recursos mínimos. Agora é 
que cada um vai ter que provar 
que é ADMINISTRADOR, 
M-E-S-M-O. 

Afinando os instrumentos 
Encontrei com o companheiro 

JORGE QUADROS em 
AÇAILÂNDIA. Se preparando 
para iniciar um árduo trabalho na 
Repetidora da TV MANCHETE 
da CIDADE DO FERRO, 
Quadros, grava diariamente uma 
série de reportagens pelas ruas 
e repartições do município. 
Arrojado, articuladíssimo, super 
bem informado, o colega 
jornalista (ex-vereador de 
Paragominas - Pará), detonará 
brevemente sua metralhadora 
giratória tanto no rádio quanto na 
tv. Sucesso, garoto. Quanto 
àquela ponte que pretendemos 
fazer, pode se preparar. O 
negócio vai ser o seguinte: 
MORENO daqui, com o seu 
"FALANDO SÉRIO"; QUADROS 
daí, entrando no CIDADE 
ALERTA, direto. 

Olha o GUTO aí, gente! Pois é, nosso Amigão está com 
sua trupe e a Ekip Kelp 's em CALDAS NOVAS. Breve 

estará de volta à terrinha querida. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PR0Fs ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos 

si 
Leão .o. Libra Sagitário Aquário 

Logo pela manhã, influências 
strais positivas aumentam sua 
sposição. Não há nada melhor do 

que começar a semana com o pé 
direito! Número de Sorte: 22. 

Se tever que marcar uma reunião 
importante para sua vida profissional, 
anote a hora mais favorável: 17h00. 
Sucesso garantido. Problemas 
domésticos serão esclarecidos. 

Numero de Sorte: 09. 

Aproveite as vibrações astrais 
favoráveis para iniciar sua semana 
fazendo contatos profissionais 
importantes. A fase é decisiva. Faça 
planos. Numero de Sorte: 02. 

As Vibrações positivas de Vênus 
ampliam suas chances de realização em 
todos os níveis. Não hesite, abra-se para 
os outros. 

Numero de Sorte: 12. 

Sua vida profissional pode tomar 
um rumo para melhor. Vai depender 
apenas de você definir quais são as 
verdadeiras prioridades. 

Numero de Sorte; Ifi, 

A necessidade de dar um novo 
rumo a sua vida é cada vez mais forte, 
A insatisfação nessas horas funciona 
como incentivo às mundanças. 

Número de Sorte: 02. 

Touro 

Momento favorável ao 
relacionamento com pessoas em 
todos os níveis. No amor, demonstre 
seu carinho sem ficar esperando algo 
em troca. Lua e Mercúrio facilitam a 
expressão de seus sentimentos. 

Número de Sorte: ! f. 

Câncer 

Hf 

Virgem 

Se puder aliar sua capacidade tle se 
comunicar e transmitir alegria a um 
encontro especial, algo muito bom vai 
lhe acontecer. Um encontro com 
alguém que você não vê ha tempos vai 
lhe proporcionar momentos 
agradáveis. Numero de Sorte: 19. 

Tudo o que se refere a sua vida 
aletiva ganha agora as vibrações 
positivas da Lua. Abra-se para um 
novo romance em sua vida! Estar com 
a pessoa amada e demonstrar todo o 
seu afeto. 

Numero de Sorte: 24. 

rri Escorpião ^ Capricórnio s 
Peixes 

Prepare-se para uma mudança 
radical em sua vida! Alguém muito 
especial vai se aproximar de você, E vai 
ser melhor do que imagina. Os astros 
agora facilitam as coisas para você viver 
um grande amor. Libere sua 
sensualidade. Número de Sorte: fjl. 

A semana começa a mil. Coloque 
em prática tudo o que você estava 
planejando ha tempo. Lua e Júpitervào 
lhe dar a maior força. A liberdade de 
ação continua noite adentro. Tudo o 
que fizer estará favorecido. Aproveite! 

Número de Sorte; ot). 

Essa necessidade de definir 
novos rumos vai fazer com que você 
tome algumas decisões drásticas. 
Arme-se de coragem e siga em frente. 
Vida a dois em alta! Concentre suas 
energias apenas na pessoa amada. 
Evite os agitos. Número de Sorte: 37. 
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PROGRAMAÇÃO DE TV ■ VHF/UHF - IMPERATRIZ 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 
05:30 Local 
11:56 Vamos Falar com Deus 
12:00 Terra Brasílis 
12;30TerfavvSports 
13:00 Boletim do Vòley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA • ' . 
15:15 Gol (O Grande Momento do 
Futebol) 

15:45 Campeonato Paulista de 
Futebol 
18;0(>'Campeonalo Espanhol de 
Futebol 

18:50 Local 
19:00 Anos Incríveis (A Programar) 
19:30 Um Amor de Família (A 
Programar) • ■ 
20;00 Memória.Band 
20:30 Louco por Você (A . 
Programar) ■ T-Lví 
21:00Jornal Bandeirantes. " 
21 ;3ü Tiga-Mundial de Vòley 

^"./■Masculino - 
^#Vint- Privo ÇA Programar) 

. v " Luígo pclíc. nfánhã, jnftH"ên.cúasJBBcy 

06:00 Educacional Mec 
06:30 Falando de Vida 
07:00 Cidade Alerta 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Santo Culto em Seu Lar 
11:00 Gospel Line 
12:00 Edson Moura - Brasil Fe 
14:30 Mara Maravilha Show 
16:15 Quem Sabe... Sábado! 
18:00 Sessão de Sábado 
19:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:00 Murphy Brown 
20:30 Casal 20 
21:00 Nanny 
21 :;>()Programa Anr Maria Brajf 
23:30 P 

% 1 1 

mjm. aso 
1 watts de 
ncia 

Fé 

06:58 Palavra Viva 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Sábado Animado 
11.00 Estação .Alegria (c/ 
Polianna) 

12:00 Chispita 
13:00 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:25 Feras da Indy 

i 16:30 Show de Calouros 
18:00 Colégio Brasil 

j 18:50 PitSto|i Indy 
18:55TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
20:30 O Renegado 
21:00 Chutík Norris 
22:00 Razão de Viver 

> 22:50 A Praça e No^sa 
23:50 Sabadão SéÚanejo 
01:20 Fim de Noiú • 

Sistema TucaniÉs 

de Comunicação 

t 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 
Rea p re se nlações 
07:25 Globo Educação 
07:45 Cilobo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejurnal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão I ' Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2' Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 A Indomada 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercme 
02:35 Seçfe -T Gala " 
04:30 Tja^h 
§5:20^* Chipmunks, 

06:00 Programa Educativo 
06:30 Sessão Animada 
07:00 RX 
07:30 LBV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Proclamai 
08:45 Escola Bíblica na 'IA' 
09:15 Pare e Pense 
09:45 Movimento Pentencostal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 
18:00 Grupo Imagem 
19:00 Ultraman 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Mira do Tira 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 EIba Ramalho- Uma História 
de Sucesso 

22:10 Minha Vida Depravada 
(Mine Série-3- Parle) 
23:10 Home Shopping 
23:25 Comando da Madrugada 
01:05 Igreja da Graça no Lar 

.01:35 Sábado Especial 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Ómega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadão do Automóvel 
11:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 TV Auguri 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 TV Rodeio 
16:30 Pescadores do Brasil 
17:30 19(1 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Ix-ila 
Riçhers) 
20:00'Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bruta 
22:()(i Tela Mágica - Rebelião em 
Alto Mar 
00:30 Fim de Noite - Dr. Moddrid 

O Mestre Desconhecido 
02:00 Encerramento 
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Capital 

Social 

Lindo Veloso 
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Nome: Marina Gabriella Souza 

Veloso 

Data de Nascimento: 0] dé março 

de 82 || 

Local de Nascimento: Imperatriz- 

Maranhõo V 

Profissão: Estudante 

Signo: Peixes 

Religião: Católica 

Esporte: Basquete 

Hohby: Ouvir música ' 

Prato preferido: Creme de frango 

Praia ou campo: Campo 

Dia ou noite: Noite 

Livro de cabeceira: Bíblia 

Um filme: Caminhando nas 

nuvens 

Ator: Marcos Frota 

Atriz: Fernanda Montenegro 

Cantora: Roxette 

Mulher bonita: Cláudia Schiffer 

Homem bonito: Brad Pitt 

0 que odeia: Falsidade e todo tipo 

de preconceito 

0 que gosta: Sair e me divertir 

com os amigos 

0 que acha do Plano Real: Tem 

tudo para dar certo, desde que 

seja levado realmente a sério a 

sério pelos governantes 

Filosofia de vida: Gozar a vida 

com liberdade e 

responsabilidade 

Um político: Não tenho 

preferência, mas precisamos de 

um que administre bem o nosso 

País 

Projeto futuro: Me formar em 

Direito e ser muito feliz 

Imperatriz: Particularmente, eu 

gosto daqui, mas é prèciso que 

o povo de sensibilize e não 

polua a cidade 

0 que acha da juventude atual: 

Uma juventude que tem muita 

liberdade de expressão e que 

luta realmente pelos seus 

objetivos 

M, M. Jóias Oticqs 

s. UÍT melKoR jõiíT/ ooml 

S5F Q/ melkoR p^eço 

mdÕW /O de desconto faça seus ótulos de grau cono 

Todos os itens em promoção 

durante o penodo de ár as 

R'ja Ceará 578-B l 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping • Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz MarilTvç|v 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 
Página 2C 

Cidade 

As notírías mais retentes 

da cidade de Imperatriz 

Página 4 C 

; 

As notícias nacionais» 

região, você encontra na 

página 2C 

Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do día-a-día de 
• ■■ 

cidades da Região Tocantina 

Sábado, 01 de março de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Josafá Ramalho - Interino 

FHC 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso 
" sancionou o orçamento geral 
da união com vetos que 
retiram quase 16 milhões de 
emendas de parlamentares. 
O Ministério da Saúde só 
poderá contar com 1 bilhão 
de reais dos 5 bilhões 
previstos para ser 
arrecadados com a CPMF, o 
imposto do cheque. A 
informação é do secretário 
Executivo do ministro do 
Planejamento, Marcos 
Tavares. A explicação é que 
o restante do dinheiro já 
havia sido comprometido 
pelo ministro da Saúde, Adib 
Jatene, com o pagamento de 
hospitais. 

Virgem que riqueza 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso não vai 
participar este ano de 
qualquer caravana em favor 
da reeleição. O porta voz da 
Presidência da República 
disse que primeiro a emenda 
não foi ainda aprovada pelo 
congresso, e segundo o 
presidente pretende cumprir 
o seu plano de governo. 
Sérgio Amaral desmente 
assim a noticia de que 
Fernando Henrique Cardoso 
participaria de uma caravana 
pela reeleição organizada 
P^l© . ra^ástro . f das 
Comunicações ,Sergio'Mota. 

Lavra Pratos 
O Sistema Tucanu's de 

Comunicação continua firme 
com as promoções do carnaval 
fora de época. O Lava Pratos 
deste ano iniciou-se no BIC- 
(Balneário Iate Clube), e neste 
domingo os foliões de João 
Lisboa terão a presença da 
Banda Baets, Trios Elétricos 
Tucanu's e Cerpa. No último 
domingo a festa foi realizada 
na vizinha cidade de Senador 
La Rocque com um grande 
número de foliões. 

Senador La Rocque 
O prefeito de Senador La, 

Roque Alfredo Nunes, após 57 
dias a frente do município fez um 
balanço positivo da sua cidade. Ele 
disse que tem feito, o que pode pelo 
município. "Os candidatos 
derrotados da última política estão 
atrapalhando o meu governo e 
com isso fica difícil nos 
desenvolver-mos um ótimo 
trabalho. 

Convênios 
Entre os convênios firmados 

por Alfredo Nunes um deles é 
com a Secretaria de Ação Social 
do Estado, que vão viabilizar a 
criação do Centro de Convivência 
para idosos. Alfredo Nunes 
respondeu as críticas da oposição 
relatando suas obras já realizadas 
no município. Ele disse ser seu 
desejo de que os contras tivesse 
bom-censo e não apenas 

criticasse. 

Alencar 
A diretoria da Sociedade 

Atlética Imperatriz o Cavalo de 
Aço finalmente acertou com o 
meio-campo Alencar. O jogador 
que é natural do Paiuí e revelou 
no futebol maranhense já tinha 
assinado com o Caburé que 
empatou com o time reserva da 
Portuguesa na últimas semana em 
1 a 1. Junto com Alencar mais 
cinco jogadores foram 
contactados e definiram vir vestir 
a camisa do mais querido. 

Desmentiu 
Pedro Faustino desmentiu 

todas as acusações feitas pelo 
diretor do Tecão Maravilha 
Justino Filho. De acordo com 
Pedro Faustino nunca a Prefeitura 
o próprio nunca cobraram 
nenhuma taxa do Tocantins para 
os treinos naquela praça esportiva. 
O fato repercutiu nos meios 
esportivos que está 
acompanhando o caso. 

Rapadura 
O Dr. Lamarck segundo 

informações do vereador André 
Paulino foi desiguinado para 
tomar conhecimento do caso 
Rapadura. Para o advogado e 
presidente da Comissão dos 
Direitos Humanos Dr. Wilson 
Filho. Rapadura deve ter cometido 
algum e erro e por isso esta 
pagando pelo que fez. Wilson 
Filho citou o fato do caso da morte 
de um homem dentro de uma das 
celas da CEREC. A família da 
vítima reclama das péssimas 
condições de saúde e dos detentos 
e outros. 

Ondas Curtas 

Elenice Leonel está batendo um bolão... 

Neste sabadão tem mais emoção... 

Estaremos logo mais em Jõão Lisboa... 

Joel Ricardo vai a gameleira... 

Naquela cidade todo cuidado é pouco... 

Aventura...Turismo e ação 

Josafá Ramalho esteve em Senador La Rocque 

Que trem bom huai! 

Messiais Júnior até que em fim conseguiu um herdeiro... 

Alô Cleomar Farias.... 

Repórter 190 o retorno... 

Alô Bandan, cadê nene? 

Carlos Dantas "o babuino" 

As primeiras do esporte todos os dias apartir da próxima segunda-feira 

Tocantriz...Tocantriz 

O maior clássico da região tocantina 

Um certo apresentador passou a se chamar "Macaúba" não me pergunte porque! 

Um certo operador de master local terá que uzar Z- 30 

Leo Costa e Jaldene Nunes por onde andam? 

O bom dia de hoje é para jornalista Gil de Carvalho 

DEÜ Nfi IMPRENSA 

O Parlamento do Equador "resolverá 

ainda esta noite" a crise política que 

abala o país e a decisão adotada deverá 

ser respeitada por todos os setores, 

incluindo as Forças Armadas, declarou 

o presidente do Parlamento, Fabian 

Alarcón. > 

f 

Os fantas minhas 
Gosto - O Pensador 

Sine 

Emprego 

01-Secretária 

06-Arrumadores 

03-Garçonetes 

04-Domésticas 

20-Operadores 

de caminhão 

05-Vendedores 

externos 
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es: sangue, fezes, urina. 
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■ Senador La Rocaue 

Prefeitura fecha 

Alfredo Nunes retorna satisfeito de São Luís e anuncia novidades 

O cão condenado 

por Augusto Marzagão 
Jornalista 

Todo intuído sabe que a 
legislação, o processo e a 
execução penais, no Brasil, 
são pródigos em situações 
bizarras. Nessa matéria, 
entretanto, não estamos 
sozinhos no mundo. Fatos 
estranhos também ocorrem, 
por exemplo, nos Estados 
Unidos. Como explicar que o 
ator e ex-astro de futebol O.J. 
Simpson tenha sido 
absolvido da acusação de 
assassinato da ex-mulher e 
seu amante e, ao mesmo 
(emito, acabe condenado, em 
outros dois processos de 
responsabilidade civil, a 
pagar mais de US$ !»() 
milhões a família das vitimas 
como indenização por esses 
mesmo homicídios não 
resolvidos? A Justiça 
Criminal inocenta Simpson, 
depois de longo julgamento, 
e outra forma de justiça o leva 
à ruína financeira por 
considerá-lo culpado. Como 
entender tamanha 
ambigüidade? 

E que dizer dos casos de 
acusação de assédio sexual, 
hoje uma fonte inesgotável 
de ações contra 
"paqueradores" verdadeiros 
ou inveterados, para o 
proveito de aventureiras e 
respectivos advogados? Até 
garotos de dez, oito anos já 
são expulsos ou suspensos 
de colégios por conta de um 
cândido beijo no rosto da 
coleguinha ou porque 
encostou a mão no seu 
vestido. 

Agora nos veio a história 
de um cão labrador 
condenado á morte, em 
Fortsmouth, New 
I lampshire, pelo assassinato 
de um galo. Não é 
brincadeira. Frince, o autor 
do crime, aguardava a injeção 
letal numa cela da prisão 
municipal, enquanto seus 
advogados faziam as últimas 
tentativas para lhe salvar a 
vida. Abalada com o drama 
de Frince, a sociedade 
americana dirigiu pedidos de 
perdão as autoridades e 
muita gente se ofereceu para 
adotar o "cão perigoso". No 
entanto, o labrador é 
conhecido pela obediência 
aos donos e pelo carinho com 
as crianças. E muito usado 
como guia de cegos e tem 
habilidade especial para 
farejar drogas, explosivos e 
encontrar e encontrar 
pessoas abandonadas. 

Certamente não foi treinado 
para um bom convívio com 
os galináceos, e, Frince não 
atendeu a uma ordem 
judicial para sair sempre de 
coleira, depois do galicídio e 
de ter obtido liberdade 
condicional, foi considerado 
um reincidente 
irremediável. O cachorro 
não mordeu nenhum ser 
humano, não botou para 
correr nenhum carteiro, 
nem chegou a assustar 
ninguém. Apenas matou um 
galo que não soube se 
defender, e talvez houvesse 
agido até em legít ima defesa, 
se se (ralava de um galo de 
briga. 

Os militantes das 
sociedades protetoras dos 
animais, dentre os quais 
avulta hoje a figura de 
Brigitte Bardot, estavam 
indecisos diante do caso 
criado. Tomar o partido do 
cão ou o partido do galo? 
Como agir diante de um 
animal que mata outro 
animal? Ficar ao lado de 
ambos, lamentando o 
destino do assassinado e 
perdoando o que o mandou 
para outro mundo (pois é 
possível que haja também 
um "outro mundo" dos 
bichos). Fara alívio geral, 
Frince foi indultado. O que 
não falta no Brasil, é cão 
feroz mordendo e matando 
gente. O clima de 
insegurança pública nas 
grandes cidades cada dia 
mais faz do cão de guarda 
um sucedâneo da 
insuficiência ou da 
ineficiência policial. Além de 
treinamentos especiais, 
promove-se o cruzamento 
entre raças para produzir um 
espécime de alta 
periculosidade para ladrões, 
assaltantes, homicidas e, de 
quebra, pessoas inocentes 
que simplesmente passam 
por perto. 

Cães agressivos 
provocam queixas nas 
delegacias e pedidos de 
indenização, mas de caninos 
no banco dos réus nunca se 
ouviu falar, quanto mais de 
caninos condenados á 
morte. Também, pudera. Se 
até bandidos muito mais 
perigosos do que os cães de 
alto risco costumam viver no 
clima da impunidade, 
porque concentrar a 
severidade penal em 
animais que nem sequer 
conhecem a letra da lei e a 
enigmática justiça do homo 
sapiens? 

O prefeito de Senador La 
Rocque, Alfredo Nunes, 
retornou esta semana de São 
Luís, onde esteve mantendo 
contato com diversas 
autoridades políticas e 
entidades ligadas a ação social. 
Em entrevista concedida ao 
jornalista Josafá Ramalho, o 
chefe do Executivo larroquino 
se disse satisfeito com sua 
décima quinta visita á capital do 
Estado. Alfredo disse que 
sempre é bem recebido e os 
frutos das suas viagens são 
muito bons. Entre os inúmeros 
convênios firmados destacam- 
se o que permitirá instalar em 
seu município a unidade 
fundiária do Incra e uma 
Delegacia do Trabalho, que 
possibilitará á população a 
aquisição do documento 
trabalhista sem ter que se 
deslocar para João Lisboa ou 
Imperatriz: instalação depostos 
telefônicos no Cumaru. 
Genipapo, AçaizaI Grande. 
Nova Brasília, Serra do Arapari 
e um outro com equipamentos 
de última geração na sede do 
município. 

A primeira-dama do 
município e secretária da 
Cidadania e Solidariedade. 
Maria Edina Araújo, que na 
oportunidade se fazia 
acompanhada do prefeito, 
mostrou-se satisfeita com a 
possibilidade de que por meio 
de convênios seja instalado a 
curto prazo em Senador La 
Rocque o centro de convivência 
para idosos. Ela disse que o 
órgão chega no momento 
oportuno, quando as pessoas a 
quem o centro se destina 

■ Pleiteando 

Tocantins busca 

financiamentos 

no Exterior 

O senador Leomar 
Quinlanilha (FFB-TO) 
anunciou que o governador do 
Tocantins, Siqueira Campos, 
assinará em março, na 
Espanha, contrato de 
financiamento externo para 
financiamento externo para a 
pavimentação de rodovias no 
estado. 

Também participará da 12" 
Reunião Anual da Associação 
de Governadores do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Segundo Quintanilha, o 
esforço realizado pelo governo 
do Tocantins na captação de 
recursos de financiamento para 
obras de infra-estrutura e 
investimentos industriais tem o 
objetivo de tornar o estado "um 
celeiro de grãos". 

For essa razão, o senador 
disse que Siqueira Campos 
prevê, ainda, uma viagem à 
Itália, onde, a convite da 
embaixada daquele país no 
Brasil, participará de encontro 
de negócios com empresários 
de indústrias de tratores e de 
produtos lácteos. 

A 

il 

i 

Alfredo Nunes, prefeito de Senndor Ln Rocque 

necessitam muito do apoio e do 
carinho do |K)der público e da 
sociedade. Além da assistência 
a idosos, a primeira-dama Maria 

Edina garante que a Secretaria 
de Ação Social desenvolverá 
programas de assistência á 
criancas e adolescentes. 

Resposta 

à oposição 

0 prefeito Alfredo 

Nunes disse durante sua 

entrevista, que os 

vereadores de oposição em 

seu município "estão mais 

preocupados em queimar a 

imagem do Executivo, do 

que trabalhar em favor do 

povo". Ele rebate as críticas 

recebidas mostrando que 

está disposto a cumprir 

suas promessas de 

campanhas. 0 exemplo 

disso, segundo ele, são os 

trabalhos de recuperação 

das estradas vicinais, a 

construção de pontes, a 

estruturação dos prédios 

da Câmara, Prefeitura e 

Secretarias. Alfredo 

acrescenta que os " 

investimentos nos setores 

de telefonia, educação, 

saúde, assistência social e 

em outras áreas são 

provas claras do seu 

compromisso com os seus 

eleitores e com toda a 

população de Senador La 

Rocque, 

n0 Ao 
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COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - 

229 ANO DE FUNCIONAMENTO 
\ 

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

Oú 

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

e TERCEIRÂO 
A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESTRU1URA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO PLENAMENTE 
o SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: ■ • ■ • > . . . ' 

a) Pessoal especializado - b) Reestruturado quadro dói^fe^ores ' "? 

c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 

e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

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

turmas matutino vespertino noturno 
101,10 101.10   
111.20 m:20   
121.40 121 AO ..   
131,50 131,50 '   
141.60 141,60 
184,10   

MATRÍCULAS ABERT XS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

l' 

Maternal/Jardim 1 
Jardim l!/23 Série 
3- e 4y Série 
53 a 82 Série 
2- Grau 
Terceirão 

121.40 

Rua Tamande^ré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - 

ft^eseiitoçâo: Demerval 
1É ; 
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IMPERATRIZ X TOCANTINS 

Pelo Campeonato Maranhense, direto do Estádio 

Frei Epifânio D Abadia, a partir das 16h00. 

Narração; de Renilson Sousa e a participação da equipe 950 da Capital AM 

Reportagem; Francisco do Valle e Joel Ricardo 

Comentários: Carloto Júnior e William Marinho 

Plantão: Tony Pereira 

A CAPITAL É FERA. A CAPITAL ESTA COM A GALERA 

5» . 
l&s 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extf^ação: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Clero 

Liquidante do Iprec não viu os extratos 

O liquidante do Instituto 
de Previdência do Clero 
(Iprec), padre Virgílio Leite 
Uchôa, designado pela 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
para investigar os depósitos 
em contas do instituto de 
dinheiro obtido em fraudes 
com títulos públicos, disse 
ontem ainda não ter 
consultado os extratos "por 
falta de tempo". Ele afirmou 
que "estava envolvido em 
reuniões internas e não tinha 
a menor idéia do que faria". 
Relatório do Banco Central 
em poder da CPI dos Títulos 
Públicos informa que o Iprec 
recebeu R$ 91 mil 
distribuídos pela SMJT 
Assessoria Empresarial e a 
lanes Representações, 
provenientes de lucros 
obtidos com negócios de 
papéis de Alagoas e Santa 

■ Acailándia 

Catarina. 
Uchôa também não soube 

responder se a CNBB 
processaria as instituições 
que teriam depositado o 
dinheiro na conta do Iprec, 
em liquidação desde 1978. 
Assessor político do 
presidente da CNBB, 
eardeal-primaz do Brasil, dr. 
Lucas Moreira Neves, em 
entrevista ontem Uchôa 
admitiu que as instituições 
financeiras poderiam ter 
depositados dinheiro nas 
contas do Iprec, mas não 
explicou como. "O problema 
é que essas contas, que tem 
recebimento de aluguéis e da 
própria liquidação do 
instituto são pouco 
movimentadas", disse. Ele 
afirmou ainda que estava 
disposto a bloquear as contas 
e a "devolver o dinheiro a 
quem de direito". 

■ Transvalor 

Depois de ver o nome de sua empresa na relação de 
pessoas jurídicas beneficiadas com lucros obtidos nas 
fraudes dos títulos públicos, Isaac Bernarti, diretor da 
transportadora de valores Tranvalor, com sede no centro 
do Rio, explicou como um cheque do esquema, no valor de 
R$ 200 mil, tria parado em suas contas. "Não conhecemos 
essa empresa, nem seu proprietário", disse há três dias. A 
CPI dos títulos revelou que a empresa teria recebido R$ 
1,054 milhão da lanes Representações, com negócios 
obtidos com papéis de Santa Catarina. Durante todo o dia 
hoje a empresa, na Rua Dom Manuel 26-A, manteve a porta 
fechada. Bernati afirmou, por telefone, na terça-feira, que a 
empresa daria todos os esclarecimentos se tivesse a 
informação de que banco e em que data doi depositado o 
cheque. O cheque da lanes Representações é do Banco 
Bandeirantes e teria sido depositado em 7 de novembro de 
1996. A informação não pôde ser repassada porque até o 
final da tarde não havia diretor algum na Transvalor. 

"Lava-Pratos" vai ser 

na Praça da Rodoviária 

Evento tem programação definida e conta com 

o apoio da Prefeitura Municipal 

Confirmado que a 
segunda edição do Carnaval 
do "Lava-Pratos" acontecerá 
nos dias 8 e 9 de março em 
Açailândia. 

O evento, promovido pelo 
Jornal Capital, será levado a 
efeito na Praça da Rodoviária, 
no centro comercial da 
vizinha cidade. 

O principal objetivo do 
Carnaval do "Lava-Pratos" é 
promover recreação entre as 
cidades da Região Tocantina, 
fazendo existir verdadeiro 
intercâmbio entre essas 
comunidades. 

A Prefeitura Municipal de 
Açailândia apóia o evento, 
que tem patrocínio exclusivo 

da Cervejaria Cerpa, com a 
Draft Beer, a cerveja 
sensação do momento. 

Deusdete Sampaio, 
prefeito da vizinha cidade, 
afirma que decidiu colaborar 
na realização por saber que se 
trata de um acontecimento 
que visa apenás levar algumas 
horas de entretenimento ao 
povo da comunidade regional. 

Vai haver o tradicional jato 
d'água com o Corpo de 
Bombeiros de Imperatriz e a 
cobertura em termos de 
segurança da Polícia Militar, 
por meio do 39 Batalhão de 
Polícia Militar. (Veja cópia do 
documento autorizando o 
evento). 

■ Imposto Simplificado 

RF quer ampliar 

benefícios 

O secretário municipal da Fazenda, Edson 
Pires de Araújo Lima, recebeu em seu gabinete, 
sexta-feira (28), o delegado da Receita Federal 
em Imperatriz, Raimundo Nonato Silva Plácido. 

Na ocasião, os dois discutiram a possibilidade 
de ser estendido aos impostos municipais os 
benefícios da Lei NQ 9.317 (de 5 de dezembro de 
1996), que instituiu o Imposto Simplificado para 
as micro e pequenas empresas. 

A proposta ficou de ser estudada pelo 
secretário Edson Lima que também deverá 
apresentá-la ao prefeito Ildon Marques, expondo 
a intenção da Receita Federal e sua importância 
para o Município. 

SISTEMA TUCANLTS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. 
Super Ouadrâ - 602 Qusdra 00 Casa 04 
Imperatriz - Ma Fone . 723.2411 

A 
Prefeitura Municipal de Açailândia 
Att. limo. Dr Deusdete Sampaio 
Prefeito Municipal de Açailândia 

Ofíciô/OOQ3/97 

Imperatriz (MA)., 27 de fevereiro de 1997. 

Por meio deste, venho solicitar o apoio da Prefeitura 
Municipal de AçaiJândiâ, através da sua pessoa, no tocante a liberação da Praça da 
Rodoviária para a realização do Carnaval do Lava-Pratos, nos dias 8 e 9 de março, 
tendo em vista tratar-se de importante acontecimento sócio-recreativo já tradicional 
também em sua cidade, pois o ano passado a primeira edição aqui aconfecau com 
muito êxito 

Por outro lado, é bom frisar que haverá divulgação do 
evento em Açailândia e Imperatriz nos veículos que formam o Sistema Tucamís de 
Comunicação -- TV. Rádio e Jornal Capital A parceria é salutar em qualquer 
empreendimento nos tómpos modernos, principalmente quando não tem ônus a 
prefeitura de nenhuma espécie, pois o Jornal Capital custi-ara todo o evento. 

Nos termos para deferimento, 

Atenciosamente; 
SSsi-. Tucanu'jí & ; v' Lula 

SisteW^àS^^a^o/Hunicação 

Preteitura Municipal de. Açailandia 

ate Sampaio Prefeito 

Espcrço 

Regional 

Renilson Sousa 

Açailândia 
Ontem aconteceu na cidade 

de Açailândia a primeira reunião 
da Amsul (Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão). 

O prefeito Deusdete 
Sampaio ficou bastante satisfeito 
com a reunião em sua cidade, 
onde vários assuntos foram 
debatidos principalmente com 
relação ao desenvolvimento da 
Região Tocantina. 

O prefeito de Açailândia 
disse que esta união dos 
prefeitos do Sul do Estado foi 
um passo importante para que 
a região possa alcançar vários 
recursos e destaques bem 
maior no cenário político e 
econômico do Estado. 

A Ansul hoje congrega cerca 
de 39 municípios c é a maior 
Associação de prefeitos do 
Estado. O presidente Sálvio 
Dino que retornou mais uma 
vez, espera que os prefeitos 
participem ativamente para 
resolver ou pelo menos tentar 
resolver os problemas da 

1 

João Lisboa 
A vereadora Diva Borges do 

PFL já tem elaborado vários 
projetos para dar entrada na 
casa de leis, após o retorno do 
período de recesso. 

Diva Borges que foi eleita 
|x?la terceira vez consecutiva é 
hoje uma das makires lideranças 
do seu Município e apoia 
integralmente a administração 
Sálvio Dino. Ajiariamcntar disse 
a reportagem que irá trabalhar 
ao lado do prefeito, para 
resolver os problemas de João 
Lisboa. Diva esteve na eleição 
da Ansul apoiando Sálvio Dino 
e irá participar de outras 
reuniões da Ansul para 
representar a cidade de João 
Lisboa. 

A vereadora Diva Borges 
afirmou que irá dar assistência 
aos carentes de João Lisboa e 
pretende ser atuante no 
Legislativo para bem 
representar o povo de sua 
cidade. 

João Lisboa I 
A primeira Dama do 

município esteve viajando para 
São Luís onde foi resolver 
alguns assuntos atinentes a 
administração Sálvio Dino. A 
primeira Damalolete Dino que 
tem é secretária de 
Solidariedade manteve contatos 
com a Secretaria Estadual de 
Solidariedade para levar à João 
Lisboa projetos assistenciais as 
famílias carentes. 

lolete Dino disse que está 
apenas aguardando liberação de 
recursos do Governo Federal 
ile alguns projetos que já estão 
em Brasília para dar início a 
construção de duas creches em 
João Lisboa, uma na cidade 
Nova e outra será no bairro do 

Mutirão. 
Montes Altos 

A prefeita Patrícia Castilho 
vem atuando em todos os 
setores do município tentando 
colocar as coisas nos seus 
devidos lugares, porque a 
administração anterior deixou a 
desejar. Mas se falando em 
Montes Altos o esposo da 
prefeita Nelson Castilho afirmou 
que o esporte de seu município 
terá prioridade na administração 
atual a exemplo da éjxíca em 
que os mesmo era prefeito da 
cidade. Nelson irá colocar a 
seleção de Montes Altos no 
Campeonato Maranhão do Sul 
que deverá começar no segundo 
semestre. Quando era prefeito 
Nelson Castilho além de olhar 
para outras aréas de Montes 
Altos v região, fez uma forte 
seleção que representou muito 
bem a cidade na comixtição. 

Senador La Rocque 
O prefeito Alfredo Nunes 

está bem assessorado e já esteve 
em São Luís algumas vezes após 
ser eleito, buscando recursos 
junto ao governo do Estado para 
0 seu município. Alfredo Nunes 
que também faz parte da 
diretoria da Ansul como 
tesoureiro espera contar com o 
apoio do governo do Estado 
para construir a sua cidade que 
precisa marchar rumo ao 
desenvolvimento. 

Ainda com relaçat > a Senador 
La Rocque o vice prefeito Osías 
Pânfilo está com vários projetos 
parao esjxírte ele que é também 
secretário de Esporte e Lazer d< • 
Município. Ozías já criou a liga 
desportiva de Mucuíba e irá 
também colocar a seleção kxal 
para participar do Copão 
Maranhão do Sul. que será 
realizado pela Ansul que tem a 
frente Sálvio Dino. 

Imperatriz 
O temi )o passa e <>s políticos 

já sc articulam visando as 
eleições tio próximo ano. O ex- 
prefeito de Imperatriz, ex- 
governador do Estado c ex- 
candidato a prefeito dc 
Imperatriz, Ribamar Eiquene 
abida não se jxísicionou sobre 
sair ou não candidato a Dejxitado 
Federal em 98, mas algumas 
1 x'ssoasligaihj*«iq ixjlàico digein 
que o dTésíhtVir^ ntier falai" no,- 
assunto no momento, mas que 
em algumas [lavras deixa bem 
claro que pcxlerá disputar uma-, 
cadeira na Câmara . dqç j 
Deputados. Fiquene quanejo era- 
Governador do Estado ainda 
tentou construir a Rodoviária, 
mas teve que mudar as atenções 
para campanha da então, 
candidata Roseana Sarncy que 
foi éleita e não terminou as obras 
que fiquene iniciou e deixou 
mesmo sem credibilidade junto 
ao ixívo de Imperatriz, falo com 
relação as obras que não foram 
concluídas. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 

MADE1RE1RA LEÃO 

Temos visas, caibros. ripas, tábuas e madeifà^ sob e 

egamos a domicílio 

Fon F 

I 
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JORNAL CAPITAL Sábado, 01 de março de 1997 □ marketing □ * 

s 

: '' v,-x' 

. 

^ fv s m 
"" 

Sonorização: 

Trios Elétricos 

Tucanirt e Cerpa 

Animação: ^ 

Banda Baets j ^ 

Comando:« ^ 

Conor Farias/Deiierval Moreno 

Banho do Corpo de Bombeiros 

\ 

# f% 

} ; r** . 

Presença: 

r m 

W 
V,.,. i - w xÍKWí; .S .íí 

r4 
:• -V 

W-- vy- #3Ss;: 

f ♦ ^-7 
ííi- 

€ 
% < 

c. 
«1 

- r-.-;' 
mr 

ãJ 
J 

/>- 

'•••• 

cí: 
yy "ííií 

C. 
Si' 

^ V 

m 

Militar ♦ 

Distribuição de bonés da Cerpa 

Realização: TV Capital 



4B □ cidade Sábado, 01 de março de 1997 JORNAL CAPITAL 

•:¥x 

Prefeitura anuncia 

"Quintal de Casa" 

Secretaria de Governo pretende incentivar pequenas e 

microempresas imperatrizenses 

| Forró e R( iggae 

Local: 

B1C - Balneário late Club 

nm 

mm 
■ 

ti* A 

DIA 01 DE 

MARCO DE 

97 AS 231-100 

Apoio: Armazém Paraíba 

Buscando adaptar o 
imperatrizense à nova ordem 
administrativa, o prefeito lldon 
Marques determinou o 
desenvolvimento de estudos com 
vistas a uma ação global que 
envolva todas as secretarias e 
entidades, governamentais ou 
não, em busca de benefícios para 
todos. 

O subsecretário de Governo, 
Joberto Soares Guimarães, foi 
buscar inspiração num projeto 
denominado Quintal de Casa, 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Viçosa (MG). 

Após algumas adaptações, ele 
apresentou um esboço do projeto 
ao secretário do Governo, Sérgio 
Macedo, durante reunião, 
segunda-feira passada (24), da 
qual também participaram os 
secretários do Planejamento, 
José Ribamar de Oliveira, e do 
Desenvolvimento Rural, Marcos 
Rodrigues de Sousa. 

Pelo projeto, serão 
beneficiadas pessoas de baixa 
renda, como pequenos 
produtores rurais, 
microcomerciantes, micro- 
industriais e artesãos que 
estejam começando uma 
atividade profissional e tentam 
aumentar seus rendimentos em 
busca de auto-sustentabilidade. 

"O objetivo é desenvolver 
Imperatriz de uma forma 
integrada e partici|)ativa, gerando 
emprego e renda e melhorando 
a qualidade de vida da i)opulação. 
pela ação do governo em 
conjunto com entidades de 
fomento e capacitação de mão de 
obra", informa o subsecretário. 

O projeto resultará no 

cumprimento e na ampliação da 
principal atribuição do poder 
público, que é a de facilitar as 
ações, especialmente "neste 
momento em que se reafirmam 
novas atitudes e o 
comprometimento com as 
causas comunitárias", comenta 
Joberto Guimarães. 

. A Prefeitura vai incentivar 
o cultivo de pomares e 
hortaliças, o aproveitamento de 
frutas de época na fabricação de 
doces e biscoitos, a criação de 
abelhas (apicultura) e codor nas 
e a instalação de quiosques para 
a venda de produtos comestíveis 
e de pequenas oficinas de 
carpintaria, movelaria, 
serralheria, pré-moldados etc. 

A participação das 
associações de moradores e 
promotores de atividades 
sociais, culturais e desportivas 
será também da maior 
importância. Segundo o 
subsecretário, são essas 
entidades "certamente as 
maiores zeladoras das melhorias 
das condições de vida e do 
embelezamento dos bairros". 

O projeto Quintal de Casa se 
encontra em fase de elaboração. 
Um questionário está sendo 
preparado para uma pesquisa 
junto ao público alvo e estão se 
estabelecendo os primeiros 
contatos com entidades com as 
quais a Prefeitura pretende 
firmar parceiras. 
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CD4//SalaVIP 

Em São Luís ■ MA 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 
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Ttasuifun&uufa *Vocè lif 721-5687 

Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, 

na rua Cariolano Milhomem 1727, centro, entre 

Getúlio Vargas e Luís Domingues. Valor R$ 

70.000,00. 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na 

rua Cariolano Milhomem 1727A, no centro à 

30 metros do Calçadão. Valor R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 y .1,2.00, na 

rua Cariolano Milhomem 1727, no'centro à 35 

metros do calçadão. Valor Rl& 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 

metros de frente por 31 metros de fundo, rva 

rua Rio Grande no Bairro Juçara. Valor; R$ 

18.000,00 . 

Tratar com Carlos Lima: -• 

CRECI 210/209 REG. FÒNE: 

977-4324 - 721-4212 

Hospital Santa Maria 

"DI. *í¥<vzoído- fpime:723- 

 O píoneirg da saúde imperatrizense 
  

' —v-, 
\ík4jtr 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Levantamento 

AÜTORÍZAÇÃO dA CÂMARA 

Recém A^ontratacIos 

;••••; .í 
ML 

-T! ~;r" 

.  • 

Mercado 

Financeiro 

Tsi 

POUPANÇA 

Hoje   1,16% 

Ontem  1.42% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (721-1759), 

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

FEVEREIRO/97  R$9 11 

UPC 

R$ R$ 13.99 

DóIar 

' Paralelo  R$ 1.10 
' Turismo   R$ 1.07 
:ii Comercial  R$ 1.05 

Cotações de Ontem (meio-dia) . 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 28-02-97 

  12,18, 

SaIárío Mínímo 

l-cvct<:»nJ/97  R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 
■ '• „ 

, Fevereiro/97   R$ 7,66 

v Of( RICÍMI MO 

, Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

J Tudo em materiais para escritório, escolar. 

L bobinas para fax. pelo menor preço da praça, 
b: Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

•j; AULAS. Rua Simplício Moreira. 1478 - 
. Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 5 

: 1400. í 

retroatividade até o dia 1° de fevereiro." 

Começa março 

"Isso vai depender de um levantamento a ser feito pela Seeretaría 
de Educação com referência à quantidade de alunos. Dependendo 
da quantidade de alunos, agente vai verificar se há necessidade ou 
não, de se contratar professores." 

Março, que começa hoje, é o terceiro mês do ano civil com 31 
dias. 

No antigo calendário romano, era o primeiro mês do ano. Em 601 
da fundação de Roma, Numa Pompflio (imperador) reformou o 
calendário, introduzindo janeii*o e fevereiro, e março passou a ocupar 
o terceiro lugar. 

Era dedicado a Marte, donde o seu nome (EDIPE). 

CoMUNÍcóloqo 

João Calado Neto disse que a provável contratação, para que se 
operacionalize, depende do projeto de lei a ser encaminhado à 
Câmara de Vereadores "para que ela autorize a contratação por 
prazo determinado, até a realização do concurso." 

A Secretaria de Administração está elaborando o Plano de Carreira, 
Cargos e Salários do Município, onde está incluída a função de 
Comunicólogo, a ser preenchida através do concurso público previsto 
para acontecer até o final de maio. 

Curso 

Superíor 

Sobre a situação dos servidores da Secretaria de Educação, 
admitidos recentemente em cargo de emissão, João Calado Neto 
fez a seguinte observação, em relação a pagamento de salários: 

"O pessoal que entrou em fevereiro nomeado em comissão, está 
na folha normal, porque veio em tempo hábil. Tiveram algumas 
que já estavam trabalhando, no fechamento da folha, como já haviam 
dispendido o trabalho, o prefeito Ildon Marques autorizou a 

O Secretário João Calado Neto esclarece que o cargo de 
comunicólogo, a exemplo do médico, do bioquímico, do psicólogo, 
entre outras esjiecialidades, terá que ser preenchido por profissional 
detentor de curso superior, e que fará parte do quadro permanente 
da prefeitura, por concurso. 

Assessores 

continuam 

Calado Neto explicou também que os atuais assessores de 
imprensa que fazem da parte da Secretaria de Comunicação e Cultura 
(leia-se Edmilson Sanches) são detentores de cargos em comissão, 
de confiança do secretario e do prefeito lldon Marques, podendo ser 
exoneradas a qualquer momento. 

Esses profissionais, segundo o secretário João Calado, não estão 
obrigados a participar do concurso que deverá ser realizado 
brevemente. 

Para 

quem quiser 

A não ser que, individualmente, haja interesse de um desses 
profissionais em participar do concurso para o cargo de comunicólogo 
que está sendo criado no Plano de Carreira, Cargos e Salários do 
Município, passando a fazer parte - se aprovado -, do quadro 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Flospital Sta. Mônica 
(721-4502); Pediatria: Hospital Sta Tereza 

(721-2187); Obstetrícia: Hospital Regional 
Materno Infantil de Imperatriz (723 - 1843); 

Ortopedia: Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721 -6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé. na rua 
Ceará (722 - 2224). desejando aos cliente e 

amigos, muito sucesso. 

Aniversariantes (ACII) 

í/i: 

* Carlos Magno Viana 

Barros (Opção); 

* Gabriel K G. Ferreira 

(Frango Bom de Bico); 

Aniversariam hoje e 

recebem os parabéns e 

votos de mintas 

felicidades da ACII e do 

Feito à Mão Restaurante (self-service, churrasco 

no quilo e aquela saborosa feijoada neste 

sábado). Na avendia Getulio Vargas, esquina 

com a ma Alagoas - Centro. Fone 721 - 3565. 

Materiais para r 

j ^ 722-1478 

Fax: 72^-1400 
Tudo pelo men o' 
preço da praç^a. 

i 

IMPERATRIZ Rua SimR!s> M^ira, ' 
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José Lopes da 

Tonseca Filho 
Médico Veterinário 
, CRMV/MA - 0189 

permanente de servidores da prefeitura. 
Quem se habilita? 

Festa na ACII 

Confirma amanhã, detalhes da festa promovida à noite .^ ll 
oportunidade e que o presidente Vilson Estácio Maia, fez o 
lançamento do projeto "Empresário do Ano", com a entrega de 
certificados (títulos) aos dois empresários distinguidos para o mês 
de fevereiro, sendo um do comércio (Ebel) e outro da indústria 
(Celmar) 

A grande festa do "Empresário do Ano", está marcada para o dia 
12 de dezembro, oportunidade em que os dezoito "destaques" de 
cada mês estarão concorrendo ao troféu do ano. 

Turísmo 

Comemora-se hoje o Dia do Turismo e também o Dia da Criação 
do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. 

lldoN CoMANdA MUTÍRÃO 

Acompanhado do vice, Luiz Carlos Noleto, de secretários e 
assessores, o prefeito Ildon Marques de Souza comanda hoje e 
amanhã nas localidades de Bacabal, Olho D'água dos Martins, 
Coquelândia, São Felix e Petrolina, a um grande mutirão de limpeza 
em escolas e postos de saúde. 

Em Coquelândia o prefeito Ildon Marques e comitiva serão 
recebidos jxdo comunitário Chico da Farmácia; Em Petrolina, será 
a vez de Raimundo Gomes e demais lideranças recepcionarem a 
comitiva governamental. 

Parcería 

O mutirão nessas localidades fez parte do programa de parceria 
que está sendo posto em execução entre prefeitura e comunidades 
que vão ao prefeito Ildon Marques solicitar melhorias para suas 
localidades. 

Ou em Partícípa 

Participam do mutirão, as secretarias de: Infra-Estrutura, com 
equipe técnica, materiais e equipamentos; Educação, Saúde; 
Planejamento; Desenvolvimento Rural; e de Governo, entre outras. 

Vale o registro. 

■ y xí. ': 
liil 

Xt/ni primeiro trabalho executado pelo jornalista e 
publicitário João Alberto, o popular Joãozinho 

acontece hoje em Axixá do Tocantins, grande musical 
comandado pelo cantor Alberto Sampaio (foto), que 
está na região fazendo o lançamento do seu segundo 

CD. O novo trabalho, também gravado em K-7, 
intitula-se AO BURACO, com dez feixas de "pura 
música regional". Informações sobre o show pelo 
'21-1531. Sucesso ao Alberto Sampaio neste seu 

segundo trabalho musical. 

X: Humor 

Gordo mesmo era aquele sujeito que, levado a 

julgamento por crime de estupro, acabou 

condenado por tentativa de homicídio. 

Por asfixia. 

(PLAVBOY/Fev/97, nas bancas via Dimapí) 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet shop 

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

_ Rua LÍiít 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Fienrique 
Soares e Siíva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - Ü204 

Dpriijr^^^jl^oo - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Cavalo de Aco 

Imperatriz contrata Alencar para o GE 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Valle 

Tocantins I 
O Tocantins Esporte 

Clube está tentando, junto ao 
prefeito Ildon Marques, uma 
audiência para a próxima 
semana. A diretoria do clube 
espera ser recebida pelo 
prefeito para que seja 
apresentado ao chefe do 
Executivo Municipal o 
projeto do Tecão Maravilha 
para a temporada de 1997. O 
objetivo da diretoria é 
desfazer os maus entendidos 
que houve durante toda esta 
semana nos meios 
esportivos. O Tecão 
Maravilha estréia na próxima 
semana diante da Sociedade 
Atlética Imperatriz e ainda 
não realizou nenhum coletivo 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. 

Tocantins II 
Foi enviado ontem, pela 

Secretaria do clube, um ofício 
via fax ã Federação 
Maranhense de Futebol, se 
solidarizando com o 
presidente daquela entidade, 
Carlos Alberto Ferreira, com 
relação a atitude do Sampaio 
Corrêa de não disputar o 
Campeonato Maranhense de 
1997. Para o diretor de 
futebol Justino Oliveira Filho, 
o presidente da Assembléia, 
deputado Manoel Ribeiro, 
que exerce a função de 
presidente do time boliviano, 
está querendo se auto- 
promover politicamente 
dentro do futebol. Justino 
disse ainda que Manoel 
Ribeiro deveria buscar 
recursos junto ao Governo do 
Estado para melhoria d/) 
futebol maranhense. 

Tocantins III 
O técnico Isnad Antonio só 

deverá comandar treinos no 
Municipal depois da 
audiência que deverá 
acontecer na próxima 
semana entre a diretoria do 
Tecão e o chefe do Executivo 
Municipal. O treinador, em 
contato com a reportagem do 
programa Bola na Rede, 
levado ao ar na tarde de 
ontem, afirmou que os 
jogadores do alvi-verde estão 
confiantes na conscientização 
de lldão. "Nós não estamos 
fugindo de nenhuma 
determinação do prefeito 
Ildon Marques, que quando 
no período de campanha 
disse em reunião na sede da 
Liga Imperatrizense que iria 
ajudar os chamados 
jogadores prata de casa e o 
nosso elenco é cem por cento 
jogadores de Imperatriz. Eu 
eslava lá, assim como a 
maioria dos desportistas 
amadores de Imperatriz. 
Agora chegou a hora do 
prefeito confirmar que a 
pirâmide funciona mesmo", 

disse otimista, Isnad 
Antonio. O escritório sede do 
Tecão Maravilhã já tem 
patrocinador oficial, trata-se 
do médico José Edson, do 
Hospital das Clínicas, que se 
colocou a disposição dos 
jogadores, comissão técnica 
e da diretoria do clube. 

Cavalo de Aço 
A diretoria do "mais 

querido" finalmente acertou 
a contratação do atacante 
Alencar, que deverá se 
apresentar na próxima 
quarta-feira ao técnico 
Sérgio Belfort. 0 treinador é 
o principal articulador da 
contratação do meio 
campista, que atualmente 
está defendendo a equipe-do 
Caburé na Copa do Brasil. A 
base do contrato ainda não 
foi divulgada, mas o 
treinador garantiu que o 
goleador tem presença 
garantida no meio-campo da 
equipe cavalina 

Dispensas 
O técnico Sérgio Belfort 

anunciou, nesta última 
quinta-feira, a primeira lista 
de dispensa no Cavalo de 
Aço. Cinco jogadores estão 
completamente fora dos 
planos de Belfort, que 
pretende montar uma equipe 
a altura para as disputas da 
competição, que tem início 
previsto para o próximo dia 
09 de março. A partir de 
hoje, primeiro dia do mês de 
março^ a diretoria corre 
atrás da regularização dos 
atletas. Para isso, o 
presidente do Cavalo de Aço, 
Conor Farias, solicitou a 
vinda do secretário da FMF, 
Raimundo Nonato 
(Mundico) com todos os 
contratos para a inscrição 
dos jogadores. Mundico 
deverá chegar a Imperatriz 
na próxima terça-feira. 

Abandono 
O presidente Conor 

Farias terá que reformar 
todos os setores da nossa 
principal praça de esportes, 
que está totalmente 
depedradae esquecida pelas 
autoridades locais. Toda a 
área que aloja os jogadores 
e o setor de cozinha já foi 
reformada. O diretor daquela 
praça esportiva, Pedro 
Faustino, apesar de ter 
recebido bastante verbas de 
patrocínio, não recuperou 
nem os vestiários, que estão 
em estado deplorável, sendo 
aparelhos sanitários 
quebrados, canos entupidos, 
torneiras e chuveiros 
quebrados, portas 
danificadas e odor 
insuportável, sem contar 
com as cabines de rádio, que 
estão totalmente desoladas. 

Visando a sua participação 
no Campeonato Estadual deste 
ano, a Associação Atlética 
Imperatriz, a pedido do 
treinador Sérgio Belfort, a 
diretoria acertou com seis 
jogadores que atuam no 
Caburé, vice-campeão 
tocantino de 96 e atual 
representante do Estado na 
Copa do Brasil. A diretoria do 
Cavalo de Aço, atendendo as 
solicitações do seu técnico, 
autorizou o diretor de futebol, 
jornalista William Marinho, 
para fechar com os atletas que, 
inclusive, já trabalharam com 
Sérgio Belfort na temporada 
passada, quando ele dirigia o 
Caburé. Os novos contratados 
do Imperatriz chegarão na 
próxima quarta-feira, em 
função dos mesmos terem que 
participarem da segunda 
partida do representante 
tocantino na Copa do Brasil, 
que acontece terça-feira, em 
São Paulo. E como as 
possibilidade de classificação 
do Caburé são remotas em 
função da Portuguesa, que 
utilizou um time mixto no 
primeiro jogo em Colinas do 
Tocantins, ninguém, apesar do 
futebol ser uma caixinha de 
surpresa, acredita na passagem 
do time para outra fase. 

II 
Sífíí: 

Alencar acertou sua contratação com a Sociedade 
Atlética Imperatriz • S/U e se apresenta na quarta 

■ Reforços 
Com a responsabilidade 

de representar bem o nome 
do futebol de Imperatriz, o 
alvi-rubro está sendo 
cauteloso nas suas 
contratações. Para isso, só 
está trazendo jogadores 
conhecidos da torcida e que 
foram destaques nas 
equipes por onde passaram, 
como é o caso do goleiro 
Batista, do lateral Lòra, dos 
meios campistas Bayer, 
Jorginho e do craque 
Alencar, que é piauiense e 
tem passagem pelo Sampaio 
Corrêa e Maranhão Atlético 
Clube. 

Alencar também atuou 
pelo Clube do Remo, de 
Belém, Fluminense, do Rio 
de Janeiro e atualmente está 
disputando a Copa do Brasil 
pelo Caburé. Para o ataque, 
Sérgio Belfort pediu a 
contratação do centroavante 
Edinaldo, revelação do 
Campeonato do Estado do 
Tocantins na temporada 
passada. Com estes nomes, 
a diretoria fecha o círculo de 
contratações para a Taça 
Cidade do Interior, válida 
pelo Campeonato 
Maranhense. 

Sérgio Belfort arma pi 

treino coletivo do Cavalo de Aço 

Mesmo antes. <ie chegar 
os sovos contratados do 
Cavalo de Açot o lécidCó 
Sérgio Belfort já tem na 
cabeça como vai armar o 
primeiro tremo coletivo da 
préxima. $cmana> Â 
pretensão do comandante 
Cãvaímoé colocar cia campo 

■ Futebol 

0 time qnc na s«a opinião ç 
base para a estréia, que 
acontece dia M dc março, 
contra o Tocantins. 

Bati ata, William, 
D ml to e Hjalma; Bayer, 
Toninho, Alcacár eTabiiibo; 
Zé Oscar e Edinaldo, Esta será 
a provável onze na qne o 

treinador do Imperatriz 
pretende colocar em campo na 
próxima Sentam, na estréia 
contra o Tocantins, Qnanto ao 
cabeça de área, Robson, do 
Futebol de Açailándia, a 
diretoria definirá ainda boje 
soa situação. Com a aquisição 
dos novos jogadores, já ronda 

na sede do clube O famoso 
caminhão para levar de volta 
aqueles que não agradaram. 
Ontem jà começaram ãS 
dispensas* Segundo o 
supervisor do clube, Ivam, 
só ficarão sos alojantcntos 
do clabe jogadores que estão 
nos planos do treinador 

Polêmica na Terra do Frei 

Mal entendido coloca administrador do Estádio Municipal em xeque 

r 
, 
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As cabines de Rádio do Municipal necessitam de reformas imediatas 

Não passou de um mal Faustino, administrador do de interpretação, um ofício 
entendido entre o cartola Estádio Municipal Frei confirmando uma solicitação 
Justino Filho e o diretor, Pedro Epifânio DVVbadia. Numa falha lio Tocantins para treinar no 

Estádio Municipal, soou cor 
uma bomba nos mei( 
esportivos de Imperatri 
Ontem, em entrevista ; 
programa Bola na Rede, ( 
Rádio Capital AM, 
administrador do Estádio f 
questão de dirimir as duvid 
que pairaram nos torcedon 
nas últimas 24 horas. A 
opinião de IVilA ^anslino, 
Estádio nunca foi negado í 
Tocantins e nem ao Imperatr 
e que o mesmo está libera* 
durante o dia pá* 
treinamentos, só- que* ã nolt 
para ser utilizada á prlíç 
esportiva, têm que pagar o 
solicitar ao prefeito mimicipa 
a liberação" da energia. "Pár 
que fique esclarecido! 
Estádio Municipal Frf 
Epifânio DVVbadia está liberad 
para o Tocantins dois dias n 
semana. O problema da luz ter 
que ser resolvido com 
prefeito",disse Pedro Faustinr 

mmm 
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Na Avenida Gelúlio Vargas com SimplHo 

Moreira - Calçadâo - Fone: 723-Jj22 

Imperatriz - Maranhão 
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Chuteira 
PENALTY 

SOCIETYCUP 

Bola PENALTY DE VOLLEY 
BEACH FLY 

*$49,00 
à vista OU 

3 cheques de R$ 16,34 
sem juros 

> *$27,00 
à vista ou 
ou 3 cheques de R$ 9,00 

■ sem juros 

m 

SUPER FACÊUUADES 

NARRARA DA MULHER, 

COMPRAS A PRÃIO (CARNÉ) 

ENTRADA SÓ OS DE ABRIL 

A LILIANI NAO COBRA 

TAXA DO SEU CADASTRO 

( * MEDIDOR DE 
■ \ 'Pulsação 
m 'Calorias 

Esteira 
Ergométrica 

LU D MS 
ELETRICA 

rs739,oo 
à vista ou 30X 

R$ 65.. 

por mes 
sem entrada 

eu 4 cheques 
de R$ 184,75 

sem jures 

Jogo de Panelas 
TRAMONTINA 
SOLAR 
9 PEÇAS 

*$ /88,00 
à ipsta 

tix 25,oo 
sen) entrada 

© TRAMONTINA 

ou 3 cheques de R$ 62,67 
sem juros 

r 
m 

J 

br as cm 

Londor 

CASIO 

CNjnlendri) 

-#■ -V - 

O _ 

íjjJ • i*L^ÍTêi:•} 

mg 

Robe Nintendo 
Interativo! -XL 

O ROBÔ QUE 
PENSA E FALA 

/>$ 79,00 
f' 0- à vista ou 12X 

10,50 
sem entrada 

ou 5 cheques 
de R$17,80 

Cartucho 
para Videe 
Game 
NINTENDO 
A PARTIR 

DE *$ 3<S,OOà vista 

m 

i i:/ i 

L,L 

y 

v 

r - 

ARTEX 

r > i 
4» 

cmiu 

GOGU - ' - 

GROW 

GO 

QD 
CKOM 

Guru DO GUGU 
GROW 

*$23,5O 
à vista 

3 cheques de R$ 7,84 
sem jures 

Môniea e Cebelinht 
GROW 

«s rhão "W 
à vista 

3 cheques 

de R$ 3,94 
sem jures 

UMBRO Camisa UMBRO CBFI 265 

ar* Br 

*$S2,oo \ 
à vista » 

3 cheques de R$ 17,34 J 
sem jures , 

Na compra de um tênis rainha system R68300 
GRÁTIS um amortecedor. 

Tênis RAINHA SYSTEM 

rs6I,oo 
a vista  „ , 

r- 

4** 

ou 3 cheques de R$ 20,34 

sem juros ■ 

OLYMPUS Comera Fotográfica \ 
OLYMPUS SHOOT GO | 

*$43,oo\ 
à vista i 

2x5,so; 
sem 

entrada 

ou 5 cheques de R$ 9,70 

a vista 

Gian & Giovani 
DOSE DUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

FACNERU 
20 Super Sucessos 

KKC.INALDO 

% 

REGiNALDOROSSi 
20 Super Sucessos 

BfiTmi 

I da r J 
Gab-'— 

■ rT. 

Z* Pífa 
-Ofertas válüíns nlKÚ7/l0/97 ou eirqfianlódurar u estaque ■ P.^as parceladi s.totn-ou nat/f^trida, 'mtgámento de .tf ' (0+12), e' 3!) X (0+30) juras de 37, a.m. PlanoÇheque 5X11+4 P, 

CMF/Nifson Internet: http://www. intermar. com. br/liliani 
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Comerciante é executado a tiros na periferia 

Rixa pode ter sido a origem do assassinato do proprietário de um bar na Boca da Mata 

Dois elementos 
desconhecidos detonaram 
vários tiros contra o 
comerciante Severino 
Medeiros de Lima, 
maranhense, 35 anos de idade, 
residente na Rua Io de Maio, 
n0 360, bairro Boca da Mata. O 
crime ocorreu por volta das 
21h00 da última quinta-feira, 
quando o comerciante estava 
no interior do seu bar, 
localizado naquele bairro. 

Severino era casado e pai de 
cinco filhos menores, entre 
eles um filho de cinco meses 
de idade. Na hora do crime, a 
esposa da vítima se encontrava 
nos fundos da residência, onde 
Severino vivia com a esposa e 
os filhos. 

De acordo com os 
levantamentos periciais, foram 
feitos mais de seis disparos, 
mas apenas três deles 
acertaram o comerciante, que 
não teve como reagir. Uma das 
balas atingiu a nuca de 
Severino Medeiros, chegando 
a sair no olho direito, os outros 
dois tiros aconteceu no braço 
e peito esquerdo. Severino foi 
socorrido e levado às pressas 
para o Hospital Geral, onde já 
chegou sem vida. 
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Delegado José Israel (1" DP), esteve no local do crime 

■ Versão 

A primeira versão 
obtida pela polícia, foi de 
que os dois elementos são 
conhecidos naquela região 
da Boca da Mata como de 
alta periculosidade. De 
acordo com as 
informações, eles há dois 
dias antes do crime 
estiveram no bar de 
Severino lhe oferecendo 
objetos roubados. A vítima 
e os possíveis cúmplices do 
assassinato, na hora da 
transação, travaram uma 
luta corj)oral. Na briga, os 
dois elementos levaram a 
pior e prometeram 
vingança. A equipe do 
delegado Israel Rocha está 
trabalhando na tentativa de 
elucidar o crime, e a prisão 
dos acusados é questão de 
tempo. A esposa da vítima 
acredita que os elementos 
são os principais suspeitos 
do assassinato de 
Severino. 

Labigó apronta na Farra Velha 

Bebedeira e confusão acabou em prisão, após ameaça de morte 

O elemento Labigó, velho 
conhecido da polícia local, foi 
preso por uma patrulha da 
Polícia Militar, quando tentava 
assassinar com uma faca um 
outro elemento na Farra Velha, 
na noite da última quinta-feira. 
De acordo com o proprietário 

do recinto, os dois elementos 
que estavam no interior 
daquele bar, desde as primeiras 
horas daquela noite, em 
determinado momento se 
desentenderam e começaram a 
discutir. A viatura da polícia 
ostensiva 17, lotada no 

Calçadão, foi acionada e por 
pouco Labigó não cometera o 
crime. Na Delegacia do 
Primeiro Distrito, Labigó disse 
que estava apenas querendo 
dar ura susto no elemento. Os 
dois elementos estavam 
completamente embriagados e 

a vítima, ao perceber a 
presença da polícia, fugiu do 
local tomando rumo 
ingnorado. Labigó disse aos 
policias que só reagiu porque 
o elemento tentou retirar do 
seu bolso uma carteira de 
cigarro. 

uPé Grande" é reconhecido pela vítima 

Mais um assalto foi registrado na Delegacia de Plantão do Segundo Distrito 

Adilson dos Santos, 
maranhense, 23 anos de idade, 
residente na Vila Nova, esteve 
no Segundo Distrito Policial, 
delegacia de polícia de plantão 
na noite da última quinta-feira, 
para denunciar que dois 
elementos armados de 
revólveres lhe abordaram e 
roubaram sua bike e todos os 
seus pertences, entre eles um 
relógio e sua porta-cédula. 

De acordo com Adilson, o 
assalto ocorreu por volta das 
21h0(), quando o queixoso 
trafegava em sua bike às 
proximidades da garagem da 
Transbrasiliana. Apavorado 
com a arma apontada para sua 
cabeça, ele disse que não 
pensou duas vezes para 
entregar os objetos. 

Na ocasião do assalto, os 
dois elementos disseram que 
se ele não entregasse todos os 
pertences eles iriam detonar 
sua cabeça. Após o assalto, eles 
ordenaram que Adilson saísse 
do local correndo, sob pena de 
levar um tiro. 

A equipe do delegado José 
Israel Rocha, após tomar 
conhecimento do fato e com a 

ajuda da vítima, que elemento já identificado pela vinha a tempos investigando os 
reconheceu o perigoso "Pé polícia agiram em parceria, assaltos ocorridos nas 
Grande", conseguiu recuperar Está conclusão foi da equiix'do imediações do Setor 
a bike. "Pé Grande" e outro Alegado de plantão, que já Rodoviário. 

BBHHB BW—wiiwwiij11 iiwií— 

Acusado nega 

participação no assalto 

Mesmo sendo reconhecido por Adilson, o acusado 

negou sua participação no assalto. "Eu não participei 

deste assalto, só estava junto com um elemento que 

não me recordo o nome", disse Pé Grande. A vítima 

disse à reportagem não ter dúvidas da participação do 

elemento, acusado e preso pela polícia, que resultou 

no furto de sua bicicleta e no furto de todos os seus 

documentos e o relógio. 

PHOTO PINHCIRO 

m 
dos. ..rO C 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados™ ./entos er ^ral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Impere Maranhã™1' Fi 

Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Valle 

Furto 
de bike 

Minailde Santos c Silva, 
maranhense, residente na 
Rua Floriano Peixoto, nesta 
cidade, comunicou que um 
elemento conhecido por 
"Neguinho" furtou sua 
bicicleta Montain Bike, cor 
cinza, que estava na área de 
sua casa. O fato se deu por 
volta das 15h0(), quando a 
queixosa estava no interior 
da residência com seu 
irmão Marcos Santos e 
Silva. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades competentes. 

Furto de 
documentos 

Maria Alves de Oliveira 
Lima, maranhense, 
residente na Rua Manaus, 
comunicou que elementos 
não identificados furtaram 
de dentro de sua casa uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. Maria 
Alves só percebeu a falta da 
referida documentação na 
última quinta-feira. 

Mais um 
assalto 

Ronilson Teixeira 
Cardoso, maranhense, 
residente na Vilinha, 
comunicou que foi 
abordado por dois 
elementos armados de 
revólveres, que após lhe 
abordarem tomaram-lhe 
sua bicicleta, relógio e a 
porta-cédula. O fato se deu 
por volta das 22h()0. quando 
o comunicante trafegava 
pela avenida principal 
daquele bairro com destino 
ao Parque Alvorada II. De 
acordo com as informações 
passadas por Ronilson. os 
elemento tomaram rumo ã 
Rodovia Belém/Brasília, de 
onde devem ter seguido 
para o Parque Anhanguera. 

Perda de 
documentos 

Ricardo de Jesus 
Mendes, paraibano, casado, 
residente na Rua 
Pernambuco, bairro Juçara, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira Nacional de 
Habilitação. O comunicante 
disse à reportagem que 
trafegava pela Avenida 
Dorgival Pinheiro de Souza 
quando percebeu que tinha 
perdido a referida 
documentação. 

Perigo na 
Rodoviária 

O Setor Rodoviário é um 
dos principais pontos 
preferidos pelos 
assaltantes. Por volta das 
2()h()() da última sexta-feira, 
Gilson Saraiva Dias também 
foi abordado por dois 
elementos armados com 
uma faca tipo peixeira. O 
falo ocorreu quando o 
comunicante se deslocava 
da Vila Cafeteira, nas 
imediações do Hotel 
Anápolis para o bairro 
Bacuri, onde ele reside. De 
acordo com as informações 
da vítima, os dois elementos 
agiram rápido e levaram sua 
Mounlain Bike. Após o 
assalto, os donos do alheio 
tomaram rumo à Vila Nova. 

Casa 
. arrombada 

Maria de Nazaré 
Gonçalves, maranhense, 
casada, doméstica, residente 
no bairro Boca da Mata. 
comunicou que sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. De acordo 
com as informações da 
denunciante, os larápios 
arrombaram a porta cios 
fundos e retiraram do 
interior da casa. um 
ventilador Amo, um 
aparelho televisor preto e 
branco, 14 polegadas e 
outros objetos de pequenos 
valores. 

PLANTÃO POUCIAL 

Sexta-feira, 28/02/97 . , ■ 

2° Distrito 

Delegado 

Reqinaldo Nunes 

Escrivão 
Francisco Barbosa 

Agentes 
•* 

laldo Alves . - . 
Araújo, .' *• . 

José Ribamar 
Nunes 

Perito 

Mário Amo rim 

Telefone de Plantão 

722-1287 

Comissário 
Edilson Santos 
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