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Pesquisa mentirosa aponta falsa 

popularidade da governadora 

A pesquisa divulgada pela 
Kconométrica, que aponta um 
índice superior a setenta por 
cento de aprovação para o seu 
governo, deixa a governadora 
Roseana Sarney ainda mais 
desgastada em relação à falta de 
obras e investimentos na Região 
Tocantina. Acredita-se que tenha 
havido um engano por parle dos 
recenseadores da Rconométrica: 
talvez eles tenham confundido o 
índice de aceitação com o de 
"rejeição", ou ate mesmo a 
confusão jkkIc ler sido causada 
pelo prefeito de Imperatriz. 
Unem sabe, os recenseadores 
I x k leintan ibém U t confundido os 
índices de aceitação de Ildon 
Marques, que esse sim, tem 
setenta por cento prá mais de 
aceitação, e acabaram creditando 

ara a governadora. Sem 
qualquer investimento, obras ou 
iniciativas na região, e ainda 
desgastada (K-la ausênciíi, jã que 
ela sabe da sua rejeição jxdopovo 
do Sul do Maranlião e se recusa 
a visitar ImixTalriz. ainda somam 
a Unesco, que concluiu o 
Maranhao com o maior índice de   
mortahdade mlanlil. Página 3A. A governadora Rosenn.i S.imty sni nrnuihada mais uma vez por uma pesquisa que aponta falsa popularidade do seu governo 
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Confira o 

gabarito da 

segunda fase 

A^Universklade Federal 
do Maranhão - Ufma - 
divulgou nessa quarta-feira 
o gabarito da prova de 
Português e Uieratura 
Brasileira, que aconteceu na 
segunda-feira, para 
realização da segunda fase 
do vestibular da 
líniversidade. Página 3C. 

Cavalo de Aço 

pode participar 

da Copa Norte 

Segundo a proposta para 
participação da Sociedade 
Atlética Imperatriz na Copa 
Norte, a CBF deverá bancar 
as passagens, hospedagem e 
mais cinco mil reais por jogo. 
A estrutura da equipe de 
futebol já está sendo montada 
e o diretor de futebol do 
Cavalo de Aço, VVillian 
Marinho, voltou essa semana 
de São Luís. onde leve 
garantida a participação do 
time no Campeonato 
Maranhense desse ano. 
Página 6A. 

O renomado exolérico 
Prof9 Zen assina seu 

horóscopo no Jornal 
Capital. 

Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 

FantasMAminhas. 
Página 1 C. 

DMT recolhe moto- 

táxis na rodoviária 

Indicadores 

Dólar Comercial 
Compra .RS 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra _ R$ 1.034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.039 ; 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 i 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 ; 
Poupança 
Rendimento  - 1.1275% : 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro RS 112.00 : 
Salário Família 
Valor R$7.66 
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Os moío-taxistas que estii 
cadastrarem em 

O Departamento Municipal 
de Trânsito - DMT - começou 
finalmente a fiscalizar a situação 
das molo-táxis que estão 
aluando no mercado. Na 
segunda-feira houve uma 
reunião entre as autoridades do 
setor de transportes, como a 
Ciretran e o DMT. além da PM 
e de sindicalistas da categoria, 
concluiu-se as metas do 
trabalho da fiscalização que vai 

erem com suas documenta^ 
qualquer empresa, 

ser imprimida na área urbana. 
As blitz já começaram na terça- 
feira. no setor da rodoviária, 
com o recolhimento de várias 
molo-táxis, que estavam em 
situação irregular. Serão 
fiscalizados essencialmente a 
documentação, tanto do veículo 
quanto do motoqueiro. assim 
como será exigido a vinculação 
dos moto-taxistas às empresas 
que estão atuando no mercado. 

ões irregulares ou não se 
serão recolhidos 

Motos sem mal estado de 
conservação também serão 
recolhidas e retiradas de 
circulação como moto-láxis. O 
Sindicato da categoria está de 
total acordo com a fiscalização, 
e vê nesse início de trabalho os 
primeiros passos efetivos para 
a regulamentação real do 
serviço de transporte de 
passageiros através das moto- 
láxis. Página 4A. 

Amsul 

Sálvio Dino lança chapa 

para nova diretoria 

O prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, está lançando a 
chapa "Tudo Pelo 
Municipalismo", que traz 
como presidente de honra o 
prefeito de Imperatriz. Ildon 
Marques de Souza. Ide reuniu 
um grupo de prefeitos 

prestigiando toda a região, 
para formação da chapa, e 
pretende reimplantar uma 
nova dinâmica para restaurar 
a represenlatividade da 
entidade junto às correntes 
políticas do Maranhão. 
Página 4C. 

■ Reforma Administrativa 

Comissão de Orçamento 

atrasa votação 

A Comissão de 
Orçamento, que tem como 
relator André Paulino, está 
atrasando a votação da Lei da 
Reforma Administrativa. O 
relator André Paulino até 
agora não deu qualquer 
explicação sobre o andamento 

dos trabalhos que estão 
dificultando a ida da Reforma 
para aprovação em plenário, o 
que deveria estar acontecendo 
e no entanto ainda tem-se que 
esperar a boa vontade do 
relator, responsável pelo 
atraso. Página 3A. 

Sinfra vai reurbanizar 

o Entroncamento 

A Secretaria de Infra-Estrutura do Município 
deverá assumir as obras de reurbanização da área 
que compreende o viaduto do Entroncamento, 

inclusive promovendo a ampliação das passarelas 
com a finalidade de reduzir os acidentes na BR-010. 

naquele trecho. A manutenção da obra deverá ser 

realizada em parceria com a iniciativa privada, 

preservando o aspecto estético e visual da entrada 
da cidade. Página 4B. 

Clériston Bandeira vai ser 
indiciado judicialmente 

Página 3C 

Cultura precisa ser 

cidadanizada 
Página 4B 

E a cegonha trouxe 

os gêmeos 

Nome* que ainda não 
pegaram nos novos 

municípios 
Página 4C 

Ajuventus rumo ao 

bicampeonato 
Página 6A 
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Sr. Editor: 

Estou escrevendo à este 
jornal para que todas as 
autoridades tomem 
conhecimento da situação 
em se encontram as ruas 
do bairro em que resido. 

As ruas estão todas 
esburacadas e cheias de 
lama, e isso porque o 
inverno ainda nem 
começou, somente a água 
dos esgotos, que são todos 
a céu aberto, já deixam as 
ruas em estado de 
calamidade. Imaginem os 
senhores em que situação 
estas irão ficar depois que 
começar o período 
chuvoso. Sabemos que 
verbas para obras como 
esta não são difíceis de 
serem adquiridas, o que 
está faltando é vontade 
política para resolver 
problemas tão pequenos, 
mas que diante da situação 
que se apresentam tornam- 
se imensos. 

Estamos preocupados 
com este problema que se 
repete todos os anos, e que 
nada é feito para pelos 
menos amenizá-los. 

Precisamos de uma 
melhoria para as nossas 
ruas, antes que as chuvas 
comecem a cair em 
Imperatriz. 

Maria dos Santos 
Vila Nova 

Sr. Editor: 
Estou acompanhando as 

transformações que estão 
ocorrendo na Câmara 
Municipal de Vereadores, e 
confesso que estou 
surpresa e ao mesmo 
tempo satisfeita com o que 
está acontecendo. Espero 
que esta onda de 
moralização dé em alguma 
coisa no final das contas, 
porque precisamos 
realmente de pessoas 
comprometidas com a 
necessidade da população 
de Imperatriz. 

Se este requerimento do 
vereador Joel Costa, for 
realmente aprovado, vai ser 
muito bom, pois significa 
que o próximo presidente 
(la casa está interessad() em 
trabalhar pela cidade, e não 
no substancial acréscimo 
de salário a que hoje o 
presidente do legislativo 
tem direito. E o primeiro 
passo para a moralização 
do Poder Legislativo. 
Sabemos que as coisas vêm 
mudando ao longo dos dois 
últimos anos. muitas das 
mudanças verificadas, 
foram provocadas pelo 
próprio povo, que 
finalmente4 deixaram de ver 
as coisas sob uma nuvem 
espessa e abriram os olhos 
para a roubalheira que 
sempre esteve presente em 
todas as administrações 
públicas de Imperatriz. 

Estou torcendo para que 
depois desta, a coisa tome 
seu rumo, e que a Câmara 
Municipal de Vereadores 
de Imperatriz possa se 
transformar em um 
exemplo de que a coisa 
pública pode funcionar 
corretamente, sem desvios 
e interesses escusos. 

Artemiza Cruz 
Bairro Ca ema 

A mão revelada (PARTE II) 

Aos brasileiros ela se apresenta como Nossa 

Senhora Estrela da Manhã 

Linha 

Direta 

José Filho 

Guerra fria - Muda a cor dos 
olhos e das roupas, mas não as 
palavras de Maria. Eterna pela 
própria natureza e sempre igual 
a si mesma, suas preocupações 
terrenas não mudam O fato de 
"o ateísmo marxista estar 
infiltrado em todos os escalõés, 
principalmente na minha 
igreja", ainda a magoa, como 
também se entristecia cm 1917 
com o triunfo da revolução 
soviética, conforme revelou às 
três crianças portuguesas em 
Fátima. No entanto, conforme 
contou a Eurípedes, as coisas 
melhoraram com Mikhail 
Gorbachev; "Na Rússia, (de ê o 
único mensageiro que negocia 
a paz entre os homens daquela 
terra, embora muitos corações 
não ouçam suas mensagens". 

O padre Francisco Taborda, 
professor de teologia em Belo 
Horizonte, comenta que com 
essas intervenções de Nossa 
Senhora criou uma ciência 
nova, a mariologia política. "As 
aparições são vistas 
concretamente como resposta 
divina e apocalíptica à revolução 
soviética. Foi uma eficaz 
contribuição da Igreja à Guerra 
Fria", afirma. Como se vê. o 
Muro de Berlim continua sólido 
lá no céu. 

Aos brasileiros Ela se 
apresenta como Nossa Senhora 
Estrela da Manhã, a "mulher 
vestida de sol", que veio para 
abençoar "a Terra da Santa 
Cruz". Surpreendentemente, 
avisa que "não pode estar 
corporal mente em dois lugares 
ao mesmo tempo, pois a 
dimensão terrestre não 
corresponde à dimensão 
espiritual". Quando chega, 
cerca-se de4 um espetáculo que 
só os olhos e ouvidos em festa 
dos videntes saboreiam. A voz, 
para começar. "Mais linda que 
a de Roberto Carlos", compara 
Eurípedes. E a performance, 
logo em seguida. No dia 23 de 
agosto de 1992, os animais da 
região subiram para o grande 
acontecimento. As vaquinhas 
ficaram o tempo todo de 
cerimônia debaixo de uma 
árvore. Uma vez uma estrela 
caiu dentro do vale. Noutra, o 
céu se abriu e três anjos 
desceram segurando uma 
enorme rede, na qual havia 
doze estrelas, com a pombinha 
do Espirito Santo dentro de 
cada uma. F não foi por acaso 
que- na noite de 22 de fevereiro 

de 1993 as nuvens formaram 
mapas do Brasil e do Rio de 
Janeiro no céu, enquanto o Sol 
girava e mudava de cor. Era o 
Carnaval que se aproximava, 
como "uma espada ferindo meu 
coração". 

A Cooptação dos 
Poderosos 

Suas palavras, então, foram 
severas: "Nesta data em que se 
festeja o Carnaval, que é 
consagrado a Satanás e a seus 
comparsas, se vê hoje o auge do 
delírio nas avenidas e salões. 
Seus integrantes chegam a 
fazer pacto de sangue para 
ganhar na avenida o troféu do 
inferno". A Santa Mãe de Deus, 
como de resto a maioria dos 
brasileiros, tinha bons motivos 
para deplorar os descaminhos 
da nação. No dia 23 de julho de 
1992 havia ditado a Eurípedes 
umâ carta ao presidente 
Fernando Collor. Em 
campanha, ele visitara o 
santuário de Medjugorje, na 
Bósnia-Herzegovina. e lá 
prometeu consagrar sua vitoria 
a Maria. Ganhou, mas não 
cumpriu. Em vez disso, 
freqüentava as "trilhas da magia 
negra" no Vale do Amanhecer, 
da mística l ia Neiva. em 
Brasília. Se não parasse com 
isso v não cumprisse a 
promessa, advertia, seu fim 
seria "trágico". A carta foi 
levada ao presidente por um 
deputado da região de São 
Sebastião, Joaquin Tavares, 
com a recomendação divina de 
que deveria ser divulgada aos 
brasileiros. Collor leu. amassou 
o jogou no lixo. 

Em setembro foi posto para 
fora do governo. Em dezembro 
chamou Eurípedes á Casa da 
Dinda e perguntou se voltaria 
ao trono. A resposta foi "não". 
Rezaram um terço e nunca mais 
se viram. 

São. portanto, duas faces de 
Maria, uma doce e outra 
amarga, que se revelam aos 
brasileiros, mas Fria tem 
inúmeras outras. No século 
passado tornou-se "Maria, a 
Conquistadora" porque o 
general San Martin conferiu á 
Virgem Maria d(> Carmo, de um 
convento de Mendoza, 
Argentina, a patente de general. 
Neste, certas feministas acham 
que Maria é um modelo 
perigoso para as mulheres - e 
isso por tantas qualidades como 

modéstia, passividade e 
aceitação resignada da vontade 
de Deus. Virgem e mãe, Ela é 
inimitável e frustra as mulheres 
que tentam tomá-la como 
modelo. Ilá. também, quem 
reclame da Sua função social. O 
historiador americano llarvey 
Cox, no livro lhe Seduction of 
the Spirit, desaprova que a moça 
pobre de Narazé tenha sido 
transformada em rainha, 
representada com coroa e 
cetro, "numa forma sutil de 
cooptação pelas classes 
dominantes". Dela se esperam 
favores, quando não milagres, 
atribuindo-lhe um papel 
"cruelmente alienante e 
retrógrado". A iconografia de 
Nossa Senhora Auxiliadora, 
prossegue Cox, é de uma 
"magnânima senhora cósmica" 
e sugere sub-repliciamenle que 
neste mundo só se obtém ajuda 
recorrendo aos poderosos. O 
padre Taborda alfinete essa 
interpretação: "Talvez ••se 
devesse mostrar Maria pobre, 
lata d'água na cabeça, ao lado 
de uma velhinha alquebrada. A 
mensagem fica sendo Maria de 
Nazaré ajuda sua companheira 
idosa. Ela é auxiliadora!". 
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Subindo no céu: em terrn, 
n dor de "umn espada 
ferindo meu coração" 
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Definição 
A Fundação Cultural çlc 

Imporatriz, uma das mais 
expressivas conquistas dos 
artistas e intelectuais da 
cidade e região não mais 
será extinta. A decisão foi 
tomada pelo prefeito lldon 
Marques e ela já não mais 
faz parte da reforma 
administrativa que será 
votada pela Câmara 
Municipal. 

Competência 
Desde os primeiros 

momentos em que o 
assunto começou a ser 
debatido por intelectuais, 
artistas e o poder 
executivo, destacou-se a 
competência e o bom senso 
do presidente da Fundação 
Cultural. Adalberto 
Franklin. 

Argumentos 
O peso representado 

pela cultura na história de 
Imperatriz foi o principal 
argumento do presidente 
da entidade, Adalberto 
Franklin. ao advogar a 
supressão do artigo que 
exlinguia a Fundação 
Cult ural através da reforma 

I administrativa. 

Equilíbrio 
Ponderado no melhor 

estilo intelectual que 
norteia a vida de Adalberto 
Franklin, o diálogo com o 
prefeito lindou Marques foi 

I o melhor caminho 
encontrado para acabar 
com o impasse entre a 
prefeitura e os artistas 
imperatrizenses. Ao final, 
todos sairam ganhando, 

i principalmente a cidade, 
j que resgata a sua história 
i e escreve novos capítulos 

para as gerações futuras. 

Lideranças 
A empresa de ônibus 

Aparecida, já é uma grande 
líder do mercado de 
transportes de passageiros 
em Imperatriz e região, e 
pela linha arrojada de seus 
veículos, e sobretudo pelo 
conforto oferecido, como 

j ar condicionado, poltronas 
as mais conlorlaveis e 

segurança absoluta. 

Treinamento 
Todos os motoristas da 

empresa recebem 
treinamento especial, o que 
proporciona melhor 
relacionamento entre 
empresa e passageiro, 
inclusive possibilidades de 
um tratamento diferenciado 
aos seus clientes. 

Opção 
Por estas razões o í 

usuário imperairizense j 
elegeu a Aparecida como a 
melhor opção de viagem 
para a capital do listado, 
São Luís, não apenas pelo ; 

conforto oferecido, mas 
também pelo cumprimento 
de horários, o que leva 
empresários, jornalistas e 
profissionais liberai> a 
viajarem pela Aparecida. 

Quantidade 
Existem hoje mais de mil 

motociclistas circulando e | 
prestando serviços como 
molo-laxi em Imperatriz A 
informação foi prestada por 
um deles, que disse estar 
abismado com a 
quantidade de motos em 
circulação. 

Qualidade 
Em razão da quantidade 

de motos em circulação, o 
que faz aumentar a 
concorrência, o serviço 
passa a ser da pior 
qualidade, prejudicando e 
colocando em risco a vida 
dos usuários, sobretudo 
porque não há disciplina 
legal para esses 
prestadores de serviços. 

Caos 
Por outro lado. o 

trânsito em Imperatriz esta 
um verdadeiro caos. e a 
maior responsabilidade são, 
dos motoqueiros 
irresponsáveis e muitos 
deles sem a devida 
habilitação. 

Para meditação 
"E evidente que pela lei 

ninguém é justificado diante 
de Deus, porque o justo 
viverá pela fê." (G1 3-11) 

Utilidade Pública 23/01/97 

Policia Militar  : 
Delegacia de Plantão 
Corpo de Bombeiros   
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hemomar . 
Tropigás 
Paragás ____ 
Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal  
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita __ 
Defesa do Consumidor  
Cemar 
Caema  
Correios 
Receita Federal  , ■ 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Policia Federal   
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
Sta Izabel 
Sta Izabel 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 

198 
196 

722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Comissão de Orçamento ainda não concluiu relato 

A convocação do plenário para última votação 

da matéria outra vez não aconteceu por atraso na entrega de um dos relatórios 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
749 dias. E as obras, vem 

ou não vêm? A população 
continua aguardando o 
cumprimento de suas 33 
promessas de campanha. 

BEM implanta nova 
etapa do programa de 

demissões 
Depende apenas da 

aprovação do Governo do 
Estado a implantação da 
segunda etapa do Programa 
de Demissão Voluntária no 
Banco do Estado do 
Maranhão (BEM). A 
informação é do presidente da 
instituição, Afonso Celso 
Panloja. explicando que nesta 
etapa do 1M )V, o banco espera 
atingir uma definição do 
Banco Central para que seja 
transformado em Agência de 
Desenvolvimento. 

Famílias estão 
encurraladas 

As sessenta famílias 
expulsas da Fazenda Santa 
Filomena, localizada no 
Município de Santa Rita, 
distante 79 quilômetros de São 
Luís, no início da semana 
passada, estão vivendo um 
clima de terror. 
Acompanhados na escola 
Estadual Monsenhor 
Dourado, os lavradores 
denunciam que estão sofrendo 
constantes ameaças de morte 
pelos jagunços contratados 
pelo proprietário da fazenda, 
Everaldo Teles, do grupo 
cearense Ypioca. 

Os lavradores foram 
expulsos segunda-feira, 06, 
jLor autorização do juiz da 
Comarca de Rosário, Aillon 
Castro. Os posseiros já 
moravam na área há mais de 
60 anos. vivendo da plantação 
de roça, com a cultura da 
mandioca, do arroz, feijão e 
milho. No dia da retirada, os 
lavradores tiveram as suas 
casas e 240 linhas de plantação 
destruídas por tratores da 
fazenda. 

Infraero anuncia 
perspectivas para 97 
O presidente da Infraero, 

Adyr da Silva, informou que 
este ano a empresa ingressa 
em um novo mercado, o 
Aeroespacial. A empresa, 
mediante convênio assinado 
com o Ministério da 
Aeronáutica, passa a 
administrar a prestação de 
serviços na base de 
lançamento de Alcântara, 
podendo oferecer 
comercialmente essa atividade 
a empresas nacionais, 
multinacionais e a governos de 
países amigos. Ainda liara este 
ano, o presidente anunciou 

que estão previstas uma gama 
de atividades, entre elas, a 
inauguração dos novos 
terminais de Fortaleza e de 
São Luís. 

//dão decreta o Censo 
do Servidor Público 
O prefeito municipal de 

ImixTatriz, Ddon Marques de 
Souza, considerando que o 
recadastramento realizado em 
1996 não atingiu os seus 
objetivos, e evidenciando-se a 
necessidade emergente de se 
efetuar rigoroso levantamento 
no quadro de pessoal do 
Poder Executivo Municipal 
para definir o quantitativo de 
servidores por cargo, e 
implantar o Plano de Carreira. 
Cargos e Salários - PCCS, 
decretou que seja realizado no 
período de 27 de janeiro a 10 
de fevereiro, o Censo do 
Servidor Público Municipal no 
âmbito da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional. 
O servidor que não for 
recenseado no período, será 
excluído da folha de 
pagamento do mês d( 
fevereiro próximo. 

A Secretaria (h 
Administração está 
responsável pelas medidas 
operacionais que possibilitem 
a realização do Censo. 

Secretário de Saúde 
comunica 

O Carnaval se aproxima! V. 
nésle período onde os foliões 
aproveitam para extravasarem 
seus sentimentos e impulsos, 
os riscos de doença 
sexualmente transmissíveis ( 
principalmente a AIDS, tem 
encontrado grandes 
oportunidades de se 
alastrarem! 

E por isso que precisamos 
tomar medidas preventivas no 
sentido de evitarmos tais 
abusos, e para isso contamos 
com a sua presença nesta 
Secretaria Municipal de 
Saúde, dia 23 de janeiro ás 
ISbOO. para uma reunião. 

DMT realiza blitz 
O Departamento 

Municipal de Trânsito está 
realizando blitz nas ruas da 
cidade de Imperatriz, visando 
tirar de circulação todas as 

As Comissões 
Parlamentares trabalharam na 
apreciação do Projeto de Lei da 
Reforma Administrativa e na 
confecção dos relatórios. No 
entanto, apenas uma dessas 
Comissões ainda não entregou 
a conclusão dos seus trabalhos, 
a de Orçamento. 

Um dos problemas mais 
sérios causados pela Lei da 
Reforma Administrativa era a 
extinção da Fundação Cultural 
de Imperatriz. No entanto, com 
a supressão do artigo que 
tratava do assunto, 
teoricamente teria-se acabado 
o problema. Nada feito. Existe 
um pensamento, por parte de 
vereadores da oposição, que 
não se resolve com o simples 
fato da supressão do artigo e 
passaram o dia de ontem 
tentando uma solução jurídica 

para que seja suprimido o 
artigo e mantida a Fundação 
Cultural. 

A Comissão de Orçamento 
é a única que ainda mantinha 
os trabalhos, até o final da tarde 
de ontem, A Comissão de 
Educação e Desporto, 
presidida por Mar y de Pinho e 
tendo como relator Simplício 
Zuza Neto, entregou seu 
relatório na quarta-feira como 
era esperado. 

O presidente da Câmara, 
vereador Valmir Izídio 
continua mantendo a 
determinação de só voltar a 
convocar o plenário depois que 
tiver em mãos todos os 
relatórios. Como isso não havia 
acontecido até o final da tarde 
de ontem, não haveria tempo 
hábil para que fosse convocado 
o plenário. 
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Carlinhos Am o rim presidiu a Comissão que primeiro 
concluiu seus trabalhos 

As Comissões e a oposição 

Existe uma sistemática dentro 
da Câmara que faz discurso pela 
independência do legislador, 
inclusive ac( imi )anhad< )por i )ar te 
da imprensa ligada às hostes 
oposicionistas, que prega 
acintosamente que essa 
independência se refletiria em 
contestar as matérias enviadas 
jk-Io Executivo. 

Ainda não transcorreu 
qualquer temix» hábil para que 

seja aplicado comportamento 
político dentro do quadro atual. 
Mesmo que haja uma 
concordância pelos vereadores, 
que agem democraticamente ao 
tomarem suas posições em 
relação aos assuntos em pauta, 
isso não quer dizer que existe 
uma conivência com o Executivo. 
Não necessariamente. 

A pregação da contestação e 
dos questionamentos não podem 

acompanhar os 
comprometimentos de uma 
intervenção, deixando os 
resquícios para a comunidade 
que ainda assim continua 
pagando pelo preço de uma briga 
absurdamente e iminentemente 
política, alimentadas pelos 
seguimentos pseudo- 
democráticos-moralistas, que em 
nome de uma ordem que não se 
conclui a quem interessa, divulga 

sintomas passados e 
assintomáticos, sem se 
aperceberem que o que preciso 
ser punido é o que ficou para trás; 
se pensam realmente em 
colaborar com o perfeito 
funcionamento da sociedade, 
seria bom cobrar o bom 
funcionamento das instituições, e 
não ficar apenas levantando 
suspeitas sobre tudo que é do 
Executivo. 

Governo do Maranhão 

Aprovação em torno de 70% é suspeita 

Há quem afirme que essa pesquisa é 

mentirosa e atende aos interesses excusos da governadora 

motos que estejam em 
situação irregular, bem como 
aquelas que estão sendo 
conduzidas por pilotos sem 
habilitação. Estão sendo 
fiscalizadas a documentação 
de motos, condutores e o 
estado em que se encontram 
estes veículos. No caso de 
serem detectadas 
irregularidades, o veículo é 
retido, só sendo liberado 
mediante a sua regularização 

Roseana Sarney. comprometida com a pesquisa 

Sem qualquer obra na está sendo idolatrada por uma 
região. Sem sequer retomar as 
obras inacabadas, como foi seu 
compromisso de campanha, a 
Governadora Roseana Sarney 

pesquisa que aponta um índite 
de aprovação popular ao seu 
governo em torno de setenta 
por cento. 

Na verdade, existem alguns 
detalhes que precisam ser 
observados nessa questão. A 
pesquisa foi feita pela 
Econométrica. Quem é a 
Econométrica? Uma empresa 
do grupo Sarney. 

A pesquisa foi feita pela 
Econométrica,. do grupo 
Sarney e divulgada pelo 
sistema Mirante. Quem é o 
Sistema Mirante de 
Comunicações? Uma empresa 
do grupo Sarney. 

A pesquisa favorece 
consideravelmente a 
Governadora Roseana Sarney, 
com um índice que é alcançado 
apenas pelos melhores 
governantes do país, que, 
inclusive, foi divulgada uma 

lista desses governadores e, ao 
que nos consta, Roseana nem 
figurou na lista. Mas quem é a 
Governadora Roseana Sarney? 
Filha de José Sarney, 
proprietário das suas próprias 
empresas. 

Tudo em casa. A 
Econométrica, que por essas e 
outras vem sustentando a 
alcdnha de "Enganométrica", 
aferida pelo próprio'meio de 
comunicação, sempre que 
divulga qualquer informação a 
respeito do governo de 
Roseana Sarney. ou de 
interesse dás hostes 
Sarneístas, comete o pecado de 
exagerar nos números, 
principalmente quando é a 
favor. 

Rejeição a menos de três meses 

J 

Durante o período eleitoral 
foram muitos os 
correligionários de Roseana 
Sarney, na Região Tocantina, 
que insistiam para que ela 
visitasse Imperatriz, apoiasse 
seus candidatos. No entanto ela 
se recusou terminantemente a 
visitar Imperatriz pelo simples 

fato de possuir em mãos, como 
inclusive mostrou para vários 
políticos e lideranças, uma 
jx^quisa também realizada jiela 
mesma Econométrica que 
apontava uma rejeição no 
mesmo índice que agora é 
divulgado ao contrário. 

Incrível. Sem qualquer ação, 

qualquer obra, qualquer 
benefício, qualquer 
investimento a Governadora 
teria dobrado a opinião pública 
tão drasticamente a seu favor, 
de acordo com a econométrica. 

Incrível que o povo que 
continua sem qualquer 
segurança pública, sem 

atendimento médico, com baixa 
qualidade de educação, alto 
índice de mortalidade infantil, 
entre outros itens que denigrem 
a imagem do próprio estado, 
pode aclamar a governante que 
é a gerenciadora de todo esse 
caos. Se ela puder, que 
desminta. 

TC1 
TC1 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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■ Moto-táxis 
., , Táxis continuam agindo 

Autondades começam a nos pontos de ônibus 

T19-S ITTC^UlâXT Vários táxis estão coagindo passageiros nos pontos de coletivos 

Acabou a farra das moto-táxis. Quem 

não estiver devidamente regulamentado e dentro das 

normas, está fora do mercado 
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Os táxis insistem em desrespeitar as normas de trânsito urbano de Imperatriz 

Os moto-taxistas passarão serem fiscalizados 

Na scjjii n d a-loira houve 
uma reunião entre o 
nejtarlamenlo Municipal de 
Trânsito, a Ciretran, o 
comando da Polícia Militar e 
sindicalistas da categoria dos 
moto-taxistas. onde tomou-se 
as providencias constantes na 
regulamentação apreciada, 
votada e aprovada pela 
Câmara Municipal no final do 
ano passado, alem lambem 
das normas regimentais do 
trânsito que não vinham 
sendo observadas em 
Imperatriz. 

Dessa reunião resultou a 
decisão de realizar blilz 
sistemáticas em toda a cidade, 

retirando de circulação todos 
os moto-taxistas que não esteja 
devidamente regulamentado. 
Aliás, essa é uma decisão que 
já vem sendo cobrada das 
autoridades do transito de 
Imperatriz, e também pelo 
Sindicato dos moto-taxistaque 
entendem que a omissão das 
autoridades no cumprimento e 
fiscalização dessas normas 
vinham desvalorizando a 
categoria, o serviço, e 
colocando em risco o trabalho 
dos moto-taxistas que, de 
forma geral vem se revelando 
um excelente meio de 
transporte para a população 
carente. atendendo 

dia ria mente pelo 

essencialmente aqueles que 
moram na periferia da cidade. 

Essas blitz estão 
acontecendo, tendo sido 
iniciada na terça-feira, com 
uma fiscalização no setor 
rodoviário, obedecendo 
inclusive a determinação de 
não incomodar o serviço que 
está sendo prestado, mas sem 
qualquer condescendência aos 
irregulares em relação aos 
ditames das leis que 
regulamentam o tráfego e o 
trânsito, além da Lei de 
Regulamentação do Serviço 
de Transporte Urbano de 
Passageiros Por Meio das 
Moto-táxis. 

já que o Departamento 
Municipal de Trânsito, DMT, 
está começando a agir no 
sistema de- transporte urbano 
de Imperatriz, fiscalizando a 
situação dos moto-taxistas. 
seria de bom sendo também 
embarcar na necessidade de 
fiscalizar a atuação de 
determinados taxistas que 
estão acintosamente pegando 

passageiros nos pontos de 
ônibus. 

Esse procedimento e 
im'guiar < le ac<inlo com o codig< > 
iiLunicipal de transito, não 
permitindo que os taxistas 
coletem passageiros nos pontos 
de ônibus. Ides chegam com 
itinerário determinado 
(> ft-n rc Mído t ransi io r t e ao mesmo 
preço dos ônibus, cumprindo o 

I rajet o dos coletivos e angahain l< > 
uma forma efetiva, embora 
irregular de faturamento. 

Se o DM T vai agira na 
fiscalização do trânsito, seriai 
interessante se fosse feita uma 
blilz em alguns pontos de ònibusj 
principalmente na rua Luis 
Domingues. no horário do| 
"ruslT". quando existe um! 
acumulo de passageiros. 

Blitz recolhe motos na rodoviária 

A primeira blitz. realizada 
pelo Departamento Municipal 
de Trânsito, com apoio da PM 
e da Ciretran começou pelo 
setor rodoviário onde forma 
recolhidas várias motos 
encontradas em situação 

irregular. 
Segundo o Sindicato da 

categoria, essas blitz vão 
acontecer sistematicamente, 
agindo com o aval lambem do 
sindicato que pretende valer as 
leis de normalização da 

categoria, que só aguarda o 
parecer da Justiça liara que seja 
colocado em prática legal a Lei. 
já que a situação raiisada pelo 
recesso dos desembargadores, 
em São Luis. deixou ia categoria 
em compasso de espera. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Irregularidades serão combatidas 

Quem não tiver com os 
documentos em dia será 
retirado de mercado e terá a 
moto apreendida. Os 
documentos de habilitação tem 
que estar em dia assim como os 
documentos da moto. Outro 
detalhe que está sendo 
observado e a distância que 
deve ser guardada dos pontos 

de táxis e de ônibus coletivos, 
como reza a Lei de 
Regulamentação das Moto-táxis. 

Os moto-taxistas que não 
estiver cadastrado também será 
retirado de circulação de acordo 
com o determinado pela mesma 
lei, mas ainda não foi decidido 
em palavra definitiva se será 
cobrado o uso do capacete em 

perímetro urbano, já que a 
grande maioria eonlinua 
trabalhando sem o item de 
segurança. 

Também estarão sendo 
combatidos os moto-taxistas que 
estiverem pegando passageiros 
nos pontos de ônibus, comovem 
acontecendo regularmente em 
Imperatriz. 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. ■ — Ü ' ■ ■ - ■ ■ ■■ 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro, 1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

.ihv 

Uni dos problemas mais sérios cm todas as categorias de transpor te, 

seja em Imperatriz ou cjuak}uer lugar do Pais, sao os claiideslnios. A 
DMT está prometendo retirar de circulação, principalmente, os moto- 

taxistas clandestinos, que não estejam vinculados a nenhuma empresa 

ou que não se identifica como moto-taxista. 

Além de dcsregular o mercado, o clandestino, geralmente, atua sem 

qualquer norma de regulamentação ou obediência as normas de 

trânsito. 
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Sorteio Principal dia 31 de janeiro 
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Social 

Soraya Luiza faz um relato 

do que está acontecendo 

na Cidade do Ferro 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo 

social imperatrizense 
Pág 
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Sociedade 

vigloso cone 

A SOCICDADC 

mPCRATRIZCMÇC 

Secretaria de Saúde 

realiza campanha 

contra a Aids 

Quinta-feira, 23 dc janeiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Gil Carvalho (interino) 

Independência 
C) radialista Assis 

Fontinrlle, que prestou 
assessoria política a um 
candidatável no Município de 
São João dos Patos, Sul 
maranhense, retornou 
recentemente à cidade. Desta 
íeita, está trabalhando por 
conta própria, fazendo 
propaganda volante em 
In^jeratriz e Região Tocantina. 

Extra oficial 
Informa-se que a 

inauguração da TV Tocantins, 

afiliadaà CNT- Central Nacional 
de Televisão, está prevista para 
meados do mês de fevereiro, 
onde inclusive, será 
desenvolvida uma vasta 
programação local. O 
jornalismo deve ser meta 
principal da emissora. 

Itinga 
O jornalista William Marinho 

- segundo informa-se, vem 
prestando serviços de 
assessoria de Comunicação ao 
prefeito do Município de Itinga, 
Raimundo Pimentel. A intenção 

é que todos os trabalhos 
desenvolvidos pelo Executivo 
sejam levado a público. 

Divertido 
O programlt Brasil Sertanejo, 

apresentado pelo companheiro 
Amaral Reis, através da Rádio 
Imperatriz AM, sem dúvida é 
líder de audiência. Bastante 
eclético e criativo, Amaral Reis 
ainda conta "estórias" um tanto 
quanto engraçadas. Nos 
bastidores da emissora, o rapaz 
conta cada uma. 

Na Cultura AM 
O o{)erador de áudio da Rádio 

Cultura AM de Açailândia. Zé 
Trovão, já provou inúmeras 
vezes que é um profissional 
dedicado ao trabalho. Cumpre 
com suas obrigações e ainda 
entende de toda parte técnica 
que engloba — sonoplastia. 

Cidade FM 
Os informativos da Rádio 

Cidade FM. na redação de 
Cleber Carvalho, estão sendo 
bem apresentados pelos 
locutores da emissora da Rua 
Monte Castelo. Os informativos 
são levados ao ar de hora em 
hora. 

Em Bacabal 
O radialista Osvaldo 

Sobrinho, que se encontra em 
Bacabal, trabalhando em sua 
própria produtora, estará 
brevemente em Imperatriz 
mantendo contatos com os 
companheiros. Osvaldo, durante 
a gestão do prefeito Jocimar 
Alves de Sousa, era assessor de 
Comunicação. Também já 
militou na imprensa 
imperatrizense em meados de 
89. 

Destaque para a radialista Bete Macedo, de Açailândia 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 
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Gêmeos Leão 

Logo peta manhã, influências 
adirais positivas aumentam sua 
disposição. Nada melhor do que 
começar seu dia com o pé direito! 
Depois de Ioda a agitação, reserve 
um tempo para cuidar do conto. 

Se tiver que marcar uma reunião 
importante para sua vida profissional, 
anote a hora mais favorável; 17h00. 
Sucesso garantido. Problemas 
domésticos serão esclarecidos. Na vida 
afetiva, tudo mil maravilhas. 

Aproveite as vibrações astrais 
favoráveis para iniciar seu dia fazendo 
contatos profissionais importantes. A 
fase é decisiva. O futuro pode gerar 
insegurança se você não encará-lo de 
forma positiva. Faça planos. 

Libra 

As vibrações positivas de Vênus 
ampliam suas chances de realização 
em todos os níveis. Não hesite, abra-se 
para os outros. Você pude agora 
compreender tudo o que se passa e 
encarar a vida sob nova perspectiva. 

Sagitário 
✓W\ 
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Aquário 

Sua vida profissional pude tomar 
um rumo para melhor. Vai depender 
apenas de você definir quais são as 
verdadeiras prioridades. Você poderá 
compreender melhor sua vida se 
encarar tudo de maneira diferente. 

A necessidade de dar um novo 
rumo a sua vida c.cada vez mais 
forte. A insatisfação nessas horas 
funciona como incentivo às 
mudanças. Lua e Mercúrio lhe 
garantem muita criatividade e poder. 

Touro Câncer 

ííl) 

Virgem 
ííl 

Escorpião Capricórnio Peixes 

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. 

Se puder aliar sua capacidade de se 
comunicar e transmitir alegria a um 
encontro especial, algo muito bom vai 
lhe acontecer. Um encontro com 
alguém que você não vê há tempos vai 
lhe proporciopar bons momentos. 

Tudo o que se refere a sua vida 
afetiva 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 é o melhor nesta fase. 

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. 

0 seu dia começa a mil. Coloque 
em prática tudo o que você estava 
planejando há tempo. Lua e Júpitervão 
lhe ilar a maior força. A liberdade de 
ação'continua noite adentro. Tudo o 
que fizer estará favorecido. Aproveite! 

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 em quem você ama. 

PROGRAMAÇÃO PE TV - VHF/UHF - 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

00:00 Igreja da Graça 
00:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 

Ofélia 
10:30 Meu Pé de laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança M 
13:15 Local 
15:15 C ine Trash (A 
Programar) 
17:00 Supermarket (com 
Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 
Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de laranja Lima 
20:00 O Campeão 
20:30 Horário Político 
21:00 Jornal Bandeirantes 

06:00 O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:20 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TA' 
14:30 Super Vick 
15:00 Bill Body 
16:00 Agente G 
17:30 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Jornal da Record 
19:45 Informe São Paulo 
20:00 Zorro 
21:00 25" Hora 
22:00 Super Tela 
00:00 Cidade Alerta 2'' Edição 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fé 

TV e Jornal Capital 

no Carnaval 97 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliena) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jò Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 

06:10 Programa Ecumênico 
06; 15 Telecurso 
Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000-2° Grau 
06:45 Telecurso 2000 1° Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1* 
Edição 
13:20 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo 
Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:30 Malhação 
18:00 Anjo de Mim 
18:50 Jornal do Maranhão 2a 

Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 O Rei do Gado 
21:30 Plantão Médico 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os 

Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Rebool 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 

05:00 PadrãoTécnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventura do 
Agente 86 - Controle Mental 
11:00 Série Anjos da Lei - 
Não Force a Barra 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró 

(Telemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball - Força 

Bruta- Sexo, Tiras e Videolap 
21:10 Juca Kifouri 
22:00 Cine Verão - Uma i1 • 
na Vida de Jimmy Rean 
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Presença marcante 

Costa e Nilvan Marinho; ele gerente administrativo 

da Ebel, pessoa dinâmica, simpática e agradável, 

todas as noites marcando presença no Imperatriz 

Shopping, para rever mais um empreendimento do 

grupo que funciona no local. Confira o close do casa 

ao lado da grande amiga Teka Veloso. 

Aprovação 

Marcelo Souza Araújo, filho de Sr. Raimundo e 

Clores Araújo, conquistou sua aprovação no 

Curso Superior de Administração em Belém, pela 

Uname - Universidade da Amazônia - e aguarda 

mais um resultado no curso de Medicina. Marcelo 

chegará neste final de semana em Imperatriz para 

a grande comemoração. 

Dose dupla 

Marcos Damásio e Simone Omizollo, felizes 

com a chegada dos filhos, o lindo casal de 

gêmeos, Giullia Emiliana e Victor Mateus. Os 

cec VJ 

a 

amigos es 

onha reso 

oeraram bastante, mas quando a 

veu visitá-los, veio em dose dupla. A 

egria do casal foi tão intensa que não sabem 

definir tamanha emoção. Parabéns ao casal. 

Doces Tentações 

Jussara Cerqueira, à frente de sua loja 

"Doces Tentações", cheia de surpresas para os 

imperatrizenses, com cestas de café da manhã, 

telemensagens e muitas variações de presentes 

totalmente diferentes. A grande novidade do 

momento fica no Imperatriz Shopping, Io 

piso. Vá lá e confira. 

Aniversário 

Quem está trocando de idade é nossa grande 

amiga Djelma Guimarães, da Novo Mundo. A 

gente aproveita para mandar um grande 

abraço em nome de todas as suas amigas e 

desejar a ela toda felicidade que ela merece. 

Parabéns. 
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Folia de Momo 

Dr. Giovanni Guerra e Dra. Lígia Kyt, estão 

arrumando as malas no mais total entusiasmo, para 

passarem a folia de Momo na "Ilha do Amor". 

Desejamos ao mais apaixonado casal do momento 

muito sucesso neste passeio. 

M. M. Jóias Óticas 

5. uc\ melKo^ |oio/ com mdP\or IÍA< 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

d0 desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - iimbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

IHIlC Barra C» ran «S e 

Blill|iÍi iftfilericiis de Censlrnfô© 

"A melhor opcio para sua construção 

Desligue-se dos outros 

éCbeJ é. bonato 

múm mo ssdOir^JKK 

Anrf?) 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Confirmado 
C) presidente da comissão 

mista do Orçamento, 
deputado José Sarney Filho, 
confirmou para o dia 29 deste 
mês, a votação do Orçamento 
de 97 no Plenário do 
Congresso. 

Os pontos mais polêmicos 
da proposta já foram votados 
na comissão mista, que 
praticamente manteve a 
proposta original do governo, 
inclusive na quesjào do 
contingenciamento. 

Porte de armas 
O porte ilegal de armas 

passa a ser crime, e o infrator 
poderá ser punido com até 
quatro anos de prisão. O 
projeto, aprovado pelo 
Senado, também trata da 
criação do Sistema Nacional 
de Armas, que prevê a 
criação de um registro 
nacional para esses 
equipamentos, a fim de 
facilitar as investigações de 
crimes. A afirmação é do 
relator do projeto, senador 
Romeu Puma, que está 
usando sua experiência para 
acelerar a aprovação do 
projeto Romeu Puma 
acrescentou ainda que quem 
usar arma de brinquedo para 
praticar assaltos terá que 
responder processo na 
j ustiça. 

Crescimento 
As Cadernetas de 

Poupança apresentaram 
crescimento nos depósitos nos 
IP) primeiros dias de janeiro. 
O Banco Central atribui à 
proximidade da cobrança da 
CPMF, e o interesse 
demonstrado pelos 
investidores nas aplicações em 
Cadernetas de Poupança. 

As instituições financeiras 
também colaboram para isso, 
oferecendo aos seus 
correntistas vantagens para 
aplicação em poupança a 
partir da entrada em vigor da 
nova contribuição. 

Campanha 
Líderes sindicais e 

empresariais vão iniciar 
campanha em todo o País para 
convencer os prefeitos a 
aderirem ao Simples, imposto 
único das micro empresas. Até 
agora nenhum Estado ou 
Município aderiu ao Imposto 
Simplificado, formalmente 
reduzindo suas alíquotas de 
ICMS e de ISS. A campanha 
vai contar com o apoio das 
centrais sindicais, associações 
comerciais e industriais de 
todos os Estados. 

Cavalo de Aço 
A SAI — Sociedade Atlética 

Imperatriz, está 
confirmadíssima no 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 1997. O diretor 
de futebol do clube, William 
Marinho, que esteve em todas 
as reuniões da Federação 

Maranhense na Casa do 
Futebol em São Luís, trabalha 
agora no sentido de montar 
um grande time para as 
disputas da competição. 

O Estádio Municipal Frei 
Epifânio IVAbadia mais uma 
vez será o grande palco para 
os jogos do Imperatriz. Os 
coletivos (fh Cavalo de Aço 
poderão acontecer no BIC — 
Balneário late Club, onde o 
treinador terá tranqüilidade 
para trabalhar com o elenco. 
O presidente da Federação, 
Alberto Ferreira, poderá vir 
a Imperatriz na tarde de hoje, 
onde terá uma conversa com 
o presidente da Sociedade 
Esportiva Imperatriz, Conor 
Farias. Um dos assuntos que 
estará em pauta será a 
participação do alvi-rubro na 
Copa Norte, que terá sede em 
Belém do Pará. 

Acordo 
O Governo do Estado vai 

firmar acordo com os novos 
municípios maranhenses para 
a viabilização da construção 
dos centros administrativos. 
Pelo acordo, cada obra, que 
deve ficar em torno de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), 
sendo que o listado entra com 
setenta por cento dos 
recursos e o município, com 
trinta por cento. 

Para que a nova unidade 
seja beneficiada com a 
medida, o prefeito deve 
manter contato com a 
Secretaria de Administração 
do Estado, onde todos os 
acertos serão definidos. Pelo 
convênio. os novos 
municípios poderão construir 
a Prefeitura, Câmara, 
Delegacia e Cartório. 

Ondas Curtas 

-O 

Imprensa 

Como autor das duas emendas mais polêmicas votadas 
nos últimos anos pela Assembléia Legislativa, o deputado 
Alexandre Salém (PTB), já entrou na história daquele 
parlamento. 

Emendou a Constituição, permitindo a reeleição do 
presidente, e em menos de um mês depois veio com a 
quebra da estrutura do Corpo de Bombeiros, 
transformando-o em companhia isolada da Política Militar. 

® O mengão e só emoção... Romário é bola cheia 

® Alencar já está de volta... Uma distensão muscular na coxa afastou o jogador. 

® Compre o bingão, compre o bingão... 

® Edição especial de Ano Novo.... E o bicho 

® Eu disse, perguntar não ofende... 

® O papai aqui não assina atestado de burrice... 

® E a mesma história do AP A, escreveu não leu... 

® Mesmo com tanta trairagem, eu ainda estou torcendo para dar certo 

® E bicho.. E bicho... 

® Quer morrer filho da pu... Quer morrer filho da put.. 

® Agora eu vi! Já começou a babação... 

® A LID — Liga Imperatrizense já colocou no seu calendário a Copa do Ildão. 

® Você tem dúvida de quem foi a idéia? Então liga prá mim... 

® Alô galera... O homem está bem das vistas e escuta bem... 

® E feio gente... Eu sou torcedor do Flamengo, não do time vencedor... 

® Cadê a Isabel Cristina... A baixinha também nos faz falta 

® O BIC está uma maravilha... Já é uma realidade 

® Carnaval no BIC é mais emoção... Pinduca é de arrebentar a boca do balão.. 

® Alô Mané, como vai a Praça Mané Garrincha? 

® O alô esperto é do Mano (SMC) 

0 ínlíneronle só em mm! 
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lABOftATÔRIO CTISIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Prêmio Literário será pa^o 

Prefeito Ildon Marques cumpre Lei ignorada por Dorian Meneses 

Os escritores, poetas, 
teatrólogos, enfim, intelectuais da 
cidade voltam a contar com a 
possibilidade de receber um 
prêmio da Prefeitura a cada ano, 
após eleição a critério da 

"Academia Imperatrizense de 
letras (AIL). 

Confiante no compromisso do 
prefeito Ildon Marques de Souza 
com a cultura, o presidente da 
Ali-, Vito Milesi (foto), solicitou- 

lhe o pagamento do prêmio, 
através de ofício entregue 
pessoalmente em audiência no 
dia 20 passado. Ildon Marques 
concordou cm atender à 
solicitação. Vito Milesi propôs 
também ao prefeito reforma da 
lei que instituiu o incentivo (a 
774/95), tendo em vista a 
definição do valor do prêmio. A 
sugestão está sendo analisada 
pela assessoria do prefeito. 

1-7090 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO n» 006, de 20 de janeiro de 1997. 

PÒtò 

Institui o Censo do Servidor Público Municipal e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, no uso das atribuições 
que lhe confere os incisos V e VII do art 51 da Lei Orgânica do Município de Imperatriz. 

CONSIDERANDO que o recadastramenlo realizado em 1996 não 
atingiu os seus objetivos, e evidenciando-se a necessidade emergente de se efetuar 
rigoroso levantamento no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal Para 0 

quantitativo de servidores por cargo, e implantar o Plano de Carreiras Cargos e Salanos - 
PCCS, 

CONSIDERANDO a premência de adoção de medidas que busquem 
a maximizaçâo dos recursos, evitando que as despesas com pessoal não ultrapassem os 
limites constitucionais e não comprometam a realização de obras e serviços essenciais de 
interesse da coletividade e 

CONSIDERANDO, por fim, o dever e a obrigação do Administrador 
Público de exercer suas atividades com fiel observância aos preceitos legais 

DECRETA 

Artigo 1o - Fica instituído o Censo do Servidor Público Municipal no 
âmbito da Administração Direta. Indireta e Fundacional. 

Artigo 2° - Fixa o período, improrrogável de 27 de janeiro de 1997 
a 10 de fevereiro de 1997 para realização do referido censo 

Artigo 3o - O não recenseamento do servidor no período acima 
fixado implicará na sua exclusão dá folha de pagamento do mês de fevereiro próximo 

Artigo 4* - Determinar a todos os dirigentes de Órgãos do Poder 
Executivo Municipal que dêem ampla divulgação aos servidores no âmbito de cada 
segmento sob a sua coordenação 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA NQ 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

D ETERMINA 

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

II - Fica também estipulado que os Socios I ropnetanos 
pagarão R$ 50,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; „ • i 

III - Estabelece também, que todos os socios; RemiUos. 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarão R$ 5.0 
(cinco reais) á Secretaria do clube, pela ex^dição da Carten a 
Social. ■,i*i 

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

impergánz-MA...^/ tefamo de W 

■ Prêmio 

Instituído em 11 de outubro de 1995 peio 

então interventor lidou Marques de Souza, o 

Prêmio Literário Academia Imperatrizense de 

Ijitras se destinou nesse ano ao escritor, poeta 

e historiador Benedito Batista. 

Já em 1996, sob a intervenção de Dorian 

Menezes, o escolhido, Agostinho Noleto Soares 

(escritor), não recebeu a premiaçâo, ou melhor, 

foi-lhe entregue, por um representante do 

interventor, um envelope. Vazio. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DF. 1MPKRATRIZ 

Paràarafo Único - Para o fiel cumprimento do disposto no "capul 
õesle artigo, os S-re.arios Municipa^ ""ec^seamen.o. 
SSÍa. normas „»■«.. — 

Artigo 5° - Determinar à Secretaria da Administração a adoção das 
medidas operacionais indispensáveis ao cumprimen.o deste Decreto 

Artigo 6o Este decreto entra em vigo. na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. EM 20 DE 
JANEIRO DE 1997, t76» DA INDEPENDtoã E 109" DA REPUBLICA 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O presidente da Federação das APAEs do Estado 

do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista a renúncia formal apresentada pela 
presidente da APAE — Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Açailândia-MA, e, 

tendo em vista que a administração dessa entidade 

não pode sofrer solução de continuidade, 

CONVOCA à Assembléia Geral, a Diretoria, o 

Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, para uma 

reunião a realizar-se em Açailàndia-MA. no dia 31 

do corrente mês, as I5h()0 (quinze horas), no prédio 
1 do CAIC, para que a Assembléia Geral aprecie e 

homologue a renúncia da presidente Sri. Maria Jose 

Guereiro Arraz e promova a eleição de sua 

substituta. 

Publique-se. Convoque-se. 

São Luís, 17/janeiro/1997 

X'--' ^ TlS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todôs os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

NOTIFICAÇÃO AO PÚBLICO EM 

GERAL 

Em cumprimento ao contido da Lei 5.988/ 

73 que regulamenta os direitos autorais no 

País, o ECAD instituído pelo artigo 115 desta 

Lei, com a finalidade de arrecadar e distríbuii 

direitos autorais de execução pública musical, 

através de fonogramas, radiodifusão e da 

exibição cinematográfica. Informa que o sr. 

JOSÉ DOMINGOS LOBO DA SILVA, deixou 

de nos representar nesta cidade e que o sr. 

JÔNATAS RAMOS CORDEIRO é o seu 

bastante credenciado nesta cnWle, com 

escritório situado à RIJA BARAO DO RIO 

BRANCO N0 204 CENTRO, e o mesmo está 

autorizado a cadastrar, recadastrar e efetuar 

cobrança deste direito, somente au avés de 
1 documento (Guia de Recolhimento Tele- 

recebe) do ECAD, que o sr. usuário deve 

recolhê-las na rede bancária. 

GLEIDSON GOMES PASCAL 

Inspetor do ECAD CO^asf íktS DE FARIAS 
Pmsiéan-ó úfòámmo late CIuLí 

A Diretoria 
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Prefeitura de Sítio Novo 

resgata setores fundamentais 

O município foi "brutalmente" sucateado pelo ex-preteito Clériston 

O prefeito do Município cie 
Sítio Novo do Maranhão, João 
Alfredo do Nascimento, 
PMDB, endossou preocupação 
quanto a situação financeira da 
Prefeitura, deixada pelo ex- 
prefeito Clériston Bandeira. 

O chefe do Poder Executivo 
informou que os funcionários 
municipais estão há 
praticamente dois anos sem 
receberem seus vencimentos. 
Além disso, todos os setores 
básicos da administração foram 
"brutalmente" sucateados. O 
setor educacional também fora 
atingido pelo descaso 
administrativo do ex-prefeito 
Clériston Bandeira, 
prejudicando sensivelmente o 
desenvolvimento da educação. 
As escolas da Rede Municipal 
de Ensino chegaram até 
mesmo a paralisarem suas 
atividades em protesto pelo 
atraso de pagamento e a falta 
de condições de trabalho. 

Os débitos da Prefeitura 
junto as estatais; Ceníar e 
Caema são exorbitantes. As 
dívidas tiveram que ser 

negociadas, a fim de que seja 
estabelecida uma normalidade 
no Município. 0 prefeito João 
Alfredo do Nascimento, que se 
encontra na capital do Estado, 
São Luís, antes de viajar disse 
ã reportagem do Jornal Capital, 
que os débitos junto ao INSS e 
FGTS estão sendo 
reestábelecidos no sentido de 
evitar que o FPM - Fundo de 
Participação dos Municípios 
não seja bloqueado. O ex- 
prefeito Clériston Bandeira 
será responsabilizado - via 
Justiça- pelos desmandos 
praticados contra o Município 
de Sítio Novo. 

Os serviços de limpeza e 
coleta do lixo foram iniciados 
pela Prefeitura, além da 
recuperação de ruas e estradas 
vicinais. As escolas da Rede 
Municipal, principalmente 
aquelas do interior, terão que 
ser reformadas. O prefeito 
João Alfredo acrescentou que 
firmará um convênio junto a 
Secretaria de Estado da 
Educação para que sejam 
liberado recursos, visando a 

m 
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■ Setores básicos 

Ex-prefeito de Sítio Novo, Clériston Bandeira 

imediata reconstrução das Alfredo do Nascimento, que na 
(.sc()las. gestão passada demonstrou 

A recuperação de estradas preocupação para com este 
vicinais. principalmente a MA- setor, que foi completamente 
226, e uma das metas desasistido pelo ex-mandaláno 
prioritárias do prefeito João municipal. 
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A valorização de setores 
básicos, a exemplo da 
educação e da saúde, 
constituem-se como o maior 
desafio ao prefeito João 
Alfredo, uma vez que 
encontrou esses setores em 
completo estado de 
detrimento. Certamente, o 
slogan "Sempre 
Trabalhando," comprovará o 
desejo do mandatário 
municipal em resgatar a 
imagem de Sítio Novo. 

Para isso, tenta angariar 

recursos junto aos ( 
Estadual e Federal, ; 
dinamizar esses s 
considerados fundamentais e, 
que foram abandonados na 
gestão anterior. Os postos de 
saúde serão recuperados, 
logo que for viabilizado verba 
para esse setor. 

0 prefeito João Alfredo 
acrescentou também que a 
Prefeitura irá estimular o setor 
agrícola, visto que o Município 
é um dos grandes produtores 
de grãos da região. 

Ufma divulga 

resultado Gabarito 

A Ufma - Universidade 
Federal do Maranhão, através 
da pró-reitoria de graduação do 
Departamento de Concursos, 
divulgou nesta quarta-feira, o 
Gabarito Oficial da prova de 
Português e Literatura 
Brasileira, realizada nesta 
última segunda-feira, no 
Campus II, em Imperatriz. 

A informação foi dada pelo 
assistente do Vestibular 97 da 
UFMA, Vicente Marques 
Castro, destacando que 
durante o período em que foi 
realizado as provas, em sua 
primeira etapa no Colégio 
Dorgival Pinheiro de Sousa e a 
segunda etapa no Campus II, 
nenhum problema foi 

registrado. Em São Luís, a 
Polícia Federal conseguiu 
descobrir uma fraude praticada 
por uma candidata ao curso de 
Direito. Todos os gabaritos da 
prova estavam corretos, 
entretanto, questões não foram 
respondidas, gerando 
"dúvidas" sobre a idoneidade 
do resultado da prova. A 
candidata foi indiciada pela 
Polícia Federal. 

Confira o resultado oficial 
do Gabarito 

01 - D - 02 - A - 03-C-- 
04 - B -- 05 - C -- 06 - B -- 07 
- E - 08 - B - 09 - E - 10 - A 
- 11 - E - 12 - B - 13 - B - 
14-D - 15-A - 16 - C - 17 
- E -- 18 - D --19 - C - 20 - D 

Sálvio Dino retoma da capital 

Prefeito de João Lisboa pretende 

voltar pela segunda vez à Amsul 

O prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, retornou ontem 
por volta do meio dia de Sao 
Luís, onde esteve resolvendo 
alguns assuntos atinentes à sua 
administração e também 
esteve participando da eleição 
da Federação dos Municípios 
do Estado, que aconteceu na 
última sexta-feira, dia 17 de 
janeiro. O prefeito Sálvio Dino 
voltou tia ilha do amor mais 
confiante na vitória da eleição 
da Amsul, que irá acontecer 
nesta sexta-feira. 

Sálvio Dino é o principal 
candidato, e com uma 
plataforma de campanha que 
visa o engrandecimento da 
própria Associação e também 
da Região Sul do listado. 

Sálvio Dino aproveitou a 
eleição da Federação, onde 
estavam reunidos todos os 
prefeitos da Região Sul do 
Estado, para manter contatos 

e buscando apoio para sua 
eleição. 

O prefeito de João Lisboa já 
esteve na Presidência da Amsul 
e desenvolveu um bom 
trabalho, por isso, o mesmo 
está credenciado a voltar para 
comandar a Associação dos 
Municípios tia Região Sul. 

Durante todo o dia de hoje, 
após despachar em seu 
gabinete na Prefeitura, Sálvio 
Dino irá manter vários contatos 
com prefeitos da região, 
visando a eleição de amanhã. 

Na plataforma tia campanha 
de Sálvio Dino está incluído a 
conquista tia sede própria da 
Associação» um sonho que 
poderá tornar-se realidade com 
a volta de Dino, porque o 
mesmo já manteve contatos 
com o Governo Federal e irá 
conseguir o prédio onde 
funcionava a Cobal, para a 
instalação tia mesma. 
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Amsul 

Tudo pronto para a 

escolha da nova diretoria 

Prefeito de João Lisboa, Sálvio 

Dino, lança chapa e até agora não tem adversário 

Sálvio dino vem se dedicando 
a duas questões nos últimos 
meses. Primeiro a administração 
do município de João Lisboa, 
onde já montou seu staf e vem 
colocando a máquina 
administrativa para funcionar 
dentro de sua nova filosofia; e a 
eleição da Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão, onde pretende 
também empreender um ritmo 
dinâmico para restaurar a 
representatividade da 
instituição. 

Para isso Sálvio Dino já 
concluiu sua chapa eletiva que 
contará com representantes de 
todo o sul do estado, 
valorizando os distritos 
regionais, colocando em prática 
a sua intenção assistencialistade 
aprimorar o regime 
municipalisla e plural. 

Sálvio Dino vem também 
apregoando a necessidade de se 
modernizar a Amsul, colocando- 
a dentro do cenário político 
regional, participando das 
discussões dos interesses 
estaduais e atendendo aos 
ajielos nacionais ãs questões que 
vem atingindo as administrações 
municipais, como saúde e 
educação. Para isso, Sálvio 
entende que a Amsul tem que 
passar a ser mais participativa e 
tem todos os caminhos traçado 
para essa transformação. Km 
primeiro lugar ele pretende 
lançar a idéia de uma sede 
moderna e totalmente 
informatizada, onde quer 
requisitar o velho prédio da 
Cobal, no centro de Imperatriz, 
para que ali funcione além do 
centro administrativo da 
entidade, um capacitado centro 

Associação dos 

Municípios do 

Sul do Maranhão 

Eleição dia 24 de janeiro de 1997 

Chapa - Tudo Pelo Municipalismo 

Presidente de Honra: Ildon Marques - Imperatriz 

Presidente: Sálvio Dino - João Lisboa 

lü Vice-Presidente: João Alberto - Carolina 

2Q Vice-Presidnete: Ribamar Azevedo - Amarante 

3Q Vice-Presidente: Daniel Silva - Davinópolis 

1Q Secretário: Patrícia Castilho - Montes Altos 

2Q Secretário: Ney Bandeira - Gov. Edison Lobão 

1Q Tesoureiro: Alfredo Nunes - Sen. La Rocque 

2Q Tesoureiro: Raimundo Pimentel - Itinga 

Diretor Exec.: Erivaldo Marinho - Porto Franco 

Suplente: José Alfredo Neto - Alto Parnaíba 

Conselho Fiscal: 

Edmar OLiveira - Riachão 

João Pedro - Grajaú 

José Lisboa - Cidelândia 

João Alfredo - Sítio Novo 

Pedro Barros - Sambaíba 

Suplentes: Zequinha Coelho - S. P. dos Crentes 

Sônia Araújo - S. Francisco do Brejão 

Claro Moura - Estreito 

Gildásio Chaves - E dos Nogueiras 

dc convenções, onde possa se 
reunir os principais temas em 
discussões e interesses da 
região. 

Sálvio Dino vem 
conseguindo dentro de sua 
filosofia arregimentar vários 
adeptos ã sua causa, e dessa 
forma transformando sua 
eleição em carta marcada, sem 
chances para uma segunda 
chapa, já que a força real de 
representatividade dos 
prefeitos do sul do Maranhão se 
concentra em seu nome. Até 
porque existe um tráfego livre 
dentro do Palácio do Governo 
em São Luis, onde esse acesso 
facilita a obtenção de recursos 
para serem aplicados nessa 
região, favorecendo os 
municípios dessa parte do 
estado. Ainda existe a sua 
experiência de já haver dirigido 

a entidade anteriormente, 
quando acabou criando a base 
em que se sustenta até hoje a 
Amsul, de forma política e 
social, agindo 
democraticamente em favor dos 
inúmeros municípios que 
buscam uma maior valorização 
de suas produções de mercado, 
e até mesmo de seus direitos 
constitucionais a respeito dos 
investimentos necessários para 
que seja implementado o 
desenvolvimento na região. 

No quadro abaixo, confira a 
chapa "Tudo pelo 
Municipalismo", encabeçada 
por Sálvio Dino. e que terá como 
presidente de honra o prefeito 
de Imperatriz, Ildon Marques 
de Souza, até mesmo em 
homenagem à 
representatividade que tem 
Imperatriz face à região. 

Novos Municípios 

Os nomes que 

não pegaram 

Até mesmo os coletivos que fazem 

certas linhas estão protelando 

adotarem o novo nome 

Finalmente a TGI, empresa 
de coletivos que faz transporte 
de passageiros para alguns dos 
novos municípios 
emancipados, somente após o 
dia 2 de fevereiro estará com 
os novos nomes nas placas de 
itinerário; 

Senador La Rocque, por 
exemplo, serve bem para que 
se tenha uma idéia exala do que 
está acontecendo com a nova 
nomenclatura dessas l fúdades 
Administrativas emancipadas; 
dificilmente alguém deixa de 
citar Mucuíba. Situação idêntica 
vive Ribeirãozinho. que a 
exemplo de Senador \n Rocque 

ainda deverá levar um bom 
tempo e uma boa dose de 
divulgação, até que passe a ser 
definitivamente, Governador 
Edson Lobão. 

O caso inverso também é 
verdadeiro. Davinópolis não 
está enfrentando qualquer 
problema em relação ao novo 
nome. e até mesmo a própria 
TCI. que vem protelando o 
itinerário dos outros dois novos 
municípios, Senador La 
Rocque e Governador Edison 
D)bão, já a muito colocou nos 
ônibus que trafegam para 
aquela localidade o nome 
correto: Davinópolis. 

■ Homenagem 

Não se pode discutir á homenagem que se queira 

fazer a políticos vivos, muito embora também seja i 

inconstitucional essa questão, já que a carta magna 

do país inibe essa possibilidade de se dar nomes 

de fíessoas vivas a logradouros públicos. 

Mesmo que no Maranhão essa regra seja 

inexistente, ou desrespeitada, vale agora correr 

atrás do prejuízo é buscar uma forma de fazer valer 

a homenagem mais do que justa que Mucuíba 

presta a uma das maiores expressões políticas do 

estado. Henrique de La Rocque, que ocupou toda 

uma hierarquia pública. Ja Edison Lobão é uma 

homenagem viva que a própria imagem do política 

podia dar uma fordnba nesse sentido. 

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

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Tire-se o chapéu 
Duro a princípio, o 

prefeito pós fim á polêmica 
cm torno de sua proposta dc 
extinção da Fundação 
Cultural dc Imperatriz com 
um gesto dc grandeza. Ildon 
Marques reuniu-se com o 
presidente Adalberto 
Franklin e outros intelectuais 
para acertar a retirada de sua 
proposta de extinção do 
projeto de reforma 
administrativa em tramitação 
na Câmara. O executivo 
decidiu acabar apenas com o 
Fundo de Apoio ã Cultura, 
conforme explicou em artigo 
publicado ontem por este 
Capital. 

Mudar é humana 
No encontro com o 

presidente da Fundação e no 
artigo que assinou o 
mandatário mostrou 
disposição para administrar 
com diálogo, respeito às 
posições em favor de posições 
que reproduzam a vontade 
majoritária da comunidade. 
Como bem salientou no texto 
publicado por esta matutino, 
quem retifica um atoou recua 
não sc anula ou se curva. A 
democracia impõe a 
capacidade de revisão, do 
reexame, da crítica e respeito 
até a oposição acerba, radical. 

Assessor preservado 
Ildon Marques encerrou o 

imbróglio eximindo o 
jornalista Fdmilson Sanches 
de responsabilidade pela 
proposta de extinção da 
Fundação. Procá, capital da 
amizade. do respeito 
dispensado pelo prefeito ao 
secretário do 
Desenvolvimento Integrado e 
da Comunicação e Cultura. 
Ildon assumiu o desgaste 
provocado pela proposta, 
inicialmente, para evitar que 
o auxiliar visse uma área de 
atrito com artistas e 
intelectuais — dois 
segmentos com os quais 
terão que manter o melhor 
relacionamento possível para 
sucesso de sua gestão no 
cargo já assumido o comando 
da política cultural 
imprralrizcnsc. 

Jà não era sem tempo 
Terminada a polêmica 

sobre a extinção da Fundação 
Cultural, os vereadores 
devem votar nesta tarde o 
projeto dc reforma 
administraliva. Alguns 
parlamentares sugerem 
emendas ao projeto, mas a 
situação tende a aprová-lo 
sem alterações. A partir da 

aprovação o prefeito terá 
condições de concluir a 
montagem de sua equipe. Há 
candidatos a cargos à beira 
de infartos em face da 
demora na apreciação da 
matéria pelo Poder 
legislativo. 

Decisão 
Fm conversa com o 

colunista, Raimundo 
Siqueira admitiu que está 
sendo estimulado por 
amigos e correligionários a 
disputar a primeira eleição 
como candidato no próximo 
ano. Caso cede à "tentação" 
o empresário e ex-presidênte 
municipal do PSDB 
postulará o mandato de 
deputado estadual. Fm 
dobradinha com seu amigo 
Sebastião Madeira. 

Verbo cortante 
Um vereador 

oposicionista confidenciou a 
um colega está magoado 
com o líder do Governo na 
Câmara. Arnaldo Alencar. 
Por conta dc discurso 
proferido pelo médico 
evangélico na primeira 
sessão que discutiu o projeto 
de reforma administrativa. 
Quando teria afirmado, em 
crítica ferina à oposição, que 
às vezes a tribuna é usada 
como picadeiro por 
determinados vereadores. 

Nem ela 
Apurados os votos de 9b, 

a vereadora eleita, D. 
Angélica foi a São Luís para 
emprestar determinado 
valor paira começar a quitar 
as tradicionais e inevitáveis 
dívidas dc campanha. No 
retorno, assaltantes levaram 
simplesmente todo o 
dinheiro dos passageiros do 
coletivo em que viajava. 
Inclusive o da ex-secretária 
de Ação Social, cujo trabalho 
nesta área a consagrou como 
uma espécie dc "mãe dos 
podres" c política a atender 
Iodos os pedidos possíveis 
— mesmo que oriundos de 
concorrentes. 

Legalização 
Gomeçam a ser ultimados 

os preparativos iniciais 
destinados ao concurso 
público para admissão dc 
servidores municipais cm 
Imperatriz. As vagas 
prefeit urais, doravante, 
executando-se as nomeações 
provisórias cargos em 
comissão, serão preenchidos 
em conformidade com o que 
reza a Constituição Federal: 
concurso. 

PergLin tinha 

Por que não reeleição só para os 

futuros presidentes, 

governadores e prefeitos? 

Entregamos a domicílio 

M 
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Temos vigas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 



JORNAL CAPITAL Quinta-feira, 23 de Janeiro de 1997 □ marketínc 

Tvmri 

111 J / M 

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

t^oAlvaí/ SCUÍCIL/ 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone; 72M 999 e Telefax: 723-3158 

v . Imperatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

A cesta básica da dóna-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

1 p 

: :: : 

GA5TROCLINICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

Aparelho Digestivo. Colo-Proctologia, Cirurgia Video- 
Laparoscopia e Colangiapancreatografia Endoscopia 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 722-1046 
v Fax (098) 722-1281 - Imperatri2-MA > 

ÍT ['s Vídeo í 

Os lânçâmentos das sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

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

DPM - Comércio eN 

Representação 

r Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

1 Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Apartamento com ar-condicionado, 

frígobar, telefone, vídeo e saúna 

Fone: 721-6763 J 

Imperatriz-Maranhào y 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhào 

Pivas Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhào 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayào - Fone: 721-3512 
Imperatriz-Maranhào 

LASSI1.I»KR 

CONSTRULAR 

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

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 

menor preço e o melhor atendimento 

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

v Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

v 721-2221 ^ 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Sidnetf, /Araújo- 

Técnico em Contabilidade 
CRC. 6569-MA 

Av. Dorgivd Pinheiro de Sousa, 831, 19 andar, sala 02 
Vv Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão , 

Aluga-se 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone; 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com maníiha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Õnde a ante te jgyfjMâettte 

Vasos ornamentaisf flores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Sinfra vai reurbanizar 

o Entroncamento 

Padronização e alargamento do viaduto, das passarelas e da 

BR-010, além de arborização, estão inluídos no projeto 

Administração municipal 

Prefeito proíbe cobrança de 

taxa nas escolas públicas 

)Ío Pinheiro+ 721-7090 •ar' 
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Ampliação dxs pnssaZelas tio vinduto viso reduzir ocidentes no BR 010 

Padronizar o 
bnlroncanionto c reduzir os 
problemas de trânsito 
verificados no local — são os 
principais objetivos do 
secretário da Infra-Estrutura, 
Jairo de Oliveira Pinto Júnior, 
ao anunciar, para breve, a 
ampliação das passarelas, do 
viaduto e da Rodovia Belém- 
Brasília nessa área. 

O projeto já foi enviado ao 
DNER (Departamento 
Nacional de Estradas de 
Rodagem) pelo engenheiro da 
Divisão de Urbanismo da 
Sinfra, Franklin Delano 
Marinho Rocha, tendo em vista 

a necessária autorização desse 
órgão. 

O titular da pasta informa 
que a Prefeitura vai financiar 
todo o projeto e as obras 
iniciarão logo no começo do 
verão. 

Para garantir as boas 
condições do setor, a Sinfra 
está acertando parceria com a 
iniciativa privada, tendo em 
vista a sua manutenção diária. 
Árvores e plantas serão 
plantadas nas imediações. 
"Estou confiante no resultado 
do projeto que os técnicos do 
DNER estão elaborando", 
comentou o secretário. 

Jairo de Oliveira aproveitou 
para informar que a Rodovia 
será cercada por alambrado, 
para evitar que os pedestres 
evitem as passarelas e 
continuem andando pela 
estrada, que, apesar de ser de 
responsabilidade do Governo 
Federal, receberá atenção 
especial da administração Ildon 
Marques. 

Dessa forma, além de 
melhorar o aspecto visual do 
entroncamento, a obra visa 
evitar a morte de pessoas na 
Rodovia BR-OK), hoje palco de 
constantes acidentes 
automobilísticos. 

Atendendo determinação 
do prefeito lldon Marques, 
que proibiu a cobrança de 
qualquer taxa nas escolas da 
rede municipal, o secretário 
de Educação, Agostinho 
Noleto Soares, recomendou à 
diretora da Escola Professora 
Juracy A. Conceição, Maria 
das Graças Costa Sousa, a 
devolução do dinheiro que 
havia recebido para matricular 
alguns alunos. 

O fato chegou ao 
conhecimento do secretário 
por meio de pais de alunos 
consideraram ilegal a 
cobrança, embora 
reconheçam as boas intenções 
da diretora. Ao se justificar, 
Maria das Graças reconheceu 
que cobra a taxa de matrícula 
todo início de ano, porque é o 
único auxílio que tem recebido 
para a manutenção da escola. 

"E este ano, mais uma vez. 
busquei a colaboração da 
comunidade. Conversei cora 
os pais. expliquei a 

necessidade de comprarmos 
um mimeógrafo e um motor 
para a geladeira. Sensíveis à 
causa, eles concordaram e 
vinham nos ajudando. Mas nem 
por isso deixamos de matricular 
um ou outro", declarou Maria 
das Graças, que ontem mesmo 
iniciou a devolução da taxa. 

A Escola Professora Juracy 
A. Conceição tem esse nome 
em homenagem à sua 
fundadora. Também chamada 
de "Menino Jesus" é 
especializada no ensino pré- 
escolares. Por isso, não é 
contemplada com recursos do 
Ministério da Educação, o que 
tem dificultado ao município a 
execução de qualquer reforma 
urgente. 

Foi fundada em 1982 e hoje 
atende a cerca de quinhentos 
alunos, com idades entre quatro 
e seis a»os. Embora seja 
considerada escola modelo no 
ensino pré-escolar, suas 
condições físicas são as piores 
possíveis. Apesar disso, e da 

cobrança da taxa, goza de 
prestígio junto à comunidade. 

Ontem, ao tomar 
conhecimento da 
recomendação do secretário 
Agostinho Noleto, Maria das 
Graças frisou a urgência da 
reposição das carteiras. "No 
ano passado, funcionamos 
com a ajuda da comunidade; o 
pai trazia a cadeira e, no final 
do período, levava de volta. Ás 

mesas e as cadeirinhas são, no 
momento, nossa maior 
reivindicação". 

O secretário garantiu, por 
sua vez, que o prefeito 
dispensará toda a atenção 
necessária ao funcionamento 
da unidade de ensino. "Ele tem 
determinado seriamente que 
não seja cobrada nenhuma 
taxa", declarou. Além de 
garantir a compra do 
mimeógrafo e do motor da 
geladeira, Agostinho Noleto 
informou que as condições 
físicas da escola serão 
melhoradas. 
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Prefeitura de Imperatriz 

negocia dívida com a Gemar 
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O secretário da Fazenda, 
Édson Pires de Araújo Lima, 
está negociando com a 
Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar) antigos 
débitos da Prefeitura. O valor da 
dívida com essa empresa é de 
quase quatrocentos mil reais. 
Depois de receber proposta de 
renegociação e formular contra- 
proposta, o secretário da 
Fazenda espera melhores 
condições para o pagamento da 
conta. 

"É preciso melhores 
condições de pagamento" 

"A Prefeitura Municipal de 
Imperatriz tem débitos que vêm 

se desenrolando há décadas" — 
informou ontem o secretário da 
Fazenda. Édson Pires de Araújo 
Uma. 

Ele cita como exemplo o 
atraso de mais de doze anos nos 
pagamentos à Companhia de 
Águas e Esgotos do Maranhão 
(Caema) e o débito de mais de 
R$ 370 com a Cemar. 

Por conta do atraso no 
pagamento à Cemar, encontra- 
se retido pelo Estado quase 
duzentos mil reais de ICMS do 
município pago por essa 
empresa sobre as faturas não 
quitadas pela Prefeitura, no 
período de junho de 93 a junho 

de 96. 
A Cemar propus a 

renegociação da dívida através 
da destinação do ICMS rqtido 
ao pagamento de parcela do 
débito. A dívida ficaria então em 
R$ 174 mil, valor que seria pago 
por meio da retenção, por seis 
meses, de 5% do ICMS. No 
entanto, diante (la escassez de 
recursos, Edson Lima 
encaminhou contra-proposta na 
qual sugere o parcelamento em 
vinte meses. A principio a 
Cemar não concordou. "Nós 
queremos pagar, mas em boas 
condições para ambas as 
partes", explica. 

c 
COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

rKXãz®-'" - UM PROJETO DE VIDA - 
jjíS*-- 22'"' A NO DE FUNCION AMENT 

DireçAo: Vânia Lúcia da Ounha SÁDtíG 
Luciana da Ounha Sadoi 
Farkat Saddi Filho  
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"A cultura precisa ser cidadanizada" 

É o que afirma o prefeito de Imperattriz, lldon Marques de Souza 
. , « li..      .-,1 « , íVí\l'ik.A a ri'iL> /{'. 

Depois de contatos pessoais 
mantidos com o prefeito lldon 
Marques de Souza, os diretores 
da Fundação Cultural de 
Imperatriz formalizaram, através 
de ofício do dia 21 passado, sua 
reivindicação de manutenção 
desse órgão, cuja extinção estava 
prevista no Projeto de Reforma 
Administrativa do Executivo; 

lldon Marques de Souza já 
havia se decidido pela 
permanência da Fundação, 

considerando que o problema 
relativo à entidade dizia respeito 
apenas à Lei 784/95, que dispõe 
sobre o Fundo Municipal de 
Incentivo à Cultura, a qual será 
revogada, tendo em vista a 
observância de preceitos legais. 

Em artigo publicado no dia 22 
passado, o prefeito frisou a 
importância da cultura no 
processo de desenvolvimento da 
sociedade. "Onde mais se 
pereniza a ação de um 

governante se nao pelas vias da 
Arte, da Cultura, do Espírito?", 
raciocinou lldon Marques num 
dos pontos da matéria. 

"O livro que um homem 
escreve vive mais que a casa onde 
ele foi escrito. Vive mais que o 
próprio homem. A criatura 
sobrevive ao criador?", refletiu o 
prefeito um pouco mais adiante, 
para concluir afirmando que "a 
cultura em Imperatriz também 
precisa ser cidadanizada" 

1 - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e I2 GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

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

TT - UNIDADE II - 2- GRAU 
TURNOS; MATUTINO E NOTURNO 

1 a A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 
o TERCE IRÃO 

A DireçAo informa que no ano de 1997 o Cot coto proporcionará um avanço 
M^TODCLÓSCO E UMA NOVA LSIRUIURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE. 
o SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
turmas matutino vespertino noturno 
Mater po l/Jarctim l 101,10 1 o 1,1 o 
Jardim 11/2' Série 111,20 Ml .20 
3' e d' Série 121,40 12140   
5J a 8a Série 131,50 131-50 
2U Grau "141.00 141.00 12L4iJ 
terceirão 184.10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua TamancJaré n* 130 - Fone 723-1692 - imperatriz: - MA 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Pequeno empreendedor ganha 

programa de crédito do BEM 

Cuia boa notícia para os pequenos empreendedores 
maranhenses. O Banco do Estado do Maranhão, lançou 
ontem no auditório da Associação Comercial em São Luís, 
um programa de incentivo dirigido ao setor, através da 
captação de recursos do BN1 )ES. Banco Mundial e outros 
agentes financeiros, no que se relaciona a projetos para as 
atividades agrícolas. As novas medidas atendem lambem o 
mercado consumidor, por meio do BEM-Fácil e lojas 
comerciais. 

Outro segmento que já vem recebendo benefícios do 
BEM-Fácil são os funcionários públicos estaduais e 
municipais. 

Parceria com Prefeituras 

O programa de incentivo aos pequenos empreendedores 
lançado ontem pela BEM. também manterá parcerias com 
as prefeituras, para que possa assisti-las de forma efetiva, 
de modo a contribuir para o desenvolvimento do 
Município," destaca o presidente Afonso Celso Fanloja, 
adiantando a idéia é implantar nas sedes das prefeituras 
um ponto de venda do BEM 

Com o lldon 
C aso ainda não lenha conlactado nesse sentido, o prefeito 

lldon Marques de Souza deverá receber informações a 
respeito do programa de parceria com as prefeituras 
lançado ontem em São Luís pelo Banco do Estado. 

Valendo acrescentar que o BEM assinou contrato com a 
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Quem tnmhém aruversnria hoje e recebe os cumprimentos 
do colunista, é o hon praça Leonilcjo.Alves de Sousa, titular 
da Mercantil Avenida, que deverá receber muitos 
cumprimentos dos amigos e dos familiares. Vale o registro. 

A vúÀ/erxwicwte&ACTI 

Djelma da Silva Guimarães (Casa 
Novo Mundo): 

_______ * Leonildo Alves de Sousa (Mercantil 
T Avenida). 

Aniversariam e recebem os parabéns 
e os votos de muito sucesso da ACII e do 

 FEITO À MÃO RESTAURANTE (self 
service. churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio Vargas, 
esquina c/ a Rua Alagoas - Centro, tone; 721-3565. 
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De um total de 1 ti() atletas, quatro deles püssaram pela 
"peneira" dos observadores do time do Rio Branco de 

Americ.ina (SP), que vieram à região em busca de novos 
valores. O MarwelEsporte Clube conseguiu aprovar dois 
atletas: Alex (à esquerda) e Adriano, primo do Craque 
.Alencar. Os dois jogadores vão participar de torneios e 
amistosos do Rio Branco por um período de 30 a 40 
dias, para posterior contratação definitiva. Parabéns. 

Embratel. visando ampliar sua rede de telecomunicações via 
satélite. - 

O projeto, envolve lambem as prefeituras, que deverão 
entrar com infra-estrutura e do BEM com alta tecnologia. 

CPMF entra em vigor 

Entra em vigor hoje, o novo imposto do cheque 
denominado de Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), através do qual será 
deduzida a alíquota de 0,2% sobre operações financeiras (com 
algumas exceções) nos próximos 13 meses. 

O governo espera arrecadar no período, entre R$ 3.5 
bilhões a R$ 4 bilhões, destinados a socorrer o setor de saúde 
pública do País. 

Luciano Fonseca 

Destaque também hoje. para a passagem do aniversário 
do garolao I uciano Fonseca, filho do Dr Clesio Fonseca, 
dono do laboratório de análises clínicas (721-54 11) que leva 
o seu nome. e atual secretário de Saúde do recém-criado 
município de Davinopolis (ex-Vila 1 )avi). 

Vale o registro com os parabéns da Escolinha do Marwel 
da qual o pai do aniversariante é um dos sócios especiais. 

lidon isenta Sanches 
(hilem, em seu artigo "AFundação Cultural de Imperatriz 

Hiajbaúv 

"Meia volta...volver!"— gritava o general 

sodòmico a espantada mulher. 

(P1 ayboy/J ul/ 9 5) 

Era um caso tão grave de ejaculação precoce 

que. até mesmo quando ele ia se mastur... 

(Playboy/J u 1/ 9 5) 

vive", o prefeito lldon Marques de Nmza fez qu 
frisar que o jornalista Edmilson Sanches, indicado j 
secretarias em seu governo (Comunicação Social e 
e Desenvolvimento Integrado), nunca teve particij 
questão da extinção da Fundação Cultural prop. 
projeto de Reforma Administrativa enviado à Câmara para 
apreciação dos senhores vereadores. 

No seu artigo, lldon Marques explicita as razões que o 
levaram a convidar Sanches para os dois cargos, 
confessando inclusive que "(...) seu silêncio era uma 
patente desaprovação ao que eu havia decidido". E 
completou; "Pelo que aprendi a conhecer do Edmilson 
Sanches, seu silêncio dizia mais alto e calava mais fundo 
do que certas vozes que se levantaram no percurso." 

lldon decidiu não extinguir a Fundação Cultural de 
Imperatriz, 

Extingue apenas o Fundo para a Cultura, que eram a 
fonte arrecadadora da entidade. 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE 

Hospital Santa Izabel (721-6215): 
PEDIATRIA/HOJE Hospital Santa Izabel (721- 

6215), OBSTETRÍCIA: (todos os dias) Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843), 

ORTOPEDIA: (todos os dias) Clinica de 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DQZEZÉ na Rua 

Ceara (723-2224). desejando aos clientes e amigos, 

muito sucesso 

Merecido- FíwwiceCrct 

Poupança 

Hoje   1,31% 

Ontem 1,23% 

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

Ufir 

Janeiro/97: 

RS R$0,9108 

Dólar 

* Paralelo   RS 1.10 

* Turismo  R$ 1,06 

* Comercial. RS 1.04 

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

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

RS    11,90. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97   R$ 112,00 

Salário Família 

Janeiro 97 R$ 7 66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

I F 
n Materiais para 
/' / 'ihSlh JSI escritório, escolar, 
^ bobinas nara Fax bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1490 

IMPERATRIZ 

i SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shcp- 

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

P.N-moção em Cr.pel repórter (r.od 400) R$ 6,00 
. t-p a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

Rua Simplício Moreira, 

1473, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
URMV/TO - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4136 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Amador 

Ajuventus se prepara rumo ao bicampeonato 

Campeonato Amador da Primeira Divisão terá seu início somente em março 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Isnad Antonio 
O técnico Isnad Antonio já 

está preparado para assumir 
o comando do Cavalo de 
Aço. O treinador esteve 
recentemente na redação do 
Jornal Capital e garantiu à 
reportagem que os 
entendimentos entre a 
comissão técnica e jogadores 
do Std do País já estão sendo 
mantidos. No próximo 
domingo dois jogadores 
oriundos de Goiânia deverão 
se apresentar na sede do 
clube, que está sendo 
preparada no Kstádio 
Municipal Pr ei Epifânio 
IVAbadia. 

Edmar Pereira 
O preparador físico 

Edmar Pereira poderá fazer 
parte da comissão técnica do 
clube, isnad Antonio já 
conversou com o preparador 
físico, que topou mais este 
desafio. O diretor de futebol 
William Marinho, conforme 
informou Isnad, também tem 
interesse na contratação de 
Edmar, principal 
responsável pela boa 
campanha da SAI — 
Sociedade Atlética 
Imperatriz no Campeonato 
Estadual de 1993. 

Contatos 
William Marinho já está 

mantendo contatos cpm Zé 
Neto. Vadson e Diná. A 
contratação destes 
profissionais vai depender 
somente dos mesmos. De 
acordo com o diretor de 
futebol da Sociedade 
Esportiva Imperatriz, os 
jogadores ficaram de 
apresentar suas propostas 
até a próxima semana. A 
princípio, os jogadores 
mostraram interesse de 
participar do elenco, que 
começa a trabalhar 
definitivamente na segunda- 
feira. 

Dia 23 
A Copa do Interior 

envolvendo Racabal, Caxias, 
Pinheiro, Codó e Coroatá já 
tem data prevista para 
iniciar. Conforme o anúncio 
feito pelo diretor técnico da 
Federação, Raimundo Lima, 
a competição inicia-se no 
próximo dia 23 de fevereiro, 
com o Cavalo de Aço 
podendo estrear diante do 
Bacabal Esporte Clube, atual 
campeão maranhense. 

Quadranguiar 
Os times do interior irão 

jogar entre si, assim como os 
times que representam a 
capital, como é o caso de 
Sampaio. Moto, Maranhão, 

Tiradentes e Tupã. O 
vencedor da Copa do 
Interior e o vencedor da 
Taça São Luís terão direitos 
assegurados no 
quadranguiar final do 
Campeonato Maranhense 
da temporada. 

Torneio de Inverno 
A LI D — Liga 

Imperatrizense de 
Desportos já anunciou o 
calendário para a temporada 
de 1997. Antonio Alves dos 
Santos, o Toinho Bareta, não 
abriu mão da realização do 
anúncio feito anteriormente. 
O Campeonato Juniores só 
começa. segundo o 
presidente da entidade, no 
segundo semestre, ou seja, 
após o Campeonato Amador 
da Primeira Divisão. A 
competição está prevista 
para iniciar-se no próximo 
dia 23 de março. Antes do 
Amador da Primeira Divisão 
acontece o Torneio de 
Inverno. 

Flamengo 
O Clube de Regatas 

Flamengo goleou o 
Corinthians na última terça- 
feira por ocasião da Taça 
Rio/São Paulo. A vitória de 
3 a 0 garantiu ã equipe 
carioca os primeiros três 
pontos na competição. O 
atacante Túlio, ex-Botafogo, 
bem marcado pelo setor 
defensivo do Flamengo, não 
conseguiu marcar o tão 
propagado gol, que 
prometeu ao torcedor da 
fiel. Por outro lado, o 
baixinho Romário fez a 
diferença. Autor de dois dos 
três gols, Romário garantiu 
ã imprensa que está em sua 
melhor forma. O outro gol 
da equipe rubro-negra foi 
marcado através de uma 
cobrança de penalidade 
máxima, convertida pelo 
atacante Sávio. Na outra 
partida, o Vasco empatou 
com o Santos na Vila 
Belmiro em 2 a 2. () atacante 
Ramon foi o grande 
destaque do jogo. 

Jackson 
O experiente Jackson 

Silveira não foi encontrado 
pela reportagem para falar 
sobre sua possível 
permanência no governo 
Ildon Marques. Jackson 
Silveira é o mais bem 
preparado dos candidatos a 
assumir a Secretaria de 
Esportes (Sedei). Os 
deportistas em geral 
afirmam que o ex-árbitro 
aspirante ã Fifa tem todas as 
qualidades necessárias para 
assumir a pasta. 
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Ajuventus 

Campeã de 
•quipe da 

futebol Clube volta com a corda toda e garante que irá repetir a dose 

forma brilhante, com força total em busca do Imperatriz. O lime, que é 
Ajuventus volta bicampeonato Amador de dirigido pelo jovem treinador 

Mauro, conseguiu um fato 
inédito na história do clube, 
que foi a conquista do título de 
9(i. No primeiro turno, a equipe 
foi imbatível, conquistando de 
forma invicta o título de 
campeã. Já no segundo turno, 
o time caiu de produção e 
mesmo assim conseguiu 
chegar ao título por 
antecipação. 

Palmeiras, vice-campeão. 
também está montando uma 
grande equipe, assim como a 
equipe do Marília, que 
conseguiu apenas o terceiro 
lugar na classificação geral. 

Muitas equipes estão com 
novas diretorias, como é o caso 
do Marília Futebol Clube. No 
Marília. saiu o experiente João 
Maurício para entrada do todo 
poderoso Antonio Pereira 
(Pneus Forte). D empresário, 
que sempre ai>ostou no futebol 
do Marília, resolveu entrar de 
cabeça do negócio, com a 
promessa de fazer do Marília 
um lime campeão. 

« Categorias de base 

O Marília terá em sua diretoria desjMjrtistíus competentes, como e o caso do jornalista Marcelo Rodrigues, um dos 
responsáveis pela criação do Estádio Municipal Frei Epttânio e o crescimento do futebol local no cenário esportivo regional 
O Camjíeonato Amador de Imperatriz, temporada de 1997. terá a participação de Ib equipes, e segundo se informa, o 
presidente da Liga Antonio Alves dos Santos irá convidar as equipes da Nobre Armações e Apil Futebol Clube, 

SAI poderá participar da Copa Norte 

A CBF bancará passagens, hospedagens e mais R$ 5 mil reais por cada jogo 

O diretor de futebol da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
"Cavalo de Aço", William 
Marinho, já se encontra em 
Imperatriz desde ontem. O 
diretor de futebol e o técnico 
Isnard Antonio estiveram 
reunidos durante todo o dia de 
ontem para definir a contratação 
de vários jogadores e a 
composição da comissão 
técnica. 

William Marinho, ajtos vários 
dias na capital do Estado, voltou 
com a garant ia de que o Cavalo 
de Aço já pmi presença 
garantida no Campeonato 
Maranhense da temporada de 
1997. A confirmação só foi 
anunciai la aj x')s a garantia (k ■ qu« ■ 
0 atual presidente da Sociedade 
Atlética ImiHTalriz assumisse o 
debito do clube, contraída |)ela 
diretoria anterior. 

William Marinho esteve na 
manhã de ontem visitando as 
dependências do Estádio 
Municipal Irei Epifânio 
IVAbadia, onde já está 

1 )r< )vi( Ic 'iiciam lo os aj )ar tai i m -nt < »s 
dos jogadores, assim como a 
reativação da cozinha e outros. 
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■ Pouco tempo 

0 Cavalo de Aço tem 
pouco temi)o para trabalhar 
no sentido de sua 

participação no 

Campeonato Maranhense. 
A Copa do Interior já tem 

data prevista para iniciar. 
Conforme o diretor técnico 

da Federação Maranhense 

de Futebol, Raimundo 

Lima, a competição inicia- 

se no próximo dia 23 de 
fevereiro, ü treinador tem 

aproximadamente um més 
para montar uma grande 
equipe para as disputas da 

competição. 0 Cavalo de 
Aço. conforme o treinador, 

começa a treinar na 
próxima segunda-feira, já 

com a prí3sença dos 

chamados jogadores 
isnard acha importante a participação da equipe na C\ estrangeiros. 

Grêmio irá pagar R$ 110 mil reais a Paulo Nunes 

Artilheiro do Campeonato Brasileiro 

terá salário milionário no Grêmio Portoalegrense 

O Grêmio de Futebol 
Portoalegrense irá pagar 
cerca de R$ 11 ().()()(),00 (cento 
e dez mil reais) ao artilheiro e 
campeão do Campeonato 
Brasileiro, Paulo Nunes. 
Revelado nas divisões de base 

do Flamengo, Paulo Nunes é 
considerado a maior estrela do 
Grêmio. 

Após a conquista do título 
brasileiro, o Grêmio recebeu 
várias propostas de clubes do 
Brasil e do Exterior, a fim de 

•y- ■* 

adquirir <» passe do jogador. 
Os dirigentes do 

Corinthians chegaram a fazer 
uma proposta milionária ao 
clube gaúcho e ao jogador. 
Para Paulo Nunes, o 
presidente do limão ofereceu 

cerca de Ris 80.000,00 (oitenta 
mil reais) mensais. O Grêmio 
analisou a proposta e chegou 
a conclusão de que Paulo 
Nunes será mais útil ao clube 
em 1997 vestindo a camisa do 
Grêmio. 
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• Lavogem tom Timer 
• 4 Kg de roupa 
• 2 Anos de garantia 
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ARNÜ 
Lavadora 
de Roupa 

ARNO LAVETE 
10.000 BTUs 

RS 168/00 
à vista ou 24X 

R$ 

por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 37,60 

Fogão CÔNSUL 
4 Bocas Essencial Next 
* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* prateleiras do forno com trava de 
segurança 
* Garantia de i ano 

RS 179,00 
à vista ou 24X 

RS ■ 
por mês 

_ SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 39,90 
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Cond.de ar ELGIN 
10.000 BTUs 

RS 58S,oo à vista ou 24X 

RS 55 50 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 737,00 

Comprando um Condicionador 

de Ar 

ÇLGIN 

cé 

Ganha um . 

Prático e 

Resistente Guarda-Sol 

# BLACK S. DECKER 

'Termostato paro regular 
a temperatura 
•Frita, losta^relha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 

GrNI BLACK DECK 

rs 78,00 à vista ou 12X 

RS 10, 30 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 7 7,50 
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Esteira Ergt 
LU D MS £ 

MEDIDOR DE 

* Pulsação 

* Calorias 

* Tempo 

r$ 739,00 
à vista ou 

A 
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mr I li 

,00 24XRS 

por mes 

SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 

de R$ 765,50 I 
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CMOI MEDIDOR DE 

* Velocidade 5 

* Pulsação 
* Calorias 

* Tempoo / 
Bicicleta P/ 

Ginástico 
CALOICICLE 
ELETRONIC 

RS 298,00 
à vista ou 12 X 

11$ ,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 66,70 A-t 

SINCER 
m, 

fSEIViia TOSMIISAJ 

Maq. de Cost SINGER 
Porí. pret a porter 
RS 219,00 à vista ou 24X 

m 9) 
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Colchão DALBAN 
D-23 Magiflex bordado 

*$95,00 
à vista ou 12 X 

R$ M ÉÊÊÊS ,60 por mêsSEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 37,30 

Na compra de qualquer 
colchão Dalban 

você ganha 

UM TRAVESSEIRO 

11$ d2t ^^,B0 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 49,00 

0-r ■ ',V <ui jy> ■ '7 OU cquamo durar o erloque. Plano Cheque 5X (1*4). juras de 6% a.m. Piam, Carne! 24(11*24) e '2X " m ' /''a"" 
Cc. oe, JA (.1+3) jurot de 6% a.m. Plano s/entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pglo. de. em dm . 
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Vídeo Cassete TOSHIBA 
4 Cabeças 

Rf398,oo à vista ou 24X 

RS 37 80 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 89,00 

WALITA 
Faz Com Carinho 
Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

r$ 43,oo 
à vistçuni 12X 

00,70por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 9,60 

Perro Automático ARNO 

■ ■ 
-■ & 
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R$ 1 6,00 
à vista ou 3 X 

RS 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 3,60 

MaliorY s 

m 

tl® ,30 por mês 12XRS 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 7,40 

Internet: 

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

Fita de vídeo 
PHILIPS 

RS 2,90 à vista 
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8A □ polícia □ aulnta-feira, 23 de janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Lavrador é assassinado a pauiadas 

Polícia Civil de Imperatriz, através da Delegacia de Homicídios, irá apurar o caso 

O assassinato do vigilante 
José Henrique Sá, 
maranhense, 52 anos de idade, 
residente no povoado de Água 
Viva, chocou os moradores 
daquela localidade. 

Seu Zé, como era mais 
conhecido pelos vizinhos, era 
um homem trabalhador e vivia 

para o sustento da família. Ele 
foi encontrado por familiares 
no quintal do sítio onde 
trabalhava. Conforme a perito 
Mário Amorim, ele estava 
caído e sangrando bastante. De 
acordo com as informações do 
perito, o homem estava nú, mas 
quando a polícia chegou no 

local ele já tinha sido vestido 
pelos próprios filhos. A polícia 
trabalha na hipótese de José 
Henrique Sá ser um 
homossexual, pelo fato de ter 
sido encontrado com a 
bermuda que usava arriada. 

Uma estaca da própria cerca 
do sítio foi usada pelo assassino 

na execussão do crime. O 
corpo foi conduzido para a 
Funerária Perpétuo Socorro, 
onde após a necrópsia foi 
liberado para os familiares. A 
família da vítima disse à 
reportagem que José não tinha 
inimigos e que a princípio ele 
não foi morto por assaltantes. 

■ investigações 

PC investiga acusações contra delegado 

"Zezinho" disse que não pertence a 

quadrilha de Chico Aracaju. "Tiro foi vingança"" 

O elemento conhecido por 
"Zezinho" se apresentou na 
manhã da última segunda-feira 
ao delegado regional, Dr. 
Luciano Abreu (foto), e afirmou 
que não tem nenhuma ligação 
com a quadrilha de Chico 
Aracaju. Zezinho chegou a 
reafirmar que não tem ligação 
e nem conhecimento da 
existência desta quadrilha. 

Por outro lado. ele 
confessou a tentativa de 
assassinato contra o elemento 
Antonio Carlos. Antonio Carlos 
disse ã reportagem do 
programa Cidade Alerta, que 
Zezinho e o delegado de 
Açailãndia William Barbosa, 
estavam ligados a uma 
quadrilha que praticava assaltos 
e furtos de pneus da Região 
Tocantina. Conforme Zezinho, 
o elemento Antonio Carlos teria 
a algum tempo atrás, tentado 
contra a vida do seu irmão e que 
naquela ocasião Zezinho teria 
jurado vingança. Com o passar 
dos tempos, de acordo com o 

m 
m: 
■ 

m 

depoimento de Zezinho. o 
elemento Antonio Carlos teria 
lhe convidado para roubar uma 
roça de milho. "Eu aceitei a 
parada imediatamente. Aquela 
era a oportunidade da minha 
vingança", disse o elemento. Ao 
chegar nas proximidades da 
roça, Antonio Carlos foi 
aconselhado por Zezinho a 
voltar, pois o dono da roça 

estava no local. No caminho 
Zezinho sacou de um revólver 
calibre 28 e disparou vários 
tiros contra Antonio Carlos. 
Para surpresa do delegado 
regional, Dr. Luciano Abreu, o 
elemento Antonio Carlos fugiu 
do hospital onde estava 
internado. Luciano Abreu 
estava tentando realizar uma 
acariação entre os envolvidos. 

■ Respondendo 

Enquanto as 

denuncias nâo são 

apuradas, o delegado 

Regmaldo Nunes, da 

DRF — Delegacia de 

Roubos e Furtos, 

continua respondendo 
pela Delegacia do 

Primeiro Distrito de 

Açailãndia, 0 delegado 

William Barbosa, que 
vem prestando 

relevantes serviços a 
comunidade 

acailandense, abriu 

mão do seu cargo para; 

que o subsecretário 

Dr. Luciano Abreu 
faça uma. minuciosa 

investigação. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Antonio Miranda Santos, 

maranhense, solteiro, esteve 
na Depol para comunicar que 
perdeu sua porta-cédula 
contendo vários documentos 
pessoais, sendo: Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de 
Reservista e outros. De 
acordo com as informações 
do comunicanle, o falo 
ocorreu na tarde da última 
terça-feira, quando ele 
trafegava pela Avenida 
Industrial. 

Furto de toca-fitas 
* Mauro de Souza 
Mendonça, maranhense, 
casado, residente na Eúclides 
da Cunha, procurou a 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
seu veíc ulo marca VVV Gol e 
retiraram do interior do 
mesmo um toca-fitas e várias 
peças de roupa. O fato, 
conforme o queixoso, 
aconteceu na madrugada da 
última terça-feira. 

Perda de documentos 
José Antonio Cardoso, 

pernambucano, solteiro, 
residente na Rua Piauí, 
também perdeu uma bolsa 
contendo todos seus 

documentos pessoais. O 
queixoso afirmou á 
reportagem que a porta- 
cédula estava no bolso de sua 
camisa e provavelmente 
tenha caído quando o mesmo 
trafegava pelo centro 
comercial 

Arrombamento 
Maria José Alves Vieira, 

mineira, solteira, residente 
na Rua Godofredo Viana, 
comunicou no plantão de 
polícia que* sua casa foi 
arrombada. A comunicanle 
disse ainda que o fato 
ocorreu na tarde da última 
segunda-feira, ocasião em 
que ela se encontrava na 
residência de sua genitora no 
bairro do Bacuri. 

Cuidado 
Existe em Imperatriz um 

grande número de 
documentos perdidos. Nesse 
caso vale a i>ena salientar que 
todo cidadão, quando tiver 
seus documentos roubados 
ou perdidos, registre o mais 
rápido possível o fato numa 
delegacia, para que não seja 
surpreendido por denúncias 
desagradáveis, geralmente 
devido ao uso indevido 
desses documentos por 
meliantes inescrupulosos. 
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Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 


