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Carnaval 

do "Lava- 

Pratos" do 

Bic agitou 

cidade 

O Balneário late Club J 
consegom firmar-se como 
um dos principais centros 
de lazer da atualidade em 
Imperatriz Prova disso foi o 
Carnaval 97, tendo em vista 
que toda a programação 
conseguiu superar as 
expectativas da comissão 
organizadora e r^ristrar ura 
público considerado ; 
recorde. 

Mesma coisa aconteceu 
no domingo passado, com a 
realização do Primeiro 
Carnaval do ''tavarPratos*' 
do Bic. Desde as primeiras 
horas da manhã era grande 

movimentação de 
populares que queriam 
efetivamente participar do 
evento. 

O Bic é mais um 
empreendimento que leva a 
assinatura do Sistema 
T«canu's de Comunicação e 
anuncia uma serie de 
eventos de peso, como o 
show da Banda Magnus, no 
dia primeiro de março. 
Página 4B. 

Ildon Marques prestigia abertura 

dos trabalhos da Câmara Municipal 

. 

"• m 

Prefeito Ildon Marques volta a bater na tecla da necessidade de parceria entre Executivo e Legislativo 

■ Cidade 

Bares serão 

fiscalizados 

^ A Secretaria da Infra- 
Estrutura vai fiscalizar todos os 
bares da cidade, para verificar 
se funcionam conforme as 
normas de higiene e segurança 
previstas no Código de Postura 
do Município. 

Denominado "Bar Legal", a 
operação se encontra em fase 
preliminar de estudo e será 
desenvolvido em parceria com 
o Ministério Público. 

Sofia Oliveira abre mão do 

salário e fica na Sedesct 

Indicadores 

dólar Comercial 
■ V, R$ 1.0197 

Dólar Comercial 
Venda R$ L0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,0350 
Ouro (g) 
Venda ,R$ 12,57 

■ 1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir (até dezembro) 
Valor RS 0.8247 
Salário Minimp 
Outubro  R$ 112.00 
Salário Família 
Valor _____ RS 7,66 
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Sofía Oliveira continua como secretária do Desenvolvimento Comunitário, mas sem receber nenhum salário pelo cargo 

A professora Sofia Oliveira 
Dias permanecerá no cargo de 
vereadora. Optou por auxiliar 
a administração Ildon Marques 
como secretária do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho, mas recebendo 

apenas como parlamentar. Ou 
seja, durante o tempo em que 
estiver no comando da Sedesct, 
não perceberá nenhum 
vencimento. 

Sofia Oliveira age de acordo 
com a Lei e mostra-se apenas 

POLÍTICA 

Metropolizaçuo de Soo 
Lyi&t muíta polêmkd no ar 

íxíx " 

disposta a colaborar com a 
incrementação do processo 
desenvolvimentista por que 
continua passando a segunda 
maior cidade do Estado. 
"Realmente, estarei aqui 
cumprindo apenas com os 

iDc^r% r 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz abriu, ontem, a 13° 
legislatura. Foi um evento 
cívico e democrático, que 
conseguiu contar com a 
presença de expressivo 
número de pessoas. O prefeito 
Ildon Marques também 
compareceu. 

Durante o seu 
pronunciamento, Ildon 
Marques enfatizou que, "esta 
solenidade marca o início do 
primeiro período da décima- 
terceira legislatura da Câmara 
Municipal. Será, tenho certeza, 
uma legislatura rica de 
desafios, de busca de 
conhecimentos, de 
oportunidade de servir ao 
povo, de parceria na realização 
do novo". 

Noutro trecho, o 
administrador lembrou que "de 
repente, fez-se o alerta, troou 
o gongo, soou o alarme. Os 
cidadãos, conscientes e 
revoltados, vieram até a esta 
Casa e até à Prefeitura e 
demonstraram quem é que, em 
primeira essência e em última 
instância, manda mesmo na 
cidade". Página 3A. 

Gut lança 

cartilha 

sobre 

meio 

ambiente 

Promover uma 
consciência junto à 
população. Esse é o 
principal objetivo de uma 
cartilha recentemente 
lançada pela Comissão 
Nacional de Meio 
Ambiente da Central Única 
dos Trabalhadores (Cut). 
Tem como título "O 
ambiente no meio da 
gente", e visa consolidar o 
Coletivo Nacional sobre 
Saúde, Trabalho e Meio 
Ambiente. Tudo oriundo 
do 5o Concut, que 
reconhece e aumenta o 
esforço da entidade, entre 
outras coisas. Página 3C. 

meus deveres. Gosto de cuidar 
dos interesses sociais do nosso 
município. Foi por isso que 
decidi continuar no cargo de 
secretária, mesmo estando 
exercendo o meu mandato de 
vereadora", explicou. 

SíbSSS 

"Lava-Pratos" do Bico 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor, 
O motivo de eu estar 

escrevendo para este jornal 
é para fazer um pedido que 
para mim é muito 
importante. Gostaria de ver 
estampada nas páginas 
deste jornal uma matéria 
sobre o desrespeito ao 
consumidor que é 
praticado por inúmeros 
comerciantes não só em 
Imperatriz, mas em todo o 
Brasil. Não estou falando 
de desrespeito à lei, mas 
sim aquela pessoa que é 
obrigada a consumir 
determinados produtos, e 
que se fizermos uma 
tomada de preços, 
constatamos que existe 
uma enorme diferença 
entre uma loja e outra. 
Gostaria que um repórter 
escolhesse uma lista com 
cinco produtos e saísse 
pesquisando na cidade e 
veria como são gritantes as 
diferenças existentes entre 
este produto de um 
estabelecimento para 
outro, mesmo tendo a 
mesma marca e data de 
validade. 

Sandra Moreira 
Jardim São Luís 

Sr. Editor, 
Gostaria que as 

autoridades tomassem 
conhecimento de um 
desrespeito ao trânsito que 
é praticado em larga escala 
próximo ao bairro que 
moro. 

Trata-se dos 
cruzamentos localizados 
em frente ao Hotel 
Anápolis e a Cemar. Os 
motoristas de uma forma 
geral usam os cruzamentos 
no sentido contrário ao 
permitido, o que põe em 
risco a vida dos motoristas 
que estão trafegando no 
sentido permitido e também 
dos pedestres, que não 
esperam esbarrar com 
veículos na contramão. As 
pessoas não querem ir um 
pouco mais na frente para 
fazer o cruzamento, 
acreditando que assim 
estão economizando tempo, 
e em nenhum momento se 
preocupam com o risco que 
a vida do seu semelhante 
está correndo devido a sua 
irresponsabilidade. 

Maria Aparecida 
Jardim São Luís 

Sr. Editor, 
Antes de qualquer coisa 

quero parabenizar a todos 
que fazem o Jornal Capital. 
Quero aproveitar este 
espaço reservado ao leitor 
para denunciar que aqui no 
Parque do Buriti algumas 
pessoas não respeitam 
certas regras 
indispensáveis para uma 
boa vizinhança, e colocam 
lixo em terrenos baldios, 
fazendo haja o 
aparecimento de moscas, 
isso sem falar do enorme 
mau cheiro que também 
incomoda muito. Gostaria 
de saber o que eu posso 
fazer para coibir este abuso, 
pois sinto que a saúde da 
minha família está sendo 
prejudicada com o 
problema. 

José Carlos 
Parque do Buriti 

■ Paleontologia 

A floresta que morreu de frio 

A descoberta de vegetais petrificados no Pólo Norte, 

revela há 45 milhões de anos que a região era povoada 

por árvores de até 30 metros de altura e bichos grandes 

como as antas 

Depois que o Ártico congelou, restaram as flores polares 

A paisagem é desoladora. 
Um vasto deserto gelado, do 
qual emergem, aqui e ali, 
algumas flores polares, uns 
poucos salgueiros anões e 
líquens, circundando por 
montanhas que chegam a 
atingir 2600 metros de altitude. 
De resto, só pedras e areia. 
Assim é Ellesmere, a maior das 
ilhas que compõem o conjunto 
das Ilhas que compõem o 
conjunto das Ilhas Rainha 
Elizabeth, com 196 236 
quilômetros quadrados, no 
longínquo Ártico canadense. 
Ali, durante o inverno, a 
temperatura cai a 55 graus 
abaixo de zero. 

Há 45 milhões de anos, 

porém, Ellesmere abrigava 
quentes bosques subtropicais. 
Era povoada por grandes 
árvores, especialmente as 
metassequóias da linhagem 
dos ciprestes e parecidas com 
as atuais sequóias gigantes da 
Califórnia. Troncos fósseis de 
até 1 metro de diâmetro, 
achados na região a partir de 
1986, indicam que as árvores 
antigas devem ter sido 
enormes, com cerca de 30 
metros de altura. Sob seus 
galhos, moravam lêmures, 
répteis, serpentes, tartarugas 
e mamíferos. Um destes 
últimos era um ancestral das 
antas. Ao contrário do que hoje 
acontece, a temperatura média 

em Ellesmere variava de 20 a 
24 graus. Raras vezes descia 
abaixo de zero. Hoje, as 
árvores mais próximas 
encontram-se ao sul da ilha, a 
mais de 2000 quilômetros do 
depósito de fósseis. Anos de 
estudo convenceram os 
pesquisadores de que essa 
região não teve somente uma, 
mas diversas florestas, no 
passado. Elas vicejaram e 
sumiram, uma após a outra, ao 
longo do tempo. Não se sabe 
por que morreram. Mas o 
Ártico, afinal, permaneceu 
quente por poucos milênios. E 
o gelo acabou de uma vez por 
todas com as grandes árvores 
de Ellesmere. 

Ciência a 50 graus negativos 

A descoberta das primeiras 
árvores fossilizadas, no 
Círculo Polar Ártico, atraiu 
para a ilha de Ellesmere uma 
multidão de cientistas. Mais 
de 1000 pesquisadores visitam 
regularmente a ilha. Eles 
pretendem fazer um 
levantamento completo da 
fauna e da flora local. 
Também acham importante 
investigar mais a fundo a 
grande mudança de clima 
ocorrida há 45 milhões de 
anos; ela pode dar 
informações sobre as 
incertezas climáticas de hoje, 

como o aquecimento da 
atmosfera e as grandes 
tempestades que vêm 
ocorrendo fora de época em 
todos os lugares. 

Os pólos, aparentemente, 
funcionam como um alarme: 
neles, as grandes alterações 
planetárias aparecem antes 
de qualquer outra região. 
Talvez porque sejam pouco 
habilitados e não sofram as 
perturbações causadas pela 
presença humana. Nesse 
ambiente tranqüilo e limpo, as 
mudanças são percebidas 
mais depressa. Um bom 
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exemplo é o chamado buraco 
na camada de ozônio da 
atmosfera - detectado, antes 
de mais nada, na Antártida. 

Em busca de um indício de 
alteração, os cientistas se 
revezam em Ellemere. As 
visitas são organizadas pelo 
Grupo de Estudos da Planície 
Continental Polar. Um dos 
homens-chaves nessa 
articulação é o botânico 
chescolovaco Joseph 
Svoboda; o acampamento que 
ele morou na ilha é um dos 
mais requisitados pelas 
equipes internacionais. 

Nível 
Representantes da 

sociedade que estiveram 
prestigiando a instalação da 
13® Legislatura, ontem, na 
Câmara Municipal, ficaram 
satisfeitos com o nível da 
sessão solene, destacando-se 
a harmonia entre os dois 
poderes e a independência do 
Legislativo Municipal. 

Enfim 
Depois de várias 

denúncias feitas pela coluna 
a respeito do matagal 
existente no viaduto do 
entroncamento, ontem pela 
manhã servidores da 
Secretaria de Obras do 
Município iniciaram o 
roçamento do mato existente. 

Insatisfação 
Fontes bem informadas e 

que merecem crédito, 
afirmaram no início da 
semana que o prefeito de João 
Lisboa, Sálvio Dino, que é 
também o presidente da 
Associação dos Prefeitos 
Sulmaranhenses, não está 
nada satisfeito com as 
decisões que estão sendo 
tomadas à sua revelia, 
inclusive através de reuniões 
em que ele sequer é 
convidado a participar. 

Debate 
A Igreja Católica começa 

a debater com a sociedade 
imperatrizense o tema de sua 
Campanha da Fraternidade, 
que versa sobre o sistema 
penitenciário e o tratamento 
dispensado aos presos. 

CCPJ 
O Centro de Custódio dos 

Presos de Justiça - CCPJ - 
deve entrar na pauta das 
discussões, pois ele não 
oferece segurança, está 
superlotado e de forma 
alguma serve de exemplo a 
recuperação de um 
sentencionado. Na verdade, o 

CCPJ é hoje mais uma escola 
do crime do que um centro 
de recuperação. 

Reivindicação 
Segmentos importantes 

da sociedade que participam 
de movimentos patrocinados 
pela Igreja Católica, durante 
o desenvolvimento da 
Campanha da Fraternidade, 
vão reivindicar além do 
término das obras do 
Primeiro Distrito Policial, 
também a construção de uma 
penitenciária na Região 
Tocantina. 

Objetivos 
Entre os objetivos 

principais para a recuperação 
dos presos, enfatizam a 
orientação religiosa cristã a 
todos; escolas 
profissionalizantes e terapia 
ocupacional através de 
hortas e outros produtos 
decorrentes de uma política 
agrícola. 

Escuridão 
A quase totalidade das ruas 

de Imperatriz, principalmente 
nos bairros, está na mais 
absoluta escuridão. Os 
motivos são vários, e vão | 
desde a ação inescrupulosa d» 
pessoas que depredam o" 
patrimônio pública à 
ineficiência da Cemar em 
fazer manutenção do sistema. 
O prejuízo, como sempre, é da 
coletividade. 

Riscos 
Em razão das ruas escuras 

por falta de iluminação 
pública, o mundo marginal 
continua agindo de forma 
crescente e assustadora. Raro 
é o dia em que não se comete 
um assalto na cidade, e na 
maioria das vezes com vítimas 
fatais. Estudantes de cursos 
noturnos são os principais 
alvos desses marginais, 
principalmente agora, com q. 
retorno às aulas. .r 

Para meditação 

"Dele todos os profetas dão 

testemunho de que, por meio de seu 

nome, todo o que nele crê recebe 

remissão de pecados". (AT 10 - 43). 

Utilidade Pública 14/02/97 

Policia Militar 190 
Delegacia de Plantão  /'22-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital de Plantão (Geral) Hospàtel Sta. Maria (721-1955) 
Hospital de Plantão (Pediatria) Maícr Clínica (723-2403') 

; -Xeropom " 
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Tropigás _______ WM 
PálágaS   ,    - ,  
Alcóolicos Anônimos 7}i-77l: 
Preteintra Municipal 
Câmara Municipal . 
Foi um Henrique De La Roque :: :Íp| 
Disque Boi iu Moita ' 
Defesa do CumumídM ■ ■ ■ ' ■■ : - ' : 

Cemar       
Caema__—  —_______ 
Correios       
Receita Federal    .    
Secretaria Estadual da fazenda   
Policia Federal __ _ : „. 
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Câmara Municipal abre 13a legislatu 

Vereadores iniciam trabalhos legislativos discutindo os assuntos que estão em evidência na cidade 

A Câmara Municioal de li ü "" - ^ IWÇ s ' 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
782 dias. O tempo passa, 

o tempo voa e o Governo do 
Maranhão do Novo Tempo 
continua numa boa. Mas só 
se for para os apadrinhados 
do seu governo excelência, 
porque para o povo da Região 
Tocantina as coisas 
continuam na mesma. Até 
agora nada de obras, nada de 
nada. Cadê as obras heim, 
governadora? 

Projeto Praça Viva 
A Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, a Celmar S.A. e a 
Floresta Rio Doce, formaram 
uma parceria que vai 
possibilitar a Secretaria da 
Infra-Fslrutura a 
humanização das praças 
públicas da cidade. O projeto 
vai seguir o modelo da capital 
do Estado de Goiás. Para que 
o Projeto Praça Viva seja 
desenvolvido seguindo todos 
os critérios técnicos, o 
diretor do Departamento de 
Urbanismo, Fernando 
Falqueto, já solicitou 
informações à Companhia de 
Urbanização de Goiânia, que 
por meio do Departamento 
de Parques e Jardins, 
dirigido pelo arquiteto 
Walmir Santos Aguiar, 
colocou-se a disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Maranhão fora 
da Copa do Brasil 

O Maranhão não terá 
nenhum representante na 
Copa do Brasil. O Bacabal 
Esporte Clube, campeão 
maranhense de 96, que era o 
representante do Estado, 
pediu desistência à 
Federação Maranhense de 
Futebol no final da tarde de 
ontem, alegando dificuldades 
financeiras. Devido a falta de 
prazo, não existe mais tempo 
para indicar outro time, visto 
que o campeonato começou 
ontem com vários jogos pelo 
Brasil. O Bec iria jogar 
quarta-feira contra o 
Fortaleza, em São Luís, mas 
o jogo foi cancelado. Desta 
forma, o Maranhão será o 
único Estado da Federação 
que não terá representante 
na Copa do Brasil. 

O diretor de Esportes do 
Cavalo de Aço, William 
Marinho, ao ser notificado da 
desistência do Bec, ainda 
tentou incluir o Cavalo de 
Aço na Copa Brasil, mas 
devido a falta de prazo, foi 
impossível a inclusão do time 
no campeonato. 

Professores participam 
de reciclagem 

Os professores da Rede 

Municipal de Ensino de 
Imperatriz, estão 
participando de uma 
reciclagem que vai 
possibilitar um melhor 
desempenho nas salas de 
aula. A reciclagem visa 
proporcionar maiores 
conhecimentos à categoria. 
0 secretário de Educação 
do Município, doutor 
Agostinho Noleto, disse 
que a reciclagem vai 
acontecer sempre que 
houver necessidade. 0 
período letivo será iniciado 
no dia 20 de fevereiro. 

Ensino fundamental 
Dados sobre o ensino 

fundamental no ano de 1994 
revelam que cerca de 60% 
dos alunos das quatro 
primeiras séries do ensino 
fundamental da Rede 
Estadual apresentam 
defasagem da idade de dois 
anos da série que está 
cursando, o que significa a 
retenção de milhares de 
alunos do sistema de ensino 
por vários anos, impedindo 
o acesso de grande número 
de crianças em idade 
escolar às escolas públicas. 

O percentual na 
distorção da idade/série 
chega a 83,80%. Existe 
também um precário 
sistema de 
acompanhamento e 
avaliação do desempenho 
do professor. 

Aberta 13a 

Legislatura I 
Começou ontem, mais 

um período de legislatura 
na Câmara Municipal de 
Vereadores. Para a 
abertura dos trabalhos, 
esteve presente o prefeito 
de Imperatriz Ildon 
Marques de Souza, que fez 
um breve discurso falando 
sobre a função do 
Legislativo e da parceria 
que será desenvolvida entre 
Executivo e Legislativo 
para o crescimento e 
desenvolvimento da cidade 
de Imperatriz e sua 
população. 

Aberta 13a 

Legislatura II 
O presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores, 
Valmir Izídio, também 
enfocou em seu discúrso a 
necessidade de um bom 
entendimento entre os dois 
poderes. Vários vereadores 
ocuparam o microfone no 
Palácio Dorgival Pinheiro de 
Souza, onde falaram sobre 
suas aspirações, pretensões 
e projetos para o ano de 97. 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz realizou ontem, com 
as presenças de diversas 
autoridades, inclusive do 
prefeito Ildon Marques, 
autoridades civis e eclesiásticas. 
O evento foi bastante 
movimentado e conseguiu 
contar com a participação, 
também com um número 
considerado recorde de pessoas. 

A seguir, o discurso proferido 
pelo prefeito Ildon Marques. O 
administrador enalteceu disse 
que, através da parceria será 
possível promover o 
desenvolvimento da cidade. 

Exm0 Sr. presidente da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz, vereador Valmir 
Izídio Costa, em nome de quem 
permito-me saudar os demais 
ilustres senhores vere^lores: 

Senhoras e senhores: 
Há exatos 49 dias, em lc de 

janeiro, estive nesta Casa, para 
prestar juramento e tomar jxísse 
no cargo de Prefeito de 
Imperatriz. 

Naquele momento, portanto, 
vinha para receber. Hoje, 
retorno para retribuir. 

Retribuo neste instante as 
palavras e gestos de confiança e 
esi)erança que normalmente são 
dirigidas àqueles a quem o povo 
legitima para falar —e fazer — 
em seu nome. 

Vereadores e prefeito têm um 
traço comum, uma marca 
característica, uma identidade 
semelhante; a direta 
subordinação à comunidade 
onde se elegeram. 

Vereadores e prefeito são os 
que, em tese, mais estão 
próximos das aspirações da 
comunidade. Sair da tese para a 
prática não é uma questão de 
tempo... nem de vontade. E uma 
questão de respeito. Respeito à 
palavra dada, ao pacto 
estabelecido, ao compromisso 
gerado, ao voto recebido. 

Senhoras e senhores: 
Esta solenidade marca o 

início do primeiro período da 
décima-terceira legislatura da 
Câmara Municipal. Será, tenho 
certeza, uma legislatura rica de 
desafios, de busca de 
conhecimentos, de 
oi)ortunidade de servir ao povo, 
de parceria na realização do 
novo. 

E há muito a ser feito... 
Pouco mais de dois anos 

atrás, aqui prosperava uma 
grave mistura de descrença, 
inanição e incompetência em 
relação às coisas e às causas 
públicas desta cidade. Imi)eralriz 
encontrava-se em estado pré- 
falimentar. 

De repente, fez-se o alerta, 
troou o gongo, soou o alarme. 
Os cidadãos, conscientes e 
revoltados, vieram até a esta 
Casa e até à Prefeitura e 
demonstraram quem é que, em 
primeira essência e em última 
instância, manda mesmo na 
cidade. 

E eu conclamo o povo a 
manter sua atitude de escoteiro: 
Sempre alerta. Não serão 
legítimas as leis do Legislativo, 
não serão executáveis as ações 
do Executivo nem serão justos 

1» 

Vereadores iniciam com empolgação mais uma legislatura prometendo muito trabalho 

os julgamentos do Judiciário se 
essas leis, essas ações e esses 
julgamentos não incorporarem e 
refletirem a vontade do povo. 

Cidadania é o que ocorre 
quando pessoas vigilantes 
encontram Poderes atuantes. O 
povo já sabe que é ele quem faz 
o Poder. E, na ausência deste, o 
povo também sabe que é ele que 
pode fazer. 

Senhores vereadores: 
Os senhores todos sabem da 

enorme expectativa que os 
cidadãos têm em relação a nós. 
Convido-os a dividir a 
responsabilidade de não 
frustrarmos essas expectativas. 
Senão, corremos o risco certo 
de ver sacada de nós a confiança 
que em nós mesmo foi 
depositada 

Nesse ponto, creio-me um 
privilegiado. Na minha 
campanha, não prometi mundos 
irreais, não desenhei cenários 
fantasiosos. 

Para o atendimento da 
expectativa deste povo só muita 
parceria, muito trabalho... e 
tempo. Parceria colaborativa, 
trabalho produtivo. Quanto ao 
tempo, sejamos honestos: a 
Imperatriz que nós queremos 
não se fará em um, dois ou mais 
mandatos. Desenvolvimento é 
mudança de mentalidade, 
evolução da cultura. 
Desenvolvimento é processo e, 
como processo, é demorado, às 
vezes doloroso. 

Já dizia Maquiavel, aquele 
conselheiro que é mais 
conhecido i)elo que não é do que 
l)elo que é: "Não há nada mais 
difícil de conseguir, não há nada 
mais perigoso de conduzir, não 
há nada de êxito mais incerto do 
que liderar a introdução de uma 
nova ordem de coisas". 

Essa nova ordem fica menos 
difícil de ser introduzida se, 
primeiro, trabalharmos o ser 
humano. Lapidar gente, torná- 
las agente, pelas vias da 
Educação, da Comunicação, da 
Saúde, da Cultura. Obras físicas, 
sim, mas antes delas o homem. 
Construir pessoas que nos 
ajudem a construir coisas, a 
fazer História, a ser exemplo de 
Civilidade e Civilização. 

Temos de iniciar esse 
processo. Como já disseram, 
temos de "acender mais luzes e 
dirigir novas ações para 
modificar o cenário desta cidade 
e resjxútar o papel de cidadão do 
seu povo, iK)rque também cansa 

- cansa e dói -ser coadjuvante 
da miséria: o que temos de ser é 
protagonistas da cidadania, que 
é o estágio mais avançado da 
democracia". 

Temos de construir "um 
desenvolvimento que signifique 
justiça social e onde aos haveres 
econômicos se aliem os deveres 
profissionais e os valores 
culturais. 

Tudo tem de estar integrado. 
Onde a Engenharia erga 
prédios, a Estética espalhe 
sensibilidade. 

Onde a Geografia imponha 
limites, a Cultura interponha 
pontes. 

Onde a Economia fixe 
preços, a Arte destaque valores. 

Enfim, onde o Homem faz 
corpo, Deus sopre alma. 

Porque, à maneira do Padre 
Vieira, prédios sem pessoas 
viram ruínas senão escombros. 

Economia sem cidadania 
vira exploração senão barbárie. 

Política sem participação 
vira autoritarismo senão 
ditadura. 

E pessoas sem alma viram 
máquinas senão monstros." 

Senhor presidente, 
Senhoras e senhores 

vereadores, 
Autoridades presentes ou 

representadas, 
Minhas Senhoras e meus 

Senhores: 
No início desta nova 

legislatura, desejo aos Senhores 
Vereadores e àqueles que lhes 
dão apoio e suporte nesta Casa 
um período de muito estudo, 
debate, reflexão e realização. 
Eu e minha Equipe estaremos 
à disiwsição no que permitirem 
nosso tempo, nosso talento e 
nosso trabalho. 

Tudo isso para que 
Imperatriz seja uma cidade 
melhor, a partir de cidadãos 
melhores. 

Esse é o compromisso 
político que temos de respeitar, 
a obrigação individual que 
temos de executar, o esforço 
coletivo que temos de assumir, 
o zelo profissional que temos de 
cuidar, o dever moral que temos 
de cumprir, a responsabilidade 
humana que temos de preservar. 

Senhores vereadores, 
senhoras e senhores: 

Sejam participativos, sejam 
produtivos. Sobretudo, sejam 
felizes. 

Muito obrigado. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

Comissão Especial de Licitação 

AVISO DE EDITAL 

Alteram-se os Itens 3.2.13 da DOCUMENTAÇÃO E 
3.3.3 da PROPOSTA referente a TOMADA N0 001/97 para: 

3.2.13 - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente certificado pela entidade 
profissional competente (Art. 30, inciso I da lei n0 8.666/93), 
de que o licitante está apto ao desempenho das atividades 
pertinentes e compatíveis, em características, quantidades e 
freqüência com objeto desta Tomada de Preço, com veículo 
apropriado à prestação dos serviços a que se propõe, 
devidamente registrado junto ao ?Departamento de Trânsito 
com documentação regular e laudo de vistoria técnica 
fornecido pela Secretaria de Infra-Estrutura. 

3.3.3 - Declaração sob as penas da lei, que dispõe de veículo 
do tipo exigido, devidamente equipado, para a prestação do 
serviço a que se propõe. 9 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA 
Comissão Especial de Licitação 

Presidente 
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VALE TRANSPORTE 

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

resente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários qu 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Lista dos aprovados no Concurso da Justiça Federal 

Habilitados em ordem de classificação (após prova prática) 

Cidade: 010 - Imperatriz 

Opção: E05 - Auxiliar Judiciário 

Número Nome Documento Class 

017545G Edvaldo José Lopes Matos 0000000488223 1 

017615B Joseane Vale dos Santos 0000001470845 2 

017646B Márcio Lopes Toledo 0000001215924 3 

017667J Maurício Rios Júnior 0000001221086 4 

017517B Ari Madeira Costa 0000001437057 5 

017521D Bismarck Soares Rodrogues 0000000891120 6 

017572J Geazi Lopes de Abreu 0000000524529 7 

017601B João de Deus Oliveira Maia 0000003992272 . 8 

()17562G Fernando Antonio Sena Soares 0000001751791 9 

0176301 Luciane Alves de Araújo 00000M4667482 10 

017683H Pedro MaDamann Neto 0091013013223 11 

017524J Carlos Alberto da Silva 0000000668840 12 

017588C Itamar Machado Cardoso 0000001240180 13 

017716H Silvia Regina Araújo de Carvalho 0000136185987 14 

017253E Nilton Conde Santos 0000024880922 15 

017497K Alessandra Lima Silva 0000001613767 16 

017499D Alexsandro da Trindade 0000001059704 17 

017607C Joel Marco Franco Moreira 0000031607549 18 

017670J Mildreo Abrantes de Oliveira 0000001223000 19 

017525A Carlos Augusto Ribeiro Barbosa 0000001299883 20 

017695D Renato Braga Gadelha dos Santos 0000102175973 21 

0176921 Raquel Goudard da Silveira 0000001418138 22 

017612G Jose Undomar Ferreira de Sousa 0000001190005 23 

017544E Eduardo da Silva Santos 0000000641433 24 

017494E Alcileide Pereira da Silva 0006129800001 25 

017702H Rosângela Pereira Mendes 0000024318381 26 

017570F Francisco Santos de Oliveira 0000000983925 27 

017502K Alline Matos Pires Guerra 0000001529457 28 

017707G Rubria Martins Barros 0000000050600 29 

017718A Solange da Silva Sanches 0000001455806 30 

017663B Mario Pereira Costa Júnior 0000000209218 31 

017648F Marcone Alves Lima 0000001683024 32 

017628K Linduino de Castro Fontenele 0000001124721 33 

017596B Jane Eire Martins Barbosa 0000017740924 34 

017684J Raijanles Silva Ponteies 0000001627610 35 

017694B Rauriene de4 Sousa Ferreira 0000316126942 36 

017710G Sandra Gaspar Vieira 0000002578035 37 

017491J Adriano Antonio R O Machado 0000000067433 38 

0175461 Edvaldo Moreira Lima 0000001224503 39 

Cidade: 010 - Imperatriz 

Opção: F06 - Atendente Judiciário 

Número Nome Documento Cias 

017412J Luciano Augusto Linhares Santos 0000000759209 1 

016898B Nilton Conde Santos 0000024880922 2 

0173841 Antonio Clesio Cunha dos Santos 0000001428992 3 

017390D Eliene Pereira Costa 0000001052196 4 

01741III Ligia Ribeiro Ramos Caldeira 0000036453935 5 

017396E Francisco de Assis Soares Silva 0000001605674 6 

017416G Luiz Alberto Bispo dos Santos 0000001645676 7 

017392H Eronildo Silva Oliveira 0000001018015 8 

017445C Virgínia Loiola Beserra 0000289331943 9 

017391F Elis Helena Nobile Feverstein 0000001585609 10 

017435K Roberto Alves de Carvalho • 4367986389171 11 
017402G leda Maria Duarte de Morais 0000000566815 12 
017421K Maria Nita Vieira da Silva 0000001697222 13 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Jurisprudência 
Temerária 

Depois dos krikatis, em 
Montes Altos, agora são os 
guajajaras que protestam 
contra o Governo 
derrubando torres do 
sistema de transmissão da 
Eletronorte. As ações 
radicais mostram 
induvidosamente, que os 
índios tocantinos estão 
hiperinsatisfeitos com o 
tratamento que Brasília e São 
Luis dispensam aos mesmos. 
Suas reivindicações, 
históricas, são mais do que 
justas. Só o que não está 
certo é o fato dos "brancos", 
mortais contribuintes, 
estarem pagando a conta da 
queda de braço entre o Poder 
Público e as tribos indígenas 
localizadas na região. 

Baixa 
Nesta quarta, 19, o Brasil 

enterra Darcy Ribeiro, filho 
ilustre. Misto de antropólogo, 
político, educador e escritor, 
o senador fluminense 
construiu uma biografia rica 
em idealismo, amor ao país, 
eclético caldo de cultura, 
sensibilidade social e amor às 
minorias. Já sem Darcy, o 
socialista pragmático, o 
esquerdista nào-radical, o 
oposicionista afetuoso, o 
primeiro-aliado das boas 
causas, a Nação está mais 
pobre. Seu exemplo bom, no 
entanto, será eterno - como 
eternos são as obras e 
projetos que fez proliferar 
em sua vida. como a 
Universidade de 
Brasília(UnB) e a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação. 

Enigmático 
Analistas que se 

debruçam sobre a questão 
não concebem as razões que 
levam o prefeito Ildon 
Marques, de Imperatriz, a 
manter uma posição de 
isolamento em relação aos 
prefeitos maranhenses e 
tocantinos em particular. Na 
ótica desses observadores, 
com o cacife do Município, o 
maior do interior do Estado, 
o chefe do Executivo poderia 
ocupar espaço destacado na 
Federação dos Municípios e', 
na pior das hipóteses, na 
Associação que congrega 41 
prefeitos do sul-maranhense. 
Apesar dessa conjuntura 
favorável, até o momento o 
mandatário não revelou 
qualquer interesse em 
exercer liderança entre seus 
pares, o que mostra que pelo 
menos a curto prazo o 
mesmo não cogita de trocar 
a cidade por um cargo 
político-eleitoral em São Luís 
ou Brasília. 

Trio 
Pelo que se observou nos 

discursos da sessão inaugural 
da Câmara, pelo menos nesse 
primeiro momento a oposição 
à administração municipal será 
captaneada pelo petista 
Valdinar Barros, pelo socialista 
Simplício Zuza Neto e pelo 
|)eemedebista André Paulino. 
Os outros 5 vereadores ditos 
de oposição exibem perfis 
mais conciliadores. 

Perguntinha 
A Estrada do Arroz vai 

mesmo ser pavimentada até a 
sucessão estadual de 98? 

Candidato Único 
Garantida a reeleição, FHC 

ainda não tem candidato à 
altura na sucessão do próximo 
ano. Fragilizado pela vitória 
governista na votação da 
emenda que introduziu a 
reeleição no Brasil, o ex- 
prefeito Paulo Maluf(PPB)- 
tende a conformar-se com a 
disputa do Governo de São 
Paulo, hila, derrotado em dois 
pleitos consecutivos, vem 
reiterando que não pretende 
voltar a disputar a Presidência. 
Itamar mostra indecisão e 
sequer possui partido. Sarney, 
cujo destino depende da filha, 
não parece ter forças para 
viabilizar a campanha pelo 
dividido PMDB. E o quadro for 
mantido pelos próximos 
meses Fernando Henrique 
pode comprar um segundo 
terno de posse. 

Será ? 
Conor Farias revelou coisas 

graves em nota de sua coluna 
de ontem, 18, neste Capital, 
sobre malversação de dinheiro 
público em Prefeitura regional. 
A crítica do comunicador, se 
bem entendida, reporta-se a 
fato mais que vizinho. Que 
deve ser apurado 
exemplarmente por quem de 
direito. A verba pública deve 
ser investida em benefício do 
povo, não em favor de 
privilegiados. 

Bandeira Comum 
E tempo dos políticos 

todos, do povo e suas 
lideranças se r-raiarem na luta 
por uma Universidade f ederal 
em Imperatriz. Uma região tão 
imjKírtante não pode continuar 
dependendo apenas de dois 
campi com ofertas limitadas de 
cursos superiores. Como 
disse, magistralmente, o 
cubano José Mártir, é preciso 
ser culto para ser livre. Sem 
discriminar, a cultura 
acadêmica é essencial para 
que as pessoas encontrem o 
caminho da realização iiessoal, 
profissional e da autonomia 
financeira. Da liberdade na 
acepção mais ampla do termo. 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

1 da Cidade do Ferro 
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Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

itrizense 
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Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

| fetos urbanos com todos I 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

A careca 
do Madeira 

Dias desses no Jornal 
Nacional deu pra ver 
direitinho a careca do 
nosso Deputado Sabá. 
Também, ficou o tempo 
todo olhando p'ras 
câmeras. Agora, olhando 
uma Veja da semana 
passada, espie só quem 
enchergo lá - Madeira! 
Tinha cabeleira de 
Deputado pra todo lado. 
Mas a inconfundível careca 

do Madeira não deu p«a 
esconder. 

Açailândia 
não pode parar... 

Visitando a nossa querida 
capital do ferro descobri que 
quem não pára mesmo é o 
Osvaldo Filho. 0 homem 
que até um dia desses era 
repórter, agora é dono da 
sua própria emissora. 
Osvaldo está brigando pelo 
sinal da Tv Record. Desse 
jeito o Bispo Macedo que se 

cuide! 

Coronel Sebastião de 
cabo pra baixo 

Se não me engano esse 
deve ser o mesmo Coronel 
Sebastião que fazia um 
programa na Rádio 
Rauland, lá em Castanhal, 
Pará. De rádio o Coroné 
era bom, mas de televisão... 

Enquanto 
isso... 

Aqui na Super Quadra, 
Estúdios da Tv Capital, 
BADINHO tá de General 
pra riba. Com seu 
impagável MAIKO JECO o 
Chico Dantas vai botando a 
tropa pra acordar e 
mantendo o bom índice de 

audiência que o popularizou 
na antiga Tv Difusora. 

Cairinho 
sem Terra 

Cairinho Terra locutor de 
marca registrada passou como 
um bólide pelo departamento 
comercial da Rádio Terra. Fez 
bonito. Depois arrendou a 
Rádio Cultura; ou foi a Rádio 
Difusora? Não, não, não... foi 
a Rádio Cidade! Sei lá, acho 
que foi a 105. Bom, detalhe é 
o seguinte: sem terra e sem 
prefixo o Cairo vai pra Marabá 
e vai arrebentar. 

Por que será? 

... que toda vez que tem 
uma matéria que pode 
repercutir nacionalmente a 

REDE manda um repórter 
de lá, desprezandq 
profissionais daqui? E' 
sempre assim. E, nos 
bastidores, todo mundo sabe 
o quanto nossos colegas 
querem uma chance. 
Quando não mandam lá de 
riba, empurram pra cá um lá 
de São Luís, com voz de 
taquara rachada e que tem 
que garimpar informação 
com o pessoal da terra. 

Abraço 
de tamanduá 

Para o meu amigo Fram 
Cardoso. Visitando o 
DuValle o nosso bom de bola 
aproveitou para abraçar os 
amigos e tecer algumas 
considerações a respeito do 
trabalho que ora se 

desenvolve. 

Um Alô 

Um alô para o estagiário 
do Jornal Capital, Fredson 
Oliveira, o grande garoto não 
está medido esforços para 
conseguir aprender a líder 
com computação gráfica, 
editoração eletrônica, entre 
outros detalhes 
indispensáveis para a 
montagem do jornal. Boa 
Sorte. 

Falando 
Sério 

Nunca vi rastro de 
cobra, nem couro de 
lobisomem/ se correr o 
bicho pega, se ficar o bicho 
come... inté! 
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Aquário 

Você terá uma ótima oportunidade 
de aprender com a experiência dos 
outros. Abra-se para os conselhos que 
eles lhe darão hoje! 

Número de Sorte: 03. 

Os astros lhe enviam exclentes 
vibrações. Você compeenderá todos os 
ângulos das questões profissionais, até 
das mais complicadas. Programe algo 
com os amigos. 

Número de Sorte: 13. 

Se você está sozinha, será cada 
vez mais forte o desejo de se unir a 
alguém. 

Número de Sorte: 30. 

Os astros colocarão em evidência seu 
lado mais comunicativo. Você atrairá 
pessoas que darão total apoio às suas 
idéias e objetivos. 

Número de Sorte: 07. 

Aproveite que é feriado para ficar 
mais próxima de quem você ama. Se 
está só, um encontro com os amigos 
também será muito prazeroso. 

Número de Sorte; 14. 

Vênus coloca em evidência sua 
necessidade de dar e receber afeto. 
Mas é bom ficar atenta às possíveis 
cobranças da pessoa amada. 

Número de Sorte; 46. 
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Peixes 

Se está só, fique atenta, pois você 
deve conhecer pessoas muito 
interessantes. E uma delas podde 
mudar os rumos de sua vida afetiva. 

Número de Sorte: 82. 

O desejo de viver uma grande 
paixão será muito forte. Apartir de hoje, 
você experimentará momentos 
emocionantes ao lado da pessoa amada. 

Número de Sorte: 05. 

Problemas familiares vão exigir 
de você um julgamento equlibrado. E 
isso, hoje, não será problema. Suas 
decisões serão justas. 

Número de Sorte: 62. 

Vênus passa a brilhar em seu signo, 
aumentando seu poder de sedução. Uma 
fase muito positiva está se iniciando na 
vida afetiva. 

Número de Sorte; 28. 

O momento é ideal para você curtir 
a família. Procure perceber os pontos 
falhos de seus relacionamentos para 
que possa melhorá-los. 

Número de Sorte; 21. 

Se você vive uma relação mais 
íntima com alguém, aproveite este dia 
para buscar o diálogo, sincero. Fale o 
que pensa, sem rodeios! 

Número de Sorte; 09. 

PROGRAMAÇÃO Dl TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 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 Crianção 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia Popp^viv. 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca de 
Futebol 
23:45 Jornal da Noite 

Canal 
5 

TV 

Capital 

06:00 O despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11:55 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:00 Sessão Bang-Bang 
15:15 Bill Body 
16:15 Agente G 
17:30 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Paixões Perigosas 
22:00 Especial Sertanejo 
00:00 25* Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30'Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

Canal 
7 

TV . 

Difusora 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 A Família Adams 
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 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 

Canal 
10 

TV 

Mirante 

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 ls Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:10 Vale a Pena Ver de Novo - 
Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:45 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2B Edição 
19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:05 O Rei do Gado 
22:10 Você Decide 
23:10 Intercine 
01:10 Jornal da Globo 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
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 oa Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Reboot 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

Canal 
21 

TV 

CNT 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 - Os Piores Inimigos 
11:00 Anjos da Lei - Baderna e 
Grafite 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Telemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa) 

19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Missão em Houston ■ 
Vigilantes 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Cinena na TV - Crime e 
Paixão 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Visita 

Os juizes Dr. Carlos Veloso (diretor Fórum), Dr. Gervásio 

Protásio (Juiz Eleitoral) e Dr. Américo Costa (Juiz da Vara 

Criminal), quando faziam uma visita ao Timbira Shopping fizeram 

uma pose especial para esta colunista. Confira o charme dos 

magistrados. 

De embarque 

O amiso Renato Cortez Moreira Júnior, 

de malas prontas para embarcar dentro de 

alguns dias com destino a Bolívia, onde 

pretende concluir o curso de Medicina. 

Desejamos muito sucesso pela excelente 

opção de escolha. 

Aguardem, novidades 

Depois de umas merecidas férias com 

familiares pelo Nordeste, embarcou nesta 

terça-feira para São Paulo, Nádia (M.M. 

Jóias), para participar da grande feira de 

jóias. A amiga promete trazer muitas 

novidades. E só aguardar. 

Mundo encantado 

A amiga loide Roubei, acompanhada das filhas, 

Vivian e Priscila, quando passavam as férias no mundo 

ene o de Beto Carrero, 
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Bodas» de Prata 

José Nilson e lone Garcia celebraram suas 

Bodas de Prata no dia 1 3 de fevereiro, com 

uma Missa em Ação de Graças, na Igreja 

de Fátima. Mas para surpresa do casal, os 

filhos Bianca e Leonardo ofereceram um 

finíssimo jantar na Churrascaria Paulista, onde 

se fizeram presentes familiares e amigos mais 

próximos do casa 
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De bem com a vida 

Dr. Magno e Dr. Magnólia Borba, sempre de bem com a vida 

e prestigiando os eventos de nossa cidade. Vale um registro 

especial para o simpático casal de médicos. 

M. II. lóiqs Óticas 

5. ua melWo^ |oic\, <rom| 
Todos os itens em promoção 

durante o período de férias / melKo^ p^eço 

/O de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 

FRANGOS. 

FEIXES ÉTeiOS 
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destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 

As notídas mais retentes 

daddadeãeh 

I 
11 

As notícias do Jrasil vot 

encontra na coluna Brasil 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

■         

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocam 

Quarta-feira, 19 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Reciclagem 
A Secretaria de Promoção 

Social está intensificando suas 
atividades com a reciclagem 
dos Guardas Mirins. A 
informação é da secretária 
Sofia Oliveira, que disse a 
reportagem que além desta 

•iniciativa sua pasta está 
preparando a sede da 
convivência do idoso, ela 
explicou que o centro 
oferecerá atividades e 
alimentação aos idosos. 

Volta as aulas 
Os pais tem mais uma 

preocupação na volta as aulas. 
A primeira preocupação é com 
relação ao preço de materiais 
escolares. Quem tem mais de 
um filho sente na pele o alto 
preço dos matérias. A solução 
é a pesquisa de preços, mas 
como o mercado não tem 
muitas opções o jeito é 
mergulhar de cabeça nos altos 
preços. A final nunca é caro 
educar! 

Canteiros 
A entrada e saída de 

Imperatriz entra ano e sai ano 
e continua a mesma vergonha. 
Os canteiros existente ao 
longo da Belém/ Brasília estão 
sempre cobertos pelo mato e 
com muita sujeira. Alguns 
trechos da Rodovia está 
completamente intrafegável 
deixando os condutores de 
veículos irritados. A falta de 
sinalização ao longo da BR em 
toda extensão de Imperatriz 

também é motivo para 
reclamações. Vários acidentes já 
aconteceram nos cruzamentos 
da marginal esquerda da 
Belém/ Brasília com a marginal 
direita na altura da Tocauto 
revendedora autorizada pela 
Vokswagem em Imperatriz. 

Em alta 
O esporte de Imperatriz volta 

a ser novamente notícia em todo 
estado maranhense. A volta do 
Cavalo de Aço e do Tecão 
Maravilha que a muito tempo 
estava fora das competições 
nacionais e estaduais deixaram 
a crônica esportiva de todo 
estado preocupada. A Sociedade 
Atlética Imperatriz é uma equipe 
das mais respeitadas do interior 
do estado. 

Quando será? 
Que o prefeito Ddon Marques 

vai indicar o líder do partido 
(PMDB) na Casa Dorgival 
Pinheiro de Souza. Para o 
prefeito existe jxmcas oposições, 
uma delas é o vereador André 
Paulino que ainda está magoado 
com o prefeito por falta de apoio 
na eleição a presidência do 
Legislativo. Oposição do 
governo municipal, André 
Paulino disse a reportagem que 
está tranqüila e será oposição 
somente naquilo vier lesar a 
população. Quem sabe a 
indicação de André para 
representar o partido na 
Câmara Municipal venha fazer 
com o vereador e o prefeito, 
ambos do PMDB, venham a 

sentar juntos novamente. Quem 
ganha com isso é a comunidade 
que elegeu todos confiando em 
um trabalho em conjunto. 

Fiquem atentos 
O Banco Central apresenta 

nos próximos dias as novas 
cédulas de dez, cinqüenta e cem 
reais. As cgdulas são parecidas 
com as que circulam atualmente 
em todo o País. As notas de 
cinqüenta e cem reais tiveram 
pouca circulação neste dois 
anos de real. Como é inevitável 
a fraude os comerciantes tem 
que abrir os olhos e tomar 
cuidados para não serem 
lesados. 

MST 
Recebemos na tarde de 

ontem a equipe de comunicação 
do Movimento dos Sem Terra 
do Estado do Maranhão. A 
equipe pretende nos próximos 
dias levar ao ar uma 
programação dirigida a Áreas 
de Assentamentos, 
Acampamentos da Zona Rural 
e sociedade local. 0 objetivo do 
programa é mostrar a 
viabilidade econômica e política 
da Reforma Agrária (estímulo à 
sociedade). Outro destaque do 
programa é denunciar a 
legitimidade da violência no 
campo, além de temas 
educativos, Difundir os objetivos 
específicos da luta pela reforma 
Agrária e promover a integração 
entre os trabalhadores sem 
terras e a sociedade de 
Imperatriz e região. Além do 
programa de Rádio a 
coordenação do Movimento 
Sem Terra do Estado através da 
equipe de comunicação 
pretende divulgar todas as lutas 
e conquistas através de um 
boletim informativo mensal, 
dirigido a toda a sociedade. 

Ondas Curtas 

No esporte, Rui do Porão poderá ser a salvação de Ildão? 

Maire de Pinho também está na briga? 

Quanto mais tens, mais queres também? 

Sacola será o adjunto? De Quem?...O Porão tá Salgado? 

Quem será o representante do PMDB na Câmara de vereadores? 

Será que Ildão vai indicar o APA? 

Sálvio Dino não vai escorregar na maionese? 

E os índios Kricatis? 

E justa a demarcação?, Ou é muita terra para pouco índio. 

A Seleção Brasileira vem mesmo jogar em São Luís? 

E o Baixinho será convocado? 

E o Guerreiro, vai ou não para Açailândia? 

Messias Júnior já foi? 

O BIC é o bicho? 

Você tem dúvidas? 

Cadê a Gina? não a de Paula! 

Quem foi que ligou para São Luís pedindo a exclusão do Tocantins e Imperatriz? 

Sei não! Está sim ó uma grande dor de cotovelo! 

Qual é o original que não se originaliza? 

O bom dia de hoje é de Badinho (Programa Alvorada Sertaneja) 

DEU Nfi IMPRENSA 

A Universidade 

Federal do Maranhão 

vai acessorar os 

municípios na realização 

do concurso público. A 

Assessoria será 

pretada através da 

empresa Júnior 

Organização de Alunos 

de cursos superiores. 

§ 

Om fantaaMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine 

Emprego 

20- Operadores 

de caminhão 

fora de estrada 

05- Vendedores 

externos 

01-Lavandeira 

04-Domésticas 

LÂSORATÓiUO ClÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 
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Em 96, Caixa pagou R$ 3 

bilhões de Seguro-Desemprego 

A Caixa Econômica Federal 
informou que em 96 foram 
efetuados 18 milhões 584 mil 
397 pagamentos de Seguro- 
Desemprego no valor de R$ 3,1 
bilhões, com média mensal de, 
1 milhão 548 mil 700 
pagamentos, no valor de R$ 
258.8 milhões. 

A Caixa revelou que o mês 
de maior movimento, em 96, foi 
maio, quando foram feitos 1 
milhão 729 mil 476 
pagamentos, no valor de R$ 
280.9 milhões. O de menor 
movimento; fevereiro, com 1 
milhão 321 mil 653 
pagamentos, no valor de R$ 
207,0 milhões. 

A Caixa admitiu que em 97 
os pagamentos do Seguro 
Desemprego deverão situar no 
mesmo nível de 96. 

Para 97, a novidade será a 
implementação, a partir de 
março, do pagamento do 
Seguro-Desemprego, através 
da automação bancária, 
sistema "on line", restringindo 
a pré-impressão dos 
documentos de pagamento em 
papel apenas para os Pontos de 
Vendas não automatizados. 

Esse novo modelo permitirá 
ao trabalhador o recebimento 
do Seguro-Desemprego em 
qualquer Ponto de Venda da 
Caixa, com maior segurança e 

em menor espaço de tempo, 
visto que a disponibilização das 
parcelas ocorrerá logo após a 
emissão dos lotes de 
pagamento pelo Ministério do 
Trabalho, sendo, ainda, 
eliminada a rotina de 
remanejamento de parcelas. 

Será mais um passo da 
Caixa, visando imprimir mais 
qualidade na prestação de 
serviços aos trabalhadores. 

Os trabalhadores 
desempregados continuarão 
observando as demais rotinas 
válidas para o Seguro- 
Desemprego junto às unidades 
do Ministério do Trabalho ou 
por ele credenciadas. 

O Seguro-Desemprego tem 
por finalidade prover 
assistência financeira 
temporária ao trabalhador 
desempregado, em virtude de 
dispensa sem justa causa, 
inclusive a indireta, e ao 
pescador artesanal, no período 
de proibição da pesca, e 
auxiliar os trabalhadores na 
busca de emprego, 
promovendo, para tanto, ações 
integradas de orientação, 
recolocaçào e qualificação 
profissional. 

O Seguro-Desemprego será 
pago ao trabalhador que: 
estiver desempregado; tenha 
recebido salário nos últimos 

meses; tenha trabalhado pelo 
menos seis meses nos últimos 
36 meses; não possuir renda 
própria para o seu sustento e 
de sua família e não estiver 
recebendo benefício do INSS. 

O trabalhador 
desempregado poderá 
requerer o benefício do 7° ao 
120° dia da demissão do 
emprego. 

O pagamento do Seguro- 
Desemprego será feito em até 
cinco parcelas, de acordo com 
a quantidade de meses 
trabalhados nos últimos 36 
meses anteriores à dispensa, 
da seguinte forma: 

De 06 a 11 meses 03 
parcelas 

De 12 a 23 meses 04 
parcelas 

De 24 a 36 meses 05 
parcelas 

A Caixa divulgou um quadro 
dos pagamentos efetuados em 
96, por estados. O maior 
volume de pagamentos 
ocorreu em São Paulo, com 5 
milhões 31 mil e 244 
pagamentos, no valor de R$ 1,1 
bilhão, seguindo-se Minas 
Gerais, com 2 milhões 177 mil 
467 pagamentos, no valor do R$ 
328,2 milhões e Rio de Janeiro, 
com 1 milhão 953 mil 104 
pagamentos, no valor de R$ 
320,8 milhões. 

Psiquiatra recupera toxicômanos 

através de trabalho filantrópico 

O secretário Carlos Gomes 
de Amorim reuniu, em seu 
gabinete, médicos, 
odontólogos, psicólogos, 
assistentes sociais e 
bioquímicos lotados na 
Secretaria de Saúde do 
Município em busca de 
sugestões para intensificar os 
programas de atendimento a 
comunidade carente. O 
encontro foi realizado às 

18h00 de segunda-feira, 17. 
Na oportunidade, o titular da 
Semus fez uma explanação do 
projeto "Sábado Cidadão", 
além de outros que serão 
executados pelo prefeito Ildon 
Marques, objetivando levar a 
cidadania aos mais humilde 
dos imperatrizenses. 

A Secretaria de Saúde do 
Município conta atualmente 
com 39 profissionais de nível 

superior no seu quadro, 
sendo assim especificado: 
seis bioquímicos, 12 médicos, 
três assistentes sociais, 02 
enfermeiras, onze 
odontólogos, dois psicólogos 
e três oftalmologistas. 
Clínico-geral, ginecologista, 
psiquiatra e oftalmologista 
são alguns dos especialistas 
que formam a equipe da rede 
municipal. 

Programas em execução 

A Secretaria de Saúde do 
Município desenvolve no 
Centro de Saúde e 
Maternidade Vila Nova, um 
programa de Assistência à 
Adolescentes-gestantes. E 
executado pela psicóloga 
Dayse Lima Cavalcante e a 
assistente social Denise Souza 
Cortez. O trabalho é voltado 
para adolescentes-gestantes 
na faixa etária de 12 a 19 anos 
e consiste em prestar 
orientação através de palestras 
para evitar uma nova gravidez, 
com o uso de métodos 
anticoncepcionais, além da 
preparação psicológica para 
lidar com a difícil missão de 
"ser mãe" já que não possuem 
maturidade suficiente para 
conviver com essa realidade. 

Dayse Lima e Denise 
Cortez sugeriram a ampliação 

■ Integração 

No encontro com o titular 
da Semus, Carlos Amorim, 
todos os servidores se 
colocaram a disposição para 
participar da execução dos 

desse programa a outros 
postos de saúde e aos bairros 
através de projetos, como 
esses que o prefeito Ildon 
Marques pretende executar 
nos próximos dias. Elas se 
referiram principalmente a 
realização de palestras- 
educativas sobre Planejamento 
Familiar, com a participação de 
médicos, psicólogos e 
assistentes sociais, dentro do 
Programa de Atendimento a 
Comunidade Carente, nas 
áreas de saúde, educação e 
infra-estrutura. E necessário 
material didático: painel, 
cartazes, vídeo, folhetos e 
exposição dos principais 
métodos anticoncepcionais: 
pílulas, camisinha, tabelinha, 
diafragma etc. 

O médico psiquiatra José 
Wilson Bezerra Rodrigues 

projetos do governo 
municipal, colaborando de 
acordo com a solicitação dos 
promotores/coordenadores. 
O atendimento a comunidade 

desenvolve o Programa de 
Combate a Drogas e 
Alcoolismo. Através de 
palestras educativas e 
atendimento clínico dos 
viciados. Ele atende no Centro 
de Saúde Cumaru e também 
no Posto de Saúde do Bairro 
Santa Rita, entidades 
classistas e comunitárias. 
Sugere a participação de 
psicólogos e assistentes 
sociais nesse programa para 
maior êxito, porque a 
prevenção é a melhor forma de 
reduzir o índice de alcoólatras 
e toxicômanos. "É preciso 
combater as causas e os 
efeitos, para que o viciado não 
volte ao mundo das drogas. Ele 
necessita de tratamento clínico 
e espiritual", disse o Dr. José 
Wilson ao secretário Carlos 
Gomes de Amorim. 

carente é uma das 
prioridades e poderá ser 
ampliado através dessa 
integração com as demais 
secretarias. 
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1'- - UM PROJETO DE VIDA - ^ 
229 ANO DE FUNOIONAMENTOf 

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

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

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

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
19 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRAO 

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

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

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

TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim 1 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111,20 111,20   
32e4íi Série 121,40 121.40   
5S a 82 Série 131,50 131,50   
2S Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

/?ucr Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de 

Novembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Depósito: AvÉabaçulândia, 178. fWli 

MA 

II ADE AI, 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

KTA 

Apresentoçàe: Demervai Moreno 

fteportogem: Nilson Santos 
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GNMA lança cartilha ecoiógic 

Documento visa coibir a degradação ambiental e social patrocinada por uma forma de desenvolvimento selvagc 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

A Comissão Nacional de 
Meio Ambiente (CNMA) da 
Central Única dos 
Trabalhadores (Cut) acaba de 
fazer o lançamento da cartilha 
"O ambiente no meio da 
gente", na qual consolida o 
Coletivo Nacional sobre Saúde, 
Trabalho e Meio Ambiente, 
uma importante iniciativa do 5o 

Concut, que reconhece e 
amplia o esforço da CNMA, do 
Instituto Nacional de Saúde no 
Trabalho (IN ST), das 
comissões pelo banimento do 
Amianto, das vítimas da 
Rhodia, do Benzeno, entre 
outras. 

"Esperamos que os 
sindicatos e entidades 
interessadas tenham muitas 
sugestões para aprimorar esse 
trabalho inicial que, 
acreditamos, demonstra o 
quanto os trabalhadores e suas 
organizações têm a vejr com as 
aulas ambientais", ressalta 
Pedro Ivo de Sousa, da 
Comissão Nacional de Meio 
Ambiente da Cut. 

Observa que sobre o meio 
ambiente, natural ou urbano, 
se encontram na maneira de 
produzir e de consumir. A 
lógica do crescimento infinito 
não considera a escassez de 
recursos naturais ou aposta 
numa infinita criatividade 

tecnológica. Mas o resultado 
desse jogo tem sido mais 
miséria, exclusão social, 
superexploração da natureza e 
degradação da vida nas 
cidades. "O movimento 
sindical tem muito a ver com 
isso porque é o trabalho que 
transforma a natureza e sobre 
os próprios trabalhadores 
recaem as maiores 
conseqüências da destruição 
ambiental", acrescenta. 

Esse modelo econômico 
permite a aprovação particular 
(privada) de bens públicos — 
como o ar, a água, as matas, os 
rios, os mangues, e os espaços 
públicos construídos pelo 
chamado "setor produtivo", 
tanto para despejar seus 
resíduos quanto para utilizar 
energia muitas vezes 
subsidiada. O cidadão paga 
através de impostos pela 
recuperação do ambiente 
contaminado e ainda respira 
esses contaminantes, quando o 
governo não cuida 
adequadamente. "O 
movimento sindical precisa 
estar atento para evitar os 
riscos aos trabalhador tanto na 
indústria, quanto na lavoura. 
Da mesma maneira estar 
atento a transferência de 
tecnologias obsoletas ou 
produtos e resíduos tóxicos de 
países mais ricos que querem 
usar o Brasil como lixo", 
pondera, preocupado. 
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Mercados internacionais 

Por sua vez, Sandra Cabral, também da Cut, lembra 

que a "nossa" vantagem nos mercados internacionais 

é a abundância de matéria-prima e energia, sem falar 

na mão-de-obra. Tudo muito baratinho! "Empresas 

nacionais e transnacionais se beneficiam com isso 

oferecendo preços baixos no mercado. Isso vale para 

a celulose, alumínio, soja ou madeira nobre. Mas de 

onde vai sair o dinheiro para pagar a recuperação do 

estrago ambiental, além da melhoria da qualidade de 

vida dos brasileiros?", -questiona, destacando que os 

sindicatos tem papel importante também aqui. 

"0 mercado internacional quer controlar essas 

vantagens e obrigar as empresas a diminuir os 

impactos ambientais. Como a ISO 9.000, essas 

iniciativas pretendem qualificar os produtos no 

mercado internacional. Mas pesquisas garantem que 

muitas das cerca de 1000 empresas brasileiras com a 

ISO 9.000, já abandonaram os padrões exigidos por 

essa certificação. O que esperar da ISO 14.000?", 

interroga. 
A reestruturação da produção, em curso, integra 

aspectos ambientais, especialmente na mudança do 

padrão tecnológico das empresas e na economia de 

recursos e matérias-primas. A terceirização expõe o 

trabalhador a mais riscos ambientais. É importante, 

portanto, investir na formação profissional dos 

trabalhadores, introduzindo aspectos relativamente 

novos como a variável ecológica. 

Departamentos 

ambientais 

Surgem em algumas empresas, com uma 

tendência a retirar o trabalhador, o sindicato 

e a Cipa do tratamento (negociação) da 

questão ambiental na empresa, 

desvinculando esse tema da saúde e da 

segurança dos trabalhadores. O trabalhador 

é levado a utilizar equipamentos de proteção 

individual, em lugar de investir-se na 

melhoria efetiva do ambiente dentro e fora 

do local de trabalho. 

Segundo Sandra Cabral, a saúde e a 

segurança do trabalhador indicam a 

qualidade ambiental de um local de trabalho. 

Por isso também muitas empresas se 

mostram contrárias à associação entre os 

dois temas. Na verdade, elas operam apenas 

mudanças de fachada no controle ambiental. 

Só; a ação do sindicato e da Cipa (ou 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente) pode 

reverter essa tendência. 

A saúde no trabalho depende em grande 

medida do controle eficiente sobre o 

transporte e o manuseio de produtos 

perigosos, poeira em suspensão, uso de 

agrotóxicos, disposição final de resíduos, 

reciclagem, etc. Isso deve ser matéria de 

cláusulas de negociação coletiva. 

■ Salário indireto 

É salário indireto para os 
trabalhadores e sua família a 
qualidade da água, dos 
alimentos, do ar, do solo, dos 
serviços, assim como a saúde 
e educação. Portanto, deve 
ser garantido através da luta 
de suas entidades 
representativas. 

O meio ambiente tem 
gerado emprego, 
especialmente em países 
onde essa preocupação já 
está pautada em toda a 
sociedade. São novos postos 
de trabalho nas empresas ou 
até mesmo novas atividades, 
sobretudo para 
trabalhadores especializados 
(só na Alemanha foram 400 
mil novos postos de trabalho 
direto nos últimos anos, 
apesar das dificuldades com 
a unificação — segundo a 
OIT). Isso derruba o 
argumento segundo o qual o 
investimento ambiental 
compete com a oferta de 
empregos. Ao contrário a 
agroecologia e os projetos 
agroflorestais da Amazônia 
criarão mais empregos que a 
monocultura extensiva. 

Sandra Cabral informa 
que o direito de recusa ao 
trabalho em condições de 
risco, hoje garantido da 
Constituição de São Paulo, 
deve ser estendido para todo 
o País. Ao sindicato cabe 
tanto ampliar essa meta para 
todo o País, quanto instruir 
e educar as lideranças e 
organizações por local de 

trabalho para que utilizem 
esse recurso e denunciem os 
riscos. 

As Cipas devem atuar 
como Comissões de Saúde e 
Meio Ambiente, com 
representação e direção dos 
trabalhadores, articuladas 
com o sindicato e integrando 
os dois temas. 

Outro fator enfatizado é 
que ao interferir na 
formulação de políticas 
produtivas, o movimento 
sindical deve propor a 
incorporação de aspectos 
como saúde e meio ambiente 
nessas políticas. E espaço 
próprio também para esse 
debate. Se o movimento 
sindical não tem propostas 
não serão os patrões a 
tomarem a iniciativa. 

A estabilidade econômica, 
no âmbito da flexibilização da 
ação reguladora do Estado 
junto ao mercado, impõe ao 
movimento sindical a luta por 
ganhos efetivos para o 
trabalhador, entendendo-o 
como cidadão interessado na 
qualidade de vida e 
enfrentando os novos 
desafios colocados no mundo 
do trabalho. 

"O que produzir deve ser 
uma pergunta constante do 
movimento sindical. Cabe a 
ele abrir a discussão com os 
trabalhadores e a sociedade 
acima de interesses 
meramente corporativos 
sobre "o quê, para quê, prá 
quem, porquê, como e a que 

custo" deve-se produzir isso 
ou aquilo, tendo em vista a 
função social, ecológica e 
necessária da produção de 
bens", explica Souza Batista. 

Frisa que, na formulação 
de projetos sustentáveis, o 
dirigente sindical pode e 
deve ser um ator 
fundamental, seja na área 
rural — como se verifica hoje 
na agricultura familiar, nos 
projetos agro-florestais e no 
extrativismo vegetal —, ou 
na indústria e nos serviços. 
A presença dos 
trabalhadores, suas 
associações e cooperativas 
neste debate facilita a 
definição de uma estratégia 
ambiental que deve se dirigir 
para a mudança do modelo de 
desenvolvimento, desde as 
alterações nos processos 
produtivos específicos 
apontados pelos 
trabalhadores. 

Uma nova ética deve 
provocar amplas mudanças 
no movimento sindical hoje. 
A luta por emprego, contra a 
exclusão social e a tendência 
liberalizante que atinge os 
direitos civis e sociais, deve 
gerar propostas alternativas. 
A sustentabilidade, uma nova 
relação entre homem e 
mulher, a defesa da criança, 
a educação e a democracia 
étnica, cultural e política 
estão na base de um novo 
humanismo. Os valorei 
construídos nos últimos anos 
pelos movimentos sociais 

devem evoluir do 
corporativismo e do 
meramente reivindicatório 
para a formulação de 
políticas públicas. 

Com a participação dos 
cidadãos e de duas 
organizações, essas políticas 
precisam viabilizar os 
caminhos para uma 
sociedade sustentável, 
articulados com a ação local 
e global. 

Finalizando, o documento 
lembra que a ação ambiental 
de alguns sindicatos, dentro 
e fora do local de trabalho, 
tem sido fundamental para 
unificar trabalhadores e 
comunidade na luta para 
reverter esses empacatos da 
produção. Os sindicatos 
ainda tem mais estrutura 
para promover mudanças 
nesta área, desde informar os 
trabalhadores, negociar 
melhores condições de 
trabalho e produção e até 
influenciar na formulação de 
políticas ambientais junto ao 
governo. 

O sindicato pode estimular 
o trabalhador a apontar 
problemas na produção e as 
soluções práticas. Pode levar 
essas soluções para acordos 
coletivos. A ação ecológica 
aproxima o sindicato de 
outros grupos organizados, 
abre um canal para formação 
de novas lideranças sindicais 
e ainda pode trazer mais 
filiações, motivadas por uma 
nova face da ação sindical. 

F*PRF^n AOAII ÀNiniA 

Informações: Fone: 723-2885 

A MELHOR OPÇÃO EM VIAGENS, COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS, EQUIPADOS COM! AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM, VÍDEO CASSETE, TV A CORES E FRIGOBAR. 

Fazemos linha para; Balsas, Goianesia, São Luís, Teresina, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 
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Banco do Nordeste: A transformação necessária 

A discussão sobre o 
processo de mudança 
vivenciado pela empresa 
Banco do Nordeste, deve 
ser antecedida por uma 
outra questão fundamental: 
instituições financeiras de 
desenvolvimento regional, a 
exemplo do Banco do 
Nordeste, ainda são 
necessárias no atual 
contexto de uma economia 
globalizada e estabilizada, 
em que persistem os 
desequilíbrios inter e intra- 
regionais? 

A resposta vem por meio 
de rápida análise, o 
Nordeste abrange área de 
1.674.00km2 (incluindo o 
norte de Minas), com cerca 
de 1.874 municípios e 
população de 47 milhões de 
habitantes, dos quais 18 
milhões analfabetos e 22 
milhões vivendo em 
situação de miséria 
absoluta. O grau de 
urbanização é da ordem de 
60%. O êxodo populacional, 
constitui grave problema, 
na medida em que 
expressivo contigente de 

Instituição promove mudanças em seu perfil 

pessoas, sem condições de 
vida no campo, migram 
desordenadamente para os 
grandes e médicos centros 
urbanos, exigindo do 
Estado intervenções nas 
áreas de saúde, educação, 
segurança e habilitação, 
que não ocorrem na 
proporção e tempo 
adequados, gerando graves 
problemas sociais. 

Diante desta realidade é 
razoável, portanto, admitir 
que o Estado brasileiro 
deve continuar atuando para 
minimizar tais 
desequilíbrios, criando as 
condições necessárias para 
que esta população se fixe 
no campo, evitando as 
tensões geradoras do 
desequilíbrio econômico e 
social. E para assegurar o 
crescimento sustentável da 
economia é indispensável a 
presença de uma instituição 
financeira de 
desenvolvimento como o 
Banco do Nordeste. 

O Banco do Nordeste, 
portanto, como o principal 
agente financeiro do 

Governo Federal na Região, 
tem um papel 
absolutamente 
indispensável neste 
contexto, na medida em que 
foca suas ações no Agente 
Produtivo - o empreendedor 
que com seu negócio para 
gerar emprego e renda. Ao 
capitar e estimular, 
sobretudo micros e 
pequenos, a se organizarem 
em cooperativas ou 
associações, o Banco 
contribui para criação das 
condições necessárias à 
melhoria da qualidade de 
vida da população em suas 
localidades de origem, 
reduzindo o movimento 
migratório para os grandes 
centros, cuja tendência 
atual é de agravamento, 
inclusive de expansão para 
os médios centros urbanos, 
se não forem feitas, 
urgentemente, as 
intervenções necessárias. 

Não restam dúvidas, 
pois, que o Banco do 
Nordeste é de fundamental 
importância para o 
desenvolvimento regional. 

# 

X X 

Â 
i 

/ 

◦ 

V-. 

T/A 

. 

Mucuíba Em 

Da 23/02/97 DOMINGO 

LOCAL Praça do Mercado 

Cabe-nos questionar, agora, 
qual o perfil organizacional 
dessa empresa a quem 
compete missão tão 
desafiadoras. 

A sociedade não admite 
mais conviver com 
organizações públicas ou 
privadas, congestionadas, 
pouco ágeis e 
desnecessariamente 
dispendiosas. As 
instituições de 
desenvolvimento, 
sobretudo, precisam ser 
mais dinâmicas para ajustar- 
se com maior rapidez, às 
demandas do setor 
produtivo, ampliando e 
adequando melhor suas 
fontes de recurso. Isto 
exige criatividade e 
capacidade de articulação 
político-institucional. 

A transformação que está 
ocorrendo no Banco 
constitui, em verdade, 
grande mudança na cultura 
e forma de agir da empresa. 
Com direcionamento 
estratégico claro, a empresa 
está se adequando aos 
novos tempos, buscando 

maior eficiência, eficácia e 
qualidade no atendimento 
ao agente produtivo 
regional. Para isso, está 
reorientando sua rede de 
agências, redesenhando os 
processos internor e 
modelando nova arquitetura 
organizacional, com 
estruturas leves, 
desenhadas a partir da idéia 
de agregação de valor ao 
cliente. 

O novo Banco que está 
sendo construído exige, 
logicamente, mudanças no 
perfil dos recursos 
humanos da empresa. O 
Banco trabalha no sentido 
de formar novas 
competências, tendo sido 
grande o investimento 
realizado em treinamentos 
dos funcionários. As 
lideranças estão sendo 
capacitadas através de 
programas de alto nível, 
modelados em parceria com a 
Fundação Dom Cabral. Nos 
últimos dois anos forma 
ofertadas cerca de 23.119 
oportunidades de treinamento, 
incluídos cursos, seminários, 

congressos, estágios em 
serviço, participação em 
workshops, dentre outros. Na 
área de informática, por 
exemplo, forma ofertadas 
10.219 oportunidades de 
treinamento; em recursos 
humanos, foram 4.109, em 
negócios e serviços bancários 
foram quase cinco mil 
oportunidades; em 
desenvolvimento gerencial 
foram mais de 800 e em finanças 
e custos, a mais de 700. 

As transformações que 
ocorrem no Banco do Nordeste 
objetivam torná-lo uma empresa 
capaz de agregar maior valor à 
sociedade que, em última 
análise, dita sua missão 
institucional, respaldo sua 
ação e lhe dá legitimidade. 
Vivendo em um mundo em 
mudança, em um país que 
transforma celeremente e 
em uma Região que, a cada 
dia, avança mais no desfio 
de vencer 
subdesenvolvimento, não 
'há outra escolha para o 
Banco do Nordeste, a não 
ser, transformar para 
melhor atender o Nordeste. 

Forró e Reggae 

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

Local: 

BIC - Balneário Iate Club 
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Entregamos a domicílio 

Fone 

Temos^igas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Repi ercusao 

Passou o Carnaval, mas uma coisa a^ora está 

definitivamente comprovada: o Carnaval açailandense, com o 

governo "A Força do Progresso", teve uma importância 

marcante na história da folia momesca. Aliás, embora tenha 

passado o Carnaval do Papudinho, as lembranças e os 

acontecimentos agui na Cidade do Ferro continuam sendo o 

assunto preferido em todas as rodas de conversas de gente 

elegante. Sem sombra de dúvidas, a organização da grande 

festa, gue reuniu multidões, foi o Carnaval revigorado de muita 

paz, diversificado e cheio de esperança estampada no rosto do 

nosso povo, confiante nesta marca: A Força do Progresso, 

representada pelo prefeito Deusdete Sampaio. Na edição de 

hoje você confere mais registros fotográficos lavrados por 

esta coluna. 
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Deusdete ao lado da Rainha do Carnaval Telles foi o tcban do Carnaval do Papudinho 
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Uma multidão de foliões bem animados embalou o Carnaval do Papudinho 
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Deusdete Sampaio e o secretário de 
Comunicação, empresário Miro Ferraz 

Esta fantasia foi destaque e arrancou o 
primeiro lugar no Concurso de Fantasias 

O prefeito Deusdete, ladeado pelos secretários Miro Ferraz e Enoy 

Curta & Boas 

Os moradores das Vilas lldemar e Capelozza, tiveram o 

seu Carnaval como manda o figurino. Muito embalo, loira 

gelada e muita paz. Uma decisão acertadíssima da 

Secretaria de Cultura. 

No assunto blocos de rua, o vencedor foi o bloco Tesão 

com Prevenção. 0 segundo colocado ficou por conta do 

agitadíssjmo Um na Frente, Outro Atrás, gue aliás foi 

destague pela animação da moçada. 

Mereceu destague também as Polícias Militar e Civil, gue 

comandaram com muita trangüilidade o período momesco. 

E por falar em trangüilidade, com certeza os 29 

integrantes do bloco 0 Que é Que eu Vou Dizer em Casa, 

acredito gue não disseram muita coisa, mas o gue 

ouviram... Sem sombra de dúvida, Carnaval ao guadrado 

nunca mais. 

Valendo destague também nesta grande folia a limpeza 

pública municipal, gue manteve uma limpeza nota 10 na 

folia do momo. 
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Converse com Jesus 
Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias 

ORARO 

Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança, vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que 
vedes minha, as minhas lágrimas bem sabeis, divino amigo, como preciso alcançar de vós esta grande graça (pede a graça com fé), fazei, Divino Jesus, que ante de terminar esta conversa que terei convosco 

durante 9 dias, eu alcance esta graça que peço com fé. Com gratidão publicarei esta oração para que os precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim com' 
o sol ilumina todos os dias, o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alcançada . R.G.S. 
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"Lava-Pratos" do Bic consegue parar Imperatriz 

No domingo passado, o clube foi o centro das atenções em todos os locais da cidade 

Realizado no domingo 
passado, o Primeiro Carnaval 
do "Lava-Pratos" conseguiu 
superar todas as expectativas 
da comissão organizadora. A 
Diretoria do Balneário Iate 
Clube, onde o evento 
aconteceu, estima um público 
equivalente a sete mil pessoas. 

Uma pesada infra-estrutura 
fora montada para que o "Lava- 
Pratos" registrasse um 
número recorde de pessoas. A 

segurança esteve sob a 
direção do Terceiro Batalhão 
de Polícia Militar, comandado 
pelo tenente-coronel Emir 
Linhares; Corpo de 
Bombeiros, comandado pelo 
capitão Robério dos Santos, e 
seguranças particulares 
contratados pela direção do 
clube e Cervejaria Cerpa, cujo 
diretor geral é o Fernando. 

O Carnaval do "Lava- 
Pratos" do Bic foi iniciado 

cedo. Logo nas primeiras 
horas da manhã já era grande 
o número de populares no 
local, sendo que por volta do 
meio-dia já podia ter-se uma 
idéia precisa de que a festa 
seria coroada de todo o êxito. 

A folia ficou por conta do 
"Boi Elétrico" e dos trios 
elétricos Tucanu's e Cerpa. 
Rolaram muitas Draft Beer's, 
que é a cerveja sensação do 
momento em Imperatriz. 
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O Bic ficou lotado durante a realização do Carnaval do uLava-Pratos 
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Projeto de Metropolização 

de São Luís gera polêmica 
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"Eu não concordo de forma 
nenhuma com a posição do 
prefeito Jackson Lago, em se 
posicionar contra o projeto de 
metropolização de São Luís". A 
declaração é do deputado e 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembléia, José Orlando 
(PSD), esclarecendo que a 
proposta não mexe com a 
autonomia de nenhum dos 
municípios envolvidos. "Muito 
pelo contrário. O objetivo 
principal é, através de uma 

ação conjunta, impulsionar o 
desenvolvimento dos 
municípios que integram a 
grande São Luís", explicajosé 
Orlando. 

O projeto de 
Metropolização da Grande São 
Luís é de autoria do deputado 
e segundo vice-presidente da 
Assembléia, Francisco Martins 
(PTB), da região de Balsas. 
José Orlando revelou que a 
matéria está em tramitação na 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembléia, 

entregue ao relator que até o 
final da legislatura passada era 
o deputado Arnaldo Melo 
(PTB). A expectativa da 
presidência da Casa é que o 
projeto seja votado a curto 
espaço de tempo, tendo em 
vista que os trabalhos 
legislativos tiveram início no dia 
15 de fevereiro. 

O projeto de 
Metropolização envolverá os 
municípios de São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e o 
recém-criado Raposa. José 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

As pessoas presentes ao Bic se concentraram nos diversos locais do clube 
Orlando disse ainda que não 
existem motivos para os 
prefeitos se preocuparem com 
a ingerência do projeto em 
questão financeira dos 
municípios. "Vamos apenas 
ajudar no desenvolvimento 
destes municípios, que, como 
todos sabem, estão 
precisando", Orlando aposta 
que o assunto voltará com toda 
força iiara a Assembléia, será 
votado o mais breve possível e 
terá o aval da maioria dos 
deputados na Assembléia. 
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CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

A Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, convoca r> 

Sr. José Pereira dos Santos, matrícula 

ns 006513, CTPS nL> 28817, CPF nQ 

253.143.432-15, a retornar ao 

trabalho, rua Coronel Manoel 

Bandeira, 1614A, no prazo de 72 

horas, Centro, sob pena das medidas 

legais cabíveis. 

Imperatriz, 13 de fevereiro de 1997 

Marcos Rodrigues Sousa 

Secretário de Desenvolvimento Rural 

Hospital Santa Maria 

'DI. 'ítyevuddo- (fyuupM. 'potte:723-1955 

 , O pioneiro da sa'de imperatrizense 
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Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Zé 
Oscar 

O diretor de futebol 
William Marinho disse à 
reportagem na tarde de 
ontem, que Zé Oscar e os 
demais jogadores 
contratados pelo Cavalo 
de Aço, deverão chegar 
em Imperatriz até no 
máximo quinta-feira. De 
acordo com William 
Marinho, o atacante Zé 
Oscar é aquele mesmo que 
há tempos atrás defendeu 
a Seleção Brasileira e que 
o jogador tem 35 anos de 
idade. Pelo visto, Zé Oscar 
é a mesma cópia do 
veterano centroavante Bil. 
Vamos torcer que sim. 

Vadson no 
mais querido 

O centroavante Vadson 
também poderá acertar 
com o mais querido. Os 
contatos já estão sendo 
mantidos no sentido de 
que o jogador permaneça 
na cidade. O próprio 
diretor de futebol disse à 
reportagem que o jogador 
também recebeu convite 
da diretoria do Central 
Esporte Clube de 
Caruaru, time do interior 
pernambucano. Nos 
amistosos realizados no 
final do ano passado, o 
atacante Vadson fez a 
diferença marcando cinco 
gols em duas partidas 
com a camisa do 
Imperatriz, dois deles foi 
contra o Tocantins 
Esporte Clube. 

Campeonato Juniores 

Fabinho 
recebe proposto 
O meia Fabinho 

também é outro grande 
nome que o diretor de 
futebol apresentou ao 
presidente Conor Farias. 
Fabinho, que também vem 
recebendo propostas de 
clubes do interior 
piauiense, apresentou sua 
proposta e aguarda uma 
posição da diretoria do 
clube. A única diferença 
que há entre a diretoria e 
os jogadores Vadson e 
Fabinho foi a proposta 
apresentada pelos 
jogadores, uma proposta 
considerada alta para a 
realidade do futebol 
maranhense e em especial 
ao teto salarial da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz. 

Na 
surdina 

Os dirigentes do 
Tocantins Esporte Clube 
estão trabalhando na 
surdina. Nenhuma 
contratação até o 
momento foi divulgada, 
mas os dirigentes 
garantiram à reportagem 
que esta posição é para 
evitar débitos com os 
jogadores. "Nós estamos 
trabalhando 

profissionalmente. O time 
ficou .muito tempo sem 
participar de 
competições e quase não 
participava do 
campeonato por falta de 
pagamento dos Alvarás. 
Agora precisamos 
frabalhar com cautela", 
disse Justino. 

Nomeação 
0 secretário de 

Esportes de Imperatriz 
até o momento não foi 
divulgado pelo prefeito 
Ildon Marques. Ildão 
esteve reunido por 
diversas vezes com os 
boleiros e presidentes de 
clubes antes das eleições. 
A não nomeação do 
secretário de Esportes 
está deixando os 
desportistas com a pulga 
atrás da orelha, mas as 
informações colhidas pela 
reportagem dão conta de 
que o prefeito apenas está 
enxugando a máquina e 
organizando a casa para 
escolher um bom nome 
para o esporte. Por outro 
lado, o prefeito está 
analisando bem ós nomes 
para não decepcionar os 
desportistas de 
Imperatriz. 

Mane 
Garrincha 

Mais uma vez estamos 
comentando sobre a Praça 
Mané Garrincha, hoje 
ocupada dia e noite por 
marginais que continuam 
colocando em risco a vida 
da população, em 
especial dos alunos que 
trafegam por aquele local. 
A poucos metros da 
Prefeitura e dividindo a 
rua com o Estádio 
Municipal Frei Epifânio, a 
praça teve suas obras 
iniciadas no governo 
Ildon Marques e 
paralisadas na 
intervenção de Dorian 
Menezes. Com o projeto 
de recuperação das 
praças de Imperatriz, a 
Mané para o bem de todos 
será concluída e diga se 
de passagens no governo 
de Ildon Marques. 

João 
Lisboa 

O Botafogo Esporte 
Clube (vice-campeão) da 
"Terra da Cameleira" 
realizou amistoso no 
último domingo no campo 
da Rua Nova, diante da 
equipe da Sociedade 
Esportiva Janduí. O 
amistoso serviu para que 
o técnico Iran, da 
Sociedade Atlética Janduí, 
analisasse alguns 
jogadores que irão 
participar do Campeonato 
Juniores de Futebol, que 
começa no próximo 
domingo. O Jaqduí 
enfrentará a equipe do 
Bangú pela Chave A. 

Reunião definiu tabela 

Quatro jogos dão início ao Campeonato de Juniores da temporada de 1997 

O Marília Futebol Clube, 
um dos mais tradicionais 
clubes amadores de 
Imperatriz, tem tido uma 
participação brilhante em 
todas as competições da LED — 
Liga Imperatrizense de 
Desportos, em especial o 
Campeonato de Juniores, que 
já tornou uma tradição no 
calendário esportivo da 
entidade. O ex-técnico da 
equipe, conhecido pela torcida 
por Zé Ota, recentemente 
assassinado, deu dois títulos à 
equipe do Marília. A última 
competição dirigida por Zé Ota 
foi no Campeonato Amador de 
96, onde a equipe do Marília 
ficou em terceiro lugar na 
classificação geral. Na decisão 
do Juniores de 96, o time que 
era dirigido por Zé Ota perdeu 
para a Sociedade Esportiva 
Janduí e ficou com o segundo 
lugar. 

Após a reunião de ontem, 
ficou decidido que neste 
próximo final de semana 
haverá quatro jogos, dois de 
cada chave. Na Chave "A" 
deverão jogar Janduí x Bangú 
e SAAD x Riengo, enquanto 
que na Chave "B", jogam 
Marília x Ajuventus e Plaza x 
Sena. A equipe do Botafogo, 
que ocupa a Chave A e o Volta 
Redonda, que está na Chave B, 
folgam neste final de semana e 
estréia no campeonato dia 2 de 
março. 

% 

s? 
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Marília Futebol Clube: um time de tradição e garra em busca do tri-campeonato 

■ Periferia 

A princípio todos os jogos serão realizados na periferia da cidade. De 

acordo com as informações dos dirigentes, apenas os jogos semifinais e 

final serão realizados no Estádio Municipal Frei Epifânio D'Abadia. 

Mais uma vez o campo da Laminadora Paraná e do DNER serão colocados 

a disposição da Liga Imperatrizense de Desportos. Além destes dois campo*^ 

o presidente da Liga poderá utilizar o campo do Xurupitão, que sempre 

serviu a entidade. Na reunião ficou definido que nesta primeira fase todos 

os clubes de cada chave jogam entre si. 

Ildon ganha mais uma opção 

Presidentes de clubes e autoridades 

do esporte se reúnem amanhã, com Rui do Porão 

O esporte em geral de 
Imperatriz, em especial a 
maior platéia, a do futebol, 
vive momentos de expectativa, 
a espera da nomeação do 
secretário Municipal do 
Desportos. Jackson Silveira, 
que atualmente desenvolve a 
função de diretor de Esportes 
da Sedei, poderá ser 
deslocado para outro setor. 
Durante estes primeiros 50 
dias de governo do prefeito 
Ildon Marques, surgiram 
vários nomes, como o do 
próprio Jackson Silveira, 
Sacola e o do ex-vere^dor 
Salgado Filho, que também 
prestou um bom serviço no 
apoio ao esporte de Imperatriz 
quando exercia a função de 
vereador. A reportagem 
recebeu na tarde de ontem 
várias pessoas ligadas ao 
esporte, entre eles a diretoria 
do América Futebol Clube, 
que apoiou em público a 
campanha do prefeito local, 
nos convidando para um 
almoço que será realizado 
amanhã, na Churrascaria Boi 
na Brasa, onde os desportistas 
também convidaram o 
suplente Rui do Porão. Diante 
deste movimento, o prefeito 
Ildon Marques ganha mais um 
bom nome para a Secretaria de 
Esportes. Rui do Porão 

n 

SKfcO 
Rui do Porão, que realizou diversas reuniões com 

desportistas, é uma das opções 

também esteve reunido com 
os desportistas na Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
na ocasião do encontro entre 
os boleiros, crônica, diretores 
de clubes, presidente da Liga 
e o prefeito Ildon Marques. "O 
prefeito eleito disse naquela 

oportunidade que nós é que 
iríamos escolher o nosso 
representante, e para isso nós 
convidamos o Rui do Porão 
para que ele, juntamente com 
o prefeito, possa nos apoiar ', 
disse Nôga, dirigente do 
América. 

■ Juventude 

Além de jogar no time do 
prefeito Ildon Marques, Rui 
do Porão reúne todas C\ 
qualidades necessárias para 
comandar o esporte local. A 
juventude e o dinamismo de 
Rui é um dos pontos 
verificados como positivos 
pelos desportistas. Os 
dirigentes da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, na pessoa do seu 
presidente Antonio Alves dos 
Santos e os diretores da J.M 
-Promoções e Eventos 
Esportivo, comandada por 
Justino Filho, abjaçaram a 
idéia de mobilizar todos os 
dirigentes de clubes e 
diretores para este encontro, 
considerado por todos como 
de suma importância e a 
saída para o prefeito Ildon 
Marques indicar um bom 
nome para dirigir a Sedei. De 
acordo com alguns 
desportistas, o goleiro Sacola 
continuaria como adjunto de 
Rui do Porão. 

p M Tá?: 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplicio 

Moreira - Calçadâo - Fone: 723-3522 

Imperatriz # - Maranhão 

(•^ide 
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INDICADOR CAPl 

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

SçxaSxoÁj §acLcL(y <yLUítQy 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n5 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

A cesta básica da dona-de-casa 

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

Cãrrocerías 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

GASTROCLINICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

Aparelho Digestivo, Colo-Proctologia, Cirurgia Vídeo- 
Laparoscopia e Colangiapancreatografia Endoscopia 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 722-1046 
 Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA  . 

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

v Imperatriz-Maranhão  

Piva^s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanu's Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policial,, westen, eróticos e comédias. 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 
.  Imperatriz-Maranhão  

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frígobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 
Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayão - Fone: 721-3512 
Imperatriz-Maranhão 

LASSILI1>1 ftt Jm Vbfci wãm WSM WÊmm «HB» JÊÊÊÊ mJÊm WÊmm JHiiiilIll 

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 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Siduet^ nfa&zúnettto- /fiaúfo- 

Técnico em Contabilidade 
CRC. 6569-MA 

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

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 
Em bom estado de conservação Valor: R$ 

1.350,00 
29 Semi-nova, dois meses de uso 

Valor: R$ 1.850,00- 
Tratar pelo fone: 977-4151 

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 e723-1831 

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 manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

latprais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura ôacíe et emte de l&t pieâevtte 

VI 

Vasos ornamentais Jlores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgivai Pinheiro de Sousa, 1544 A- Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Cobrador é morto a tiros por desconhecidos 

Polícia de João Lisboa ainda não tem pistas dos dois assassinos de encomenda 

A Polícia de João Lisboa 
ainda não tem pistas dos 
assassinos do cobrador 
Valdenor de Andrade, natural 
de Floriano, interior piauiense, 
que há vários anos residia na 
vizinha cidade da gameleira. A 
forma como a vítima foi morta 
deixou os moradores 
apavorados. Segundo 
informações da equipe de 
investigações do delegado 
Santos, Valdenor estava na 
frente de sua residência 
quando foi abatido por vários 
tiros de revólveres calibre 38. 
Todos os tiros, de acordo com 
a perícia, foram a queima 
roupa, não dando chance 
nenhuma de defesa para a 
vítima, que estava sentado em 
uma cadeira na frente de sua 
residência. 

A esposa de Valdenor disse 
à reportagem que o 
comportamento do esposo 
quando ingeria bebida 
alcoólica era estranho. Todo o 
dinheiro que recebia gastava 
nos bares da cidade e ainda 
provocava baderna. Diante 
destas informações, a polícia 
daquela cidade acredita que o 
crime tenha sido por vingança. 
A vítima realizava cobrança 
para várias empresas de 
Imperatriz e segundo a esposa 
ele era muito rígido nas 
cobranças. "Todos gostavam 
que eíe emprestasse seu 
trabalho. Para meu esposo não 
existia dívida difícil de 
receber", disse a viúva. 

1 

1 
•. 

Delegado Santos ouvirá a viúva para iniciar as investigações 

■ Investiciaçôes 

O Delegado Santos, em entrevista à reportagem do Jornal 
Capital, informou que sua equipe esteve no local minutos depois 
e até às 03h00 da madrugada, os homens da polícia daquela 
cidade estiveram fazendo busca, mas sem sucesso. 0 delegado 
informou que irá ouvir a esposa da vítima na manhã de hoje. 
Segundo ele, a viúva denunciou à reportagem de uma emissora 
local, que quando eles residiam no Pará ele foi preso, o mesmo 
acontecendo em Açailândia, onde ele desacatou autoridades e 
criou bastante problemas com os vizinhos. 

■ O crime 

De acordo com as 
informações obtidas no local 
do crime, a vítima sempre 
chegava do trabalho entre 
17h00 e 18h00. Ontem ele 
chegou por volta das 19h00. 
A esposa disse ainda que ele 
estava impaciente, mal 
chegou na residência foi às 
pressas na casa de um 
parente que fica às 
proximidades. Ao retornar a 
esposa o convidou para 
assistir uma novela que ia 
estrear em um canal de 
televisão. Valdenor 
respondeu a esposa que não 
gostava de novelas. Ao sair 
de sua residência ele pegou 
duas cadeiras e sentou em 
frente a casa com os pés em 
uma outra cadeira. 0 crime 
aconteceu por volta das 
19h30min, quando os 
elementos chegaram a pé e 
ao se aproximar do cobrador 
lhe detonaram vários tiros 
sem chances de defesa. Após 
os tiros, a vítima caiu no chão 
agonizando, enquanto que os 
dois homens desconhecidos 
saíram a pé sem deixar 
pistas. 

Ancião foi morto com 3 facadas 

Vizinho da vítima está sendo acusado 

de desferir as facadas que vitimaram um homem de 80 anos 

Os dois homicídios 
ocorridos em João Lisboa 
deixaram a polícia daquela 
cidade toda movimentada no 
sentido de elucidar os 
assassinatos. Além das 
investigações no sentido de 
desvendar o crime que vitimou 
o cobrador Valdenor de 
Andrade, a polícia 
joãolisboense tomou 
conhecimento que por volta 
das 03h00 da madrugada da 
última terça-feira, um elemento 
desferiu três facadas no ancião 
Raimundo Rosa de Jesus, 
também piauiense, que residia 
na Rua 3 de Maio, na cidade 
Nova, em João Lisboa. De 

acordo com as informações 
obtidas pela reportagem, o 
ancião de 80 anos residia 
sozinho em uma residência. O 
delegado disse à reportagem 
que sua equipe esteve no local 
e constatou que a princípio está 
descartado a possibilidade de 
latrocínio. O delegado afirmou 
que vários objetos como 
aparelho de som 3 em 1, entre 
outros, estão intactos, o que o 
faz descartar a possibilidade de 
latrocínio. O delegado disse 
que irá investigar 
minunciosamente o crime, 
inclusive passar a saber se a 
vítima tinha recebido dinheiro 
naquele dia. 

Um viz: deidr- ■ íenào 

nvckkpeia Poiicia de João Lisboa, e- 

ido oi peito de ter 

assassinado o ancião. De acordo com as 

primeiras investigações feitas par nma 

equipe de agentes, o vfeinho e a vítima 

não se entendiam. O acusado, conforme 

o delegado do ls DFJ tenente Santos, está 

foragido e nas próximas horas a Justiça 

na preventiva. 

Treinador pode ter sido morto pelo irmão 

Polícia Civil de Imperatriz intensifica 

as investigações no sentido de elucidar o caso Zé Ota 

O técnico do Marília Futebol Clube, José Ota, que foi assassinado com uma facada na altura 

do umbigo no início do mês, está sendo investigado minunciosamente por uma equipe de 

agentes da equipe do delegado Vandir Fialho. Zé Ota foi morto quando dormia em um sofá na 

sala de sua residência, no bairro do Bacuri. Um irmão da vítima, que o acompanhava desde 

as primeiras horas daquele dia e que também dormia na residência, está sendo acusado de 

ter aplicado o golpe fatal que ceifou a vida do treinador. O elemento foi preso na última segunda- 

feira como principal suspeito e durante todo o dia de hoje a polícia deverá apresentar novidades. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Crime 
I 

Os dois crimes que 
ocorreram em João Lisboa na 
última segunda-feira 
deixaram a população 
apavorada. No início da noite 
da última segunda-feira o 
cobrador Valdenor Andrade, 
piauiense de 31 anos de idade, 
foi morto com sete tiros de 
revólver calibre 38. Os tiros 
foram detonados por dois 
elementos que deixaram o 
local a pé. De acordo com as 
primeiras investigações da 
polícia, o crime poderá ter 
sido por vingança. A vítima, 
que fazia cobrança para várias 
empresas, tinha vários 
inimigos, o que deixou a 
polícia sem saber por onde 
começar. 

Crime 
II 

O ancião Raimundo Rosa 
de Jesus, 81 anos de idade, 
residente na Rua 3 de Maio, 
foi morto com três facadas 
quando dormia em sua 
residência. O crime 
aconteceu por volta das 03h00 
da madrugada de ontem, 
quando a polícia ainda 
investigava a morte do 
cobrador. Um vizinho de 
nome não divulgado pela 
polícia está sendo o principal 
suspeito do assassinato. 

Perda de 
documentos 

José Aparecido de Araújo, 
maranhense, residente na 
Rua Maranhão, bairro 
Bacuri, esteve na Depol para 
comunicar que perdeu vários 
documentos pessoais. O 
queixoso disse à reportagem 
que sua porta-cédula caiu do 
seu bolso no centro comercial 
de Imperatriz, sem que o 
mesmo percebesse. Além da 
Carteira de Identidade Civil, 
Título Eleitoral e o CPF, o 
comunicante levava na porta- 
cédula a importância de R$ 

40,00 (quarenta reais). 

Perda de 
documentos 

Maria Nazaré Santos, 
maranhense, doméstica, 
residente na Rua Beta, esteve 
na Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. A queixosa 
disse ainda que o fato 
ocorreu na tarde da última 
sexta-feira, quando trafegava 
em via pública. 

Furto 
de bicicleta 

O cinegrafista Antonio 
Miranda, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Sálvio Dino, Vila Lobão, foi 
vítima de furto de sua 
bicicleta Montain Bike. A 
bicicleta estava estacionada 
em frente o Banco Itaú, na 
tarde da última segunda- 
feira. O queixoso tinha ido ao 
interior daquela agência 
bancária apenas para 
entregar uma certa quantia 
ao seu irmão, que estava na 
fila para efetuar um depósito. 

Zé 
Ota 

A Polícia Civil de 
Imperatriz investiga 
minunciosamente o 
assassinato do ex-treinador 
do Marília Futebol Clube, 
José Ota. Zé Ota faleceu após 
receber uma facada acima do 
umbigo. Ele foi levado às 
pressas para a Clínica dos 
Acidentados, onde passou 
por uma delicada cirurgia e 
não resistindo veio a falecer 
no dia seguinte. Na última 
segunda-feira a polícia^' 
prendeu um irmão da vítima 
de prenome Ribamar, que 
passou a ser o principal 
suspeito do crime. Os dois 
estavam na mesma casa no 
momento do crime e o 
acusado diz que não viu 
ninguém aplicar o golpe de 
faca em Zé Ota. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Vandir Fialho 

Escrivão: Pinheiro 

Perito: Mário Amorim 

Agentes: Eliane, Eusébio, José 

Freitas e Roberto 

Comissário: Moraes 
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