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■ Chuvas 

Bairros estão 

entregues às 

águas da chuva 

Um mar de lama .• 
Crateras inumíadas dc água 
íorniândo imensas lagoas é 
o retrato das vias de acesso 
àos bairros periféricos <|e 
Imperatriz. A Avenida JK já 
está praticamente 
intransitável e íi Secretaria 
de Ínfra-Estrutura já 
anuncia piano de 
emergência. Página 4C. 

■ Sudene 

Superintendente 

visita o Maranhão 

O superintendente da 
Sudene, Nilton Moreira, 

_ visita o Maranhão e faz 
discurso em 

reconhecimento ao 
potencial da Região 
Nordeste e anuncia 

investimentos. Nilton 
também afirmou que os 

políticos são 
representantes da 

população e vão continuar 
influindo no órgão. 

Página 2C. 

■ Montes Altos 

Mirilandes Jales deixa prefeitura 

sem pagar servidores públicos 

Os servidores municipais de 
Montes Altos estão revoltados 
com a prefeita Mirilandes Jales, 
que simplesmente deixou o 
Poder Municipal devendo três 
meses de salários ao 
funcionalismo público. Não 
foram pagos novembro, 
dezembro e o décimo terceiro 
salário de 1996. Até mesmo a 
ex-secretária de Administração, 
que acabou se elegendo 
vereadora pelo PMDB, se 
indignou e afirmou que o 
Município foi entregue ao 
abandono nos últimos meses 
do governo de Mirilandes 
Jales, relegando o 
funcionalismo municipal a um 
verdadeiro regime de fome, já 
que ninguém consegue 
comprar nada sem dinheiro. 
Os servidores vieram para a 
porta da residência de 
Mirilandes Jales em 
Imperatriz, e foram recebidos 
pelo seu esposo Ancelmo, que 
afirmou não terem mais nada 

Patrícia Castilho, prefeita de Montes .Altos, herda 3 meses de atraso dos servidores deixado por Mirilandes com essa situação. Página 4B. 
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■ Futebol 

Grandes acreditam 

na Liga Independente 

Tanto o Sampaio Corrêa como presidente Jâmenes 
quanto o Moto Clube estão Calado e promete ser a 
dando voto de confiança na redenção do futebol 
Liga Independente, que tem maranhense. Página 6A. 

Imperatriz tem 

dois deputados 

na Assembléia 

Desde o dia primeiro de 
janeiro que Imperatriz dobrou 
sua representatividade na 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão. 
Tomou posse o médico e ex- 
vereador Milton Lopes, 
dobrando a 

representatividade da região 
na Câmara. Agora, o que se 
espera é que haja uma 
melhoria na qualidade dessa 
representatividade, com a 
cidade sendo alcançada pelos 
anseios políticos deflagrados 
na capital. Página 3A. 

Lançado Plano 

Quadrienal de Educação 

O prefeito Ildon Marques 
de Souza, conforme 
anunciado na edição de 
domingo, convocou toda a 
imprensa, numa entrevista 
coletiva no auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz para 
o lançamento do Plano 

Quadrienal de Educação, que 
pretende ser o livro de metas 
para o setor durante os 
próximos quatro anos da atual 
administração pública. O 
secretário da pasta, Agostinho 
Noleto, ressaltou a 
importância do Plano. Página 
4A. 

Conor F arías comanda 

o Cavalo de Aço 
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Conor Farias, empresário da Comunicação, agora 
presidente do Cavalo de Aço 

O empresário de 
comunicação e advogado 
Conor Pires de Farias é o novo 
presidente da Sociedade 
Esportiva Imperatriz. O Cavalo 
de Aço, sob o comando de 
Conor Farias, pretende ser a 
redenção da alegria em 
Imperatriz e o marco do novo 
tempo também nos esportes, 
resgatando os bons tempos 
para o torcedor imperatrizense 
que a muito não tem porque se 
alegrar. Conor afirmou que 
pretende, antes de tudo, 
montar uma estrutura de 
funcionamento para a equipe, 
inclusive com a aquisição de 
um ônibus, e pretende trazer, 
pelo menos, seis jogadores de 
fora, além do técnico, para 
atrair os torcedores de volta às 
arquibancadas e garantir um 
bom futebol. Conor frisou que 
só aceitou mais esse desafio 
porque recebeu apoio total de 
vários empresários e nomes de 
expressão da sociedade 
imperatrizense e dos esportes 
que acreditam no seu trabalho. 
Página 3A. 

O renornado exotérko 
Profp Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capitai. 
Pagina 1B. 

Todos os dias Francisco 
do Vaíe publica um de 

seus fantasmas, os 
FaníasMAminhas. 

Página IC. 

Ifidícodores 

Vândalos depredam orelhões na cidade 

São inúmeros os 
orelhões que estão 
depredados no centro da 
cidade, causando enorme 
desconforto para a 

população. Vândalos estão 
arrancando os fones 
deixando os aparelhos sem 
qualquer possibilidade de 
uso. A falta de manutenção 

por parte da Telma, empresa 
concessionária de telefonia 
no Maranhão, nos orelhões 
depredados, agrava ainda 
mais a situação. Página 4C. 

Dólar Comercial 
Compra  „ R$ 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda ^__R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra    R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda ,R$ 12.57 

1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Üfír (até dezembro) 
Valor   R$0,8247 
Salário Minirao 
Outubro ; R$ 112.00 
Salário Família 
Valor    R$ 7,66 

POLÍTICA 

CAE favorece 

CIDADE 

Entrega da Rais aumenta 
empréstimo aos Estados movimento bancário V 
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SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA 

Primeiras Damas, Implantado CDL em Moisés Negreiros é o Comerciante 

ShiVloy e Maristéia Pinheiro presidente do Tecâo ameaçado de mone 
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■ Debate 

St. Editor:' 
Já denunciei tantas vezes 

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

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

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

Katarína Venturini 
Parque do Buriti 

Sr. Editor: 
Quero denunciar a falta 

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

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

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

Antonieta Oliveira do 
Nascimento 

Vila Redenção II 

Sr. Editor: 
Não consigo mais me 

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

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

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

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

Salomão Pereira 
Centro 

A era da transformação 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

O artigo é republicado por 
não ter sido veiculado na 
íntegra na edição de domingo, 
dia 5 de janeiro/97. Tem como 
objetivo principal fazer uma 
reflexão sobre a proposta de 
governo de Ildon Marques de 
Souza, durante os próximos 
quatro anos. Ou seja, o tempo 
em que estiver administrando 
Imperatriz. 

Realmente forte a proposta 
de governo de lldon Marques 
de Souza. Tomou posse 
fazendo um discurso 
demonstrando seu efetivo 
interesse em trabalhar no afã 
de promover o 
desenvolvimento coordenado 
de Imperatriz, além de 
garantir melhorias para à 
população. 

O ato de agradecimento 
feito ao povo que elegeu para 
o cargo de chefe do Poder 
Executivo, no dia em que ele 
estava assumindo oficialmente 
o comando da segunda maior 
cidade do Estado, fez enfatizar 
que a tônica do seu governo 
será austeridade e 
transparência. 

Ildon Marques, mostrando 

a seriedade que tem para com 
a coisa pública fez questão que 
a Câmara Municipal de 
Vereadores analisasse os 
nomes dos novos secretários 
municipais. E conseguiu a 
resposta esperada. São todas 
pessoas merecedoras de 
credibilidade por parte da 
comunidade. 

Para a Secretaria do 
Desenvolvimento Integrado, 
Comunicação e Cultura, 
recém-criada, nomeou o 
jornalista Edmilson Sanches, 
cujo profissionalismo e 
competência já são 
conhecedoras em toda a 
Região Tocantina. Atualmente 
estava exercendo o cargo de 
assessor da Presidência do 
Banco do Nordeste, em 
Brasília (DF). 

Incontestavelmente, Ildon 
Marques é mesmo um 
visionário. Tem uma maneira 
diferente de compreender, de 
perceber determinadas 
situações. 

E desta forma agiu quando 
esteve na interventoria 
estadual ao adotar medidas 
consideradas radicais na 
Prefeitura, como por exemplo, 
enxugar a folha de pagamento, 
melhorando suas condições de 

trabalho, corrigir os salários 
dos professores da rede 
pública, informatizando todas 
as secretarias e 
departamentos municipais. 

Muitos dos nomes que 
tinham auxiliado Ildon 
Marques quando ele foi 
interventor ficaram nos 
cargos. O reflexo de suas 
gestões à frente das pastas 
para as quais tinham sido 
indicadas é que possibilitaram 
tudo. Ou seja, agiram como 
manda o figuro. Somaram 
pontos positivos e 
impulsionaram o processo de 
mudança por que atravessa o 
município. 

Tudo feito, agora resta-nos, 
esperançosos, esperamos por 
dias promissores e obras que 
resultaram na incrementação 
da economia local. E fim de 
papo. O quadro ora 
apresentado tem o apoio de 
todos os segmentos sociais. A 
palavra de ordem agora é 
colocar o time em campo e 
desenvolver a melhor partida, 
tendo (Mn vista que no término 
do campeonato todos esperam 
a conquista da taça. E 
gooollllllllillllllll !!!!! é lldon, 
Ildon, lldon, Ildon, Ildon. Nele, 
acredite, eu boto a maior fé!!! 

Uma nova proposta 

Ildon Marques assume o 
comando de Imperatriz com 
uma política nova. Tem como 
fundamento a respeitabilidade 
para com o patrimônio da 
municipalidade e, sendo assim, 
a cidade viverá uma nova era 
sob os auspícios do homem 
que, mesmo não sendo filho 
seu, a exemplo do que acontece 
com a maioria das pessoas que 
ajudaram a consolidar o 
processo de desenvolvimento, a 
tem como se fosse sua terra 
natal. 

O administrador, todos 
sabem, só não nasceu aqui. 
Entretanto, em Imperatriz 
constituiu família e um 
patrimônio gigantesco. Tem 
como embasamento o critério e 
a valorização do ser humano. 
Boa parte dos funcionários de 
"Ildào" é sócia nos 
empreendimentos em que (de já 
conseguiu colocar em prática. 

Batalhador, "lldão" sempre 
buscou a qualidade naquilo que 
estava fazendo. Futurista, 
projetou e montou a Liliani, hoje 
sem dúvida nenhuma, uma das 

maiores lojas de 
departamentos do Norte/ 
Nordeste. 

Imperatriz tem, hoje, um 
governo alvinitente e austero 
que ficará na história como o 
•mais atuante. 

"Ildào" promete atacar duro 
os problemas considerados 
prementes pela comunidade e, 
ao mesmo tempo, investir alto 
em setores tidos como de 
fundamentais importância para 
a incrementação do progresso 
por que continua atravessando 
a cidade. 

Os principais deles são: 
Educação, Saúde, Infra- 
Eslrutura, Saneamento Básico, 
Alimentação e Promoção 
Social. 

"lldão" vem com muita 
disposição para comandar a 
máquina administrativa da 
segunda maior cidade. E bote 
fé no que estou falando. O 
encontro mantido ontem com 
os jornalistas locais foi uma 
evidente demonstração do que 
estou asseverando neste 
momento. 

Arrojado. Assim que "lldão" 
promete ser o seu governo. 
Estará em permanente contato 
com o seu secretariado. Quer 
saber como andam as pastas 
muncipais. 

Ontem, por exemplo, tão 
hfgo sua entrevista na 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
terminou, "lldão" arregaçou as 
mangas da camisa que estava 
vestido e realizou uma reunião 
com os homens que compõem 
o primeiro escalão do seu 
governo. 

Ele quer detectar logo os 
problemas veridicados no 
município, além das propostas 
que visem solucioná-los. 

Estiveram presentes 
Marques, de Abastecimento, 
Sofia; da Sedesc, Agostinho 
Noleto, da Educação e o vice- 
prefeito Luiz Carlos Noleto. 

Prova da efetiva sintonia 
existente entre todos os 
organismos da administração 
municipal. 

(por Raimundo Primeiro, 
da Editoria de Política) 
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Final 
Pela última vez fica o 

registro às autoridades 
competentes do setor: em 
cidades onde existe 
serviços de radiodifusão é 
proibida a circulação de 
carros volantes de 
propaganda. 

Paleativo 
Se as autoridades 

responsáveis julgam que 
acabar com eles pode criar 
um problema social, pelo 
menos deveria disciplinar 
os serviços, que em 
Imperatriz não respeitam a 
proximidade de escolas, e 
sobretudo de hospitais. 
Sem punição os abusos vão 
continuar prejudicando 
estudantes e doentes. 

Baldios 
Por outro lado, para se 

acabar com terrenos 
baldios no centro da 
cidade, basta a tualização 
(modernização) e aplicação 
do Código de Postura do 
Município. Meios para 
aplicá-lo existem. Está 
faltando política para isso. 

Pedestres 
Em Imperatriz eles 

andam no meio da rua, uma 
vez que as calçadas são 
irregulares e via de regra 
são tomadas por centenas e 
centenas de camelôs. Para 
esses últimos, a solução, 
como já foi vista na edição 
anterior, basta a criação e 
efetivação da feira livre 
móvel. 

Calçadas 
Para solucionar o 

problema das calçadas 
irregulares o mecanismo é 
o próprio Código de 
Posturas. Elabora-se um 
projeto de calçadas 
padronizadas a ser 
executado pelos 
proprietários dos imóveis. 

Disciplina 
Como Imperatriz é 

reconhecida como uma 
cidade indisciplinada - 
muitos dos seus moradores 

se em um prazo 
estabelecido o projeto não 

for executado, nesse caso 
pelos proprietários dos 
imóveis, cabe à Prefeitura 
executá-lo e mandar a 
conta a quem é de direito, 
que se não quiser pagar, 
para isso existe a dívida 
ativa. 

Viaduto 
Nem as árvores 

plantadas pelo Rotary Club 
existem mais. No 
entroncamento o visual é 
dos mais deprimentes, lixo 
e mato por todos os lados, 
sobrando ainda as placas 
de propaganda, algumas 
com o aval do DNER. 

Buracos 
Não bastassem as 

placas e o mato, 
ratificamos, mais uma vez, 
os problemas que já estão 
causando os buracos 
existentes nas pistas de 
rolamento do viaduto, e 
ninguém assume a 
responsabilidade de sua 
restauração. 

Prefeituras 
O atual terreno onde 

está localizada a Prefeitura 
dispõe de uma grande área 
ociosa. Passa de ora a 
construção de anexos para 
centralizar todo o Poder 
Executivo. Não faz sentido 
a distância entre as 
secretarias e o prefeito; é 
irracional e prejudica até 
mesmo o relacionamento 
entre os titulares do 
primeiro escalão. 

Prejudicados 
No entanto, os maiores 

prejudicados são os 
usuários. Quem quiser 
construir uma casa é 
obrigado a fazer uma via- 
sacra entre a Prefeitura e 
a Secretaria de Obras, 
perdendo-se inclusive 
tempo. 

Para meditação 
"Porque vos, irmãos, 

fostes chamados à 
liberdade: porém não useis 
da liberdade para dar 
ocasião á carne; sede, antes, 
servos uns dos outros, pelo 
amor". (GL.TU). 
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Policia Militar   
Delegacia de Plantão   
Corpo de Bombeiros ______ 
Hospital de Plantão (Geral) _ 
Hospital de Plantão (Pediatria); 
Aci opol 11    

m 
722-1287 

m 
Hospital Alvorada (721-2WÍ8) 

Santa Teresa (721-2187) 
721 ÍIÚÕ2 

Hstaçiio dç Trem 
Hemortiai 
Tropígás . ; 
Paragás 

izy/m 
722-27H7 
72MÍ>28: 
iwrm 

Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal i 
Câmara Municipal 

72i-77j| 
7221748! 

Fórum Henrique Dc La Roque 
Disque Boi na Moita J 
Defesa do ConSÚínktDr ! 
Cemar   
Caem a  ,, , 
CôtfCtOS    : 
Reerita Fctol     

722'imi  rrpj. 

Secretaria Estadual da Fazenda: 
Policia Federai     v:»ii 
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Imperatriz dobra sua representatividad 

Pode parecer muito mas ainda é pouco para a segunda maior cidade do Estado, dois Deputados 

Legislativa do Estado. Não 

Côncavo & 

Convexo 

m 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

734 dias. Como está o 
nosso Maranhão do faz de 
conta, isto é, o Maranhão 
do Novo Tempo? Desculpe. 
Governadora, toda a 
população de Imperatriz já 
está de "s" cheio de assistir 
o seu jornal eletrônico do 
Maranhão do Novo Tempo 
na TV oficial do Estado 
(Mirante), até parece que 
a senhora descobriu o novo 
Eldorado do mundo, 
fábrica em Rosário, em 
Caxias, Bacabal, saúde, 
projeto educacional, 
industria na baixada do 
Mearin e etc, etc, etc. 
Excelência, nós da Região 
Tocantina também somos 
filhos de Deus. Quando 
será que o telejornal 
Maranhão do Novo Tempo 
vai anunciar em cadeia nas 
emissoras oficiais do 
Estado (Globo e SBT), que 
o governo do Maranhão do 
Novo Tempo realizou obras 
em imperatriz? Ainda vai! 
Duvida? Então confere: já 
se passaram dois anos e até 
agora nem um prego numa 
barra de sabão aqui na 
região. 

Casamento 
ou divórcio 

A bolsa de apostas está 
alta aqui em Imperatriz. 
Algumas pessoas tentam 
apostar que o casamento 
Ildon Marques (Imperatriz 
Eu Acredito) e Roseana 
Sarney (Maranhão do Novo 
Tempo) vai muito bem 
obrigado e vai terminar em 
festa, champagne e muitas 
obras públicas da 
governadora em parceria 
com o prefeito de 
Imperatriz. 

Seu menino, aí é que 
mora o perigo, porque já 
tem outras pessoas dizendo 
que este casamento vai 
terminar mesmo é em 
divórcio litigioso e vai 
sobrar cobras e lagartos de 
ambas as partes. 

Quem dá mais? Dou-lhe 
uma, dou-lhe duas e dou- 
lhe três. O tempo dirá 
quem tem razão. Quem 
sobreviver verás! 

Dorian dá abraço de 
tamanduá em //dão / 

O ex-interventor Dorian 
Riker Teles de Meneses, 
tentou enganar todo mundo 

em Imperatriz com a cara 
de bonzinho de quem não 
quer nada, mas no fundo 
no fundo, todo mundo sabe 
que ele está louco mesmo 
para ser deputado 
estadual, e com os 
votinhos do povo da cidade 
de Imperatriz. 

Bom, deixando a 
vontade política de Dorian 
de lado, vamos ao que 
interessa: o abraço de 
tamanduá. Dorian manda 
perguntar a Ildon Marques 
se ele queria algum 
adiantamento da receita 
para o ano de 97, Ildon 
Responde que gostaria se 
fosse possível, pois queria 
pagar o pessoal e comprar 
algumas máquinas de 
recolher lixo para a cidade 
de Imperatriz. 

Dorian dá abraço de 
tamanduá em lldão II 

Dorian, que de bobo 
não tem nada, correu e 
mandou uma proposta 
para a câmara pedindo que 
fosse aprovada a matéria 
para liberar um 
financiamento de 52 
milhões de reais para 
lldão. 

Aí é que mora o perigo 
do abraço do tamanduá, se 
o orçamento do município 
para todo o ano de 97 é de 
50 milhões, como é que 
Dorian quer ajudar o Ildon a 
liberar um valor maior que a 
própria receita do município? 
Além de inconstitucional, é 
pura traquinagem política, 
presente de grego hein lldão 
que o Dorian lhe deu, hein? 
Esse é o famoso abraço de 
tamanduá. 

Edmilson Sanches: 
Deus ou diabo 

O jornalista e secretário 
de Comunicação do 
município de Imperatriz, 
recentemente foi taxado de 
traidor pelo deputado 
Sebastião Madeira, pelo 
fato de estar hoje ao lado 
do Ildon Marques. 

O deputado Madeira 
garante que Edmilson 
Sanches foi o seu assessor 
por muito tempo e de repente 
descobriu que Sanches 
elaborava o discurso de Ildon 
Marques. 

Afinal Sanches é Ildon ou 
Madeira? 

Você decide. Com a 
palavra o assessor 
polivalente. 

Milton Lopes assumiu sua 

Assumiu o médico e ex- 
vereador Milton Lopes, uma 
vaga na Assembléia Legislativa 
Estadual do Maranhão, 
dobrando a representatividade 
de Imperatriz e região naquela 
casa. Dessa forma, a cidade 
que tinha apenas um deputado 
como representante, agora 
passa a contar com mais um , 
o que, sobremaneira, ainda é 
insuficiente para se chegar às 
necessidades prementes da 
sdtiedade imperatrizense em 
relação ao restante do estado. 

Milton Lopes passou por um 
período turbulento no segundo 

vaga na Assembléia 

semestre de 1996, enfrentando 
duas adversidades terríveis 
que foi uma campanha 
derrotada para o novo 
município do Brejão, e também 
problemas de saúde que o 
deixou bastante debilitado, 
lutando para assumir essa vaga 
que vem como um prêmio 
entre tantos infortúnios. Milton 
Lopes se elegeu pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro, PTB, 
para a Câmara de Vereadores 
de Imperatriz, em 1992, e dois 
anos mais tarde concorreu, 
pela coligação PTB-PSD, a uma 
cadeira na Assembléia 

conseguiu se eleger mas 
alcançou uma suplência, 
distante portanto de seus 
planos políticos. Um golpe de 
sorte levou o titular de sua 
cadeira na Assembléia a se 
candidatar e vencer a eleição, 
assim como dois outros que 
cunharam o mesmo caminho, 
restando, como num golpe do 
destino, ao "derrotado" Milton 
Lopes, a sonhada vaga de 
parlamentar. 

Não se pode afirmar que 
Milton Lopes não seja um 
político nato. Assim como 
jogador de futebol, o político 
precisa desses golpes de sorte 
para estar no lugar certo na 
hora certa. Milton não quis 
concorrer à sua reeleição em 
Imperatriz para vereador, 
preferindo partir, a contragosto 
de muitos, para uma 
candidatura ao novo município 
do Brejão, perdendo, como 
anunciavam todos, para sua 
adversária, Sônia. No entanto 
essa derrota até parece 
programada pelas linhas do 
destino que preparava para ele 
uma vaga maior, na Assembléia 

Estaduais 

Legislativa do Maranhão, 
aumentando a 
representatividade de 
Imperatriz. 

Qualidade parlamentar 
Até agora ainda não houve 

tempo hábil para qualquer 
pronunciamento do novo 
Deputado Estadual Milton 
Lopes. No entanto, o que se 
aguarda, com a chegada dele à 
Assembléia, é tambéçi uma 
substancial contribuição na 
qualidade da 
representatividade da Região 
Tocantina, e em especial de 
Imperatriz, que passa a gerir 
um novo tempo em busca de 
novos horizontes e 
oportunidades para o povo, que 
necessita proporcionalmente 
da contrapartida do Estado e 
órgãos competentes, incluindo 
aí a Assembléia Legislativa 
onde flutua os destinos 
políticos do Maranhão. Ao lado 
de João Paiva, agora Milton 
Lopes vai poder, ou ter a 
chance de exercer a prática da 
política em favor da cidadania 
e do desenvolvimento social 
que nossa terra pede, quer e 
merece. Basta ouvir o povo. 

Conor Farias 

"Quero resgatar a alegria 

para os imperatrizense" 

0 novo presidente do Cavalo de Aço vê o futebol como uma 

manifestação espontânea dos torcedores de Imperatriz 
ü empresário das 

comunicações e advogado 
Conor Farias é o novo 
presidente da Sociedade 
Esportiva Imperatriz. Ele foi 
apontado por vários 
seguimentos e nomes 
expressivos da sociedade 
imi)eratrizense para dirigir os 
rumos do Cavalo de Aço 
frente ao futuro do futebol da 
cidade. Numa entrevista 
concedida ontem, conor falou 
dos seus planos para uma das 
paixões do torcedor 
imperatrizense, o time do 
Cavalo de Aço. 

Porque você aceitou ser 
presidente do Cavalo de 
Aço? 

Conor - Eu vejo de forma 
diferente a nossa querida 
Imperatriz. Vejo pelo lado da 
alegria. Imperatriz precisa 
ser mostrada de forma 
diferente dessa violência, 
dessa falácia de pistolagem e 
dessa divulgação nacional 
que só denigre nossa 
sociedade. Por isso aceitei 
comandar o Cavalo de Aço, 
para resgatar a alegria dos 
imperalrizenses que a muito 
tempo não tem uma daquelas 
gloriosas tardes de domingo 
no estádio municipal, 
torcendo, vibrando; é essa 
alegria que eu quero ver de 
volta em Imperatriz e acredito 

que o futebol ainda é a maior 
paixão esportiva do brasileiro. 
Quero resgatar essa alegria 
para os nossos torcedores. 

O que Você pretende fazer 
daqüi para a frente em 
relação ao time? 

Conor - Minha primeira 
preocupação é montar uma 
estrutura que dê condições de 
funcionamento ao Cavalo de 
Aço. for isso eu só aceitei 
comandar o Imperatriz depois 
de receber o apoio da nossa 
gente, gente que acredita e vai 
investir no esporte junto 
comigo. Minhas empresas 
estarão colaborando com o 
Cavalo de Aço, o Rádio, o 
Jornal e a TV Capital estarão 
dando todo apoio. Quero 
também conseguir um ônibus 
para a equipe, não importa se 
vou comprar ou conseguir uma 
doação, é importante que o 
time tenha como se locomover 
pelo Estado. Para isso vou 
contactar empresários, 
prefeituras para que tenhamos 
a colaboração e os recursos 
necessários para a estrutura e 
para o time. 

E por falar em time, como 
é que está sendo planejada 
a equipe de futebol? 

Conor - Por enquanto está 
tudo na intenção. Mas pelo 
menos a intenção já tem um 
caminho definido. Vou tentar 

conseguir pelo menos seis 
jogadores de bilheteria, de 
nome, contratados nas 
principais praças de esporte do 
país, para dar ânimo ao 
torcedor de comparecer ao 
estádio para ver um bom 
futebol. Penso também em 
trazer um técnico de fora mas 
por enquanto estamos apenas 
começando a montar a equipe. 

O Cavalo de Aço vai 
contar com apoio para sua 
equipe e outros esportes? 

Conor - A colaboração que 
já está definida é sem dúvida 
do B1C, o Balneário Iate Clube, 
que estará colaborando não 
apenas com o Cavalo de Aço 
mas também com o Tocantins 
para que possamos fortalecer 

o esporte em Imperatriz, em 
especial o futebol, e implantar 
uma nova mentalidade, 
aproveitando aí a onda dos 
shopping's recém 
inaugurados, do novo 
governo que lança novas 
atitudes, nós também vamos 
começar essa nova etapa nos 
esportes com o BIC. Vamos 
inclusive implantar uma 
escolinha de natação com a 
participação de crianças 
çarentes, incentivando todo o 
potencial para que seja 
instalado ali um centro 
poliesportivo, favorecendo a 
toda a nossa comunidade 
desportiva, criando uma 
sociedade mais saudável e 
sadia através dos esportes. 

Nova diretoria do Cavalo de Aco 
Presidente: Cono Pires de Faria - Sistema TucamPs de 

Cominicação 
Vice-presidente: Clélio Silveira - Agência Três 
Tesoreiro: Hassen - Armázem Náclia 
Secretário; Roberto Machado - Jóia Motel 
Diretor de Futebol: William Marinho-Jornal O Progresso 

Conselho Fiscal 
Presidente: Francisco Almeida - Armazém Paraíba 
Io Secretário: Jairo Oliveira - Secretaria de Obras 
2o Secretário: Ronaldo Braga - TCI 

Departamento Jurídico 
Dr. José Wiliam 
Dr. Paulo Gessé 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

jH^ 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIQ - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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Ildon Marques lança Plano 

Quadrienal de Educação 

0 objetivo é melhorar a qualidade do ensino público municipal 

Prefeito reitera total apoio ao setor educacional, pois entende 

que ele é imprescindível ao desenvolvimento de Imperatriz 
propósito, que conseguirá 
atender, grande parte da 
cidade, no tocante a aplicação 
de ações que visem o 
suprimento das carências 
observadas na área da 
educação. 

(3 chefe do Poder Executivo 
afirmou que já manteve 
diversas reuniões com o 
secretário de Educação do 
Município. Agostinho Noleto, 
nos quais aproveitou para 
colocar em discussão a prática 
de projetos com a finalidade de 
fomentar a efetiva melhoria do 
ensino público municipal. 

Ildon Marques revelou que 
tem como meta atingir crianças 
de 7 a 14 anos, sendo que 
excepcionalmente "nós vamos 
lutarmos no sentido de 
aumentar o número de vagas". 

A intenção também — 
lembrou — é atingir crianças 
menores de 6 anos, perfazendo 
um total de 3 mil. Vai ser um 
esforço suplementar, "pois o 
nosso dever e a nossa 
obrigação estão voltados para 
as faixas de 7 a 14 anos, mas 
ainda temos atendidos crianças 
acima de 14 anos". 

O administrador enfatizou 
que-o PQEM "é o lastro inicial 
do compromisso da minha 
administração, de valorizar a 
educação durante os próximos 
quatro anos". 

Depois, "lldão" deixou a 
cargo do secretário de» 
Educação do Município, 
Agostinho Noleto, fazer uma 
exposição do PQEM aos 
jornalistas presentes. 
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Ildon Marques quer incrementar ensino público municipal 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

O prefeito de Imperatriz, 
Ildon Marques de Souza, 
convocou à imprensa de 
Imperatriz ontem e, em 
entrevista coletiva concedida 
no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII), fez o 
lançamento oficial do Plano 
Quadrienal de Educação do 
Município (PQEM). 

Assim que abriu o encontro, 
Ildon Marques aproveitou para 
asseverar que existe uma 
grande preocupação do seu 
governo em melhorar o setor 
educacional. E, por isso, que 
ele vai colocar em prática o 
plano, que tem como meta 
detectar os principais 
problemas vericados 
atualmente no setor 
educacional da rede pública de 
ensino. 

Ildon Marques informou, a 

itrCOLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR • 
- cri® * rO - UM PROJETO DE VIDA - ^0^°° ,v 

* 229 ANO DE FUNCIONAMENTO " 

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

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

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 2- GRAU 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 2 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 faxa 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 l 101,10 101,10 
Jardim 11/29 Série 111,20 111,20   
39e 4a Série 121,40 121.40   
59 a 89 Série 131,50 131,50 
2- Grau 141.60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10   

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

Agostinho Noleto comenta 

importância do PQEM 

whéiíMÊÚ 
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Agostinho Noleto: "Plano Quadrienal de Educação é perfeito" 

O secretário de Educação 
do Município, Agostinho 
Noleto, disse que o PQEM foi 
elaborado durante dois meses 
pelos técnicos da pasta que 
comanda, significando dizer 
que ele começou a ser 
desenvolvido em outubro do 
ano passado. 

Segundo ele, o plano ainda 
passa por alterações, sendo 
que durante o exercício 
corrente foi introduzida apré- 
matrícula, que terá início na 

segunda-feira. 
Agostinho Noleto informou 

que, agora, com apré-matrícula, 
a Seeduc quer fazer um controle 
"mais perfeito". Acrescenta: 
"não só de toda a nossa 
potencialidade, mas também 
evitar que haja desperdício. E 
que antigamente haviam 
escolas que tinham muitos 
professores para poucos alunos 
e escolas com muitos alunos e 
poucos professores". 

De acordo ainda com 

Agostinho Noleto, haverá 
ainda uma chamada geral, 
sendo que a sua pasta a fará 
pessoal aos pais de alunos. 
"Estamos confirmando 
palavras feitas anteriormente 
pelo prefeito Ildon Marques, 
pois ele fez questão de 
garantir, durante sua 
campanha eleitoral, que 
nenhuma criança". 

Este, portanto, é o objetivo 
central da Seeduc. Ou seja, 
não deixar nenhuma criança 
fora da escola. Entende que a 
principal responsável pela 
incrementação do processo 
de desenvolvimento de 
Imperatriz será a educação. 
"Sendo assim, à população 
tem de ser preparada para a 
chegada do novo milênio", 
observou. 

Inicialmente, a pré- 
matrícula será feita nas 
escolas localizadas na região 
central da cidade, isto c, nas 
escolas Tocantins, nas 
proximidades da Câmara 
Municipal, e Santa Isabel, 
perto do Entroncamento. 
(por Raimundo Primeiro, 
da Editoria de Política) 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, M ati 

Construção e Serv 

Extração: Rua 

Novembro,1310, E 

Fone: 721-4: 

ER1AIS DE 

ICOS LTDA. 31 

15 DE 

íeira-Rio. 

300 

TV,: 

A- S 

MA 

Expresso açaí làn dia 

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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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Férias imprevistas 

O jornalista e editor 
oráfico, Frederico Luiz, tirou O ' 
férias de todos os seus 
compromissos e resolveu 

simplesmente sumir por uns 

dias sem dar qualquer aviso 

a quem quer seja. Segundo 
ele, o stress estava 
insuportável e estava 
precisando 

desesperadamente de alguns 

dias longe de tudo e de todos 
para se recuperar. E meu 

amigo, a batalha do dia-a-dia 
nem sempre é lá muito fácil, 
relaxar de vez em quando é 

algo que sempre fez e sempre 

fará muito bem a qualquer ser 
mortal. Seja bem vindo de 

volta a realidade. 

Novidades 

A TV Tocantins promete 

estrear sua programação ainda 

este mês e assegura que vêm 
por ai muitas novidades. A TA7 

Tocantins, repetidora do sinal 

da CNT, está fora do ar há 
mais de uma semana, mas 
alguns dos profissionais pela 

nova emissora me 
asseguraram que está tudo 

correndo de acordo com o 
programado, e a revisão geral 

que o transmissor está 
recebendo viso garantir uma 

melhor imagem aos 
imperatrizenses. Doutor 

Antonio Leite está 
caprichando na escolha dos 

membros de sua equipe. 

Fora do ar 

O apresentador Gilmar 
Cortês não conseguiu chegar 

a nenhum entendimento com 

a grande cúpula da emissora 
da Rua Alagoas e saiu 
definitivamente do sistema. 

Gilmar está agora se 

dedicando exclusivamente a 

sua loja de peças para 
caminhões, transferida 
recentemente para o 

município de Itinga do 
Maranhão, onde sua esposa e 

filhos já estavam instalados e 

está indo muito bem, 

obrigada. Gilmar diz que vai 
apenas dar um tempo longe 

das câmeras, mas se receber 
uma proposta interessante 
pode voltar à ativa a qualquer 
momento. 

Revisão 
Não é por nada não, viu! 

mas existe uma emissora de 

muita audiência na cidade que 

está precisando urgentemente 
de uma revisão geral, além da 
troca de vários equipamentos. 
Durante cada programa a 
emissora apresenta problemas 

na transmissão pelo menos 
umas cinco vezes. Está difícil 

ver a programação da 
emissora com tantos 

problemas técnicos 
interferindo. 

Bem cotado 
A dedicação ao trabalho 

ainda continua sendo a 
melhor maneira de se ter 

uma carreira promissora e, 
qualquer meio. 

O companheiro José 

Filho, é o que se pode chamãr 
de um grande profissional, 
nunca chega atrasado em 

seus compromissos e sempre 
mantém sua palavra, não 
esquecendo as sua 

obrigações profissionais. 
Parabéns. 
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Aries 
n 

Gêmeos Leão 

As coisas vão ficar ainda melhores! 
Marte entra hoje em Escorpião e 
intensifica os processos de mudança 
em sua vida. Aproveite! Discussões 
sobre política ou religião, nem pensar! 
O negócio agora é curtir a noite. 
Número de Sorte: 23. 

Sua vida profissional entra num 
momento positivo. Confie em seu 
potencial, pois a partir de agora muitas 
chances de progresso surgirão. Evite 
discussões sobre dinheiro. Você terá 
amanhã tudo tempo para resolver o que 
for preciso. Número de Sorte: 40. 

Você se sente agora renovada è com 
mais disposição para enfrentar as barras 
do dia. Resolva tudo o que for 
necessário. Seja clara no que diz e evite 
desentendimentos com quem você ama. 
Preserve a harmonia. 

Número de Sorte: 14. 

Libra 

Sua sensibilidade deixa você mais 
receptiva aos problemas alheios. Ajude 
quem estiver precisando, mas não se 
sacrifique demais. Fique atenta, pois 
apesar de sua boa vontade pode acabar 
se metendo em encrencas. 

Número de Sorte; 08, 

Sagitário Aquário 

Aproveite para acordar cedo e 
colocarem ordem sua vida. O momento 
é excelente para você se concentrar em 
questões práticas. Se fica/ em casa, 
procure não se sobrecarregar com os 
afazeres domésticos. Descanse. 
Número de Sorte: 56. 

Você está cada vez mais voltada 
para o futuro. Coloque para fora seu 
lado sonhador e sábio e dedique-se 
aos objetivos mais importantes. A 
energia de Marte tende a gerar muita 
excitação e ansiedade. Não exagere 
na alimentação. Número de Sorte: 87. 

Touro Câncer 

íU) 

Virgem 
m 

Escorpião Capricórnio 
£lõ 

Peixes 

Mantenha uma atitude aberta é 
positiva em relação aos outros. Os 
encontros com gente -nova e 
interessante estão favorecidos. Evite 
se envolver à toa cm discussões que 
não levam a lugar nenhum. Fique na 
sua. Número de Sorte: 02. 

As boas vibrações astrais de hoje lhe 
dão mais firmeza para assumir qualquer 
posição que esteja em sintonia com seus 
sentimentos. Seu bem-estar físico deve 
estar acima de tudo agora. Procure fazer 
apenas o que lhe der prazer. 

Nuniero de Surte; 33. 

- Aproveite a manhã para cuidar dos 
negócios e fazer investimentos. Um 
lucro inesperado pode engordar sua 
conta bancaria. Procure manter a 
tranqüilidade diante dos pequenos 
problemas domésticos que surgirem. 
Número di' Sorte: 38. 

Comemore! Depois de um período 
de introspecção, você começa a se abrir 
para o mundo. Chegou a sua vez! Saia e 
faça novos amigos. Uma nova fase está 
começando. Mas o segredo é saber 
esperar o momento Çertu de agir. 
Número de Sorte: 19. 

A fase que se inicia hoje é ideal para 
você fazer novas amizades e passar bons 
momentos com quem mais gosta. F 
hora de enturmar! Quando estiver 
com quem você ama. use sua 
sensibilidade e evite discussões 
ásperas. Número de sorte; 49. 

* ... 
Um novo momento se inicia era 

sua vida. Conhecimentos que lhe 
tragam enriquecimento interior e as 
viagens estão agora favorecidos. Evite 
qualquer tipo de confronto com 
pessoas que você já sabe serem 
autoritárias. Número de Sorte; 71. 
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NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

equipe 

PHOGim 

ÇOM G LUZ, 

ms um 

GMPPGGfT 

DIMGNTO 

DO ÇITTGMA 

TUCAMU'*) DG 

CCMUNQAgÃO 

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 
14:15 Bill Rody 
15:15 O Agente G 
16:30 O Mundo de Beakman 
17:00 Cidade Alerta 
18:30 Jornal da Recofd 
18:05 Cidade Alerta 
19:15 Informe São Paulo 
19:30 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência" 
23:00 25a Hora 
00:00 Palavra de Vida 
02:30 Jesus Verdade 
05:00 Despertar da Fé 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

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 Fámilia Adams 
11 ;30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce Pascowitch 
01:50 Perfil 

05:10 Programa Ecumênico 
05:15 Telecurso Profissionalizante 
05:30 Telecurso 2000 - 2' Grau 
05:45 Telecurso 2000 - Ia Grau 
06:00 Bom Dia Imperatriz 
06:30 Bom Dia Brasil 
07:30 TV Colosso 
10:00 Angel Mix 
11:00 Mirante Meio Dia 
11:30 Globo Esporte 
11:50 Jornal do Maranhão 19 Edição 
12:15 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
13:10 Vale a Pena Ver de Novo- Mulhres 

de Areia 
14:40 Sessão da Tarde 
16:45 Malhação 
17:20 Anjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 28 Edição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 O Rei do Gado 
21:10 Terça Nobre - Casseta & Planeta 

Urgente 
22:10 Intercine 
00:10 Jornal da Globo 
00:40 Campeões de Bilheteria 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça nu 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 Futsal-Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
J 7:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Márcia Pellier Pesquisa 
23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 Home Shopping 
00:10 Igreja da Graça no Lar 
00:40 Clip Gospel 
01:40 Espaço Renascer 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ôrnega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Bom Dia Vida 
10:00 Carloon Mania - Linda/Exibiçao 

local 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

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

na Metrópole 
21:10 JucaKforuri 
22:00 Super Sessão - 0 Tesouro da 

Morte Sagrada 
00:05 Fim de Noite - Slingray. Contraiu 
de Risco - O Fim da Linha 
i.)l;05 Encerramento 

Rádio Capital j 

AM, 950 Khz j 

10 mil Watts 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Primeiras damas 
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3^5. 

/Oclefo e SKi^ley 

AAo^cjuesy 

ofimis+os com o 

kvovo governo 

A^LAKxlcipo^ pue 

pK*omefe mul+o 

pelo jufu^o de 

vllmpe^af^i^. LAm 

dose especial das 

nossas pnmemas 

damas em decente 

aconfeci menfo 

social. 

ííís- 

P1 
1 

1 

i« 

Relembrando 

IPk1. Paulo e Sandra íPÀuima^ães, cjuando visitavam nossa 

ci dad ev não deixaram de ab^a<pa^ o amigo (Sadios Brandão - 

Pemak* — e aproveitaram a oportunidade para relembrar um 

pouco dos bons momentos guando residiam agul na terrinba. 

íãon|"ira o close dos amigos. 

Jóias 

jA J\A.J\A. 30'0S está com uma grande promoção. Xudo com 

vinte e cinco por cento de desconto ã vista/ e dez por cento de 

desconto no cartao de credito. jA partir de boje em suas lojas 

na .Avenida £uetul 'o Vargas e no "Cimbira 3boppln g. Vale a 

pena conjerir. 

Orgulho 

Os amigos d^^^^dir e Olenir Teixeira/ orgulhosos com a filha 

Oamila 3imare Teixeira/ cjue foi aprovada no curso de Direito 

pela PUO/ em 3ao 'Paulo. (Tm breve retornando ã nossa cidade. 

Promoção 

(Dwem também esta com uma tremenda promoção são as 

lojas da Teka Oxc!usividade. 7\)a loja do Pmperatrlz 

3hopping/ roupas e acessórios em total promoção; na loja 

do Ti mbira 3hopping/ bolsas e sapatos a preços 

inacreditáveis. Vale a pena aparecer por lã. 

Sucesso 

yvfonso e d. y\i zira Panda. (BIc\/ empresária revelação do nosso 

guadro social/ e ele/ empresário de grande renome/ otimistas 

com o sucesso de suas lojas (Bbel/ que muito promete para este 

ano de Ç~7. b\m destaque todo especial para mãe e filho. 

:ivi. 

ifl 

mm 

Presenças 

Pedrinho e .Adalgisa; Vera e Paulinho - 13(T\ - sempre 

presentes nos eventos de nossa cidade/ também prestigiando 

a praça de alimentação do Pm p era triz 3hopping. (Bonfi ra a 

descontração dos casais amigos. 

>; :sí- 

1 

M. 
I y 

m0 > W í w .k;:' |i - \..y 
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M. M. Jóias Óticas 

3ua melhor jóia/ com melhor preço 

Venha conferir nossas promoções arrazadoras 

Você é que faz seu plano de pagamento 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721-0560 

Imperatriz Maranhão 

VMQffiarra Craiide 

Molerlols de Conslru^õo 

"A melhor opçio poro süq construção 

> » í 

Desligue-se dos outros 

3bel é barato 

[NI© 

•Primeiro Piso 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO 
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JOSAFÁ RAMALHO 
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TODAS" AT MOMIDADCS 

€ ATUALIDADGS" DA 

CIDADe G RGGIÃO 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Clima 
Nos últimos dias, o clima 

na Região Tocantina está 
.gradabilíssimo. As chuvas 

.que vêm caindo com 
freqüência em nossa região, 
deixam o tempo uma 
maravilha. Com o clima frio, 
aumentam as vendas de 
bebidas alcoólicas. Os 
tradicionais churrascos a 
beira da piscina, aos poucos 
vão sedendo lugar para a 
chuva fina, mas que cai com 
freqüência. No último 
domingo, por exemplo, o sol 
só apareceu no final do dia. A 
garoa que caiu durante todo 
o dia deixou muita gente 
"ilhada" sem sair de casa. 

Projetos 
O vereador André Paulino 

nao se abalou com a derrota 
que sofreu juntamente com o 
vereador Adhemar de Freitas, 
rumo à cadeira da presidência 
do Legislativo. O médico 
continua firme consultando 
seus pacientes e elaborando 
projetos para que possa 
apresentar ao longo do seu 
mandato. Para isso, André 
Paulino conta com uma 
secretária auxiliar que c 
responsável por todos os 
assuntos relacionados tanto 

às C línicas Médicas como à 
política. Segundo informações, 
o jornalista Frederico Luiz 
também faz parte da 
assessoria. 

Conselheiro 
Mesmo somando várias 

derrotas à presidência da Casa 
Dorgival Pinheiro de Souza, o 
vereador Adhemar de Freitas 
também continua de cabeça 
erguida. Adhemar em uma 
rápida conversa com o 
jornalista, informou que não foi 
e nem será opção contra o 
governo lldon Marques. "Nós 
iremos fazer o nosso trabalho 
de praxe, afinal fomos eleitos 
para fiscalizar em nome do 
povo". Adhemar é considerado 
entre os legisladores mirins e 
os funcionários daquela Casa, 
como o "conselheiro". A 
experiência de Ademar como 
político, faz com que os 
vereadores respeitem seu 
ponto de vista. 

Problemas I 
A maioria dos prefeitos 

eleitos do Maranhão e do 
restante do País, encontraram 
problemas logo no primeiro dia 
em que assumiram seus 
respectivos cargos. Fm duas 
cidades do Estado de Minas 
Gerais, os prefeitos 

encontraram tantos problemas, 
que foram obrigados a lacrar as 
portas das prefeituras por um 
período de sessenta dias. Em 
João Lisboa-MA, por exemplo, 
o prefeito Sálvio Dino 
encontrou um grande 
problema. A energia do prédio 
daquela Prefeitura está cortada 
pela Cemar há vários meses. O 
ex-prefeito Raimundo 
Cabeludo, por sua vez, disse 
que entrou com uma ação na 
Justiça contra a Cemar, 
solicitando que a energia fosse 
religada. 

Problemas II 
Os prefeitos dos novos 

municípios, também terão que 
batalhar muito para solucionar 
os problemas encontrados. O 
prefeito de Senador La Rocque, 
Alfredo Nunes, encontrou a 
cidade ressacada da péssima 
administração do ex-prefeito de 
João Lisboa. Conforme 
informou o aposentado Antonio 
José Tavares, a cidade linha 
época que ficava mais de 
noventa dias sem comunicação, 
ou seja. sem telefone. Raimundo 
Cabeludo também travou outra 
briga com a gerência da Telma 
em Imperatriz. Sem sucesso, a 
cidade de João Lisboa ficou 
muito tempo sem comunicação 
a não ser das emissoras de 
rádio, que leva todos os dias as 
informações à população 
daquela cidade. Ney Bandeira 
é outro prefeito que deverá 
encontrar bastante problemas 
em Governador Edison h)bão 
(Ribeiràozinho). 

Ondas Curtas 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Que neste Novo Ano você possa marcar o seu gol de placa! 

Que você seja muito feliz, ao lembrar que Jesus nasceu para te dar a salvação. 

Este sim, ê o maior presente do universo. 

André Paulino D'Albuquerque, continua firme, ou seja, trabalhando. 

Sempre sorridente, APA acredita que o futuro está bem próximo. 

Salgado Filho, pelo menos por enquanto, pertence ao governo de Davinópolis. 

Cavalo doido, cavalo de pau... Cavalo doido, cavalo de pau... 

Na Terra da Pindoba, indecisões deixaram os eleitores de orelha em pé. 

Tem gente de lá, que esteve aqui... 

Foi só especulação... 

0 bom filho á casa torna. Raimundo Primeiro é um deles! 

Tem neguinho que já colocou a boca no trombone, "eu quero outro pé de meia". 

Vem quente que eu estou fervendo... 

A Fórmula 1 resistirá à verdade? 

Requebra, requebra e esfrega na comadre... 

Que saudade dos Mamonas... 

A Equipe da Galera está de volta em 97 outra vez. Sem Capital não há futebol. 

Pinduca e banda... É o carnaval que muitos Americanos gostariam de ter... BIC 

Quem era o churrasqueiro? 

O bom dia de hoje, é do dengoso "Josafá Ramalho". 

Deu na O Regimento Interno, documento 

Imprensa Clue disciplina as atividades das 
Câmaras de Vereadores, é também 

peça essencial e imprescindível ao 

funcionamento. Há quem o defina como 
a lei interna definidora das atribuições 

dos órgãos da Câmara, do processo Legislativo e 

da tramitação dos documentos sujeitos à apreciação 

da Casa. 

Mas, no caso do Poder Legislativo 

imperatrizense, o Regimento Interno por ser 
considerado bastante ultrapassado, apesar das 
inúmeras resoluções que o modificaram ao longo 
de sua existência. Deu na edição de dezembro 

(Agência Pingo no i) 

Sine/Empregos 

f Rua 15 de Novembro 
com Rui Barbosa 

Vagas Hoje 

02- Doméstica 
01 - Atendente de 

SERVIÇOS GERAIS 
01- Marceneiro 
01-Secretária 
04- Garçonetes 
01- Um auxiliar de 

cozinha 
01- Lanterneiro 
02- Pintores de 

veículos 
01- Lavador de 

veículo 

O 

T 

r#o - O 
minhi 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Borracha 
O senador Jonas Pinheiro 

(PFL-MT) apelou ao Governo 
Federal para que defina e 
implemente uma política de 
apoio e sustentação à 
produção de borracha 
natural. Ele disse que a 
produção nacional dessa 
borracha está exposta em 
salvaguardas à competição 
internacional e que, enquanto 
a matéria-prima nacional é 
oferecida a US$ 2,60 o quilo, 
a importada chega ao Brasil 
por cerca de US$ 1,60. 

Montadoras 
A reedição da medida 

provisória da indústria 
automotiva, que foi anunciada 
no último mês, confirmou, na 
opinião do senador Mauro 
Miranda (PMDB-GO), a 
ampliação de incentivos 
fiscais para a instalação de 
montadoras nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. 

O senador reafirmou sua 
confiança em que o 
presidente da República 
cumpriria acordo firmado em 
8 de agosto com os partidos 
que lhe dão sustentação no 
Congresso, quando estes 
concordaram em suspender 
sessão conjunta em que seria 
aprovado o projeto de 
conversão do deputado José 
Carlos Aleluia, estabelecendo 
os incentivos. 

Repúdio 
Integrante da Comissão 

Parlamentar Conjunta do 
Mcrcosul, a senadora Emília 
Fernandes (PTB-RS) 
expressou "repúdio e 
preocupação" diante da 
violência que, segundo 
afirmou, foi usada para 
reprimir, em Fortaleza-CE, 
manifestação de 
trabalhadores dos países que 
compõem o Mercosul — 
Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai. 

A senadora disse que 
esses trabalhadores 
representam sete centrais 
sindicais e pretendiam 
entregar aos presidentes dos 
países do Mercosul, reunidos 
na capital do Ceará, ura 
documento de reivindicações 
relacionadas com garantia de 
direitos sociais e geração de 
empregos. 

Mercosul 
A possível participação do 

Chile e, particularmente, da 
Venezuela, no Mercosul, será 
extremamente positiva para 
os Estados do Norte do País. 
Em razão da posição 
geográfica, essa será uma 
oportunidade ímpar para o 
desenvolvimento da região de 
Roraima e do Amazonas, que 
faz fronteira com a Venezuela. 

Invasões 
Foi requerido 6 envio, pára 

deliberação do plenário do 
Senado, do projeto de lei que 
isenta de crime quem invade 

propriedades rural 
improdutiva sem violência. 
De autoria da senadora 
Marina Silva (PT-AC), o 
projeto foi aprovado, em 
caráter terminativo, da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Também 
foi apelado ao presidente da 
República, para que este 
analise em profundidade a 
situação do campo. 

Levantamento 
O ministro da Agricultura, 

Arlindo Porto, fez 
levantamento detalhado dos 
investimentos do governo no 
sistema de cooperativas. 
Papel que está na mesa deles 
mostra que foram gastos R$ 
25 milhões em cooperativas e 
outras associações rurais. 

Denúncia 
Como há denúncias de que 

a minoria do setor está 
desviando parcela desses 
recursos, Arlindo Porto pediu 
providências à secretaria de 
controles das estatais. "A 
ordem é investigar tudo, 
punir distorções e limpar o 
sistema", diz o ministro.. 

Razões 
Ao contrário do que queria 

o governo, o Orçamento 
acabou ficando para a 
convocação extraordinária. 
Só. que será o primeiro 
assunto a sair de pauta. A 
idéia dos líderes do governo 
é tirar o Orçamento do 
Congresso o mais rápido 
possível, para evitar novas 
denúncias como a que 
envolveu o deputado 
Pedrinho Abrào (PTB-GO). A 
votação foi acertada para 
hoje, 07 de janeiro. 

Candidatura 
O prefeito de Belo 

Horizonte, Célio de Castro 
(PSB), lançou a candidatura 
do ex-prefeito, Patrus Ananias 
(PT) ao Governo de Minas 
Gerais. Para dar início à frente 
nacional de esquerda que 
pretende formar para 
enfrentar Fernando 11enrique 
de um lado. E Paulo Maluf, do 
outro. 

PT 

A arrecadação do PT 
nacional foi, em 1996, de R$ 
7,2 milhões, segundo 
informou a tesoureira do VV, 
Clara Ant. De acordo com 
ela, a cada mês o diretório 
nacional do partido arrecada 
a média de R$ 60 mil com 
contribuição de militantes e 
com a quota sobre os 
vencimentos de deputados 
estaduais, outros RS 60 mil 
pela cobrança de 24% do 
salário de deputados federais 
e senadores e mais R$ 60 mil 
obtidos com a venda de 
material do-partido Givros e 
revistas). Além disso, a 
média mensal de recursos do 
Fundo Partidário repassados 
ao 1T foi de R$ 180 mil. 

Associação Comercial de 

Santa Luzia é reativada 

Empresário maranhense ganha troféu da Volkswagen do Brasil 

Faem faz apelo ao Governo do Estado voltar sua atenção para o interior 

A Associação Comercial de 
Santa Luzia foi reativada e já 
está com nova diretoria eleita. 
O presidente é o comerciante 
José Mendes de Sousa, que 
está implantando uma nova 
dinâmica administrativa 
visando a uma melhor atuação 
da entidade na representação 
dos empresários daquele 
município. 

Além de Mendes de Sousa, 

fazem parte da diretoria 
Francisco Pereira (segundo 
secretário), Eugênio Bento da 
Cruz (tesoureiro) e.Doralice 
Santos Costa (bibliotecária). O 
presidente da entidade deseja 
manter com as demais filiadas 
da Faem entendimentos no 
sentido de serem trocadas 
experiências sobre políticá 
empresarial. 

O empresário Carlos 

Gaspar foi homenageado pela 
Volkswagen do Brasil, 
recentemente, porque a sua 
concessionária de veículos, a 
Auvepar, apresentou em 1995 
o melhor desempenho do 
Norte e Centro-Oeste. 

Mais de mil pessoas 
participaram da solenidade, no 
Hotel Sofitel, em São Luís. 
Carlos Gaspar recebeu o troféu 
das mãos de Eugênio Polato, 

diretor da Volkswagen. 
Pinheiro, terá, em breve, 

sua Câmara dos Dirigentes 
D)jistas. O projeto está sendo 
defendido pelo presidente da 
Associação Comercial daquele 
município, empresário Sílvio 
Soares, que aproveita para 
ressaltar que já conta com total 
apoio das classes industrial e 
empresário, além da 
comunidade pinheirense. 

GDL será implantada em Pinheiro 

O presidente Associação 
Comercial de Pinheiro, 
empresário Sívil Soares, 
destaca que esta é a primeira 
entidade do gênero na Baixada 
Ocidental, o em muito.vai 
contribuir para a promoção do 
fortalecimento do movimento 
empresarial da região. 

O CDL de Pinheiro vai 
trabalhar no sentido de 
implantar um moderno e ágil 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC). 

E de autoria do senador 
Ernani Amorim (PMDB-RO) o 
projeto de lei que tramita no 
Congresso Nacional pedindo a 
transferência do controle do 

Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), das CDLs para 
o governo. 

A decisão do parlamentar 
rondoniense não vem sendo 
bem vista pela classe 
empresarial, que está se 
mobilizando no sent ido de que 
esta matéria não seja 
aprovada. 

A Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do 
Maranhão (FCDL-MA) enviou 
ofício aos três senadores que 
representam o Estado, bem 
como ao presidente do 
Congresso, senador José 
Sarney, pedindo voto contrário 
ao projeto. 

■ Segurança pública 

Os problemas de segurança publica estão preocupando 
os empresários de Riachão, encravado na Região Tocantina. ; 

O presidente da Associação Comercial e Industrial do: 
município. Jeremias Demito, em oficio enviado à Federação ; 
das Associações Empresariais do Maranhão (Faem) pede 
intermediação no sentido de ser adquirida unia viatura para 
que seja feito o poüciamaito de rua. 

D-mbra, Damito, que em Riachão os policiais contam com 
um veiculo C bevett sem as mínimas condições de txansportnr 
os policiais e isto deixa a cidade desguarnecida, O apelo já 
foi encaminhado jxúa Faem â governadora Roaeana Sarney.; 

A Faem vai desenvolver um programa de curso» voltados 
para treinamento de empresários em Legislação,: 
Administração, Marketing, dentre outros 

Os contatos, informa a ent idade, deve ser mantido com a 
Faem para que os cursos sejam agendados. 

Superintendente da Sudene 

faz visita ap Maranhão 

Órgão reconhece o potencial da Região Nordeste e anuncia investimentos 

O superintendente da 
Superintendente da 
Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), Nilton Moreira 
Rodrigues, disse em encontro 
mantido com empresários, 
promovido pela Federação das 
Associações Empresariais, que 
os projetos encaminhados 
àquele órgão só terão 
aprovação com base na análise 
técnica, ou seja, acabou o 
tempo em que prevalecia o 

interesse político. 
Nilson Rodrigues foi 

taxativo ao afirmar que os 
políticos, na condição de 
representantes da população, 
vão continuar exercendo 
influência na Sudene, contudo 
os seus pleitos terão de estar 
embasados pelas normas 
técnicas do órgão. 

Não apenas os políticos 
estão submetidos ao rigor da 
Sudene. Os empresários 
também, a partir de agora, 

terão de cumprir as exigências, 
isto é: a liberação dos recursos 
para os seus projetos 
dependerá necessariamente do 
tipo de trabalho que foram 
executando com vistas a 
colocar em funcionamento os 
seus projetos. As empresas 
terão de estar em dia com suas 
obrigações para conseguir 
novos repasses. 

A visita do superintendente 
da Sudene ao Maranhão foi 
uma ação da Faem, que 

procurou com esta palestra 
orientar os empresários locais 
sobre os recursos disponíveis 
na instituição. 

Ao encontro compareceram 
empresários locais sobre os 
recursos disponíveis na 
instituição. Ao encontro 
compareceram empresários de 
todas as regiões do Estado, que 
foram informados de que o 
Nordeste é hoje o melhor local 
para se fazer investimentos no 
Brasil. 

GAE dá parecer favorável a empréstimos 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos — CAE, aprovou 
pareceres favoráveis a pedidos 
de autorização para que os 
governos do Estados do 
Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Sergipe e São Paulo 
contratem empréstimos sob o 
amparo do Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos 
Estados, conforme protocolo 
firmado entre aquelas unidades 
da Federação e o Governo 
Federal. Os montantes serão 
estabelecidos no decorrer do 

processo, segundo informações 
da secretaria da CAE. 

Os nove pedidos foram 
relatados, respectivamente, 
pelos senadores Francisco 
Escórcio (PFL-MA), Francelino 
Pereira (PFL-MG), Ramez 
Tebet (PMDB-MS), Gilberto. 
Miranda (PMDB-AM), Joel de 
Hollanda (PFL-PE). Freitas 
Nelo (PFL-P1), José Fogaça 
(PMDB-RS), João Rocha (PFL- 
TO) c Gilberto Miranda. 

A CAE também acolheu 
parecer favorável a pedido de 
autorização para que a 
Prefeitura Municipal de 
Campinas (SP) solicite 

empréstimo no valor de 19,8 
milhões de dólares junto ao 
BID, cujos recursos serão 
utilizados no Programa de 
Combate às Enchentes de 
Campinas (Procen). A matéria 
foi relatada pelo senador Sérgio 
Machado (PSDB-CE) e será 
submetida agora à apreciação 
do plenário. 

Na mesma reunião, a 
comissão aprovou parecer do 
senador Eduardo Suplicy [\'T- 
SP) favorável á solicitação da 
Prefeitura Municipal de Jundiaí 
(SP),, para que o Departamento 
de Águas e Esgotos (DAE) 
possa contratar operação de 

crédito junto ^ Caixa 
Econômica Federal, no valor 
de aproximadamente R$ 7,6 
milhões. 

Também foram aprovadas 
solicitações para que os 
Estados do Espírito'Santo, 
Goiás e Rio de Janeiro possam 
emitir Letras Financeiras do 
Tesouro (LFTs) com vistas ao 
giro das suas respectivas 
dívidas mobiliárias, vencíveis 
no primeiro semestre de 1997. 
Foram relatores das matérias 
os senadores Gerson Camata 
(PMDB-ES), Mauro Miranda 
(PMDB-GO) e Ney Suassuna 
(PMDB-PB). 

II ADE AE KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

ftpreseikloçãos Luiz Duarte 

Rcpoirtagcms Nilson Santos 
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Prestando contas ao Leão 

Entrega da Rais movimenta bancos 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Conforme tinha sido 
amplamente anunciado, teve 
início na quinta-feira, 3, o prazo 
para fazer a entrega da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(Rais). referente ao ano-base 
de 1996. 

A movimentação tem sido 

acentuada na Subdelegacia do 
Trabalho da Região Tocantina, 
cujo escritório fica localizado no 
centro comercial de Imperatriz. 

Quem garante é a agente 
administrativa da pasta, Maria 
do Livramento Lopes dos 
Santos, acrescentando que a 
tendência é de aumeptar ainda 
mais na semana que vem. 

Aproveitou para informar 

que a Rais poderá ser entregue 
em qualquer agência do Banco 
do Brasil (BB) e Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
sendo que o prazo para entrega 
expira-se no dia 27 de março do 
corrente exercício. 

"Olha, estamos esperando 
uma movimentação realmente 
que venha superar a do ano 
passado", sublinhou. 

Em tempo, ressalta que o 
empregador que não efetuar a 
entrega da Rais no prazo 
determinado estará correndo o 
risco de pagá-la com multa. 

Segundo Maria do 
Livramento, todo empregador, 
tendo ou não funcionário, é 
obrigado a fornecer 
informações relacionadas ao 
seu negócio por meio da Rais. 

Paraíso: um breve histórico 

por Daltro Santos Filho 
Engenheiro civil 
Filho de Paraíso 

No tardio ano de 1.949. o 
prefeito Virgolino Tavares 
Vasconcelos, homem 
visionário, cuja 
administração marcou a 
história' do Município de 
Porto Franco, decide 
construir um Grupo Escolar 

às margens do Rio Lageado 
nas terras da Fazenda 
'Paraíso*, de propriedade do 
não muito distante Marcos 
da Silva Aguiar. Dava-se aí, 
o passo inicia] para formação 
do aglomerado que dias I 
mais tarde viria a chamar-se 
"Faraiso* e depois "São João 
do Paraíso". 

Lugar de clima 
privilegiado, água em 
abundância e terras férteis, 

a povoaçâo deu-se de forma 
relativamente rápida. A 
criação de gado era a 
principal atividade aliada à 

agricultura de subsistência. 
Aos poucos, cresceram o 
comércio tirando partido de 

sua excepcional localização 
geográfica e servindo como 
ponto de abastecimento a uma 

vasta região do sertão — do 
Rio Flores ao Rio Itaureiras. 
da Serra Negra à Serra Cinta. 

Nos primórdios dos anos 
60 ouvira-se os primeiros ecos 
da palavra "emancipação". 
Não obstante o crescimento 
do povoado, as dificuldades 
de acesso à Porto Franco 
apresentavam-se como 
ameaças ao futuro lugar — 
distante da sede cerca de 48; 
quilômetros, segundo a 
estrada da época. 

Em 1.963, por Decreto 
Legislativo, cria-se vários 
municípios no Maranhão, e 
dentre os quais, o de São João 
do Paraíso. O pleito 
municipal é disputado de 
forma aguerrida e 
democrática por Natividade 
José Marinho e Delfrao 

Aguiar Azevedo. Elege-se o 
primeiro, tendo como vice- 
prefeito Francisco Gomes de i 
Oliveira. Alem do Executivo, | 
a UDN ainda elegeu quatro 
vereadores, e o PS!) três, do 

total dos sete. 
O Governo do Maranhão, 

vivéhdo à sombra do; 
autoritarismo ditado pelo 

Golpe Militar de 1.964, 
decide por ato do governador 
Newton Beilo. impedir logo 
após a posse, a consolidação 
da emancipação, sufocando o 

direito dos eleitos e impondo 
à população três décadas de 
submissão e desencantos. 

O Município criado em 
1994 tem área de 2.200 Km2. 
A população em torno de 
10.000 habitantes — sendo 
maior na zona rural em 
relação à urbana. A estr utura 
fundiária abriga apenas 
pequenas e médias 
propriedades. Na sede, 
colégios da alíabetização ao 
2o grau. serviços médicos 

apenas de primeiros 
socorros. O forneciraento 
de energia elétrica é 
normal, existe rede pública 
de alxistecimento de água, 
drenagem de águas pluviais 

e calçamento de ria urbana. 
A pecuária ainda é a 
principal atividade 
econômica. As estradas 
totalizam 125 quilômetros 
cora linhas regulares de 
ônibus. 

O pleito de 03 de outubro 
de 1.996 elegeu o prefeito 
municipal — Sr. Vicente 
Ribeiro—a vice-preíeito— 
Sra. Socorro — a cinco 
vereadores de aliança PFL/ 
PTB. Ficando com o 
PMDB/PSDB quatro 
vagas no Legislativo, A 
estes a população atribuiu 
responsabilidades para 

conduzir o Município, que 
nasce ávido por oferecer 
melhores dias ao seu povo, 
sob os auspícios de ura 
Brasil que quer dar certo. 

[ 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

lida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21.00 hs 
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Pioneiro em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo • 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 

paro maior 
comodidade dos 

passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

/p/mmã 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /ACAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

Ttasütfuntafufa "Você S 721-5687 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Plano 
Quadrienal 

O prefeito Ildon Marques 
de Souza reuniu-se com 
jornalistas, ontem, no 
auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII), para fazer 
o lançamento oficial do Plano 
Quadrienal de Educação do 
Município (PQEM), que tem 
como principal meta 
fundamentar o ensino regular. 
Ou seja, alíabetização e da 1° 
à 8° séries 

Após fazer uma 
apresentação do PQEM, lldon 
Marques deixou sob a 
responsabilidade do 
Secretário de Educação do 
Município, Agostinho Noleto, 
explicar detalhadamente 
quais serão as funções do 
plano, além, obviamente, 
dirimir as dúvidas surgidas 
entre os profissionais de 
imprensa presentes ao ato. 

Agostinho Noleto 
informou, a propósito, que 
agora os alunos da rede 
municipal de ensino farão uma 
pré-matrícula, a qual terá 
início na semana que vem 
atendendo em primeiro plano 
os estudantes que residem na 
região central da cidade. 

As escolas que estarão 
abertas para a efetivação da 
pré-matrícula serão 
Tocantins, nas proximidades 
da Câmara Municipal; e 
Isabel, localizada nas 
imediações do Conjunto da 
Embratel. 

Muito 
fôlego 

O prefeito de Imperatriz, 
lldon Marques de Souza, 
demonstrou ter bastante 
fôlego para comandar o 

município durante os 
próximos quatro anos. 

Durante a entrevista que 
concedeu à imprensa local 
ontem, no início da tarde, o 
chefe do Poder Executivo 
deixou transparecer que 
pretende dinamizar a coisa 
pública. 

Novo 
imposto 

Os principais pontos da 
regulamentação do Banco 
Central (BC) para a cobrança 
da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) já foram 
divulgadas pelo Governo 
Federal. 

Uma delas, por exemplo, 
assevera que a CPMF será 
cobrada com alíquota de 0,2% 
sobre cada saque em conta 
corrente. 

As aposentadorias e 
pensões, de valor até 10 
salários mínimos, pagas pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), receberão 
remuneração adicional para 
compensar a incidência do 
tributo. A forma de 
compensação, entretanto, 
assim como a diminuição da 
alíquota de contribuição para 
os trabalhadores que ganham 
até três salários mínimos, 
ainda não foi regulamentada 
pelo Ministério do Trabalho 
(MT). 

Quebra 
molas 

Os moradores do trecho 
da rua Luís Domingues 
compreendido entre Alagoas 
e Sergipe, estão reivindicando 
a construção de um quebra- 
molas. É que estão 
acontecendo, no local, 
acidentes todos os dias. 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁFICA 

FOTO KIRL1AN E A EEETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiasnose e a foto kirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo celular: 

977-4037 - Nalva - Imperatriz 

973-3502 - Giulia - São Luís 

Telefax - Giulia - 231-2034 

I Som e luz 
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APOIO. Sistema Tucamís de Comunicação 
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■ Orelhões 

Sistema público totalmente depredado 

No Calçadão da Getúlio Vargas, dos quatro orelhões, apenas um está em funcionamento 
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Já a algum tempo o sistema 
público de telefonia está 
bastante sacrificado com a falta 
de manutenção. São 
pouquíssimos os orelhbes que 
ainda continuam em 
funcionamento pelas ruas da 
cidade, dificultando a ação das 
pessoas que precisam de um 
telefone público e conseguem 
encontrar apenas a estrutura, 
mas não o serviço. 

O mais comum que vem 
acontecendo ultimamente é os 
vândalos arrancarem 
completamente o fone do fio 
que o liga ao aparelho deixando 
apenas a interligação 
pendurada. Na praçá de 
Fátima, onde existem taxistas 
que também usufruem do 
serviço, e ficam 24 horas por 
dia diante do aparelho, 
conseguiram depredar sem 

qualquer cerimônia o orelhão 
agindo da mesma forma, 
deixando apenas o fio 
pendurado. Um dos taxistas 
contou que, num sábado, 
alguém chegou para telefonar e 
o orelhão não funcionava mais 
e então acabou arrebentando o 
fone, irado pela falta do serviço. 

A falta de manutenção por 
parte de Telma é um problema 
nessa situação já que o usuário 
que necessita do serviço 
oferecido ao público, com um 
compromisso social inegável, 
tem que arcar com esses dois 
prejuízos, o vandalismo de 
pessoas mal esclarecidas e mal 
educadas que não raciocinam 
sobre uma ação irresponsável 
e mal urdida, e ainda a falta de 
sensibilidade da Telma que, ao 
invés de tentar criar 
dispositivos para evitar as 

ações do.s vândalos e melhorar 
o funcionamento do sistema, 
constantemente engarrafado 

em Imperatriz, prefere optar 
também para não manutenção 
desses aparelhos. 

Ampliação do sistema de telefonia 

Uma outra necessklátte que 
já se faz premente é a 
ampliação da rede de orelhões 
para os bairros periféricos de 
Imixratriz. Nessa situação seria 
bem mais fácil conscientizar 
essas comtmidades que vivem 
natxTiferiae que necessitam do 
serviço, até mais do que no i 
centro da ddatle, empn p )rção. | 
já que a demanda é menor, 
porém o numero de aparelhos 
domésticos também e 
imensamente inferior. 

Existem bairros de 
Imperatriz qué ainda não 
contam com um orelhão para i 

servir às suas comunidades e 
outros que, por extensão 
territorial, contam comajxmas 
um oretó) instalado em |)onio 
comercial, mas que deixa 
desejar pela extensão do 
bairro. Um estudo mais 
aprofundado sobre as áreas 
que necessitam de uma 
ampliação da rede de telefonia, i 
serviria, se bem equacionado, 
para as duas metas; servir à 
comunidade e educar quanto 
ao serviço evitando pela 
conscientização do bem 
público de um serviço que é i 
útil a todos. 

Chuvas arrasam bairros de Imperatriz 

O período invernoso já começa a ameaçar 

os bairros com mais intensidade nesse início de ano 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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ruas de Imperatriz estão tomadas pela lama e pelas poças d'águas 

Como já era de se esperar, 
a situação das vias de acesso 
aos bairros está ficando cada 
vez pior. Quer dizer, o que já 
era ruim ficou pior ainda com 
as chuvas que despencaram 

sobre a cidade nos últimos 
dias. Ainda não houve uma 
precipitação pluvial mais 
acentuada e as ruas da cidade 
já ameaçam desabar, tornando 
o tráfego mais sacrificado, e 

■ Bairros abandonados 

Esse aspecto infecto- 
contagioso está espalhado por 
todos os bairros de Imperatriz. 
Até parece que a chuva, tão bem 
vinda para a terra, para a 
produção rural, de repente se 
torna um mal incomensurável 
para quem vive no perímetro 
urbano. 

O problema principal não é 

exatamente o transbordamento 
dos rios e riachos que cortam a 
cidade, mas o péssimo estado 
das vias públicas que sacrificam 
parte da população que precisa 
sair para trabalhar e para o dia 
a dia de seus afazeres, sem ter 
a mínima condição de civilidade 
urbana. São ruas tomadas pela 
lama e verdadeiras lagoas que 

pelo menos uma linha urbana 
de ônibus coletivo já acabou 
desviada devido às chuvas. 

A Avenida Industrial é um 
importante acesso para vários 
bairros populosos da cidade, 

se formam com as águas das 
chuvas; pontes mal 
conservadas que ameaçam 
desabar a qualquer momento e 
desafia a vida das pessoas que 
precisam transpor esses 
obstáculos, na ida e na volta, 
para chegar em suas 
residências, além da falta de um 
planejamento de expansão 

e os moradores já demonstram 
alguma preocupação com a 
chegada das chuvas já que, 
constantemente tem tido o 
tráfego interrompido nessa 
época e sempre pelo mesmo 
motivo; as chuvas. A Avenida 
JK é um exemplo do péssimo 
estado de conservação em que 
se encontra as artérias 
urbanas de Imperatriz. 
Importante acesso que serviria 
liará escoar o tráfego de quem 
chega à cidade proveniente da 
BR-OK), sentido Açailândia, em 
busca de bairros como Nova 
Imperatriz, Bonsucesso, São 
José e outros, a J K não oferece 
mais qualquer condição de 
trafegabilidade. Com o piso 
completamente danificado e 
cheia de crateras e lagoas que 
oferecem toda sorte de 
perigos aos motoristas, a JK 
ainda tem por cima um 
sistema de iluminação pública 
inexistente, aumentando ainda 
mais os riscos de quem 
resolve aventurar pela 
avenida. 

urbana e lixo que entopem os 
escoadouros naturais criando 
canais que acabam causando 
uma erosão danosa para esses 
bairros. Nessas condições estão 
vários bairros como Vila 
Redenção, Vila Lobão, Vila 
Nova, Vilinha, bairros 
adjacentes à Avenida Jk, entre 
muitos outros. 

■ Plano de emergência 

O secretário de Infra- 
Estrutura, antiga Secretaria de 
Obras, Jairo de Oliveira, vem 
anunciando que deverá ser 
tomado um plano de 
emergência para enfrentar essa 
situação e essa época chuvosa, 
tão danosa para o perímetro 

urbano de Imperatriz, ainda 
despreparado para enfrentá-la. 

Jairo não anunciou que tipo 
de ação deverá ser tomada por 
sua pasta para corrigir essa 
situação, mas divulgou que é 
necessário que tome medidas 
paliativas, mas necessárias para 

que se torne possível algumas 
soluções mais imediatas para 
aliviar a população periférica da 
cidade. 

O secretário Jairo Oliveira 
explicou que várias dessas 
ações emergenciais 
dificilmente tem caráter 

Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

Previsível 
Acertará em cheio o 

vidente que anunciar que, 
em 97, o governo dará o ar 
da graça na cidade mais 
importante do interior. De 
olho nos votos de 98, 
Roseana tende a fazer 
alguma obra em Imperatriz. 
A tática é antiga, porém vem 
dando certo por mais de 30 
anos. 

Maioria tranqüila 
Por enquanto, lldon 

Marques não corre o risco 
de ler qualquer matéria 
rejeitada na Câmara. Além 
dos 11 votos que fizeram o 
presidente Valmir Izídio, o 
prefeito pode ter 2/3 — 13 
votos — com os apoios de 
outros parlamentares com 
trânsito no Palácio Branco. 
Principalmente Carlinhos 
Amorim (PSDB), cujo pai é 
secretário de Saúde e Joel 
Costa (PRP), muito ligado 
ao vice Luiz Carlos Noleto. 

Se não ajuda... 
Cada vem mais São 

Tomé, o radialista Clélio 
Silveira da Associação de 
Imprensa da Região 
Tocantina — AIRT, diz que 
o prefeito e atuais 
vereadores estarão 
prestando um grande 
serviço à cidade se tão- 
somente não atrapalharem 
seu crescimento, não a 
tirarem do eixo com ações 
equivocadas. Pensa o 
comunicador que, depois de 
viver tanto tempo 
dependendo apenas da 
iniciativa privada, 
Imperatriz continuará 
respirando sem a ajuda do 
setor público, sempre tão 
ausente e tão omisso em 
relação ao seu cotidiano e 
necessidade. 

Mudança 
Com a criação da 

Secretaria de Comunicação 
e Cultura, é provável que a 
Fundação Cultural de 
Imperatriz deixe de existir. 
Suas atribuições seriam 
assumidas pela pasta 
cultural. Adalberto 
Franklin, atual presidente, 
reclama que o ex- 
interventor Dorian 
Menezes nunca fez os 
repasses legais à entidade. 

definitivo até por causa da 
própria época que não permite 
qualquer obra mais 
fundamentada, e também por 
causa da própria população que 
não tem como esperar para ter 
solucionado seus problemas de 
acesso mais imediatos. 

A conferir 
Simplício Zuza diz ter 

concluído que, contrariando 
as expectativas mais 
otimistas, a atual Câmara é 
pior que a anterior. O 
vereador do PSB explica que 
vereadores eleitos pela 
oposição estão tão ansiosos 
para agradarem o prefeito que 
votação quaisquer matérias 
de seu interesse, sem 
questionamentos ou consultas 
às respectivas bases. "Eles 
tendem a obedecer o 
Executivo como st1 o mesmo 
fora divino, infalível" — 
alfineta Zuza. 

Rebate falso 
José Lamarck não vai 

deixara Procuradoria Jurídica 
da Câmara. O advogado 
Wilson Filho, que chegou a 
anunciar sua presença no 
cargo, teria decidido não 
assumí-lo. 

Dobradinha 
Conceição Formiga 

disputará mais uma eleição 
com Sebastião Madeira. Aex- 
vereadora postulará 
novamente o mandato de 
deputada estadual. Madeira a 
vê como favorita, 
principalmente se for 
confirmada uma expressiva 
votação em Imperatriz. 

Projeto ambicioso 
O grupo do prefeito 

Deusdete Sampaio articula o 
lançamento de um candidato 
a deputado federal (Antonio 
Pereira) e dois candidatos a 
deputado estadual (o 
vereador Sidney e a vicc- 
prefeita de Itinga, Ivele 
Botelho). Como outras 
facções também terão seus 
concorrentes, tudo leva a crer 
que a filha Açailândia seguirá 
os passos da mãe Imperatriz; 
dividir os votos com 
candidatos demais para não 
eleger nenhum 
representante. 

Tor^da 
Futebolistas locais 

aguardam com ansiedade as 
ressurreições do Cavalo de 
Aço e do Tocantins. Pelo 
menos a reorganização de um 
dos clubes profissionais da 
cidade, para que Imperatriz 
não fique fora de mais um 
Campeonato Maranhense. 

Perguntinha 

Porquê as tarifas públicas 

sobem tanto? 

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

FONE; 

MADEIRE1MIEA0 DE 0110 

Temos viáas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

T urismo 

O recém criado município de Itinga do 

Maranhão, poderá se tomar um dos maiores 

pólos turísticos da região. Um município que, 

apesar da precariedade nos setores de educação, 

saúde e infra-estrutura que o prefeito Raimundo 

Pimentel vem enfrentando no início de seu 

governo, Itinga cresce e se destaca pela riqueza 

da sua beleza natural, se destacando ainda no 

setor industrial. O recém criado município tem 

atraído curiosos e um grande público que 

movimentam os seus finais de semana, em busca 

de um relax sadio em suas águas claras. Entre 

vários balneários, o aprazível Rio do Pau merece 

destaque por preservar um cenário totalmente 

natural, que tem atraído empresários e políticos 

da região que desfrutam do puro prazer no 

paraíso itinguense. É só conferir. 

Enlace malrímoníal 
t 

1 ' Acaba de chegar as minhas mãos um convite 

de casamento da minha querida amiga Silvana 

Silvestre, motivo de muita feHcidade para mim. 

A cerimônia religiosa do seu enlace matrimonial 

se dará aos dezoito dias do mês de janeiro às 

20h00 na Igreja Batista Nacional, situada à rua 

Cajueiro, centro, na cidade de Santa Inês-MA. 

Os noivos, Silvana e Osmar Júnior recepcionarão 

os ilustres convidados no Peres Palace Hotel, 

onde receberão os cumprimentos. Desejamos ao 

casal muitas feHcidades. 

Anivetfianou 

' Cercado pelo carinho dos amigos e familiares, 

o amigo Djalma Alves Sampaio, Filho da senhora 

Joanita e Manoel Elias Sampaio, trocou de idade 

no dia de ontem em clima comemorativo de 

muita alegria por parte daqueles que o cercam. 

Daqui vai o abraço das manas Zetinha e Gildete, 

e claro que o meu abraço também, desejando- 

Ihe o que há de melhor no decorrer de 1997. 

Unçgmento 

Convidados ilustres participaram na tarde de 

ontem do lançamento da nova logomarca do 

Banco do Nordeste. Na ocásiào, o gerente da 

agência, Antônio Jorge da Silva, falou da 

estabilidade da moeda no decorrer do ano de 

1996 e demonstrava muito otimismo no setor 

econômico do país no decorrer deste ano. Em 

seguida, foi servido aos convidados um 

requisitado coquetel, e diga-se de passagem, de 

alto estilo nos mínimos detalhes. 

CJose do gatinho Sérgio Ricardo Oliveira, que está 
jyestando vestibular para Direito pela UFMA, e 

recebe o nosso carinhoso parabéns 

m 

Em foto especial para esta coluna, Rosana dos Prazeres 

Norberto Bornel (secretário de Infra- 
Estrutura) com a espopsa Sílvia 

Em alta 

O secretário de Comunicação de Açailândia 

vem a cada dia conquistando ainda mais a 

simpatia de todos com a cordialidade de 

sempre, o colega Maringldo Gonçalves, figura 

das mais queridas e bem vista em nossa 

sociedade vem dando um atendimento classe 

A a todos que se dirigem àquela secretaria. De 

parabéns o empresário Miro Ferraz, que 

também vem recebendo os aplausos unânimes 

de toda imprensa e que sabiamente conquistou 

a confiança de todos que lado a lado com o , 

compententíssimo jornalista Marinaldo 

Gonçalves vem desenvolvendo com categoria 

um brilhante trabalho a frente da secretaria de 

comunicação, a qual não poderia estar melhor 

representada. 

'm 

Curtas & Boas 

□ O prefeito Deusdedith Sampaio 

empossou no dia de ontem as 12h30 em 

solenidade simples e descontraída, o seu 

secretariado, com um discurso objetivo, 

ressaltou que a qualidade do material 

humano é excelente, que com certeza ele 

espera bons frutos. 

□Ainda há muito o que recordar do mês 

de dezembro. Um mês festivo e de muitas 

promessas de otimismo. Sem contar as tantas 

festas e festas que ficaram em nossas 

memórias. Por lembrar• coisas boas e 

prazerosas com certeza uma das mais doces 

lembranças ficou a "Creche 1996" a imprensa 

que o diga... 

□ Na Ação Social da Cidade do Ferro, uma 

coisa nós temos certeza, que a vontade e 

determinação de acertar é muito grande e 

que a secretaria ganhou um ar 

simpatissíssimo com as presenças da 

secretário Rosane Sampaio e todo o charme 

de sua adjunta Flávia Barros, sem contar 

ainda que temos a loiríssiifia Jô e Fátima 

Fransicheto. Um secretariado pra ninguém 

botar defeito. 

□ Já começa surtir efeito a comissão composta 

por quatro membros, criada pela presidência da 

Câmara Municipal. Segundo o presidente 

vereador Sidney Fiqueredo, a comissão de 

sindicância, criada para apurar a verdadeira 

situação patrimonial, financeira e do quadro de 

servidores já conseguiu recuperar alguns móveis 

daquela casa que se encontravam em residências 

de ex-funcionários. 

BL  

í;. ... 

Feliz Ano Novo! Feliz Açailândia Nova! Feliz Maranhão Novo! 

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

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

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa. Feliz Força do Progresso!   
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Banco do Nordeste 

tem nova logomarca 

0 BNB aproveita o lançamento da nova marca para também 

prestar um balanço de suas realizações 

Montes Altos 

Transmitir visualmente a 
realidade ágil do mundo dos 
negócios, as mudanças nele 
ocorridas e a própria visão 
de futuro do banco. Essa é 
a proposta da nova 
identidade visual do Banco 
do Nordeste, que foi 
apresentada ao público 
ontem, num coquetel 
oferecido a convidados e 
clientes, num evento que 
ocorreu simultaneamente 
em todas as cidades onde o 
banco mantém agências. 

Em Imperatriz a nova 
marca do Banco do Nordeste 
foi lançada às 17b00, num 
coquetel na sede da agência- 
Avenida Getúlio Vargas, 1933 
-, e na ocasião foi apresentado 
um balanço das realizações 
do banco em 1996 

lis? IT-Ç cííTfOxv 
:?? íS? 

???:?? : ■ 

■i?" 

Salto para a modernidade 

Para o presidente do Banco 
do Nordeste, Byron Queiroz, a 
nova identidade visual constitui 
um marco referencial das 
estratégias de mudança 
organizacional que vêm sendo 
adotadas pelo banco, refletindo 
o salto para a modernidade. A 
primeira idéia é identificar o 
Banco do Nordeste com aquilo 
que ele tem de mais forte, que é 
o compromisso com a região 
Nordeste. Asigla BNB, criada há 
mais de vinte anos, não 
transmitia claramente para a 
sociedade esse compromisso e, 
fora do âmbito do corpo de 

funcionários, pouco se conhecia 
o que era o BNB. 

A nova logomarca traz 
elementos visuais associáveis à 
realidade regional nordestina. 
Um círculo, que se identifica com 
o atual momento de globalização, 
dividido em três partes: um feixe 
formado por dez faixas 
vermelhas, que sugerem os nove 
Estados da Região mais o norte 
de Minas Gerais, em movimento, 
expansão e transformação: e 
duas fatias nas cores verde e azul. 
Essas cores foram escolhidas 
porque são as que predominam 
nas bandeiras desses Estados. 0 

seu estilo visual é moderno, 
mostrando agilidade e 
competitividade, eficácia de 
ações e comunicação. 

A tipografia usada teve como 
pré-requisito a legibilidade. O 
nome do Banco do Nordeste é 
para ser lido mesmo à distância. 
Por isso foi escolhida uma letra 
de alta legibilidade, em cor 
vermelha, para atrair a atenção 
e passar uma carga emocional 
forte, dar idéia de vida, de 
dinâmica. Essas idéias são 
reforçadas pela inclinação da 
letra, que confere a proposta de 
"ir para a frente". 

Foco no 

cliente 

A nova identidade visual 
do Banco do Nordeste 
surgiu como uma 
necessidade identificada no 
projeto de Marketing 
Global da empresa, 
juntamente com a criação e 
aperfeiçoamento de outros 
instrumentos para 
gerenciar o nível de 
satisfação dos clientes do 
Banco, como a implantação 
dos Fóruns de Cliente, já 
instalados em todos os 
Estados da Região e no 
norte de Minas, e do 
serviço de orientação ao 
cliente, mediante 
aperfeiçoamento. A 
coordenadora do projeto de 
Marketing Global, Rita 
Valente, a intenção é 
adequar o Banco à sua nova 
proposta de atuação como 
empresa moderna, 
competitiva e com foco no 
cliente, este, entendido 
como agente produtivo da 
Região. "De agora em diante 
não seremos apenas o BNB, 
mas o Banco do Nordeste, 
junto ao qual devemos 
ancorar nosso compromisso 

, com o desenvolvimento, a 
transformação e a 
modernização da Região", 
afirmou ela. 

a Vestibular 96 

Inadimplência é de 

apenas seis por cento 

Um dos fatores que está 
marcando os primeiros dias do 
vestibular desse ano é baixo 
índice de inadimplência, que 
está em torno de seis a sete por 
cento. Os portões estão sendo 
abertos às oito horas da manhã 
e as provas começam às oito e 
meia. Esse índice de 
inadimplência inclui até os 
candidatos que deixaram de 

pegar seus cartões. 
Tanto a Universidade 

Federal do Maranhão, Ufma, 
que iniciou ontem suas provas 
de vestibular, quanto a 
Universidade Estadual do 
Maranhão, Uema, que já está 
realizando as provas desde 
domingo, ainda não tem 
previsão para a divulgação do 
resultado, sendo que a Ufma 

ainda terá a segunda fase a 
partir do dia 20 de janeiro. Na 
Ufma também, como sempre 
acontece, o curso de Direito foi 
o mais procurado e as provas 
de hoje serão de história e 
matemática. 

Ainda não existe um 
conceito definido pelos 
vestibulandos a respeito do 
grau de dificuldades das 

provas, embora alguns 
candidatos estejam apontando 
que até agora estão sendo 
colocados muitas questões de 
um mesmo tema, ao invés de 
diversificar pelas matérias. 
Isso pode facilitar para quem 
domina certos temas 
causando efeito exatamente 
contrário a quem tem 
dificuldade na matéria. 

b Uema 

Administração e História são os mais procurados 

Os cursos de 
Administração e o de História 
foram os mais procurados 
pelos postulantes a uma vaga 
na Universidade Estadual do 
Maranhão, Uema. Esse 
aspecto reflete os cursos que 
são oferecidõs pela 

Universidade, mais voltados 
para o campo de IxTras, e que 
tem fortalecido o mercado de 
professores na Região 
Tocantina com constantes 
convênios de 
aperfeiçoamento em várias 
áreas, levantando o interesse 

de quem pretende arriscar 
uma carreira pedagógica, 
dentro do magistério. 

Já o curso de Administração 
tem um laboratório bastante 
interessante, divulgando não 
apenas o curso como também 
prestando relevantes serviços 

Mirilandes Jales sai 

devendo servidores 

Revoltados. É assim que 
estão os servidores públicos 
municipais de Montes Altos, 
localizado na Região Tocantina 

A categoria encontra-se com 
os salários atrasados há mais de 
três meses. Não recebeu seus 
vencimentos referentes a 
novembro e dezembro, além do 
décimo terceiro. 

Em protesto, os servidores 
públicos municipais de Montes 
Altos estiveram ontem na 
residência da ex-prefeita, 
Mirilandes Jales, na busca de 
informações e ix)Sterior solução 
para o problema 

Até mesmt > a ex-secretária de 
Administração de Montes Altos, 
Deuzi Pereira Barros, que 
conseguiu se eleger vereadora 
no pleito passado pelo Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) nãoescaixm. 

Indignada com o abandono a 
que o seu município foi 
submetido por Mirilandes Jales 
mesmo antes dela terminar o seu 
mandato, aixirlamenlar disse de 
forma categórica ao Jornal 
Capital, ontem, às 17 horas, que 
"não estamos suportando tanto 
sofrimento, listamos quase que 
morrendo de fome, pois 
ninguém consegue comprar 
coisas sem dinheiro. E o que 
revolta ainda mais é que 
ganhamos ele com tanto 
sacrifício". 

Mesmo problema enfrenta o 
professor Carlos Alberto de 
Macedo, diretor da Escola 

Presidente José Sarney, que fica 
localizada no recémemancipado 
município de Lajeado Novo. 

Comentando o 
comportamento de Mirilandes 
Jales afirma que "é uma 
verdadeira falta de respeito para 
com o ser humano. Acho que ela 
deveria ser sensível e procurar 
uma solução para o problema 
Afinal de contas, foi bem 
recebida e tratada pelo nosso 
povo". 

O esposo de Mirilandes 
Jales, Ancelmo, que também já 
foi prefeito de Montes Altos, 
assim que chegou em sua 
residência, ontem, fez questão 
de afirmai" que "nós não lemos 
mais nada a ver com os 
problemas do município. A 
responsabilidade, agora, é da 
nova administração" 

Aproveitou para dizer, 
quando foi interrogado pelos 
servidores públia )S municii )ais, 
que mesmo o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) ter sido desbloqueado, 
a verba não deu jiara suprir as 
necessidades da Prefeitura. "E 
saiam todos, pois aqui não é a 
prefeitura", disparou. 

Ancelmo até foi grosso com 
o repórter enviado por este 
diário para cobrir a notícia. 
Esqueceu-se de que também é 
um homem público e deve agir 
com ética e elegância. "O que 
foi? O que foi? O que vocês estão 
querendo?", interrogou, 
revoltado. 

Taxa alta reduz número 

de vestibulandos 

(3 número reduzido de 
inscritos no vestibular 96 da 
Universidade Federal do 
Maranhão, Ufma, é creditado 
de forma geral ao alto custo 
cobrado esse ano pela taxa de 
inscrição, que foi de R$ 50,00 - 
cinqüenta reais. Existe uma 
unanimidade em atribuir essa 
redução ao preço da taxa, muito 
embora exista uma camada de 
vestibulandos carentes que 
tiveram direito à inscrição 
gratuita, que também não 
auxiliou muito no aumento do 
número de alunos interessados 
em prestar vestibular. NaUfma, 
por exemplo, a redução chegou 

a cinqüenta por cento em 
relação a outros anos quando 
houve uma acentuada procura 
pelos cursos oferecidos. Quase 
mil vestibulandos 
compareceram para prestar o 
concurso quando em an< 
.anteriores já houve até mais de 
dois mil alunos prestando o 
vestibular. Esse aspecto é um 
dos fatores que faz todos os 
caminhos apontarem para que 
a alta taxa de R$ 50,00 - 
cinqüenta reais-, agiu de forma 
tão seletiva quanto o próprio 
vestibular para os candidatos a 
uma vaga na Universidade 
Federal do Maranhão. 

Gastrativo e não seletivo 

de ação concreta no campo 
profissional, num estágio 
considerável para quem vai se 
agregar ao mercado de 
Administração de Empresas, 
um promissor caminho 
profissional para os jovens da 
região. 

O vestibular ainda não é um 
concurso seletivo, sem sombra 
de dúvidas. No Brasil, o número 
de vagas é insuficiente para 
atender à demanda de alunos 
que concluem o segundo grau 
e clamam por uma vaga nos 
cursos de nível superior. Existe 
um estudo que visa acabar com 
o vestibular e que inclusive já 
está dando embasamento para 
que se anuncie essa boa nova. 
O currículo escolar seria a 
referência do aluno e não mais 
uma prova seletiva, como 
acontece atualmente com o 
vestibular. 

Acontece que isso não 
soluciona o problema. O 
vestibular existe por pura e total 
falta de vagas nas universidade 

brasileiras e o fato de mudar o 
esquema de admissão não cria 
novas salas tk "o ensino 
superior, nem mesmo melhora 
a qualidade do ensino, 
principalmente dos cursos de 
pós-graduação. Nesse aspecto, 
foi criado um novo vestibular, o 
"provão", que desagradou a todo 
o país. No entanto o vestibular 
ainda está longe de ser 
extirpado da realidade do ensino 
nacional, pela própria natureza 
do brasileira que se adapta com 
certa facilidade a Lodo tipo de 
mecanismo, novo ou não, 
acomodando sob qualquer 
alternativa para solução para o 
problema educacional no que 
diz respeito ao ensino superior 
no País. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense   
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

.BB aceita cheques de 
96 até o final de janeiro 

Pois é. Muita gente por distração, continua assinando 
cheques, grafando na data o ano de 1996. Segundo as 
normas do Banco Central, tais cheques, em pleno 

janeiro de 1997, emitidos com data de 1996, passam à 
condição de documentos vencidos há um ano. O Banco 

do Brasil, reconhecendo que muitos conrrentistas 
continuam emitindo chques com a data de 1996, decidiu 

orientar as agências no sentido de que cheques nessa 
situação, com valores até RS 2.100,00 (dois mil e cem 

reais) sejam aceitos até o dia 31 de janeiro deste ano. 
Vencido esse prazo, todos os cheques emitidos com 

data de "janeiro ou fevereiro de 1996",^ estão 
automaticamente sem validade na boca dos caixas do 

Banco do Brasil. 
Aproveite o prazo e não esqueça: já estamos em 

janeiro de 1997. 

Outros documentos 

Vale registrar que, também por conta da mesma 
diastração, muita gente iniciou o ano datando 

documentos com 1996, no lugar do ano em vigência: 
1997.   

fVocê que está aniversariando hoje,, 

receba os parabéns e voto de continuado 

sucesso da ACII e do FEITO À MÀO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 

Vargas, esquina d a Rua Alagoas — Centro. Fone. 

721-3565. 

Huwiôt 

O presidente da empresa consola um 

funcionário. 

— É isso aí, Luis... não quero que você se sinta 

desmotivado. Aqui nesta empresa eu também sou 

apenas um número, o número um! 

(Playboy/Fev/94). 

M oroculcr fiArUÃ4ruyeÁyrO' 

% 

Poupança 

Hoje      :..1,25% 

Ontem 1,21% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

RS     RS 0,9108. 

Dólar 

* Paralelo   RS 1,12 

* Turismo ".   R$ 1,06 

* Comercial  R$ 1,04 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F; 

RS     12,25. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$.112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 RS 7,66 

* Oferecimento: REFRIGERAÇÃO SÃO 

LUIS, na Rua Aquiles Lisboa, 881, entre Paraiba 

e Pernambuco (Mercadinho) com o fone: 721- 

0788. A frente da equipe os irmãos Luís e 

Leônidas Oliveira. Tudo em peças de geladeiras, 

ar-condicionados e refrigeração em geral. 

Atendimento residencial e comercial. 

É bom também tomar cuidado com esse aspecto. Olho 
vivo na hora de expedir uma nota fiscal, um recibo, uma 
nota de compra e venda, entre outros compromissos 
legais. 

Dr. C/és/o Fonseca 

Meus parabéns em particular hoje, ao farmacêutico- 
bioquímico Clésio Fonseca, por conta de sua posse no 

cargo de secretário de Saúde do recém-criado município 

de Davinópolis (ex-Vila Davi). 
Além do prefeito Daniel Silva Alves, dos demais 

secretários e funcionários públicos do novo município, 
desmembrado de Imperatriz, Clésio Fonseca entra para 

a história na qualidade de primeiro secretário de Saúde 
de"Davinópolis. 

Vale o registro. 

Mega Sena 

Dezenas sorteadas ontem, 05, para o concurso 044 da 

Mega Sena: 

14,18, 29, 38, 44 e 47. 

Ganhadores da "Compra Premiada" 

Relação dos ganhadores da promoção "Compra 
Premiada", da Drogaria Econômica, cujo sorteio de final 

de ano foi realizado no dia dois de janeiro de 1997, no 
programa "O Rádio na TV", do companheiro Clésio Fonseca 
(TV Capital Canal 5/Rede Record): 

01) Nilson Barbosa, residente na Av. Getúlio Vargas, 
1721, Centro (721-0747), em Imperatriz-MA 

Frêmío: Uma bicicleta; 
02) Maria das Dores Rodrigues Carvalho, residente na 

Rua Piauí, 344A Nova Imperatriz (721-8217). 
Prêmio: Uma bicicleta: 

03) Maria Luiza da Silva, residente na Rua 10, n0 184, 
Vila Redenção II. 

Prêmio: Uma bicicleta; 

04) Margarida Leite, residente no Parque da Lagoa 
lÜP 

PLANTÃO , GERAL/HOJE; 

Hospital Alvorada (721-2968); PEDIATRIA: 

Hospital Santa Teresa (721-2187); 

OBSTETRÍCIA: Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA; 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento; FARMACIA DO ZEZÉ, na 

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

Ano Novo. 
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Destaque também hoje para o boa praça Mizael Brasil, ali 
na Rua Piauí, esquina com a João Lisboa, proximidades 
do Timhira Shopping. Ele aproveita para enviar aos amigos, 
clientes e fornecedores, os melhores votos de um 1997 
cheio de muitas realizações, em nome da Imperaço (721- 
3660) e seu quadro fincional. Vale o registro. 

(721-2263). 

Prêmio: Uma bicicleta; 

05) Raimunda E. Silva, residente na Rua Bahia, nQ 

25, Bairro Vila João Castelo. 
Prêmio: Uma moto Honda XL. 

Promoção continua 

O gerente Alfredo Assunção, que na oportunidade 
parabeniza os ganhadores e agradece a todos os 

consumidores que têm prestigiado a promoção 
"Compra Premiada", da Drogaria Econômica, adianta 

que a campanha continua. 
No final deste mês, serão sorteados cinco clientes, 

com prêmios correspondentes a três vezes o valor da 
compra. 

Ele destaca também que os cupons sorteados 
durante o ano continuam concorrendo com as quatro 
bicicletas e uma supermoto para o grande sorteio do 

final de dezembro. 
Vale o registro. 

Quina 

Dezenas sortedas no domingo, 05, para o concurso 

265 da Quina: 
26, 37, 39, 66 e 71. 

Bentinho Dentista 

Nosso amigo Bentinho Dentista, muito conhecido na 
área do Mercadinho, aproveita para mandar um grande 
abraço a todos os amigos, clientes e fornecedores, 
desejando a todos um Feliz Ano Novo. 

Ele atende sua fiel clientela na Rua Aquiles Lisboa, 
entre a Piauí e a Maranhão, com o fone 721-7345. 

Nova logo merca 

Programada para às 17h00 de ontem na agência local 

da Getúlio Vargas, a solenidade de lançamento da nova 

logomarca do Banco do Nordeste do Brasil, gerenciado 

em Imperatriz pelo boa praça Eufrázio Fernandes Neto. 

A programação incluiu também um coquetel aos 

convidados, além da apresentação de um balanço das 

realizações do BNB no ano de 1996. 

Super Sena 

Confira também os resultados para o concurso 091 

da Super Sena: 08, 14, 18, 32, 35 e 43. 

Cultos 

Comemora-se hoje, 07, o Dia da Liberdade de Cultos. 

Materiais para 
n. 
/ ' / / /) JSl escritório, escolar, 

■ ^'(MlAÁJy bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

P'.L?müção em pupel repórter (n.od. 400) R$ 6,00 
.qrma) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14g0 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

r 
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, SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO UOA 

Clínica Lab. e Pet Shct^ 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o 204 

Pua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - lipperatriz - Maranhão ..Li 
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■ Eleições 

Tecão realiza pleito e tem nova diretoria 

Sócios e ex-diretores do clube estiveram reunidos para escolher a nova diretoria do Tocantins 

O destino do Tecão 
Maravilha está nas mãos da 
nova diretoria, eleita no 
último domingo na sede da 
LID — Liga Imperatrizense 
de Desportos. Moisés 
Negreiros, indicado pelo 
diretor de futebol profissional 
do Tocantins Esporte Clube, 
Justino Filho, disputou as 
eleições sem concorrente. 

A relação dos diretores 
eleitos ainda não foi 
repassada a imprensa. A sede 
da Liga foi bastante visitada 
pelos torcedores e sócios do 
clube, que estão apostando no 
trabalho de base que será 
montado pela diretoria eleita. 
Na tarde de ontem, Justino 
Filho informou à reportagem 
que não está preocupado com 
o Campeonato Estadual de 
1997. Mas os contatos com 
Jâmenes Calado e José 
Raimundo, este último 
presidente do Moto Clube, já 
estão sendo feitas no sentido 
do Tecão ser filiado da Liga 
Independente. José Raimundo 
e Jâmenes Calado estão 
movimentando todos os 
clubes profissionais da capital 
e do interior do Estado no 

vx 

•::k: 
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■ Peneira 

Justino Filho 

adiantou à 

reportagem que na 

próxima semana 

haverá uma peneira 

no Estádio Frei 

Epifânio EFAbadia 

Moisés !\cfiretrós comandará o Tecão no biênio 97/98 

sentido de fundar a Liga 
Independente do Maranhão, 

cuja fundação é baseada na 
Iam Zico. 

16 a 20 anos. A 

intenção do diretor 

é montar um time 

de base para as 

competições que 

serão disputadas 

em 1997. O Copão 

Maranhão do Sul e 

a Copa Regional 

serão prioridades 

para a nova 

diretoria. 

Liga Independente 

Sampaio Corrêa acredita na Liga 

Os grandes clubes da capital apoiam a iniciativa de criação da Liga 

O principal assunto na capital 
maranhense é a criação da Liga 
Independente do Maranhão. 
Jâmenes Calado e o presidente 
do Moto Clube, José Raimundo, 
estão trabalhando no sentido de 
garantir o aix)io dos chamados 
clubes grandes do Estado. O 
Moto Clube, através de José 
Raimundo, já garantiu seu apoio. 
Afinal, a bandeira da criação da 
Liga foi levantada pelo próprio 
presidente do clube, José 
Raimundo. O Sampaio Corrêa 
também já garantiu seu apoio. 
Dos chamados clubes grandes 
da capital do Estado, ainda falta 
o aval do MAC — Maranhão 
Atlético Clube. Conforme 
informações da crônica 
esportiva da capital, o MAC 
ainda não definiu sua nova 
diretoria e com isso o clube 
corre o risco de ficar fora da 
temporada de 1997. 

Depois de garantir o apoio 
dos clubes do interior, Jâmenes 
Calado e José Raimundo irão 
tentar junto aos presidentes de 
clubes do interior o apoio à 
criação da entidade. O presidente 
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Maranhão Atlético Clube definirá sua posição ainda esta semana 

do BEC — Bacabai Esporte anunciar oficialmente sua não frisou se pela FMF ou pela 
Clube (campeão estadual de diretoria nas próximas horas, Liga Independente. Após a 
1996) jáfoicontactado, mas ainda ainda não foi contactado. Damião formação da diretoria o 
não definiu sua posição. Benício garantiu que o time presidente do clube deverá 

Cavalo de Aço participa do Campeonato anunciar a formação da comissão 
O Cavalo de Aço, que deverá Maranhense de 1997. O diretor técnica. 

Plaza poderá permanecer na Ia Divisão 

Mesmo sem dirigentes, o Plaza poderá ser beneficiado pela LID 

O tricolor de Moisés 
Negreiros, rebaixado para a 
Segunda Divisão, poderá 
retornar à Divisão de Elite. O 
time, conforme informações 
obtidas na sede da Liga 

Imperatrizense de Despor tos, 
. poderá ser beneficiado caso o 
presidente da LID, Anlonio 
Alves dos Santos, resolva 
realizar o Campeonato 
Amador da Primeira Divisão 

com a participação de 16 
equipes. A notícia está 
criando uma grande polêmica 
entre os dirigentes de clubes 
amadores que estão na 
Segunda Divisão. 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

0 presidente da entidade 
deverá retornar no próximo 
dia dez de janeiro, onde irá 
anunciar o calendário da 
entidade pára a temporada de 
97. 

Eleições 
do Tecão 

O Tocantins Esporte 
Clube elegeu sua diretoria no 
último domingo. Conforme 
informações fornecidas pelo 
diretor de futebol profissional 
do clube, Justino Filho, o 
presidente do Tecão para o 
biênio 97/98 é o desportista 
Moisés Negreiros. A nova 
diretoria do clube foi eleita na 
sede da LID — Liga 
Imperatrizense de 
Desportos. Os sócios atuais 
do clube e um grande número 
de torcedores estiveram na 
sede daquela entidade para 
apoiar a iniciativa da nova 
diretoria. 

Não 
informaram 

A diretoria provisória do 
Tecão Maravilha, até o 
momento não informou à 
crônica esportiva qual é a 
nova diretoria do clube. De 
acordo com as informações 
levantadas, a chapa eleita foi 
feita ás pressas. Francismar 
Bahia, que estava cotado para 
assumir a Presidência do 
clube, desistiu, e conforme o 
próprio Francismar, ele não 
faz parte nem como membro 
do clube. O curioso é que 
Francismar era o vice- 
presidente da diretoria 
provisória e seu nome era o 
mais colado para dirigir o 
clube no biênio 97/98. 

Debaixo 
dos panos 

Pelo que se fala nos quatro 
cantos da cidade a Sociedade 
Atlética Imperatriz já tem 
nova diretoria. A reportagem 
até o momento não recebeu 
nenhum comunicado oficial 
de que o clube tem novos 
diretores. O que se sabe é 
que William Marinho será o 
diretor de esportes dó clube. 
O próprio William Marinho 
confirmou a notícia no 
programa Bola na Rede, 
levado ao ar pela Rádio 
Capital AM. 

Grande 
polêmica 

O presidente da LID — 
Liga Imperatrizense de 
Desportos, Anlonio Alves dos 
Santos deverá anunciar até o 
final deste mês o calendário 
para a temporada de 1997. A 
Liga, conforme informações 
do repórter do amador, 
Clovis Aguiar só reabrirá 
suas portas no próximo dia 10 
de janeiro. Antes do 
pronunciamento do 
presidente da LID, a crônica 

esportiva e os clubes já 
começam a discutir a fórmula 
de disputa do Campeonato 
Amador da Primeira Divisão 
e também do seletivo. A 
polêmica está em torno de 
quantos clubes irão 
participar do Campeonato de 
Elite. Dirigentes de clubes 
acreditam que o campeonato 
será disputado com 16 
equipes. Caso isso venha a se 
confirmar não haverá o 
Campeonato Amador da 
Segunda Divisão. 

Túlio 
Maravilha 

O atacante Túlio 
Maravilha se apresentou na 
manhã de ontem ao técnico 
Nelsinho, do timão. Túlio 
disse à imprensa que poderá 
faltar tudo, mas os gols que 
é o que ele mais sabe fazer, 
isso não faltará. 

Túlio Maravilha, bastante 
tranqüilo, disse que 
agüentava mais a 
desorganização dos 
dirigentes do Botafogo. O 
atraso do pagamento do 
maior artilheiro do Botafogo 
foi um dos principais motivos 
para que Túlio Maravilha 
deixasse o clube carioca. O 
cabeça de área Romeu, que 
disputou o último 
Campeonato Brasileiro pela 
equipe do Goiás e que foi 
vendido por 2 milhões e meio 
de dólares para o time 
corintiano, também se 
apresentou ao treinador do 
clube. 

Telè 
Santana 

Telê Santana, que 
substituiu o técnico 
Vanderley Luxemburgo no 
Palmeiras, está 
reformulando todo o elenco 
palmeirense. Telê garantiu 
ao torcedor palmeirense que 
irá montar um grande time e 
dar ao Palmeiras os títulos 
que eíe merece. A 
contratação do treinador foi 
uma surpresa ^ara os 
torcedores alvi-verdes. 

Mulher quer 
passe livre 

O atacante Muller poderá 
deixar o tricolor paulista nas 
próximas horas. O atacante 
entrou na Justiça para 
ganhar o direito de ter o 
passe livre e st1 transferir 
para o futebol italiano. 
Muller disse que não deseja 
mais vestir a camisa do São 
Paulo. A diretoria do clube 
tem quarenta e oito horas 
para recorrer. 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Contínenta/i f A marca t/a evo/uçâo. 

Lovaroupa 
CONTINENTAL 
Evolution 6 prog 

r$ 67S,oo 
à vista ou 12X 

R$ 

a nstaouTi^/í 

89,00 
Mod.205 

por mês SEM ENTRADA 
ou 4 theques de R$ 168,75 

sem juros 

S] Electrolux 

PROSDÓCIMO 

Aspirador de pó e agua ELETROLUX 
'Bocais Específicos p/ cada Tipo de Limpeza i 
'Capacidade p/10 Litros 
'Duplo Isolamento Anti-Choque 
'Excelente [/ Limpeza de Grandes Áreas 

I 

I79,oo 
à vistwu 12X 

R$ idm 8,75 Msd. AP 1000 
por mês SEM ENTRADA 

ou 4 theques de R$ 44,75 
sem jures 

llGROWl 

fU a 

Í2 n 

HGKOMl 

DEMONSTRADOR DE 
* Calorias 

* Velo cidade 

*Tempo 

^Distância 

Agenda CASIO OIGITAL 
32 KB 

«-0 CASIO 
'Alarme 
Transferência de dados p/ PC 

rs l38,oo 
à vista a ou 12X 

18: R$ M %0,3O por mês 

SEM ENTRADA 
ou 4 theques de R$ 34,50 

sem juros 

VASHICA 

'Foco Fixo 
'Flash embutido 
'Design Avançado 

Comera 
YA5HICA 

RS 39,00 

à vista ou 12XR%Rm ,OOpor mês 

ou 4 cheques de R$ 9,75 
sem furos 

caioi 

SEM ACRÉSCIMO 

BRASTEmR 
Forno microondas BRASTEMP 

Grill 42 Its 
'Timer 
'Código de Segurança 
'Prato Giratório 
'Reaquecimento 
Automático 
'Dourador 

*fS9S, OOà vista ou 

79 12XR$ M JT ,00 por mês 

ou 4 cheques de R$ 148,75 
sem jures 

Lavalouça BRASTEMP 
Compacta 

'Painel Eletrônico 
'Gabinete Inox 
*6 Programas 
'Porta Resistente 
'Sistema de Auto-Secagem 

rs485, oo 
à vista ou 

64. 00 por mês 

ou 4 cheques de R$ 121,25 
sem juros 

12XR$ 

PHILIPS Infraphll PHILIPS 
DE MESA 

RS 4s,oo 
à vista ou 

6 ,24 

por mes 
ou 4 cheques 
de R$ 11,75 

sem jures 

12XR$ 

Esteira p/ginástico CALO! 

RS 379jrOOà vista ou 12X 

R$ ^0 M ,00 por mês 

ou 4 cheques de R$ 69,75 
sem tures 

J a ; mmm 

Cohdor 

brasciti % 

ARTEX 

PENALTY 'ÍjC' 
- * / 

Chuteira 
PENALTY 

Society Cup 

RS 49* oo 

o 

V- s 
a vista 

ou 3 cheques 
de R$ 16,33 

sem jures 

mm 
: 

A 

Camisa 
Oficial da Seleção 
CBF UMBRO 

RS 53,OO 
à vista ou 
ou 3 cheques 
de R$ 17,33 
sem jures 

Bela futebol 
campo oficial 

ULTRA EUROPA 

RS 39,SO 
à vista ou 

ou 3 cheques 
de R$ 13,27 

sem jures Internet 
Ofertas válidas até 11/111/97 ou enquanto durar o estoque. Plano 12X (0+12). juros de S% a.m . Plano sem entrada 

http://w w w. intermar. com. br. lilian i 
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Comerciante é ameaçado de morte 

Vizinhos não se entendem e o caso foi parar na Delegacia do Primeiro Distrito  

O comerciante Josivaldo 
dos Santos Oliveira, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias, Vila Lobão, comunicou 
na Delegacia de Polícia que foi 
ameaçado de morte pelo 
-elemento conhecido pela 
alcunha de "Sujo". * 

Conforme depoimento de 
Josivaldo, o acusado, esposa e 
filha vêm lhe agredindo com 
palavras de baixo calão e até o 
ameaçando de morte. A vítima 
esteve na Delegacia do 
Primeiro Distrito, onde 
comunicou o fato ao titular 
daquela especializada, Dr. 
Israel Rocha. 

Josivaldo informou ainda, 
que o acusado reside às 
proximidades de sua 
residência e o mesmo temendo 
as ameaças de "Sujo", está 
sendo impedido de trafegar 
pela rua, sob pena de ser morto 
pelo acusado. 

O último desentendimento 
entre o acusado e o queixoso 
ocorreu na tarde do último 
domingo, quando o 
comerciante estava passando 
em frente a residência do 
acusado. Ao perceber que 

m 

i 
i 

1 

■í 

Jose Israel, do 1ç DP, ouvirá o acusado ainda esta semana 

Josivaldo estava trafegando 
pelas ruas da Vila Lobão (em 
frente sua residência), o 

acusado iniciou uma série de 
insultos com palavras de 
desagravo ao mesmo. 

■ Mais 

agressões 

Francisca Patrícia 
dos Santos, 

maranhense, casada, 

25 anos de idade, do 
lar, residente na Rua da 

Piçarra, n915, Lagoa 
Verde, também esteve 

na Depol para 
comunicar que foi 

agredida com palavras 
de baixo calão pelo 

elemento conhecido 
por Josias. Os motivos 
da agressão, de acordo' 

com a vitima, são 
desconhecidos. 

Francisca foi 
encaminhada a DEM 

— Delegacia 
Especializada da 

Mulher, onde o caso 
será levado ao 

conhecimento da 

delegada Cynara Eliza 
Gama. 

Cobrança de pensão alimentícia 

acaba na delegacia de polícia 

Mulher denuncia ex-companheiro por não continuar pagando pensão 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Furto 
de roupas 

Clemente Amorim 
Barbosa, goiano, 37, casado, 
residente na rua Luís 
Domingues, setor Beira Rio 
comunicou que elementos 
desconhecidos entraram no 
quintal de sua casa e levaram 
várias peças de roupas. 
Clemente informou que sua 
esposa tinha deixado as 
roupas no sol, uma vez que, 
devido ao mal tempo, as 
roupas estavam frias. O fato 
ocorreu por volta das 10:00 
horas da última sexta-feira. 

■ 

■ i m 

Radige Barbosa poderá retornar 

■ Últimas 

DEM 

Claudereis Azevedo 
Ferreira, solteira, do lar, 18 
anos de idade, maranhense, 
residente na Rua Quintino 
Bocaiúva, bairro Bonsucesso, 
esteve no plantão do Segundo 
Distrito para comunicar que 
foi agredida e ameaçada de 
morte pelo seu ex- 
companheiro, Manoel 
Regivaldo Gomes Pereira. A 
vítima informou à polícia, que 
o acusado está se negando a 
pagar a mensalidade da 
pensão alimentícia do filho, 
cujo foi fruto de um romance 
do casal. Por motivos de 

ciúmes entre ambas as partes, 
dlaudereis e Manoel se 
separaram e conforme a 
denúncia feita pela 
comunicante, o acusado está se 
negando a pagar a pensão. 

Na polícia a vítima informou 
que esteve na casa de Manoel 
na última semana e foi recebida 
com palavras de baixo calao. 
Claudereis disse aos agentes 
de plantão no Segundo DP, que 
Manoel lhe alertou para não 
retornar em sua casa e se isso 
acontecesse iria matá-la. O 
caso foi levado ao 
conhecimento das autoridades. 

Perda de 
documentos 

Adcnilma do Socorro 
Mendes, maranhense, 
solteira, residente na Rua 
Godofredo Viana, comunicou 
que perdeu vários 
documentos como Carteira 
de Identidade, Título 
Eleitoral e outros. De acordo 
com as informações 
:ornecidas pela comunicante, 
os documentos devem ter 
caído dentro de um ônibus 
(coletivo) da Viaçao 
Aparecida, que faz linha 
Imperatriz/Açailândia, fato 
este ocorrido no último dia 
primeiro de janeiro. 

domingo. 

Perda de 
documentos 

Maria de Jesus Sanches, 
maranhense, solteira, 30 
anos de idade, residente na 
Rua Manaus, comunicou que 
perdeu uma bolsa contendo 
sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, fato este 
ocorrido na manhã da última 
sexta-feira, quando a 
comunicante se deslocava do 
trabalho para sua residência. 
Segundo a denunciante, 
tinha levado a carteira para 
receber seu PIS em uma 
agência bancária. 

Furto de 
documentos 

Hermenegildo Souza 
Ambrósio, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Marechal Hermes, 
comunicou que na tarde da 
última sexta-feira, elementos 
desconhecidos entraram em 
seu veículo VW Gol, que 
estava estacionado em frente 
sua residência e levaram 
uma bolsa contendo todos os 
documentos do carro. 
Conforme a denúncia, o fato 
ocorreu por volta das 
13b00. 

Perda de 
documentos 

Germano Sabino de 
Oliveira, paraense, 25 anos 
de idade, residente na Rua A, 
casa 12, bairro Bonsucesso, 
comunicou na Depol que 
perdeu vários documentos 
pessoais, tais como: Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social, Carteira de 
Identidade, Carteira de 
Habilitação e outros. O fato 
ocorreu quando o queixoso 
trafegava pela Simplício 
Moreira, na tarde do último 

Furto de 
bicicleta 

Aparecida Vieira Simon, 
piauiense, casada, 
residente na Rua Bom 
Jardim, comunicou no 
plantão de polícia que um 
elemento desconhecido 
furtou a bicicleta Montam 
Bike do seu filho, que estava 
na área de sua residência, 
no momento em que a 
queixosa se encontrava no 
interior da casa. O falo 
ocorreu por volta das 19h00 
do último sábado. 

Vigilante teve casa arrombada 

Arrombadores levam TV, bicicleta e dinheiro em plena luz do dia 

Os arrombadores 
continuam infernizando a 
população imperatrizense. Os 
arrombamentos acontecem 

cofn freqüência na periferia e 
também no centro da grande 
Imperatriz. José Marinho da 
Silva, paraibano, casado, 56 
anos de idade, vigilante, 
residente na Coriolano 
Milhomem, Bacuri, esteve na 
DRF para comunicar que sua 
casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 

O vigilante disse à 

reportagem que os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos da 
residência e do interior da 
casa retiraram um aparelho 
de televisão a cores, da marca 
Philips, 20 polegadas, com 
controle remoto, uma 
bicicleta Monark Barra 
Circular, cor verde e a 
importância de R$ 80,00 
(oitenta reais). De acordo 
com as informações da 
vítima, o arrombamento 
ocorreu em plena luz do dia. 

O caso já foi levado ao 
conhecimento do chefe de 
capturas, Edilson Santos. 

Quem também teve sua 
casa arrombada foi Francisco 
Oliveira dos Santos, 
maranhense, casado, 
comerciante, 48 anos de 
idade, residente na Rua 
Fernão Dias, bairro 
Bandeirantes. O queixoso 
informou na Depol que sua 
residência foi arrombada por 
oito elementos. Conforme o 
comunicante, entre os oito 

arrombadores estava o 
elemento conhecido pela 
alcunha de "Sessenta". Do 
interior da casa os elementos 
levaram uma bicicleta 
Monark Barra Circular, um 
botijão de gás, um televisor 
a cores, além de roupas e 
objetos de pequenos valores. 
Francisco disse ainda que os 
elementos estavam todos 
armados e renderam sua 
esposa e sua irmã, que 
estavam na residência no 
momento do arrombamento. 
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Edição Especial de Ano Novo 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

Í 
Carteia 

RS 4,00 

ls Batida: 01 Mobilete - 2a Batida; 1 Moto C-100 

Dream - 39 Batida: 1 Moto 125C e mais 05 Ws a 

cores e 05 aeladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

1g Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-100 Dream - 39 Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 


