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Sr Editor, 
Estou escrevendo para 

este jornal para alertar as 
autoridades a respeito de 
um problema grave, que a 
falta de iluminação pública 
no bairro em que eu 
resido. - 

Aqui na Vila Cafeteira e 
Vila Ipiranga, infelizmente 
a grande maioria das 
residências são iluminadas 
através de gambiarras e as 
ruas ficam totalmente as 
escuras, facilitando a ação 
de marginais, que agem 
sem o menor risco de 
serem pegos em flagrante, 
já que não existe nenhuma 
delegacia de polícia ou 
posto policial aqui neste 
bairro, e ele está 
localizado muito distante 
do centro da cidade. O 
mesmo problema se 
repete também na Vila 
João Castelo, localizado 
aqui próximo e também na 
Vila Ildon Marques, 
fundada recentemente 
depois de uma invasão. 
Pedimos que sejam 
tomadas providências, 
pois os policiais que são 
designados para dar 
garantia a população, não 
podem fazer praticamente 
nada, visto que não têm 
uma viatura para perseguir 
os marginais, as 
perseguições são feitas a 
pé ou de bicicleta, o que é 
uma vergonha. 

Marcos Antônio 
Vila Cafeteira 

' Sr Editor: 
Quero pedir que o chefe 

da Secretaria de Obras 
venha dar uma olhadinha 
na Rua Maranhão, no 
trecho localizado antes da 
Avenida Bernardo Sayão 
para o centro da cidade, 
principalmente nos 
cruzamentos com as ruas 
Santa Tereza e Treze de 
Maio, onde existem 
enormes poços de lama, 
que dificiiltam a passagem 
de veículos de qualquer 
porte. Nós moradores do 
local convivemos com o 
risco de contrairmos 
várias doenças, devido a 
água que fica empoçada 
ininterruptamente, seja 
inverno ou verão. 

Márcio Ferreira 
Bairro Juçara 

Sr. Editor: 
Escrevo para este 

matutino para parabenizar 
o redator Raimundo 
Primeiro, que vem fazendo 
um brilhante trabalho 
como um dos redatores 
chefes deste jornal. 
Aproveito a oportunidade 
para dizer que a Revista do 
Primeiro está fazendo 
muito sucesso, 
especialmente junto às 
mulheres, que recebem 
dicas de beleza e de 
tratamentos estéticos. 
Além é claro, das 
informações que são muito 
úteis aos homens de 
negócios e que precisam 
acompanhar o sobe e 
desce da economia, que 
mesmo com a estabilidade 
da moeda, ainda sofre 
muitas variações. 

Wagner Almeida 
Bairro União 

O papel do jornal na sociedade 

(Primeira Parte) 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Quando acordaram 
naquela manhã de 30 de 
junho de 1945, os moradores 
de Nova York se depararam 
com uma inesperada 
notícia: Não havia notícias. 

Como assim? Afinal, 
aquele parecia ser um ano 
histórico: bomba atômica 
sobre Hiroshima e Nagasaki; 
na Iugoslávia, vencidos os 
alemães, os vencedores 
matam-se entre si e Tito 
implanta o comunismo; em 
Berlim, o suicídio de Hitler; 
nazistas são julgados pelo 
Tribunal de Nuremberg; 
criação da ONU e do FMI... 
(Enquanto isso, no Brasil, 
afora a deposição de Getúlio 
Vargas, vai-se mesmo de 
letra e música: Drummond 
publica Rosa do Povo e Villa- 
Lobos termina suas 
Bachianas Brasileiras). 

E agora? Bom, pelo menos 
para os moradores que 
fossem leitores dos oito 
principais jornais diários da 
cidade nova-iorquina, a 
solução seria a busca de 
fontes alternativas de 
informações. Porque durante 
aquele dia e por*pelo menos 
as duas semanas seguintes 
seus jornais locais preferidos 
não chegariam à sua casa 
nem ao local de trabalho nem 
estariam disponíveis nas 
bancas: os entregadores 
declararam sua própria 
guerra e entraram em greve. 

Foi aí que Bernard 
Berelson teve um estalo e, 
com outros pesquisadores, 
durante aquela estiagem de 
notícias, resolveu perguntar 
aos habitantes de Nova York 
ledores de jornais como é 
ficar sem eles, que falta os 
jornais lhes faziam. 

Para qualquer lado que se 
vire, o jornal encontra quem 
o critique. Como o mais 
clássico — e o mais 
charmoso — representante 
dos meios de comunicação 
de massa, o jornal paga até 
hoje o preço que 
pioneirismos cobram — o 
qual nem os discursos de 
pretensa independência e 
tampouco a prática de 
denúncias contra "os 
poderosos" conseguem 
quitar. Isto porque, ao longo 
da História, jornais vieram-se 
impregnando de um vício de 
origem: relações de 
maldisfarçada dependência 

com pessoas ou instituições 
que detêm poder, seja este 
econômico, político ou 
sociocultural. Ou todos eles. 
Foi assim na antiga Roma, 
com a cinco vezes centenária 
Acta Diurna, que nasceu 
ligada ao imperador Júlio 
César. Foi assim no Brasil, 
com a Gazeta do Rio de 
Janeiro, o primeiro jornal 
feito no País, criado em 1808, 
por obra e graça de Dom 
João 6o, e convenientemente 
substituído, catorze anos 
depois, por um Diário do 
Governo. 

Hoje, os jornais 
brasileiros autoproclamados 
independentes parecem ser, 
para muitos, rebeldes sem 
causa. Têm uma 
responsabilidade, os jornais? 
E, se têm, qual é? Quem 
definiu essa 
responsabilidade? Está 
afinada com o que pensa,, 
quer e age a sociedade? E 
uma responsabilidade ativa, 
que provoca, ou passiva, que 
reflete? Está a serviço das 
causas de um Governo, como 
na ex-União Soviética, ou de 
um mercado, como nos 
Estados Unidos? 

Muitas das vezes, 
acreditando-se uma 
instituição com fim 
determinado e causas 
nobres, o jornal, no dia-a-dia, 
está funcionando como 
instituição intermediária, de 
cujos recursos e 
possibilidades se utilizam 
outras instituições para 
comunicar, e exercer, seu 
poder na sociedade. A 
constatação não seria 
nenhuma novidade. Durante 
séculos assim o fez a Coroa 
inglesa, para promover os 
interesses do Estado — o 
direito divino do rei. 
Também, a Igreja, para 
manter sua supremacia — o 
direito do rei divino. 

De todos os veículos de 
comunicação, o jornal 
impresso é o que exerce 
maior fascínio e, para alguns, 
maiores preocupações, 
embora não tenha a 
velocidade, instantaneidade e 
penetrabilidade dos meios 
eletrônicos — entre eles, a 
televisão, o rádio, a rede 
mundial de computadores 
(Internet). 

O Estado e o poder 
econômico normalmente 
desenvolvem um humor 
ciclotímico em relação à 
função informativa dos meios 

de comunicação de massa, 
especialmente dos jornais. 
Dão a impressão de que, no 
fundo, querem todos os 
jornais ao seu lado o tempo 
todo. Mesmo quando 
discursam acerca da 
necessidade da crítica e d - 
denúncia responsáveis, 
parecem fazê-lo a 
contragosto. Não raro a 
História tem registrado a 
cambialidade de visão e de 
procedimento de grupos que 
lutavam contra o Poder, e 
tinham no jornal um grande 
aliado, os quais, uma vez 
tornando-se o Poder, viam no 
mesmo jornal o maior 
inimigo. Os monarcas e os 
puritanos ingleses, os 
federalistas na Revolução 
Americana e os comunistas 
em diversos países 
praticaram, alternadamente, 
o que antes criticavam: o 
controle rígido dos jornais e, 
pior, sua transformação em 
instrumentos auxiliares de 
implementação da nova 
ordem política que 
pregavam. 

Atualmente, isso parece 
ser "estimulado" (incredihile 
dictu) por uma ainda não 
devidamente consensada, 
fixada, responsabilidade que 
o jornal teria ante a 
sociedade. Ou, em palavras 
bem próprias, o papel do 
jornal. 

Entretanto, seria 
recomendável que, antes de 
definir o que ele é (i. e., seu 
papel), o jornal se 
perguntasse para quem ele 
quer ser. Por exemplo: É 
verdadeiro que o jornal serve 
mesmo à sociedade ou 
somente aos que o lêem — 
e, naturalmente, por osmose, 
aos que, de alguma forma, 
são sensibilizados pelos 
conteúdos que o jornal 
disponibiliza? 

A resposta não parece 
fácil. Uma abordagem 
pragmático-estatística (seja 
lá o que isso queira dizer!) 
poderia afirmar que o jornal 
exerce seu papel (aqui ainda 
não definido) somente junto 
aos seus leitores. 
Argumentaria que o jornal 
não serve à totalidade da 
sociedade onde está 
presente, pois esta inclui os 
que não sabem ler, os que 
sabem e não se dão a esse 
"luxo" ou, ainda, por razões 
econômicas ou geográficas, 
não têm acesso às fontes de 
leitura, entre elas o jornal. 
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Agostinho Noleto afirma que é por meio de eventos 
assim que se alcançam resultados positivos 

Iniciou dia 13, se 
prolongando até o dia 22 
deste mês, a Semana 
Pedagógica promovida pela 
Secretaria Municipal de 
educação para 
aproximadamente 1500 
professores do primeiro grau. 

Nesta primeira etapa, que 
abrange quatro pólos, mas 
escolas Tocantins, Santa 
Laura, Mariana Luz e CIEI III, 
cerca de 500 professores 
recebem até o dia 18, os 
fundamentos práticos e 
teóricos da linha 
sócioconstrutiva, a nova 
pedagogia do setor 
educacional municipal. 

Esta nova linha jiedagógica 
se constitui pela interação do 
indivíduo com o meio físico e 
social. O Construtivismo vai 
permitir ao aluno interpretar 
o mundo em que vive, 
contribuindo para a formação 
de uma mentalidade aberta, 
senso crítico, atitude 
inquisitiva e espírito de 
participação comunitária. 

Durante toda a Semana 

Pedagógica, os professores 
vão compreender de que 
forma, nas várias etapas de 
desenvolvimento, o 
conhecimento é processado e 
incorporado pelo indivíduo, 
que eles vão deixar de ser 
apenas transmissores/ 
expositores do conhecimento 
e passam a ser agentes 
mediadores, estimuladores e 
mais ainda; cúmplices no 
processo de construção do 
conhecimento do aluno. 

A segunda etapa, que 
compreende mais três pólos 
acontece de 19 à 22 deste 
mês nas escolas CIEI II, 
Sarah Lamarck e São Jorge 
I. 

Os professores da zona 
rural vão conhecer a nova 
linha pedagógica entre os 
dias 03 e 07 de março nos 
seguintes locais: 

Escola Moreira Neto - 
professores da Lagoa Verde 

UFMA - professores do 
Camaçari 

Escola D. Pedro I - 
professores da Coquclândia. 
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Prefeito promove demissão em massa e 

servidores de forma irregular 

Os Krikati 

venceram 

Fazendeiros foram 

desprestigiados pelo governo 

Os índios Krikati venceram. 
Que vergonha o que está 
acontecendo no Estado. 
Apesar disso, contudo, a 
governadora Roseana Sarney 
não demonstra nenhum 
interesse em trabalhar no 
sentido de resolver os 
prementes problemas 
reclamados pela comunidade 
maranhense. 

No caso Krikati versus 
fazendeiros, estes últimos 
perderam e feio. Os silvícolas 
conseguiram o poder de cento 
e quarenta e seis mil hectares 
de terras, compreendidas entre 

♦três cidades. São elas: Montes 
Atos, Amarante e Sítio Novo. 
Como fica a questão agora, 
quando muitos pais de famílias 
tiveram que suar para dotar 
suas propriedades de toda a 
infraestrutura necessária e 
torná-las mais lucrativas. 
Investiram verdadeiras 
fortunas nas terras que agora 
serão doadas, pelo governo, 
aos índios Krikati, que sempre 
criaram confusão durante todo 
o transcorrer do episódio. 
Eram os donos da razão. E 
disso ninguém podia discordar 

M Nova filosofia 

nem um momento sequer. 
A questão em Montes Altos 

chegou a atingir momentos de 
gravidade, mas a sobriedade de 
suas habitantes sempre 
prevaleceu, evitando-se aí 
confrontos com os indígenas. 
Os fazendeiros percorreram 
todos os caminhos existentes 
em busca da conquista efetiva 
de suas propriedades, indo até 
as instâncias superiores. 
Fizeram verdadeiro corre- 
corre até Brasília, onde 
sentaram e conversaram com 
os presidentes do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) e 
Fundação Nacional do índio 
(Funai). 

E inadmissível 
compreender o ato do governo 
em doar tanta terra para 
poucos índios. E, agora, eis a 
questão: como ficam os 
fazendeiros e suas famílias? 
Será que serão obrigados a 
morar debaixo dos viadutos ou 
nos bairros periféricos, 
inchando as cidades e 
aumentando os problemas já 
nelas existentes atualmente? 
Em suma, é o fim da picada. 

Parlamento 

Municipal tem 

que tirar o 

passado a limpo 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz tem de esquecer as 
adversidades e lembrar que 
tem como obrigação primeira 
trabalhar no sentido de 
defender os interesses da 
comunidade e na 
incrementação do processo dè* 
desenvolvimento cia cidade do 
Estado. Chega de tanto disse 
me disse, de tantas conversas 
ao pé da orelha. 

E importante destacar, a 
propósito, que o tempo é outro. 
O Município vive novos 
tempos sob os auspícios do 
governo recém-instalado. O 
vereador foi eleito por meio do 
voto e isso quer dizer que 
recebeu a confiança da 
população para a qual tem de 
atuar durante os próximos 
quatro anos. 

Tirar a camuflagem de 
adversário deve ser outra 
função do parlamentar mirim. 
Chega de auto afirmar-se 
adversário do Poder Executivo. 
Isso é conversa para boi dormir. 
Ou sçja, o município não pode 
andar corretamente sem a 
união existente entre os dois 
poderes; Executivo e 
Legislativo. 

Existente vereador que se 
diz adversário do prefeito só 
para ganhar propina, receber 
algum benefício. Não estamos 
mais vivendo na época em que 
Davi Alves Silva estava 
administrando a cidade. 
Portanto, o Parlamento 
Municipal tem que tirar o 
passado a limpo. Caso isso não 
aconteça á comunidade sairá 
perdendo. 

Ato revolta categoria que não 
descarta a possibilidade de 
entrar na justiça contra o prefeito 
João Alberto 

Ò prefeito de Carolina, João 
Alberto Martins Silva, acaba de 
demitir todos os servidores 
públicos, numa verdadeira 
afronta ao que determina a 
Constituição Federal. Ou seja, 
quem tiver mais de quinze anos 
de serviços prestados ao 
município não pode ser demitido 
sem justa causa. 

O que revoltou ainda mais a 
categoria é que o administrador, 
além de demitir o pessoal que 
estava trabalhando 
normalmente, fez a contratação 
de novos funcionários sem dar 
nenhuma explicação sequer. 

No Decreto de n0 003/97, de 
27 de janeiro, são declarados 
nulos de pleno direito todos os 

atos de nomeação, contratação 
ou qualquer outra forma de 
provimento, praticados a partir 
de 6 de outubro de 1983 que não 
tenham sido precedidos de 
Concurso Público, nos termos do 
Artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal. 

Noutro trecho, afirma que 
ficam isentos dos efeitos da 
nulidade e nomeações que no dia 
5 de outubro de 1988, já estavam 
com cinco anos (Artigo 19, do 
ato das disposições 
Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal). 

Segundo o documento, "a 
investidura em cargou em 
emprego público depende da 
aprovação prévia em Concurso 
Público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvadas as 
nomeações para o cargo em 
comissão declaradas em lei de 
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livre nomeação e exoneração". 
Já no Projeto de Lei n0 001/ 

97, também de 27 de janeiro, fica 
estabalecido que o Poder 
Executivo municipal fica 
autorizado a realizar 
contratações em regime 
especial por tempo determinado 
para suprir as necessidades de 
funcionamento das secretarias e 
departamentos do município até 
a realização de Concurso 
Público, mediante contrato 
firmado entre as partes. 

As contratações serão em 
número suficiente para suprir as 
necessidades de cada secretaria 
ou departamento. As referidas 
contratações se encerrarão 
automaticamente assim que for 
realizado o concurso e investido 
em suas funções os aprovados. 

O prefeito João Alberto 
ressalta que a difícil situação 

financeira que atravessa o 
município "exige a imediata 
adoção de medidas que resultem 
no ajustamento da dèspesa 
publiéa ao nível de sua receita 
orçamentária". 

Os servidores demitidos 
afirmam que não é justo o que o 
prefeito de Carolina fez, pois 
existem pessoas que já estão 
trabalhando para o município há 
vinte anos e pedem 
providências. Por outro lado, 
levantam a possibilidade de 
colocar o caso em poder da 
justiça para que ela resolva o 
caso. . 

Revoltados, protestam contra 
o ato do prefeito João Alberto, 
que, segundo eles, foi arbitrário. 
"Se ele quer regularizar a 
situação, agiu foi completamente 
errado", acrescentam. (Confira 
cópias dos documentos) 
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Higiene é posta em prática 

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

Denominado Bar legal, a 
operação se encontra em fase 
preliminar de estudo e será 
desenvolvido em parceria com 
o Mistério Público, as Polícias 
Civil e Militar e a Secretaria da 
Fazenda. 

O bar onde for detectada 
alguma irregularidade vai ter um 
prazo de trinta dias para se 
adequar à legislação vigente. 

O Código de Postura 
prescreve requisitos de higiene, 
como água potável, cozinhas 

Operação visa ao cumprimento de normas de higiene e segurança 

azulejadas, extintores de 
incêndio e instalações sanitárias 
com dependências 
diferenciadas para homens e 
mulheres. 

O secretário da 
Infraestrutura, Jairo de Oliveira, 
lembra que o descumprimento 
do Código pode implicar multas 
e a reincidência pode levar à 
cassação da licença de 
túncionamento. 

Uma vez desencadeada a 
operação, o trabalho será 
desenvolvido junto a todos os 
bares e lanches da cidade, 
independentemente de sua 
estrutura física. 

Código de Postura 
O Código de Postura do 

Município de Imperatriz contém 

"as regras de polícia 
administrativa a cargo do 
Município no que diz respeito à 
ordem pública, higiene e 
funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e 
industriais, estatuindo as 
relações entre o Poder Público 
local e os seus municípes". 

O capítulo IV, que trata da 
higiene da alimentação, 
preceitua, em seu artigo 44, que 
"a Prefeitura exercerá severa 
fiscalização sobre a produção, o 
comércio e o consumo de 
gêneros alimentícios em geral". 
De acordo com o artigo 45, "não 
será permitida a produção, 
exposição ou venda de 
alimentícios deteriorados, 
falsificados, adulterados ou 

nocivos à saúde, os quais serão 
apreendidos pelo funcionário 
encarregado da fiscalização e 
removido para o local destinado 
à inutilização". 

Quanto à higiene dos 
estabelecimentos, o artigo 55 do 
Capítulo V estabelece que todos 
os hotéis, restaurantes, bares, 
cafés, botequins e 
estabelecimentos congêneres 
deverão dispor de água corrente 
para a lavagem de louça e 
talheres, "não sendo permitida 
sob qualquer hipótese a 
lavagem em baldes, tonéis ou 
vasilhames". O mesmo artigo 
determina ainda que "a 
higienização da louça e talheres 
deverá ser feita com água 
fervente". 

Mutirão reforma escola no Bacuri 

Prefeito Ildon Marques participa da iniciativa 

"É dessa forma que nós, 
juntos, vamos recuperar a 
cidade de Imperatriz" - assim 
o prefeito Ildon Marques 
definiu o melhor caminho a 
seguir no governo do 
município, ao se referir à 
participação comunitária na 
abertura de um mutirão de 
reforma da Escola São 
Sebastião, no Bacuri, terça-feira 
passada (18). 

O prefeito frisa, a propósito, 
que a parceria entre a 
Prefeitura e a comunidade é 
fundamental no processo de 
humanização da administração 
pública. "As pessoas passam a 
sentir que o poder público as 
respeita, e, em contrapartida, 
também passam as respeitar o 
que é público", comentou. "Por 
isso, são muito importantes a 
participação e o envolvimento 
da comunidade", acrescentou. 

Na semana passada, em 
atenção a um abaixo-assinado 
dos moradores, Ildon Marques 
visitou o local,- constatou a 
carência educacional do bairro 
e determinou a municipalização 
da Escola São Sebastião, que 
era conveniada com o 

município. E como a estrutura 
física não apresentava 
condições adequadas, propôs a 
parceria à comunidade do local. 

Enquanto estudantes, pais 
de alunos e outros moradores 
se encarregam de pequenas 
mas importantes tarefas, a 
Prefeitura financia o material e 
designa os funcionários 
necessários, como 
engenheiros e pedreiros 
lotados na Secretaria da 
Infraestrutura. 

Com a participação de 
todos, o prefeito espera haver 
maior empenho na defesa do 
patrimônio público. Ele espera 
também que iniciativas iguais a 
essa levem ao fim o antigo, 
equivocado e incoerente conceito 
de que "o que é público não tem 
dono e, se não tem dono, pode-se 
quebrar". 

"O conceito moderno afirma 
que o que é público é do povo e 
não pode ser quebrado, porque 
assim prejudica a própria cidade", 
explicou Ddon Marques. "No caso, 
a escola é de cada estudante, de 
cada mãe, de cadazeladora, enfim, 
é do bairro, e não uma coisa à 
parti4, do prefeito", concluiu. 
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Prefeito Ildon Marques ajudando no trabalho de 
recuperação da escola 

Inscrições estão abertas 

O Centro de Capacitação 
Profissional (Cecap) abriu 
ontem as incrições para os 
dezesseis cursos que vai 
ministrar (veja o quadro abaixo). 
As aulas iniciara até o dia 10 de 
março, nos turnos matutino, 
vespertino e/ou noturno, com 
exceção dos cursos de 
Informática, Cabelereiro e 
Serigrafia. O endereço do Cecap 
é: Rua Godofredo Viana, 565, 
Centro. Os cursos se destinam 
a jovens, adolecentes e 
senhoras, carente ou não. Cada 
turma se comporá de quinze 
alunos em média. 

Cursos Matutino 

Corte e Costura X 
Pintura em Tecido X 
Bonecas e Bichos de Lã 
Boneca de Tecido 
Caisinhas para Presentes X 
Bordado à Mão X 
Crochê X 
Manicura 
Cartão Vegetal X 
Arranjos de Flores 
Organização de Festas 
Datilografia X 
Arte Culinária 

Vespertino 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

Noturno 

X 
X 
X 

X 

X 

■ Assistência Comunitária 

Secretaria de Saúde 

reativa programa de 

distribuição de óculos 

Cadastramento continua 

sendo feito na Semus 

A Secretaria de Saúde do 
Município, objetivando atender 
pessoas de baixo poder 
aquisitivo com deficiência 
visual, reativou q programa de 
Distribuição de Óculos. 

O cadastramento para a 
primeira etapa já foi realizado 
pelo setor específico na sede 
da Semus. E nesta quinta-feira, 
20, às 16h()0, serão entregues 
(cem) óculos, às pessoas 
previamente cadastradas. 

O secretário Carlos Gomes 
Amorim, ressalta que está 
sendo feito uma triagem para 
beneficiar os mais 
necessitados, porque sua pasta 
não dispõe de recursos para 
atender todas as solicitações da 
comunidade. Óculos de grau 
devem ser usados seguindo-se 
orientação do médico- 
oftalmologista após consulta 
com exame completo. 
Atualmente, a Secretaria de 
Saúde não está fornecendo 
requisições para consultas de 
"vista", por isso os 

contemplados com óculos 
estão trazendo as receitas. 

No próximo mês, será 
realizado cadastramento para a 
segunda etapa do programa de 
Distribuição de Óculos, a partir 
do dia 15. A coordenação do 
Programa esclarece que não é 
necessário as pessoas se 
apressarem em procurar a sede 
da Secretaria, para inscrição, 
porque é um benefício 
permanente e terá 
prosseguimento normal, de 
acordo com o cronograma 
elaborado. Esse 
esclarecimento é para evitar e 

tumultos, porque serão 
atendidos aqueles selecionados 
de acordo com os requisitos 
exigidos. O Programa prioriza 
os mais carentes. As pessoas 
cadastradas para essa primeira 
etapa devem comparecer nesta 
quinta-feira, às léhOO, sede da 
Secretaria de Saúde do 
Município, para recebimento 
das autorizações para aquisição 

f dos óculos. 
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Carlos Amorim secretário de Saúde do Município 
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Os meinores 

comerciantes da região 

estão conosco. Confira! 
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Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no m social 

1 

•SS 

•iííííí 

1 

Sotedl 

Linda Veloso comeh 

sociedade 

imperatrizense 
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Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes mm. 

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

DuValle "quem muito fala, 
acaba dando bom dia a 
CAVALO". 

Demerval Moreno 

Sangue novo 
A programação jornalística 

da Tv Capital está passando 
por uma reformulação quase 
silenciosã. Ou seja, sem 
aquele típico barulho que 
antecede as estréias. Alguns 
nomes estão sendo pensados 
e consultados 
cuidadosamente. Caso 
venham compor o "cast", 
injetarão, sem dúvida, sangue 
novo em nossas veias. 
ROBERTO GUERRERO 
poderá apontar por aqui, para 
integrar a equipe do CIDADE 

ALERTA. Que seja bem vindo 
e mostre todo o seu talento. 

Nem todo 
Justino é justo 

JUSTINO FILHO (o 
matraca) questionava, em 
frente à Câmara Municipal, 
sobre a imparcialidade do 
SISTEMA TUCANUS no que 
se refere a área esportiva. 
Segundo ele, não haveria por 
aqui nenhuma intenção de se 
mencionar, sequer, o nome do 
TECÃO MARAVILHA. Ledo 
engano. Mas é como diz o 

Top Vídeo 
Estréia no próximo dia 1 

de março na Tv Capital o 
programa que abriu as portas 
para talentos como 
BADINHO e SHEICK (seu 
criacipr). Produzido pela 
dupla nos tempos da Tv 
Alvorada, o programa exibia 
vídeos, agendas, dicas de 
cinema, eventos e as 
mirabolantes sátiras boladas 
pelos IRMÃOS METRALHA. 
Com o tempo o programa 
perdeu um pouco o pique e, 
agora, volta com a corda toda. 
Segundo seu produtor, 
algumas boas novidades 
serão inseridas. Vamos 
aguardar. 

Bregafolia 
Dia 12 de abril o BIC vai 

estremecer com o melhor do 
BREGA PARAENSE. Nomes 
como: CÍCERO ROSSI, WALDO 
CEZAR, JÚLIO NASCIMENTO 
E DIOGO, já estão sendo 
contaclados para a realização do 
maior evento do gênero na 
região. Pegue aquela roupa das 
antigas e se vista tipicamente 
para a festa. Os organizadores 
vão entregar uma rosa 
vermelha, na entrada pra você 
se sentir em casa. 

aí... A MIRA não pode é ir 
contra a MARE! 

Marconi Fm/Açailandia 
Amigo é coisa pra se 

guardar do lado esquerdo do 
peito. Abraço para o FRAN 
LISBOA tocando todas nas 
ondas da MARCÒNI. Por falar 
em Açailândia, os ventos 
sopraram que OSVALDO 
FILHO pretende arrendar aTV 
DIFUSORA. Coragem o 
homem tem! 

Sertaneja); JOÃO VICTOR 
(Tv Mirante); MARCOS 
ANDRÉ (Terra Fm) e o nosso 
informante (?), tomando 
umas DRAFT BEER, lá no 
BIC ao cair da tarde, o debate 
era o seguinte: as Fm's 
precisam mudar 
urgentemente. Tá tudo igual. 
Até as vinhetas... A conclusão 
foi a seguinte: a rádio que está 
em primeiro lugar tem que 
sair na frente com essas 
mudanças. Tô de butuca na 
100,3... 

Mirante na onda... 
Pois não é? Pelo menos foi o 

que me disseram. Segundo a 
fonte (fidedigna, como se diz), a 
MIRANTE FM agora esta 
embarcando na onda do 
BREGA. Parece que eles estão 
trazendo SILVIO MAX. É por 

A diferença não 
está no ar 

De vez em quando é bom a 
gente se encontrar. Dias 
desses à mesma mesa CLÉLIO 
SILVEIRA (Rádio na Tv); 
DONI MADRUGA (Terra 
Fm); CAIRO TERRA (ex-105); 
BADINHO (Alvorada 

Falando Sério 
Nem tudo que reluz é 

ouro... CAVALO não desce 
escada... Quem disse que 
vinha ainda não chegou... 
Panelada Diet não existe... e 
chova ou faça sol amanhã nós 
vorta! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROE9 ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos Leão Libra Sagitário ✓vw 
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Aquário 

Você está precebendo que muila 
coisa vai mudar em sua vida. Só que 
ainda não chegou a hora de entrar em 
ação. Saiba esperar. As vezes, parece 
que tudo o que dizemos é mal 
interpretado. Número de Sorte: 22 

Em pleno final de semana, você 
pode ainda estar absorvida pelo 
trabalho. Mas conte com a ajuda dos 
astros para resolver tudo. 

Número de Sorte: 14. 

Estar com amigos e reforçar os 
laços entre vocês agora é uma 
necessidade.Esqueça os defeitos e 
ligue-se apenas às virtudes. 
Sinceridade é bom, mas tem sua hora. 

Número de Sorte: 51. 

Apesar das boas vibrações que os 
astros lhe enviam, não é a hora ainda de 
realizar as mudanças que você deseja. 
Espero o momento certo. 

Número de Sorte: 04. 

Você se sente agora um pouco mais 
reservada e vive suas emoções 
internamente. E um momento ideal 
para recarregar as baterias. 

Número de Sorte; 12. 

Momento ideal para você 
repensar seu relacionamento com 
chefes ou autoridades. Seja prudente 
e encare os fatos de modo realista. 
Fique de antena ligada. 

Número de Sorte: 05. 
rnmmmmmmmmmmm 

Touro Câncer Virgem 

Você tem vontade de levar seus 
projetos adiante, mesmo que esteja 
um pouco insegura. E hora de refletir 
para tomar a decisão certa. Um 
programa caseiro, de preferência 
sozinha ou com a pessoa amada, será 
o mais adequado. Número de Sorte: 02. 

Hoje será melhor você ficar atenta 
para não se exaltar demais nas 
conversas com amigos. Não estique o 
papo além da conta. Procure controlar 
essa tendência de falar muito. 

Número de Sorte: 09. 

líl 

Escorpião Capricórnio 
G 

Peixes 

O contato com os amigos está 
favorecido. Cuide-se apenas para não 
se empolgar demais. Ou você vai 
acabar falando o que não deve... O 
negócio é se divertir ao máximo e 
esquecer os problemas. 

Número de Sorte: 17. 

Procure conter uma certa tendência 
ao nervosismo, pois em breve tudo o que 
deseja começara a se concretizar. O 
compasso é de espera. Estar com os 
amigos pode ser gralificante. E só você 
tratar a todos com o carinho que eles 
merecem! Número de Sorte: 23. 

Tire este dia para relaxar e ficar 
com as pessoas que você mais gosta. 
Deixe os assuntos sérios para um 
momento mais oportuno. Se puder 
dormir cedo, melhor. Agora não é hora 
de se envolver em confusões 
familiares. Número de Sorte: 18. 

Aproveite o final de semana para 
rever todos os acontecimentos 
recentçs em sua vida. Procure 
encarar tudo de forma bastante 
realistáiNo amor, os momentos 
tendem a ser muito poéticos! 

Número de Sorte: 10. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF ■ IMPERATRIZ 
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Canal 
4 

TV 

CRC 
Caqal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A Programar) 
17:00 Supermarkel (com Ricardo 
Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia Popj ov;- 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
20:30 Horário Político 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Paulista de 
Você. está precebendo que muita 

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

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

05:58 Palavra Viva 06:10 Programa Ecumênico 06:00 Telemanhã 05:00 Padrão Técnico 
06:00 Alvorada Sertaneja 06:15 Telecurso Profissionalizante 06:30 Igreja da Graça no Lar 05:30 Alfa e Ômega 
07:00 Bandeira 2 06:30 Telecurso 2000 - 2B Grau 07:30 Escola Bíblica na TV 05:55 Minuto de Deus 
08:00 Bom Dia & Cia (com 06:45 Telecurso 2000 1» Grau 08:00 Home Shopping 06:00 Igreja da Graça 
Eliena) 07:00 Bom Dia Imperatriz 08:15 Sailor Moon 08:00 Cartoon Mania 
10:00 Muppet Babies 07:30 Bom Dia Brasil 08:45 Samurai Warriors 10:00 Swat Cats 
10:30 O Fantástico Mundo de 08:30 TV Colosso 09:30 Grupo Imagem 10:30 As Novas Aventura do 
Boby 11:00 Angel Mix 10:30 Shurato Agente 86 - As Novas Aventuras 
11:30 A Pequena Sereia 12:00 Mirante Meio Dia 10:55 Feras do Carnaval do Agente 86 
12:00 Moreira Serra Especial 12:30 Globo Esporte 11:00 Manchete Esportiva 11:00 Série Anjos da Lei - 
12:30 Aqui Agora Maranhão 12:50 Jornal do Maranhão 1» Edição 11:30 Edição da Tarde Acossado - parte 1 
13:30 Aqui Agora 13:20 Jornal Hoje 12:15 TV Alternativa 11:50 Mesa Redonda 
14:30 Cinema em Casa 13:40 Vídeo Show 13:45 Gente Importante 12:20 Ponto de Encontro 
16:30 Chapollin 14:15 Vale a Pena Ver de Novo - 14:45 Papa Tudo 13:00 Cadeia 
17:00 Chaves Mulheres de Areia 15:00 Corrida Maluca 13:45 Interpro (Telemarketing) 
17:30 Passa ou Repassa 15:40 Sessão da Tarde 15:15 Super Human Samurai 14:00 Mulheres 
18:00 Colégio Brasil 17:30 Malhação 15:45 Grupo Imagem 17:00 Eli Corrêa 
18:50 TJ Brasil 18:00 Anjo de Mim 16:40 Esquentando os Tamborins 18:00 190 Urgente (com Carlos 
19:40 Maria Mercedes 18:50 Jornal do Maranhão 2a Edição 16:45 Sailor Moon "Ratinho" Massa) 
21:00 Programa Livre 19:00 Salsa e Merengue 17:15 Samurai Warriors 19:30 CNTJornal (cora Leila 
22:00 Razão de Viver 20:00 Jornal Nacional 17:45 Rebool Richers) 
22:45 Escolinha do Golias 20:35 A Indomada 18:15 Shurato 20:30 Programa Político 
23:30 Jornal do SBT 21:30 Plantão Médico 18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco Partidário - PSDB 
23:45 Jò Soares Onze e Meia 22:30 In terei ne 19:35 Na Rota do Crime 20:50 Série Hardball- Força Bruta 
01:00 Jornal do SBT 10:10 Jornal da Globo 20:05 Jornal da Manchete -Caso de Família 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Seguindo os passos do pai 

Existe um ditado popular muito certo que diz: filho de peixe, 

peixinho é! 

Taí uma grande prova de admiração e amor que os filhos têm 

com o pai em querer imitá-lo. Stefan Noleto cursa o 5° ano de 

Medicina em Sâo Luís. E agora para alegria maior do casal, Dr. 

Luís Carlos e Maristéia Noleto, o outro filho. Hélio Noleto, 

também conseguiu aprovação no curso de Medicina, em Alfenas 

(MG). Confira o close dos pais corujas ao lado dos filhos, em 

clima de total alegria diante desta grande vitória. 
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Novidades 

Dr. Luís Carlos Noleto (vice-prefeito) se encontra em Caxias, 

verificando processo de municipalização da saúde, mas já está 

retornando à nossa cidade hoje, e com grandes novidades. 

Programa de distribuição 

A Secretaria de Saúde do Município, visando atender pessoas 

de baixo poder aquisitivo, com deficiência visual, reativou o 

programa de distribuição de óculos. O secretário, Dr. Carlos 

Gomes Amorim, fará a entrega nesta quinta-feira de 100 óculos 

às pessoas previamente cadastradas. 

Reggae e muito forró 

Mais uma vez o BIC (Balneário late Club) 

realiza para o dia Io de março, forró e 

reggae, com a Banda Magnus. Esta casa 

vai dar o que falar, pois está deixando os 

imperatrizenses a todo vapor. 

Seminário 

Aconteceu no último domingo, um seminário da Amil, no 

convento das Mercês em Sâo Luís. O seminário foi dirigido pelo 

palestrante Dr. Edson Bueno (presidente atual nos Estados 

Unidos), e contou com a presença do Dr. Luís Alfredo (diretor da 

Amil no Maranhão) e do gerente de vendas Jó Simei, da 

supervisora de vendas em Imperatriz, Arlene e Marlene, do setor 

administraiivo da empresa. Confira o close. 
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Embarcou nesta terça-feira com destino a Sâo Paulo, o 

empresário Vilson Ma ia (Óticas Maia), onde foi participar de 

mais uma feira de jóias. E por falar em Vilson Maia, o amigão 

breve estará inaugurando mais uma joalheria no Timbira 

Shopping. 

M. M. lóiqs Otkqs 
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Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 
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Riia 

Pemunibiico, 

1047, esquina 

com Benedito 

Leite 

Fone: 

721-0861 
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completa do día-a-dia de 

ao 

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Contratações 
A diretoria do Cavalo de Aço 

está em busca de um novo 
goleiro. A diretoria do clube 
informou a 

reportagem do Jornal 
Capital que o goleiro pediu 
muito alto. Nelson Castilho, 
diretor benemérito 

da Sociedade Atlética 
Imperatriz está autorizado pelo 
presidente do clube para indicar 
e acertar 

com um outro goleiro ainda 
hoje. 

Limpeza 
Iniciada no último dia 28 de 

janeiro, a limpeza do Cemitério 
Campo da Saudade mudou 

totalmente sua aparência. O 
próximo a receber o mesmo 

tratamento será o Jardim das 
Rosas. 

Depois, o São João Batista, 
onde há menos necessidade de 
limpeza. A informação é do diretor 

do Departamento de 
Urbanismo da Secretaria de 
Infraestrutura, o engenheiro 
Fernando 

Falqueto. 
Reurbanização 

O projeto sobre a 
reurbanização da Avenida Getúlio 
Vargas já está quase pronto - 
informa o 

secretário da Infraestrutura, 
Jairo de Oliveira. O planejamento 
arquitetônica já se encontra na 

fase final e os custos estão 
sendo definidos. Num curto 
espaço de tempo, o projeto será 

apresentado aos comerciantes 
do trecho abrangindo, entre as 
Ruas Sousa Lima e Ceará 

O projeto vai mudar o perfil da 
Avenida Getúlio Vargas. As 
calçadas serão alargadas, 
* padronizadas e reestruturadas. 

Serão instaladas lixeiras, 
jardineiras, bancos e um sistema 
de iluminação mais eficiente. 

Cultura 
O prédio da Biblioteca Pública 

Municipal está em péssimas 
condições. Relatório da Secretária 

da Infraestrutura diagnosticou 
várias avarias e deficiências, como 
rachaduras nas paredes, 

vidraças quebradas, 
iluminação insuficiente, banheiros 
sem fechaduras, pintura 
degastada e quebraduras na 
calçada. 

O relatório sugere a ampliação 
do espaço físico e um reestudo da 
estrutura fúncional da 

biblioteca, que é a única da 
cidade e já não atende a contento 
o número de usuários que a 

procuram para pesquisas e 
levantamentos de dados. 

Ondas Curtas 

DEÜ Nfi IMPRENSfi 

Habilitados em ordem de 
classificação na opção de 
auxiliar judiciário. 

Edvaldo Jose Lopes Matos, 
Joseane Vale dos Santos, 
Mareio Lopes Toledo, 
Maurício Rios Júnior, Ari 
Madeira Costa, Bismarck 
Soares Rodrigues, Geazi Lopes 
de Abreu, João de Deus 
Oliveira Maia, Fernado 
Antonio Sena Soares, Luciane 
Alves de Araújo, Pedro 

•Mallamann Neto, Carlos 
Alberto da Silva, Itamar 
Machado Cardoso, Silvia 
Regina Araújo de Carvalho, 
Nilton Conde Santos, 
Alesandra Lima Silva, 
Alexandre da Trindade, Joél 
Marco Franco Moreira, 
Nildreo Abrantes de Oliveira, 
Carlos Augusto Ribeiro 
Barbosa, Renato Braga 
Gadelha dos Santos, Raquel 
Goudard da Silveira, José 
Lindomar Ferreira de Souza, 
Eduardo da Silva Santos, 
Alcileide Pereira da Silva, 
Rosangêla Pereira Mendes, 
Francisco Santos de Oliveira, 

Alline Matos Pires Guerra, 
Rubria Martins Barros, 
Solange da Silva Sanches, 
Mario Pereira Costa Júnior, 
Marcone Alves Lima, Liduino 
de Castro Fontenele, Jane 
Eire Martins Barbosa, 
Raijanles Silva Ponteies, 
Rauriene de Souza Ferreira, 
Sandra Gaspar Vieira, 
Adriano Antonio R. O 
Machado, Edvaldo Moreira 
Lima. 

Opção atendente 
Judiciário. 

Luciano Augusto 
Linhares Santos, Nilton 
Conde Santos, Antonio 
Clesio Cunha dos Santos, 
Eliene Pereira Costa, Ligia 
Ribeiro Ramos Caldeira, 
Francisco de Assis Soares 
Silva, Luiz Alberto Bispo dos 
Santos, Eronildo Silva 
Oliveira, Virgínia Loiola 
Bezerra, Elis Helena Nobile 
Feuerstein, Roberto Alves 
de Carvalho, leda Maria 
Duarte de Morais e Maria 
Nita Vieira da Silva. 

O bicho vai pegar... 

Toninho Bareta ainda está em dúvida? 

Pinaca... Pinaca... Pinaca 

A onde a bola rola, a equipe da galera deita e rola... 

Bic.Bic.Bic 

Renilson Souza o bom de bola está dengoso! Shampo na garganta, é a solução. 

Alô Ferrerinha da TCI vê se te orienta mané! 

O Cavalo de Aço é de aço mesmo. 

Conforto e tranqüilidade é Medianeira... 

Reginaldo Carlos, Valter Silva e o colunista são Holanda para o que der e vier... 

Por falar em Holanda na hora da gente fazer uma consultinha! 

Ferreirinha, Isso é nome de cantor ou de peão boiadeiro? 

O homem é sucesso em todas as paradas. De ônibus! 

Quem matou o técnico Zé Otta, "o campeão"? 

Alô Dino vamos aparecer...Afinal o prefeito é você, não a lã Dama. 

Ou eu estou enganado? 

Quem também tomou um chá de sumiço foi o vice de Senador La Rocque 

Depois da posse, escafedeu-se. 

Na gameleira quem fala alto é as mulheres... 

O bom dia de hoje é de Carlos Dantas, o repórter que vale o quanto pesa. 

(vein hh nft m jomeleírii? 

As mulheres! 

Os FanfasMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine 

Emprego 

20- Operadores 

de caminhão 

fora de estrada 

05- Vendedores 

externos 

01-Lavandeira 

04-Domésticas 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1-, 
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ONU 
omissa 

O senador Júlio Campos 
(PFLrMT) lamentou que a 
Onu não promova qualquer 
sanção capaz de obrigar a 
Indonésia a cumprir suas 
resoluções e sair do Timon 
Leste, ex-colônia de Portugal 
invadida pelo país asiático há 
21 anos. "Trezentos mil 
habitantes, nada menos que a 
quarta parte da população 
timorense, foram mortos 
desde então. A tirania da 
Indonésia quer privar o Timor 
Leste até do próprio indioma, 
impondo o idioma do 
invasor", disse ele. 

"Há bem pouco, o mundo 
presenciou atitudes enérgicas 
da Onu. Está vivo em nossa 
lembrança o rigor com que o 
Iraque foi tratado na hora de 
aplicar as resoluções da Onu. 
Por que dois pesos e duas 
medidas?", questionou. 

Segundo acentuou, 
recentemente, ao receber a 
visita de um dos líderes da 
resistência timorense, o 
jornalista José Ramos Horta, 
que ganhou no ano passado o 
Prêmio Nobel da Paz, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso dispôs-se 
a trabalhar como 
"embaixador discreto" pela 
autonomia daquele País do 
Sudeste Asiático. 

Tragédia 
não 

"O Brasil não pode repetir 
a tragédia cambiai mexicana", 
afirmou o senador Carlos 
Patrocínio (PFL-TO), ao 
referir-se ao déficits da 
balança comercia] brasileira 
nos últimos dois anos. Ele 
disse que a economia do País 
"acendeu o sinal amarelo", 
com a possibilidade de que os 
saldos negativos 
permaneçam. A seu ver, a 
situação em que o Brasil se 
encontra é "bisonha", tendo 
em vista os déficits de US$ 3,2 
bilhões, em 1995, e US$ 5,5 
bilhões, em 1996 na balança 
comercial 

Hidrelétrica 
do Lajeado 

O senador Leomar 
Quintanilha (PPB-TO) 
considerou de grande 
repercussão para a economia 
do Tocantins e do Centro- 
Oeste a decisão do ministro 
de Minas e Energia, 
Raimundo Brito, de realizar 
ainda neste semestre, a 
licitação das obras da 
hidrelétrica do Lajeado, a 50 
quilômetros de Palmas, 
capital do Estado. 

De acordo com 
Quintanilha, a obra, orçada 
em US$ 1 bilhão e com 
capacidade de 1.050 
megawatts, preencherá o 
hiato existente entre os 
grandes sistemas nacionais 
de Furnas-Eletronorte e 
Tucuruí-Boa Esperança. 

Permissão 
do presidente 

Ele disse que o presidente 
da República, Fernando 

Henrique Cardoso já deu 
permissão para a iniciativa 
privada participar do 
consórcio de empresas que 
construirá a hidrelétrica. 

Conforme acentuou 
Quintanilha, concessionárias 
de energia elétrica do Chile, 
Portugal e dos Estados 
Unidos, além da Companhia 
Energética de Brasília 
(CEB), já manifestaram 
interesse em integrar o 
consórcio. 

Apoio ao 
setor agrícola 

O senador Osmar Dias 
(PR) afirmou que o governo 
não tem feito praticamente 
nada em favor do 
desenvolvimento da 
agricultura, nem preparado 
convenientemente o País 
para a globalização da 
economia. Segundo disse, o 
presidente da República, 
depois de ver aprovada a 
emenda da reeleição, 
reconheceu que não vem 
dando apoio suficiente para o 
setor agrícola. 

"Se ele reconheceu isso, 
eu espero que daqui para 
frente a agricultura faça parte 
de uma pauta do Governo 
Federal, que tem -sido 
insensível ante as 
dificuldades desse segmento 
de fundamental importância 
para a economia", assinalou 
Osmar Dias. 

Policial 
mais preparado 

"O aparelho policial existe 
para manter a ordem e 
proteger o cidadão, não para 
levá-lo à violência ou torná-lo 
vítima da mesma", disse a 
senadora Benedita da Silva 
(PT-RJ), ao afirmar que os 
policiais militares devem 
entender que sua função é 
proteger as famílias e os 
cidadãos contra o crime, e 
não aterrorizá-los. 

A senadora pediu justiça 
para a família do trabalhador 
que foi morto em Santo 
André-SP depois de ser 
imobilizado e desarmado pela 
polícia quando ameaçava a 
esposa na sacada de seu 
apartamento, conforme 
cenas mostradas na televisão. 
Ela disse que aquela ação 
atingiu um pai de família 
endividado e com problemas 
pessoais. 

Eleições sem 
segundo turno 

O senador Francisco 
Escórcio (PFL-MA) 
apresentou no último dia 6 de 
fevereiro à Mesa do Senado, 
proposta de emenda 
constitucional suprimindo o 
segundo turno nas eleições 
para prefeitos, governadores 
e presidente da República. De 
acordo com sua proposta, que 
dá nova redação aos artigos 
28 e 29 da Constituição 
Federal, estarão eleitos os 
candidatos que conseguirem, 
em um único turno de 
votação, o "maior número de 
votos, não computados os 
brancos e nulos". 

GEF gasta R$ 3 milhões 

no pagamento do PIS 

A caixa Econômica Federal 
informou que foram efetuados 
2 milhões 915 mil e 385 
pagamentos do PIS, no valor de 
R$ 331.2 milhões, entre 
outubro e dezembro de 96, pelo 
sistema "on-line", implantado 
em seus Pontos de Venda 

A nova forma contribuiu 
para que desaparecessem as 
longas filas nas agências da 
Caixa, já que os pagamentos 
eram feitos na agência onde a 
solicitação era feita. Contribui, 
também, para que fosse 
reduzido o tempo médio de 
espera, no atendimento, de 50 
minutos para 5 a 7 minutos, em 
média. 

A Caixa revelou que foram 
efetuados 1 milhão 636 mil e 
583 pagamentos de 
rendimentos do PIS no valor de 
R$ 32,2 milhões; 1 milhão 1 mil 
e 689 de abonos, no valor de 
R$112,2 milhões e 277 mil 113 
quotas, no valor de R$ 186,6 
milhões. 

Mês a mês, os pagamentos realizados foram: 

a) por espécie 

Espécie Outubro Novembro Dezembro Total 
Rendimento 93.423 736.0-15 807.115 1,636.583 
Abono 6L683 456 047 183.950 1.001.689 
Quotas 35.600 192.712 48,699 277,113 

b) por valor 

Espécie Outubro Novembro Dezembro Total 
Rendimento ' 1.8 milhão 14,4 milhões 16,0 milhões 32.2 milhões 

: Abono 6.9 milhões 51.0 milhões 54.2 milhões 112,2 milhões 
Quotas 27,4 milhões 130,2 milhões 28,9 milhões 1 >6,6 imUiõesAe 

* Observação 

O presidente da Caixa, Sérgio Cutolo, observou que no governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a Caixa está modernizando a prestação de serviços aos trabalhadores, numa 
ação coordenada com os Ministérios da Fazenda e do Trabalho. "O Cartão do Trabalhador, para 
fiscalização dos saldos do FGTS e do PIS, 6 milhões e 500 mil cartões distribuídos, o pagamento 
"on-line" do Seguro-Desemprego, em março, e pagamento do FGTS, "on-line", em julho", 
acrescentou. 

A Caixa, em 96, intensificou a desativação das Centrais de Atendimento ao Trabalhador, 
redistribuindo o atendimento aos trabalhadores para seus 2.100 Pontos de Vendas. 

Os pagamentos efetuados de abonos, rendimentos e quotas do PIS, de acordo com a Gerência 
Executiva de Gestão do PIS e Seguro-Desemprego, por Estados: 

Escritório Experimental da 
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Os trabalhos do Escritório Experimenüú da OAB MA são coordenados por Walter Pinheiro 

Comemorando neste mês 
de fevereiro um ano de 
serviços prestados à sociedade 
maranhense, o Escritório 
Experimental da OAB-MA vem 
a cada dia consolidando mais e 
mais sua proposta de trabalho, 
oferecendo às pessoas 
carentes assistência judiciária 
e, em contrapartida aos 
estagiários do curso de Direito, 
um campo rico em 
experiências profissionais. 

Coordenado pelo abnegado 

advogado Walter Reis Pinheiro, 
que com muito entusiasmo e 
dinamismo conduz um grupo 
formado por 50 pessoas, entre 
bacharéis, estudantes e 
voluntários, que unidos vestem 
a camisa do Escritório e tanto 
aprendem como dão a sua 
parcela de contribuição à 
população carente de justiça. 

Segundo Walter Pinheiro, 
"são atendidos em média 30 
pessoas diariamente, que vêm 
pleitear seus direitos. Em 

B Combatendo a cárie dentária 

A campanha de prevenção 
da cárie e doenças gengivais 
da Caixa de Assistência dos 
Advogados (Caama), ocorrida 
de 6 a 10 de janeiro deste ano, 
foi prestigiada por adultos e 
crianças assistidos pela Caixa. 

Durante o evento foram 
proferidas palestras por 
cirurgiões dentistas, com 
mostras de vídeos educativos 

de orientação à higiene bucal, 
cedidos pelo Sesc. 

Os participantes da semana 
levavam a escova de dentes e 
aprendiam a escová-los 
corretamente. Nas crianças 
menores de 12 anos era feita 
aplicação tópica de flúor. 
Paralelamente, enquanto seus 
filhos eram atendidos, os pais 
assistiam ao vídeo. 

média são encaminhados 15 
ajuizamentos, que são 
acompanhados por um 
advogado e estagiários, que 
com muita boa vontade fazem 
com eficiência um trabalho de 
qualidade", enfatiza o 
coordenador do escritório. 

Dados estatísticos do grupo 
comprovam que neste primeiro 
ano de atividades foram 
atendidas cerca de 3.600 
pessoas, e o que pudemos 
comprovar "in loco" foi a 

Para os dentistas 
envolvidos na semana, o saldo 
foi positivo, pois muitos 
compareceram e foram 
informados de como prevenir 
as cáries e demais doenças 
bucais. 

A Caama possui dois 
consultórios odontológicos 
atendendo adultos e crianças, 
no horário de 8h às 12h e 14h 

satisfação e a credibilidade nos 
serviços prestados pela OAB. 

O estudante Carlos Santana, 
que fez estágio curricular pelo 
Ceuma, confirma sua 
satisfação com o estágio e diz 
estar adquirindo prática 
forense, o que segundo ele 
"tem contribuído muito para 
sua formação profissional, pois 
na Universidade temos acesso 
apenas à parte teórica. Foi só 
aqui que pude vivenciar o dia- 
a-dia de um advogado, e isto 
tem contribuído muito para a 
minha formação". 

Numa avaliação feita pela 
estagiária Jeana Ribeiro 
Fernandes, os serviços 
prestados pelo escritório são 
satisfatório e tem atendido a 
necessidade tanto na 
sociedade, como dos 
estagiários. "Nosso grupo é 
formado por colaboradores, 
bacharéis, estudantes que vêm 
fazer estágios curricular e 
extra-curriculares tanto da 
Ufma e Ceuma, e aqui 
desenvolvem suas funções com 
a maior boa vontade. Por isso 
posso afirmar que oferecemos 
um serviço de qualidade total". 

O Escritório Experimental 
da OAB-MA esia instalado no 
prédio onde funcionou o antigo 
Hotel Central. 

às 18h. 
Os preços são abatidos em 

50% e o pagamento poderá ser 
efetuado em duas vezes, no 
início e fim do tratamento 
dentário. 

A cobertura da Caama se 
estende a advogados e 
dependentes, funcionários da 
OAB e universitários do curso 
de Direito. 

Cl 
TE ADEAL RTA 

üe segunda a sabado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

flpresèiitaçm >: Demerval Moreno 

Reportagem: Nilsc )n Santos 
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industria e Comércio 

CDL espera que realmente 

funcione e propõe parceria 

Atender aos anseios não só 
do empresariado, mas da 
população de Imperatriz como 
um todo, a qual também espera 
o aquecimento do mercado na 
região por meio da instalação 
de novas empresas comerciais 
e industriais - é como o 
presidente dâ Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
Roberto Cassemiro Dias, 
define o objetivo básico a ser 
cumprido pela Secretaria do 
Desenvolvimento da Indústria, 
Comércio e Serviços. Ele 
defende ainda uma parceria 
entre essa Secretaria e a 
Secretaria da Comunicação 
para divulgar a cidade em 
outras regiões do País. Confira 
na entrevista abaixo. 

•Como deverá ser o perfil 
do novo secretário? 

RC - Gostaria que o novo 
secretário fosse uma pessoa 
dinâmica, uma pessoa que 
conheça as necessidades de 
Imperatriz, que saiba aonde 
buscar, com quem conversar, 
que saiba o que fazer para 
avançar junto com a 
administração de Imperatriz e 
promover alguma coisa que 
possa atrair as pessoas para câ, 
enfim, uma pessoa realmente 
interessada, disposta e 
dinâmica. 

• Qual a contribuição que 
a CDL daria à nova 
Secretaria? 

RC - Colocaremos à 
disposição dessa Secretaria 
nossas instalações, nossos 
cadastros de empresas e também 
estamos prontos para discutir, 
sentar, analisar e fazer o que for 
necessário. Nós estamos aí para 
servir. 

•A divisão territorial 
pode trazer algum prejuízo 
ao comércio lojista? 

RC - Acreditamos que não. 
Imperatriz está numa posição 
invejável, continua tendo um 
entroncamento muito 
divulgado. Aflui para 
Imperatriz consumidores de 
todos os lados, ao redor de 
Imperatriz. Por isso, 
acreditamos que a divisão 
territorial não vem alterar de 
maneira nenhuma a demanda 
ao comércio da cidade. 
Acreditamos, sim, que, se 

'6 
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Roberto Cassemiro, presidente da CDL, conda na Secretaria 

houver um sério trabalho, na 
área do comércio e da indústria, 
por parte dessa Secretaria, o 
mercado só tende a melhorar, a 
crescer. 

•Como o Sr. vê o 
desempenho do empresário 
Ildon Marques no cargo de 
prefeito? 

RC - Nós vemos o Ildon 
Marques como o grande 
empresário e administrador que 
ele tem sido. E, conhecendo um 
Pouco dos seus objetivos, dos seus 
projetos, temos grandes 
esperanças na realização de um 
trabalho que vai dignificar e 
enobrecer a nossa cidade. Só 
podemos esperar uma boa 
administração do Ildon. 

•A CDL tem alguma 
estatística sobre o 
crescimento do comércio 
local? 

RC - Não, nós não 
possuímos, ainda, uma 
estatística científica do 
comércio de Imperatriz. Mas 
entendemos, pelo próprio 
desempenho da CDL, que o 
comércio continua crescendo, a 
passos lentos, mas continua 
crescendo. Novas lojas têm 
vindo prà câ, novas empresas 

estão se instalando todo ano, 
mas não temos assim uma 
estatística... Podemos dizer, por 
exemplo, que a CDL tinha 160 
associados no ano de 95, hoje 
nós somos 309 associados. 
Portanto, continuamos 
crescendo, isso significa que 
Imperatriz continua crescendo. 

•O que mais o Sr. diria? 
RC - Nós só desejamos 

realmente que haja um 
trabalho eficiente da Secretaria 
do Comércio e da Indústria, que 
haja um verdadeiro incentivo, 
que possamos trazer novas 
empresas para cá. Inclusive, 
nós da CDL, já temos 
conversado sobre um trabalho 
de parceria com a Prefeitura de 
Imperatriz, para que possamos 
promover, fazer este ano um 
final de ano diferente. 
Contamos com a efetiva 
participação da Prefeitura, por 
meio da Secretaria da 
Indústria e Comércio, 
promovendo o comércio e a 
indústria, principalmente a 
indústria, porque acreditamos 
que a indústria realmente é a 
que gera riquezas. O comércio 
é apenas um administrador de 
riquezas. 

Educação garantida na 

rede municipal de ensino 

"Quem garante que nenhuma 
criança de seis anos acima vai 
ficar sem escola em Imperatriz 
sou eu" — é o que declara o' 
prefeito Ildon Marques a 
respeito de questionamento 
divulgado a esse respeito. 

Efetivamente, como é 
notório, já durante o período da 
interventoria, Ildon Marques 
definiu muito claramente o seu 
posicionamento político e 
administrativo no sentido da 
priorização do ensino. E essa 
atitude não se limitou a discursos 
nem a promessas. As vagas 

dobraram e atingiram o total de 
53.009, o suficiente para atender 
a todas as crianças em idade 
escolar. A merenda voltou a ser 
fornecida com cardápio de alto 
nível. Os professores foram 
valorizados e os salários, que 

variavam de doze a cinqüenta 
reais, aumentaram para cem 
reais, em março de 95, e, no 
segundo semestre do mesmo 
ano, para R$ 120,00 por um 
turno, com cinqüenta por cento 
de acréscimo para dois turnos. 

■ Prioridade permanece 
Na atual gestão, foram preenchidas 37 mil vagas das quarenta 

mil abertas pela Secretaria da Educação em 37 escolas municipais 
e sessenta conveniadas. O titular da pasta, Agostinho Noleto, 
explica que não houve queda do número de alunos e que a 
redução se deveu à emancipação de seis distritos. O secretário 
esclarece, a propósito, que determinou a pré-matrícula dos alunos 
para evitar duplicidade de inscrições. 

COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - 

229 ANO DE FUNCIONAMENTO^- 

DireçAo; Vânia Lúcia da Cunha Sâd 
Luciana da Cunha Saddi 
Farhat Saddi Filho 

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

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

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
ia A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEI RÃO 

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 
c) Laboratório de informática 
e) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n2 de filhos 

b) Reestruturado quadro de professores 
d) Acompanhamento individual 
f) Adequação por faixa etária 
h) Cancelamento de bolsas para atletas 

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

turmas 
Maternal/Jardim 
Jardim I1/29 Série 
3a e 49 Série 
52 a 89 Série 
2e Grau 
Terceirão 

MATUTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131,50 
141,60 
184,10 

VESPERTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131,50 
141,60 

NOTURNO 

121,40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n9 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

-x/X- X-. V. *• c-:»: : 
*• A " •:-'x. x-àtoheKitóKv! y A:.> x-.wv-' ;a;.♦ • c-y. < o ' ' .x.x.x.-xv 

V. » V- rjvyy-jy-.yyr^y 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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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 unha para: Balsas, Goianesia, São Luís, Teresina, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 
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Semus agiliza postos de saúde 

Secretaria de Saúde amplia atendimento aos carentes 

■ Em ação 

0 secretário Carlos Gomes 
de Amorim reuniu, em seu 
gabinete, médicos, 
odontólogos, psicólogos, 
assistentes sociais e 
bioquímicos lotados na 
Secretaria de Saúde do 
Município em busca de 
sugestões para intensificar os 
programas de atendimento a 
comunidade carente. O 
encontro foi realizado às 18h 
de segunda-feira, 17. Na 
oportunidade, o titular da 
Semus fez uma explanação do 
projeto "Sábado Cidadão", 
além de outros que serão 
executados pelo prefeito Ildon 
Marques, objetivando levar a 
cidadania aos mais humilde 
dos imperatrizenses. 

A Secretaria de Saúde do 
Município conta atualmente 
com 39 profissionais de nível 
superior no seu quadro, 
sendo assim especificado: 
seis bioquímicos, 12 médicos, 
três assistentes sociais, 02 
enfermeiras, onze 
odontólogos, dois psicólogos 
e três oftalmologistas. 
Clínico-geral, ginecologista, 
psiquiatra e oftalmologista 
são alguns dos especialistas 
que formam a equipe da rede 
municipal. 

Programas em execução 
A Secretaria de Saúde do 

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

Dayse Lima e Denise 
Cortez sugeriram a ampliação 
desse programa a outros 
postos de saúde e aos bairros 
através de projetos, como 
esses que o prefeito Ildon 
Marques pretende executar 
nos próximos dias. Elas se 
referiram principalmente a 
realização de palestras- 
educativas sobre 
Planejamento Familiar, com a 

participação de médicos, 
psicólogos e assistentes 
sociais, dentro do Programa 
de Atendimento a 
Comunidade Carente, nas 
áreas de saúde,< educação e 
infraestrutura. E necessário 
material didático: painel, 
cartazes, vídeo, folhetos e 
exposição dos principais 
métodos anticoncepcionais: 
pílulas, camisinha, tabelinha, 
diafragma etc. 

O médico psiquiatra José 
Wilson Bezerra Rodrigues 
desenvolve o Programa de 
Combate a Drogas e 
Alcoolismo. Através de 
palestras educativas e 
atendimento clínico dos 
viciados. Ele atende no 
Centro de Saúde Cumarú e 
também no Posto de Saúde do 
Bairro Santa Rita, entidades 
classistas e comunitárias. 
Sugere a participação de 
psicólogos e assistentes 
sociais nesse programa para 
maior êxito, porque 
prevenção é a melhor forma 
de reduzir o índice de 
alcoólatras e toxicômanos. "É 
preciso combater as causas e 
os efeitos, para que o viciado 
não volte ao mundo das 
drogas. Ele necessita de 
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Dia: 23/02/97 - DOMINGO 

LOCAL: Praça do Mercado 

Participação do Trio 

Elétrico Tucami's 

tratamento clínico e 
espiritual", disse o Dr. José 
Wilson ao secretário Carlos 
Gomes de Amorim. 

Integração 
No encontro com o titular 

da Semus, Carlos Amorim, 
todos os servidores se 
colocaram a disposição para 
participar da execução dos 
projetos do governo 
municipal, colaborando de 
acordo com a solicitação dos 
promotores/coordenadores. 
O atendimento a comunidade 
carente é uma das prioridades 
e poderá ser ampliado através 
dessa integração com as 
demais secretarias. 

Reis tem aspecto 

melhorado 

Agora, logradouro público 

recebe visitação popular 

 1! i 1 

A Secretaria da Infra- 
estrutura realizou a 
limpeza da praça; 
Dilermano Reis, no Bairro 
Bacuri, por solicitação do 
secretário municipal da 
Saúde. Carlos Gomes de 
Amorim. 

Apesar de extensa e 
arborizada, a praça pouco 
lazer proporciona à 
população Abandonada há 
anos, encontra-se tomada 
pelo mato, servindo, 
principalmente à noite, 
para a atuação de marginais : 
e delinqüentes, que se 
aproveitam da escuridão. 
Por isso, o diretor do 
Departamento de 
Urbanismo da Secretaria da 
Infra-estrutura, Fernando 

Falqueto, decidiu dispensar; 
um tratamento especial ao 
local. 

Localizada entre o 
Hospital Henrique de La 
Rocque e a Unidade 
Integrada Édisoo Lobão, a; 
praça é caminho obrigatório 
para quem freqüenta o; 
Centro de Cultura Popular 
José Fiquene, onde funciona 
a Associação Cativos de 
Capoeira, apesar das 
péssimas instalações. 
Espera-se que, além da 
limpeza, outras 
providências sejam 
tomadas. São necessárias, 
por exemplo, a colocação de 
novas luminárias e a 
limpeza dos postes, já 
enferrujados. 
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Forró e Reggae 

Local: 

Bl€ - Balneário late Club 

DIA 01 DE 
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Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Entregamos a domicilio 

Fone 

Temos vigas, caíbros. ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 
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OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

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

Imperatriz-MA 

São Salvador 

A cesta básica da dona-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

CASTROCLINICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

^ Imperatriz-Maranhão  

^ ' " " N 

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

# # 

Os lânçdmentos das sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e corria 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 
Imperatnz-Maranhao 

Jóia Mvtel 
    f. .... 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

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

M 

k. k. 

Porão 

O varejo a preço de tacado 

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

IlHHl 

CONSTRULAR 

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

ofertas e trenha a garantia de bons produtos, o 
menor preço e o melhor atendimento 

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

v Imperatriz-Maranhão 

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 
1g Em bom estado de conservação Valor: R$ 

1.350,00 
2Q Semi-nova, dois meses de uso 

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

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137-e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com manílha e bomba. 

Valor a combinar 

UHIAO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

'Tt&àccvptettfa /íitucfa 

Técnico em Contabilidade 
CRC. 6569-MA 

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

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone; 721-5650 ou 977-2241 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes 
pneâcrtte Oitdc a ante âe 

Vasos ornamentais^ flores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A-Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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LIXO 

Secretaria vai penalizar infratores 

A Secretaria da Infra- 
estrutura está fiscalizando o 
despejo de lixo e similares em 
locais proibidos e espera contar 
com a colaboração da 
comunidade na identificação de 
caminhões ou carroças 
envolvidos nessa irregularidade. 
O titular da pasta, Jairo de 
Oliveira, adverte que colocar lixo 
em local não adequado constitui 
infração passível de penalidades. 
Os responsáveis pelo abuso 
serão enquadrados no Código de 
Postura do Município. "A eles, o 
rigor da Lei", determina o 
secretário. 

A|X)s tomar conhecimento do 
trabalho da Secretaria da Infrar 
estrutura, moradores da Rua 
Dom Pedro I, no Bairro Bacuri, 
denunciaram, na semana 
passada, o despejo de lixo em 
locais não permitidos, mas até a 
tarde de ontem os proprietários 
ou contratantes dos veículos que 
participaram tia operação não 
haviam sido identificados. As 
placas dos veículos são: HOL- 
5845 (caminhão vermelho), 
HOQ-1798 (caminhão 
vermelho), ITA-8622 (D-20 
preta), HOX-7691 (caçamba), e 
CA-414() (caminhão carroçeria 
azul). 

Uma vez identificados, os 
infratores serão convocados a 
prestar esclarecimentos. Ontem 
(18), a Secretaria da 
Comunicação e cia Cultura 
tentou levantar o registro dos 
veículos junto à l9 Circunscriçào 
Regional do Trânsito (Ciretran). 
No entanto, até às 15 h, várias 
tentativas de contato por 
telefone com o major Alan 
Kardec foram infrutíferas. 
Comunicaram que o major 
estava ocupado e as informações 
indispensáveis à identificação 
dos implicados não chegaram ao 
conhecimento da Secretaria da 
Infra-estrutura. 

Disque denúncia 
O diretor do Departamento 

de Limpeza Pública, Gaspar 
Aguiar Alves, apela para as donas 
de casa e pequenos, médios e 
grandes empresários no sentido 
de que não contratem serviços 
particulares para recolhimento de 
lixo. "Precisando, basta ligar para o 
telefone 722-1413", explica. 

"Em vez de pagar um motreista 

que vai deixar de despejar lixo ou 
entulho no local apropriado, que 
fica distante treze quilômetros do 
Centro de Imperatriz, na Estrada 
do Arroz, é preferível que esse 
cidadão entre em contato conosco 
que faremos o serviço sem ônus 
algum para ele", raciocina. 

Além desse serviço, o 722- 

1413 também atende a 
reclamações e a denúncias como 
as que foram feitas pelos 
moradores da Rua D. Pedro 1. 
"Qualquer reclamação, inclusive, 
se for o caso, de mau atendimento 
de nossos motoristas ou garis, 
estamos prontos a atender", 
informa Gaspar Alves. 
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A Secretaria de In6a-Estrutura vai punir, na forma da lei, pessoas que jogarem lixo nas ruas 

w Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

c VIP 
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Professor 

Supervalorizado 

por Carlos Brito 
Professor 

Capacidade, coerência e 
dedicação são elementos 
básicos para a supervalorização 
do professor. Com estes 
requisitos o ensino não pode 
fracassar. Nem estacionar no 
ponto zero. Vale ressaltar, que um 
estudo dirigido com competência 
e determinação, sem sombra de 
dúvida a meta do educador será 
atingida 

Professor que se presa tem 
que reciclar constantemente para 
atingir seus objetivos e o do aluno. 
Além disso, o centro da atenção 
não é o educador, mas sim, o 
estudante. 

Todo educador que pretende 
ganhar na vida, deve buscar 
informações novas itara inserir no 
seu currículo na sala de aula Amar 
aprofissão. Perdoar seus discípulo 
e fazer amizade com todos. 

Discriminação sempre existiu 
na trajetória do magistério. Nunca 
se deu valor àquele que oriente, 
que educa Mas na medida em que 
o professor desenvolver seu 
trabalho com inteligência e 
responsabilidade, ele terá uma 
oportunidade com certeza 

A escola não funciona sem a 
presença do educador. Mas aluno 
é o eixo central da escola. No 
passado tudo girava em torno do 
mestre. Hoje as coisas 
interveram-se. A figura capital 
passa a ser aluno. 

Um bom orientador cria em 
torno se si um ambiente de 
trabalho respeitável. Onde o 
diálogo seja uma fórmula infalível 
para o sucesso do aluno. 

Aa|)rendizagem nasce da luta, 
da persistência, do prazer e da 

força de vontade. Sendo dessa 
forma, o professor é um eterno 
aprendiz e não um robô parado 
no tempo. 

Racionar antes de resolver 
qualquer problema. Porque as 
soluções serão diversificadas. 
Pois aquele que não raciocina 
corre risco de errar 
constantemente e fugir da 
trajetória. 

A razão deve prevalecer em 
vez do estinto. O ódio não ficará 
dentro ou fora da mente do bom 
profissional. Acima de tudo 
prevalecerá o equilíbrio 
emocional. 

Na França, o professor é visto 
como uma figura de destaque no 
seio da sociedade. Porque lá a 
intelectualidade tem voz. A' a 
remuneração dápara desenvolver 
um ótimo trabalho na área 
educacional. 

Sui)ervalorização faz parte do 
contexto atual. Em qualquer 
atividade que se exerça uma 
função carece de 
aperfeiçoamento. Ou se 
acompanha o desenvolvimento 
ou se fica para trás. Sem 
organização nenhum trabalho 
segue em frente. 

A tecnologia avançada já está 
presente em todas as atividades. 
Por isso, aquele que não opt-- 
I)ela renovação de idéias, terá q 
sair do campo de trabalho, e 
procurar outros meios para 
sobreviver. 

O computador, um veículo de 
comunicação que está trazendo 
melhoramento na Educação. Mas 
este mesmo aparelho não 
funciona sozinho, depende do 
manuseio de pessoas altamente 
competentes. E por que não 
incluir o professor nessa lista 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIC 

A Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, convoca o 

Sr. José Pereira dos Santos, matrícula 

n<J 006513, CTPS nfi 28817, CPF nQ 

253.143.432-15, a retornar ao 

trabalho, rua Coronel Manoel 

Bandeira, 1614A, no pr^zo de 72 

horas, Centro, sob pena das medidas 

legais cabíveis. 

Imperatriz, 13 de fevereiro de 1997 

Marcos Rodrigues Sousa 

Secretário de Desenvolvimento Rural 

Hospital Santa 
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 O pioneiro da sa de imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PREfEÍTURA pREpARA ÍINÍCÍO Ól\ 

"OpERAÇÃO OdAdE ÜMpA" 

A prefeitura de Imperatriz, deverá desencadear nos 
próximos dias, começando pelo bairro Vila Lobão, um grande 
mutirão de limpeza, que o secretário de Infra-Estrutura, Jairo 
de Oliveira Pinto Júnior, defini como "Operação Cidade Limpa". 
Objetiva promover a limpeza de quintais residênciais, poda de 
árvores, regularização da rede de drenagem dos bairros, 
limpeza de calçadas, de meio-fios e tapa-buracos das ruas. Além 
da distribuição de folhetos educativos (a cargo da secretaria 
se Saúde e da FNS), alertando a população sobre moléstias 
que o lixo e as águas paradas provocam, tais como; dengue, 
merminoses, hanseníase, entre outras, num verdadeiro 
trabalho de conscientização das comunidades. Serão 
distribuídos também, folhetos com informações sobre hora e 
dia da coleta sistemática de lixo que o Departamento de 

Limpeza está adotando. 

InÍCÍO Ól\ OpERAÇÃO 

O início da operação, depende apenas de parecer do Dr. 
Sérgio Macedo, titular da Secretaria de Governo, e quem o 
projeto foi encaminhado pelo secretário Jairo Oliveira. 

Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje    1,24% 

Amanhã 1,34% 

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

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MuinícípaI) 

FEVEREIRO/97 R$ 9,11 

UPC 

RS R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$ 

* Turismo R$ 1506 

* Comercial R$ 150^ 

Cotações de Ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 19-02-97 

R$    11,70. 

SaLárío Mínímo 

Fevereiro/97 Fl$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97  7,66 

OFerecíivieinto 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 
AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 
1400. 

"Estamos aguardando apenas o retorno deste para que possamos 
reunir as equipes desta secretaria para darmos início à esta 
operação", disse. 

Jairo destaca que "será uma operação cidade limpa que tem 
hora para começar mas não terá dia para terminar. Pretendemos 
fazer bairro a bairro, justamente para prestigiarmos o bairro 
como um todo: desde a limpeza do quintal, da rua, até a operação 
tapa-buraco. 

f 

Orçãos ENVolvidos 

A "Operação Cidade Limpa", do governo municipal, será 
realizada via Infra-Estrutra, com o apoio das secretarias de 
Educação, da Saúde, de Comunicação e Cultura, da Fundação 
Nacional da Saúde (FNS), contando com a colaboração dos 
órgãos de imprensa e, acima de tudo, em parceria com a 
população, segundo faz questão de acentuar o secretário Jairo 
de Oliveira. 

"Vamos pedir às pessoas que limpem seus quintais, podem 
suas árvores, tirem para fora, ferros velhos, geladeira velhas, 
pneus velhos, para evitar problemas como a dengue, verminoses 
e outras tantas moléstias", enfatizou, entre outras coisas, o 
secretário Jairo de Oliveira. 

Operação Moio-TÁxi 

As autoridades de trânsito, com o apoio do 3o BPM, 
comandado pelo Cel. Linhares, poderão a qualquer momento 
dar início ao que se pode chamar de "operação moto-táxi , com 
a apreensão, sem especificação do dia ou da hora, das motos 
que estão sendo usadas neste tipo de prestação de serviços, de 
forma clandestina, já que a atividade foi considerada ilegal pela 
Justiça, com a anulação da lei municipal aprovada e sancionada 
pela Câmara de Vereadores. 

O alerta do Comandante do 3° BPM, Cel. Linhares, feito 
recentemente a representantes da categoria, segundo informou 
ontem ao colunista, o Dr. Cleto Vasconcelos, diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito. 
* Confira detalhes da entrevista amanha. 

SaIomão Filho 

O colunista teve o prazer de rever na última segunda-feira, 
17, o companheiro Salomão Filho, jornalista dos bons, eleito no 
último pleito, vice-prefeito do recém-criado município de Ribamar 
Fiquene (ex- Sumaúma), desmembrado de Montes Altos, 
localizado a 51 quilômetros da antiga sede. 

PreIeíto RAiiviUNdo Jorçe 

Ribamar Fiquene tem como seu primeiro prefeito, o advogado 
e ex-funcionário público estadual (dir. financeiro da Cemar), 

Raimundo Jorge, eleito a coligação "União 
Progresso", formada pelo &. u partido, o PFL e o 1 
seu vice, Salomão Filho, que esteve visitando este c 
(na Servet), acompanhado do publicitário Diran Lopt 

Prímeíras Ações 

O vice-prefeito de Ribamar Fiquene, Salomão Filho, destacou 
que as primeiras ações da administração Raimundo Jorge, estão 
voltadas inicialmente para o setor de limpeza pública urbana, a 
recuperação de vicinais, na sede e no interior, ampliação do 
sistema de eletrificação; e também para a saúde e a educação. 

Salomão Filho destacou também que o ano letivo nas escolas 
da zona urbana foi iniciado no dia 17, ficando a zona rural para os 
próximos dias. 

Vale o registro. 
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0 PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital Sta Maria 
(723-1955); Pediatria: Mater Clínica (723- 

2403); Obstetrícia: Hospital Regional Materno 

Infantü de Imperatriz (723 -1843); Ortopedia: 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721 - 

6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé, na rua 

Ceará (722 - 2224), desejando aos cliente e 

amigos, muito sucesso. 

Promoção de Férias da CONGEL Informática 
A mais tradicioanl empresa de informática da região, 

há 12 anos preparando mão-de-obra especializada 
para um mercado de trabalho que exige cada vez mais 
qualificação profissional, a CONGEL resolveu criar e 

está adotando uma inédita e exclusiva promoção 
voltada para estudantes envolvendo turmas especiais 
com dias e horários programáveis. A promoção, ao 

custo de apenas R$ 25,00por curso, inclui: isenção 
de matrículas, apostilas para todos os cursos, 

certificado e distribuição de camisetas. Tudo isso na 
rua Simplício Moreira, 1804/centro. Informações pelo 
fone: 721-8911. A foto, de Moreira Silva, mostra um 
ângulo da sala de aula da Congel Informática, onde os 

alunos são orientados por professores dedicados e 
atenciosos. Vale o registro. 

Aniversariantes (ACII) 

Você que está 

aniversariando hoje, 

receba os parabéns é os 

votos de muitas 

felicidades da 

ACII e do Feito à Mão 

Restaurante (self- 

service, churrasco no 

quilo e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas-centro. Fone 721-3565. 

Humor 

O tremendo puxa-saco diz ao pa- 

trão: 

- O senhor sabia que no mundo eu 

só adoro duas pessoas? 

- Claro! Com certeza é a sua esposa 

e o seu filho... 

- Errou! 

- E quem são? 

- A primeira pessoa é o senhor! 

- Obrigado! E quem é a segunda? 

- Quem o senhor indicar!!! 

(Playboy/Nov/92) 

' ^ • Materiais para 
Jí i JSl escritório, escolar, 

- tiMíU/UUy bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Ptimoção em ínpel reportei (r.od 400) R$ 6,00 
j , . :/-ma) papel repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

i -j  - - 

Fone: 722-1478 

Fax:722-1490 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

0 lífl w Cl 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO ITOA 

Clínica Lab. e Pet Sn^~ 

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

y 

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 Siíva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - Ü204 ' 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone. 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Descartado 
O goleiro Ciro, graça a 

'Deus" não vem mais 
defender as cores do Cavalo 
de Aço no Campeonato 
Maranhense desta 
temporada. O jogador pediu 
um preço muito alto e foi 
descartado pelo presidente 
do clube, Conor Farias. De 
acordo com as declarações 
do presidente, o salário 
pedido pelo goleiro nem as 
grandes equipes do interior 
paulista têm condições de 
pagar. A diretoria poderá 
contratar nas próximas horas 
um outro goleiro que 
defendeu as cores do 
Goaituba no campeonato 
passado. O nome do goleiro 
está sendo mantido em sigilo 
para que não atrapalhe as 
negociações. Além do goleiro, 
um centroavante de nome 
será apresentado à torcida do 
alvi-rubro antes do início do 
campeonato. 

Ao contrário 
Os jogadores do 

Maranhão, em especial dos de 
Imperatriz, agem ao contrário. 
Para defender as cores do 
local, pedem um absurdo. 
Para jogar em outras cidades 
do Brasil, vão por preço de 
banana. Os dirigentes do 
futebol local precisam abrir os 
olhos para a realidade. Ou 
paga de acordo com o que tem 
ou acaba se complicando com 
os jogadores. 

Sede I 
Os últimos detalhes estão 

sendo providenciados para 
que os jogadores do alvi-rubro 
possam ficar a vontade na 
concentração. O Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
DAbadia por enquanto será a 
casa dos jogadores cavalinos. 
O diretor-presidente, numa 
parceria com o Armazém 
Paraíba está concluindo toda 
a parte de pintura do 
Municipal. 

Sede II 
Por outro lado, a diretoria 

do clube pretende nos 
próximos dias concluir a sede 

e o campo de treinamentos do 
Cavalo de Aço. Conor Farias 
disse à reportagem que o local 
já está reservado e que antes 
do verão irá concluir a sede 
para que o clube não fique 
dependendo de locais para 
treinar. E pensamento da 
diretoria implantar uma sala 
de musculação anexo à sede 
do clube. 

Vergonhoso 
O que a equipe do BEC — 

Bacabal Esporte Clube fez 
com o futebol maranhense, foi 
mais do que vergonhoso. O 
time de Bacabal deixou para 
decidir a não participação na 
Copa do Brasil horas antes da 
partida contra o Fortaleza, 
que seria realizada em São 
Luís. A diretoria do BEC, além 
de complicar a equipe perante 
a CBF, não deu tempo para 
que o presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol, Alberto Ferreira, 
indicasse o clube para 
defender o Estado do 
Maranhão. Caso houvesse 
tempo, a escolha estaria entre 
Imperatriz e Sampaio Corrêa, 
as duas equipes já estão 
treinando há vários dias e 
poderia muito bem 
representar o Estado na 
competição. 

E por... 
Falar em Copa do Brasil, 

tivemos na última terça-feira 
uma rodada cheia de 
emoções. A equipe do 
Corinthians despachou o 
Mixto de Cuiabá-MT, ao 
vencer por 3 a 0 na casa do 
adversário. Conforme o 
regulamento, a equipe que 
perder em casa por um placar 
acima de dois, é eliminada 
automaticamente da 
competição. Em Brasília o 
Internacional de Porto Alegre 
despachou o representante do 
Distrito Federal pelo placar de 
7 a 0. Em Macapá, o Ypiranga 
venceu o Clube do Remo pelo 
placar de 1 a 0. A partida de 
volta acontece dia 4 de março 
na capital paraense, onde o 
Ypiranga joga apenas por um 
empate. 

■ Contratações 

Amistoso 

Na próxima quarta-feira a Sociedade 

Atlética Imperatriz poderá apresentar à 

sua torcida os jogadores já contratados 

para a temporada de 97. A presença do 

torcedor nesta fase de contratações é 

mais do que importante. A diretoria 

continua afirmando que os jogadores 

terão que ser julgados também pela 

torcida do clube. "Não irei contratar 

jogadores sem o aval da crônica 

esportiva e, principalmente, do torcedor 

imperatrizense", disse o presidente. 

Imperatriz corre atrás de um goleiro 

Ciro não está mais nos planos do 

Cavalo de Aço para o Campeonato Maranhense 

A diretoria do Cavalo de Aço 
descartou na tarde de ontem, 
a possibilidade de qualquer 
acerto com o goleiro Ciro, que 
defendeu uma equipe do 
interior goiano no Campeonato 
Estadual do ano passado. Os 
dirigentes do Cavalo de Aço 
disseram à reportagem que o 
jogador não aceitou a contra- 
proposta do clube. 
"Infelizmente não foi 
concretizada a contratação de 
Ciro, mas nós já estamos 
contactando com outro goleiro 
do futebol goiano que poderá 
acertar ainda hoje. O diretor 
benemérito da Sociedade 
Atlética Imperatriz, Nelson 
Castilho, está autorizado a 
acertar a contratação deste 
atleta, que foi revelação no 
Campeonato Goiano de 96", 
disse confiante o presidente 
Conor Farias. 

Enquanto os jogadores de 
Goiânia e Rio de Janeiro não 
chegam, o técnico Isnad 
Antonio e Edmar Pereira 
trabalham em conjunto para 
colocar a moçada, que já se 
apresentaram em torma. 
Edmar Pereira desempenhou 
um brilhante trabalho à frente 
do Cavalo de Aço em 93, 
ocasião em que a equipe foi 
vice-campeã. O preparador 
físico, assim como o técnico 
Isnad Antonio, estão 
preocupados devido o 
Campeonato Maranhense 
começar no próximo mês. 
"Pretendemos fazer um 
trabalho sério e para isso 
estamos dependendo que os 
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Vários jogadores da campanha de 1993 mostraram interesse em voltar para o Cavalo 

chamados jogadores 
estrangeiros estejam 
integrados ao grupo". 

O atacante Vadson, após 
desistir da proposta feita pelo 
Central de Caruaru, resolveu 
acertar com a equipe cavalina 
e já se integrou ao elenco. Além 
de Vadson, a diretoria pretende 
acertar ainda hoje com 
Fabinho. "Já apresentamos a 
Fabinho a nossa proposta, 
agora estamos aguardando o 
retorno dele", disse William 
Marinho, que desde ontem 
passou a ser o setorista do 
Cavalo de Aço. 

■ Paulo Cézar 

O lateral esquerdo Paulo 
Cézar, que defendeu a 
Sociedade Atlética Imperatriz 
na belíssima campanha de 93, 
manteve contato na última 
quarta-feira com o empresário 
Damião Benício. De acordo 
com Benício, ele mostrou-se 
interessado em voltar a vestir a 
camisa do clube. Outro jogador 
que contactou com Damião foi 
o centroavante Cézar, reserva 
do veterano Bil, que também 
defendeu o Cavalo de Aço. 

"Diversos jogadores daquele 
elenco já entraram em contato 
comigo, entre eles o lateral 
Paulo Cézar, o centroavante 
Cézar, o zagueiro Luís Paulo e 
o atacante Cadinhos", disse 
Damião. "Todos esses 
jogadores são velhos 
conhecidos do torcedor do 
Cavalo de Aço, e no contato que 
tiveram comigo, afirmaram que 
desejam voltar a vestir a camisa 
do nosso time, e são grandes 
jogadores", lembrou Damião. 

"Tecão" entra em nova fase 

Nova diretoria dinamiza atividades e amplia quadro social 

O Tocantins Esporte Clube 
de Imperatriz está 
desenvolvendo um projeto de 
reestruturação que inclui o 
aluguel de nova sede, a 
ampliação do quadro social e o 
incremento do trabalho da 
equipe. O vice-presidente de 
futebol profissional do clube, 
Justino Oliveira Filho, fez uma 
visita de cortesia ao secretário 
de Comunicação e Cultura, 
Edmilson Sanches, quarta-feira 
passada, quando lhe apresentou 
o projeto e solicitou o seu aixiio. 
O secretário lembrou a Justino 
de Oliveira que, sensibilizado 
com a causa do desporto, o 
prefeito Ildon Marques criou 
uma Secretaria específica para a 
área. De qualquer forma, 
Edmilson Sanches 
comprometeu-se a doar 
pessoalmente parte do material 
esportivo. 

Por meio de parceria com o 
grupo Apil, o time ganhará três 
atletas de grande potencial 
técnico. Agora, são dezoito 
jogadores da cidade, já em 
observação, e mais quatro de 
fora, os quais tornarão a equipe 
bem mais competitiva. Além do 
Campeonato Maranhense, o 
clube vai disputar o Copão 
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Tecão Maravilha se reestrutura para o Campeonato Estadual nTtn 

Maranhão do Sul e o 
Campeonato Brasileiro (Série 
C), na categoria profissional, e 
o Campeonato Amador 
(Primeira Divisão) a Copa 
Antártica de Futebol Júnior e a 
Copa Mirante de Futebol 
Juvenil, nas categorias de base. 
A diretoria pretende ainda 
disputar títulos em outras 
modalidades, como ciclismo, 
handebol, atletismo e futebol 
feminino. Apesar de ainda 
enfrentar muitas dificuldades, o 
Tocantins Esporte Clube conta 

com o apoip de várias torcidas 
organizadas e pretende lançar a 
preços acessíveis, ainda neste 
início de ano, mil camisetas. No 
entanto, tendo em vista suprir 
mais satisfatoriamente suas 
carências, o clube espera contar 
com o apoio de patrocinadores 
que terão em contrapartida a 
logomarca estampada nos 
uniformes dos jogadores e da 
comissão técnica, bem como o 
direito de afixar publicidade no 
Estádio Frei Epifânio DAbadia 
nos dias de jogo do time. 

■ Nova dinâmica 

Com o objetivo de dinamizar 
as atividades do clube, a nova 
diretoria já acertou a locação 
do antigo Boganville, onde vai 
promover todos os finais de 
semana vasta programação 
esportiva e festiva. 
Paralelamente, a diretoria 
pretende ampliar o quadro 
social com duzentos títulos de 
sócios esportivos e cem de 
sócios beneméritos. 

SI m 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadâo - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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(DUPLEX) 

Refrigerador BRASTEMP 
Duplex, 401 Litros, Mod. BRD 41A 

R$ 998^00 à vista ou 
0+30 de 

RS J mensais 

ou 5 cheques 

de R$224,00 

m ..... 
W N V 

OFERTA 

ESPECIAL 

*$ 

Máq. de Costura SINGER 
s, MOd. 9836/C028 

R$ 289,00 à vista ou 
0+30 de 

mensais 

zov,u 

28 

ou 5 cheques de R$ 65.00 
NA COMPRA DE UMA SINGER FACILITA 

VOCÊ GANHA UM LINDO 
RELOGIO MONDAINE 

Q 

EUSIN 

Cond. de Ar ELGiN 
10.000 BTU/s, 

Mod. ELF 10.000 
R$ 568,00 à vista ou 

0+30 de 

RS ^9 ^91*9 mensais 
ou 5 cheques de R$ 128,00 

J CALOI 

MEDIDOR DE 
* Velocidade 
* Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 

RS 

mm 

Bicicleta ERGOMETRICA 
CALOICICLE 

R$ 298,00 ò vista ou 
0+30 de 

^ mensais 

ou 5 cheques 
de R$66,70 

r" 
1 ARNO 

í . 

* Lavagem com Timer 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de garantia 

Lavadora ARNO 
Lavete,Mod. LAVL 

R$ 166,00 à vista ou 
■ JBT 0+30 de 

RS SI %0.59 mensais 
ou 5 cheques de R$ 37,50 

britânia 

Ventilador BRITANIA 
3 Velocidades, 30 cm, Mod. B30S 
R$ 43,00 à vista ou 
0+12 de 

*$ mensais 

ou 5 cheques 

de R$ 9,80 

i 

ARMO 

Ferro Automático ARNO 
Mod. FD 

R$ 16,00 à vista ou 
A 0+12 de 

RS dí-39 mensais 
ou 5 cheques de R$3,60 

• ííx. 

A. 
-í 

WALITA 
Faz Com Carinho 

Liquífícador WALITA 
Firenze, Mod. LQ 72 
R$ 53,00 à vista ou 
7r 0+12 de 

^ mensais 

ou 5 cheques de R$ 12,00 

PHILIPS 

Fita de Vídeo PHILIPS 
Alta Resolução, 120 Minutos 

Mod. TI 20 S 

OFERTA 

ESPECIAI 

* Controle remoto 
* Com relógio 
* 3 Tipos de desBgamento 
autemátko 
* Garantia de 3 anos 

TV CINERAL 
20", Controle Remoto, 

Mod. TC 2011 
R$ 379,00 à vista ou 
0+30 de £ 

CINsF 

RS MP*99 mensais 
ou 5 cheques de R$ 85,00 

CINÜRAL 

Vídeo Cassete CINERAL 4 CABEÇAS 
R$ 339,00 à vista ou 

0+30 de 33 

Mod. VCR4600 

.99 mensais RS 

ou 5 cheques de R$76,00 

PHILIPS 

I 

* Controle Remoto 
* Daplo Detk 
* Enlr. p/ CD 
*280 Watts 
•AM/FM 

Conj. de Som PHILIPS 
Mod. AS425 

R$ 325,00 à vista ou 
0+30 de 

.S9 

mensais 

ou 5 cheques de R$ 72,80 

lllUlFUR 
Bicicleta MONARK 

M. BIKE18 MARCHAS 
Mod. 26FM 

R$ 149,00 à vista ou 
0+30 de 

^ mensais R$ f 4 

ou 5 cheques de R$ 33,50 

Estante em Aço PANDIN 
Lisa, 6 Prateleiras, Mod. EDPLISA 
R$ 39,00 à vista ou 
0+12 de ^ 

9* R$ ^ mensais 

ou 5 cheques 

de R$ 8,80 

R$ 2 •" à vista 
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Internet- http: //www.inten71ar.com.br/ a, 
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■ Nova versão 

JORNAL CAPITAL 

Assassino na mira da Polícia Civil 

Gangueiros acusam "Nego Tubira" pela morte do técnico Zé Otta, e PC intensifica investigações 

A Polícia Civil de Imperatriz, 
através da equipe do delegado 
Vandir Fialho, intensificou as 
investigações em torno do 
assassinato do treinador do 
Níarília Futebol Clube, José 
Otta. O técnico foi esfaqueado 
por volta das 13h00 do último 
dia 06, quando dormia em um 
sofá na sala da residência de 
sua mãe, no bairro Bacuri. 

Dentro da residência 
estavam apenas a vítima e um 
irmão, conhecido apenas por 
Ribamar, cujo elemento foi 
acusado e preso pela polícia 
sob suspeita de ser o autor do 
crime. De acordo com um 
levantamento feito pela 
reportagem, os dois estiveram 
juntos durante toda a manhã 
daquele dia, onde se 
envolveram numa bebedeira. A 
reportagem também foi 
informada que na noite anterior 
o irmão da vítima tinha se 
envolvido em uma confusão em 
um bar da cidade, só não 
provocando baderna devido a 
intervenção de Zé Otta. 

Após vários minutos caído 
no chão da casa onde pedia 
socorro, a vítima foi levada por. 
vizinhos a uma casa de saúde 
de Imperatriz, onde passou por 
uma delicada cirurgia. No dia 
seguinte, já na sexta-feira, por 
volta das 14h00, Zé Otta não 
resistiu e morreu em um dos 
leito da Clínica de Acidentados. 

M Nova versão 

Chegando naquela 
especializada, o delegado 
Edilson Santos foi solicitado 
por um dos elementos da 
"Cangue da Rodoviária", que 
está sob investigações da 
DRF — Delegacia de Roubos 
e Furtos e detido no 2o 
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Delegado Edilson Santos prende mais um acusado de ter assassinado o treinador 
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Uma equipe comím dada pelo delegado Edilson Santos, lotado no 3* Distrito Policial, 
ein uma diligencia no bairro Bacuri, prendeu o elemento James Souza da Silva! 
maranhense, 21 aros de idade, com várias passagens pela policia acusado de furto, 
arrombamentos c assai tos a mão armada. James Souza da Silva também è conhecido 

m de 
elementos usando drogas em «ma das pontes daquela rua. a equipe de agentes 
conseguiu colocar as mãos em "Nego Tubira", que estava no local indica do através de 

Distrito Policial. Atendendo a 
solicitação, o elemento de 
identidade não divulgada pela 
polícia, apontou "Nego 
Tubira" como autor crime. 
Por outro lado, "Nego 
Tubira" negou todas as 
acusações que lhe foram 

feitas e * disse que os 
elementos da "Cangue da 
Rodoviária" estão apenas 
querendo se vingar devido o 
acusado ter se envolvido com 
os mesmos em épocas 
anteriores. James Souza da 
Silva foi preso em companhia 

do elemento Márcio Preto, 
acusado de ter assassinado o 
professor Wilson, há alguns 
anos. O delegado Edilson 
Santos disse à reportagem 
que irá passar o caso para o 
delegado responsável pelo 
inquérito, Dr. Vandir Fialho. 

Sepultura cai nas malhas da polícia 

Elemento procurado pelas Polícias 

Militar e Civil foi preso quando ameaça de morte um ancião 

O elemento Marcos Aurélio, 
vulgo "Sepultura", estava 
sendo procurado pela polícia 
há vários meses. Ele é acusado 
cje assalto a mão armada, 
arrombamentos e furto de 
bicicletas na periferia e no 
centro de Imperatriz. 

A polícia só conseguiu 
efetuar a prisão do elementos 
devido o mesmo ter espancado 
sua esposa, a menor das 
iniciais S.M., e ter ameaçado de 
morte um ancião de 76 anos. 
Avô da menor, o ancião tentou 
proteger a neta quando o 
elemento não admitiu e o 
ameaçou de morte, tentando 
quebrar a porta da casa do 
queixoso. 

A menor, esposa de 
"Sepultura", disse à 
reportagem que o elemento 
usa drogas, bebe muito e 
quando é chamado atenção 
sobre as más companhias ele 
se revolta. De acordo com a 

própria menor, ele lhe espanca 
com freqüência e chega a lhe 
prender dentro de um quarto 
para que ela não fuja da 
residência. 

A polícia encontrou em 
poder do acusado uma bicicleta 
Montain Bike, possivelmente 
roubada. Na delegacia ele disse 
que amava a esposa e por isso 

não queria deixá-la ir embora, 
mas negou todas as acusações 
de espancamento e a 
participação em 
arrombamentos e assaltos. 

» Roubos e Furtos 

O caso foi levado ao conhecido do delegado Reginaldo Nunes, 

da Delegacia de Roubos e Furtos, onde a equipe especializada irá 

investigar as acusações que até agora foram registradas naquela 

especializada contra o elemento. Com relação a acusação de tentar 

matar o ancião, avô da esposa, ele disse que apenas estava tentando 

conversar com o mesmo. O acusado disse ainda que a esposa está 

sendo incentivada pela irmã em separar-se do mesmo. De acordo 

com "Sepultura", se eles se separarem o filho do casal fica com 

ele. Por outro lado, ela disse que o filho fica com ela. Depois de ser 

ouvido pela DRF, o acusado também terá uma conversa com a 

delegada da DEM — Delegacia Especializada da Mulher. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Investigações I 
A Polícia de João Lisboa, 

comandada pelo tenente 
Santos, através de um# 
intensa investigação, já tem o 
nome do principal suspeito da 
morte do ancião Raimundo 
Rosa de Jesus. A vítima tinha 
81 anos de idade e foi morto 
na madrugada de terça-feira, 
com uma facada no peito. Um 
vizinho da vítima, de 71 anos, 
conhecido apenas por 
"Chico", é o principal 
acusado, e está foragido. 

Investigações II 
Já com relação ao 

assassinato do cobrador 
Valdenor Andrade, a Polícia 
de João Lisboa ainda não tem 
pistas nenhuma sobre sua 
morte. A esposa da vítima, 
que foi intimada a depor na 
manhã de ontem, não ajudou 
em nada nas investigações. O 
delegado, tenente Santos, 
garantiu à reportagem que 
mesmo sem a ajuda da esposa 
da vítima irá intensificar as 
investigações. A polícia já 
acredita que o crime poderá 
ter sido queima de arquivo, 
uma vez que a vítima está 
sendo acusada por vizinhos 
de ter ligação com o 
submundo do crime. 

Investigações III 
O caso Zé Otta também 

tem nova versão. Na última 
terça-feira a Polícia Civil 
conseguiu prender o 
elemento James de Souza da 
Silva, vulgo "NegoTubira". O 
elemento foi preso por estar 
na companhia de Márcio 
Preto, que também é acusado 
de ter assassinado o professor 
Wilson, no bairro Bacuri. Na 
delegacia, a "Cangue da 
Rodoviária", que está sendo 
investigada pela Delegacia de 
Roubos e Furtos, acusou 
"Nego Tubira" de ter 
assassinado o treinador do 

Marília, Zé Otta. 

Perda de documentos 
Francisco Teixeira de 

Souza, carioca, residente na 
Rua Manaus, casado, 
motorista, comunicou que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social, fato este ocorrido na 
última semana, quando o 
queixoso trafegava em via 
pública. O fato foi registrado 
da Delegacia do Primeiro 
Distrito, onde as autoridades 
irão tomar as devidas 
providências. 

Perda de documentos 
Roberta Vieira Guerra, 

maranhense, solteira, 
residente na Luís 
Domingues, Centro, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo sua Carteir 
de Identidade Civil. 
Conforme a comunicante, o 

• fato ocorreu quando a ela se 
deslocava de uma loja de 
eletrodoméstico até sua 
casa, na tarde da última 
segunda-feira. 

Finalmente 
O elemento Marcos 

Aurélio, vulgo Sepultura, 
finalmente caiu nas malhas 
da Polícia Civil. O elemento 
foi preso quando tentava 
contra a vida de um ancião 
no bairro Nova Imperatriz. 
Com Sepultura a polícia 
encontrou uma Montain 
Bike, possivelmente 
roubada. "Sepultura", além 
de tentar contra a vida do 
ancião, está sendo acusado 
de espancar sua esposa, 
menor. O motivo da ameaça 
de morte contra o ancião está 
relacionado ao 
espancamento da neta, cujo 
avô (ancião) não gostou da 
agressão contra a mesma. Na 
delegacia, o acusado negou 
todas as acusações. 

Plantão de Polícia 

Delegado: George Miranda 

Escrivão: Torquato 

Perito: Joacillo Magalhães 

Agentes: Carlos Sérgio, Valmir, 

Urbano e Jocimar 

Comissário: Moraes 
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