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■ Futebol 

Diretoria do 

Cavalo de 

Aço realiza 

reunião 

Estão cm ritmo 
acelerado os trabalhos da 
comissão técnica da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz (Cavalo de Aço), 
hoje sob a presidência do 
apresentador Conor Farias, 
diretor-sufHTintendente do 
Sistema TucaniCs de 
Comunicação. Tudo visando 
ao início do Campeonato 
Maranhense de Futebol, 
versão 97, com data 
marcada para o dia de: 
março. 

Buscando saber das reais 
necessidades verUtcadas no 
tihKí, ontem mesmo Omor 
Farias esteve reunido eom 
as diretoria, às lHh30min. na 
sede da TV Cajtftal, naSuper 
Quadra 602. Dela, 
participaram também o 
diretor de futebol William 
Marinho, e o técnico Isnad 
Antonio. Página 6A. 

■ Evento 

Carnaval do "Lava- 
Pralos" do Bic 

superou expectativas 

O Primeiro Carnaval do 
" Lava-Pratos", realizado 
domingo passado no Balneário 
Iate Club (Bic), foi o maior 
sucesso. Cerca de sete mil 
pessoas estiveram no local 
durante todo o dia, 
respondendo de forma positiva 
ao evento que teve a cobertura 
do Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

A grande atração foi o "Boi 
Elétrico", mas desde cedo os 
trios elétricos Tucanu's e Cerpa 
estavam animando o clube. As 
pessoas presentes afirmaram 
que o Bic realmente já se 
constitui num dos principais 
pontos de lazer de Imperatriz. 

Indicadores 

Dólar Comercial 
: Compra .R$1.0197 : 
; Dólar Comercial 

Venda R$ 1.0205 ^ 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 : 
Dólar Paralelo 

: Vonda R$ 1.039 , 
Dólar Turismo 

: Compra RS 1.0010 ; 
Dólar Turismo 

■ Venda R$ 1.0350 
: Ouro (g) 

Venda _ R$12.57 
Poupança 

: Rendimento  - 1,1275% : 
; Ufir (até dezembro) 

Valor   R$ 0,8247 • 
: Salário Mínimo 
' Onfnhrrv R$112.00 i 
; Salário Família 

Valor R$7.66 : 

Guaj aj aras cortam torres de 

transmissão da Eletronorte 
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Moradores e fazendeiros das cidades envolvidas com a questão indígena estão cobrando maior atenção da governadora 

Praças públicas de Imperatriz 

estão sendo recuperadas 
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Projeto humanizará praças públicas de Imperatriz 
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Parceria entre a Prefeitura 
de Imperatriz, a Celmar S A e 
Floresta Rio Doce S.A. vai 
possibilitar à Secretaria da Infra- 
Estrutura a humanização das 
praças públicas da cidade. 
Trata-se do projeto Praça Viva, 
que tem como modelo a capital 
do Estado de Goiás. 

O diretor do Departamento 

de Urbanismo, Fernando 
Falqueto, solicitou informações 
à Companhia de Urbanização 
de Goiânia que, por meio do 
Departamento de Parques e 
Jardins, dirigido pelo arquiteto 
Walmir Santos Aguiar, colocou- 
se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

Elaborado pelas arquitetas 

Cristina Marques e Neci Fátima 
Guimarães, o projeto consistirá 
basicamente em dotar as praças 
de mais árvores e plantas — 
mais verde e menos concreto. 
A Celmar vai elaborar com 
assessoria técnica e adubos. A 
Floresta Rio Doce, por sua vez, 
fornecerá as árvores. 

A primeira praça a ser 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL DEBATE 

O Governo do Estado 
continua ignorando a gravidade 
do problema envolvendo os 
índios no Estado. Os silvícolas 
continuam lutando pela 
demarcação de suas terras e 
promovendo todo tipo de 
desordem, comprometendo 
seriamente a economia 
maranhense. 

Primeiro, foram os Krikatis, 
que na semana passada 
cortaram a torre de transmissão 
das Centrais Elétricas do Norte 
(Eletronorte) em Montes Atos. 
Eles conseguiram intimidar os 
moradores da cidade vizinha e 
conseguiram até cabeças de 
gados para colocar uma pedra no 
assunto. 

Agora, os Guajajaras 
seguiram o mesmo caminho. 
Ontem, na parte da tarde, eles 
cortaram três torres da 
Eletronorte localizadas em 
Grajaú. Preocupados, 
fazendeiros e moradores estão 
pedindo providências à 
governadora Roseana Sarney. 
Querem, assim, uma solução 
pacífica e correta para a questão. 
Página 3A 

beneficiada será a Eleodoro, na 
esquina das Ruas Ceará com a 
Floriano Peixoto. Aém de novo 
revestimento, os mil metros 

- quadrados da praça receberão, 
até o final de março, várias 
espécies de árvores e arbustos. 
"Com isso, vamos valorizar 
também o meio ambiente, 
dando vida às praças", declara 
Falqueto. 

O diretor do Departamento 
de Urbanismo tem viagem 
programada para Goiânia, onde 

♦vai conhecer melhor, 
juntamente com Cristina 
Marques, o trabalho 
desenvolvido nessa capital. "IA, 
o projeto se encontra bastante 
avançado. Nós temos que saber 
quais os critérios adotados e 
outras informações, como, por 
exemplo, sobre o processo de 
educação da comunidade, que 
haverá de se adequar à nova 
realidade". 

"Nós sabemos se o projeto é 
viável para algumas praças, 
visto que são utilizadas para 
atividades tais como reuniões 
religiosas e shows", ressalva 
Fernando Falqueto. Já está 
definido, no entanto, que a 
Praça Renato Cortez Moreira 
terá o seu verde padronizado, 
bem como a Praça da Bíblia, 
situada no Bacuri, e várias 
outras" 

■ Por Dentro 

da Imprensa 

Jornal 

Capital 

tem novo 

colunista 

O apresentador 
Demerval Moreno, titular 
do "Cidade Alerta", 
programa veiculado todas ás 
manhãs, das 7 às 8h pela TV 
Capital (Rede Record), é o 
mais novo colunista do 
Jornal Capital. A partir de 
hoje, 18, ele passa a assinar 
"Por Dentro da Imprensa", 
espaço que divulga os 
acontecimentos da 
imprensa imperatrizense e 
regional. Faz, na estréia, um 
balanço da reunião geral 
realizada ontem no Sistema 
Tucanu's de Comunicação. 
Portanto, é só acompanhar, 
e se ligar nas notas redigidas 
pelo Moreno de "guerra". 
Página 1B. 

Vem aí 

Banda 

Magnus 

Página 4C 

Uema quer parceria com 

a Prefedura Municipal 

Página 4A 

Ferrei ri nha mostra Cü 

na Região Tocantina 

Página 4A 

Detalhes sobre O Trabalho do risco coloca 

"Mulher de Talento" da criança em risco 
Páginas 2B Página 3C 

Caçando à vida fora 

da Terra 
Página 2A 

Arrombadores estão 

agindo no Bacuri 
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Guajajaras exigem demarcação de terr 

Até cabeças de gados estão entrando na negociação para que as cidades em volta de 

suas aldeias não fiquem na escuridão 

Côncavo & 

Convexo 
mm 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

781 dias, e o Maranhão do 
Novo Tempo, já chegou, já foi 
embora ou ainda não veio? 
Excelência, a omissão do seu 
governo, a problemática da 
demarcação das áreas 
indígenas em Montes Altos 
foi muito grande, isto 
contribuiu para que os índios 
Krikatis tomassem atitudes 
contra o patrimônio público 
da união. 

Imagine só a senhora que 
os índios Krikatis tiveram a 
petulância de derrubar com 
fogo 2 torres de transmissão 
da Eletronorte exigindo 
dinheiro como indenização 
de suas terras, o pior foi que 
conseguiram dinheiro, gado 
ecarro. 

Como a coisa virou moda, 
ontem os índios Guajajaras 
de Grajati, seguindo o 
exemplo dos Krikatis de 
Montes Altos, derrubaram 3 
torres também da 
Eletronorte, que também 
querem dinheiro, gado e 
carro. 

Eita governadora, esse 
governo do Maranhão do 
Novo Tempo está um 
verdadeiro programa de 
índio. 

O preço do poder 
O poder exerce sobre as 

pessoas uma influência muito 
grande, sendo capaz de 
mudar atos, conceitos e 
costumes do ser humano. 

Na política imperatrizense 
podemos identificar com 
muita facilidade políticos que 
se perderam com o poder do 
mandato. 

Vejamos: amigos são 
esquecidos, companheiros 
de campanha são trocados e 
novos valores são adotados, 
principalmente por pessoas 
que não contribuíram com a 
vitória dos novos líderes 
(líderes de um mandato só). 
O preço do poder é bastante 
alto, principalmente para 
quem não tem os pés no 
chão, pois dor de barriga não 
acontece só uma vez, 
portanto senhores políticos 
não esqueçam, o tradicional 
slogan de um grande 
estadista. O político sábio 
governa com os que o 
ajudaram a chegar ao poder, 
mas nem sempre se encontra 
políticos sábios na região. 

Mirilandes X Ancelmo 
O advogado da cidade de 

Montes Altos está fazendo 
um completo levantamento 
nas contas e ações da ex- 
prefeita Mirilandes Jales e 
Ancelmo, junto aos órgãos 

públicos federais. 
Um fato que chamou muito 

a atenção do doutor Jonas foi 
o poder de desonestidade da 
administração passada em 
realizar fraudes no pagamento 
ílo INSS e do FGTS de Montes 
Altos. Exemplificando a 
história de Mirilandes Jales e 
Ancelmo, você leitor vai 
entender melhor. Vejamos: se 
a prefeita de Montes Altos 
tivesse de recolher 15 mil 
reais do INSS, eles pagavam 
uma guia de apenas 15 reais, 
e com a ajuda de forças ocultas 
(propinas) dentro dos órgãos 
públicos federais, a duplfi 
dinâmica conseguia liberação 
de certidões do INSS e do 
FGTS. 

Esse é o atual quadro da 
política brasileira. 

Os 3 mosqueteiros 
Os novos prefeitos eleitos 

estão mais unidos do que os 
dedos das mãos. 

Recentemente, o prefeito 
Ribamar Carlota Amarante e 
o prefeito João Alfredo de Sítio 
Novo e o esposo da prefeita 
de Montes Altos, Nélson 
Castilho, se reuniram e 
celebraram o pacto dos 3 
mosqueteiros. Um por todos 
e todos por um. Esta 
referência destina-se a Rádio 
Nativa. 

Segundo eles, por mais 
críticas que eles possam vir a 
receber da Nativa, não farão 
nenhum tipo de contrato com 
a referida emissora por causa 
de um mal comportamento 
(jabá) de um dos profissionais 
daquela casa. 

Casa de Mãe Joana 
A população está chiando 

muito com os administradores 
da safra de 97, são bem 
poucos os prefeitos que já 
começaram a realizar algum 
trabalho em suas 
administrações. 

Todos os discursos dos 
candidatos eram que a partir 
de janeiro de 97 a população 
iria sentir a grande mudança, 
isto é, a transformação da 
água para o vinho. Acontece 
que até o momento ninguém 
fez nada, a não ser o óbvio. 
Tem prefeitura que está 
pior do que casa de mão 
Joana, todo mundo mete a 
mão, secretários a 
disposição do município em 
hotéis finos e luxuosos, 
mansões sendo custeadas a 
preço de ouro pelo 
município e obra que é 
essencial mesmo, nada. 

As novas administrações 
de 97 estão mais para casa 
de mão Joana do que para 
prefeitura. 

For conta do descaso do 
Governo do Estado ao caso 
das constantes manifestações 
indígenas nas diversas partes 
do Maranhão, agora os índios 
Guajajaras cortaram três 
torres da linha de 
transmissão das Centrais 
Elétricas do Norte 
(Eletronorte) localizadas em 
Grajaú, em protesto a não 
demarcação de suas terras. E 
estão de braços cruzados 
prometendo uma ação 
rigorosa se a governadora 
Roseana Sarney não tomar 
providências que visem a 
solução do problema a curto 
espaço de tempo. 

E, enquanto isso não isso 
não acontece, os fazendeiros 
da região é quem estão 
sofrendo na pele as 
conseqüências das ações dos 
silvícolas. Irredutíveis, eles 
não abrem mão de suas 
reivindicações e até pedem a 
troca de mercadorias de alto 
valor, como cabeças de gados. 

Os moradores das cidades 
que vivem os problemas 
verificados por causa dos 

■ Opinião 

protestos dos indígenas, 
também estão pedindo maior 
atenção por parte do Governo 
do Estado na questão. 
Segundo eles, caso isso não 
ocorra quem sairá sofrendo, 
no final de tudo, é o erário que 
terá de responder pelos 
prejuízos causados pelos 
silvícolas. 

Os técnicos da Eletronorte 
passaram lodo o domingo 
trabalhando na montagem de 
uma das torres de 
transmissão incendia no início 
da semana passada pelos 
índios Krikati, do Maranhão, 
no trecho entre os municípios 
de Imperatriz e Presidente 
Dutra. Segundo Sinval 
Benevides, gerente da 
empresa em Imperatriz, o 
acordo fechado com os índios 
permitiu a liberação de apenas 
um circuito danificado no 
incêndio e que completaria a 
interligação entre as regiões 
Norte e Nordeste do País, 
ainda não foi liberado pelos 
índios. 

Os Krikati só querem 
permitir que a outra torre seja 

levantada quando o governo, 
cumprindo o acordo fechado 
no sábado que passou, 
começar a demarcar as terras 
dos índios. 0 engenheiro 
Ivonaldo Nascimento Bento, 
gerente da Eletronorte em 
Belém, informou que os 
caminhos da empresa 
levaram cimento e ferro para 
reparar a torre. Se o dano na 
estrutura de ferro da torre 
não foi total, ela poderá ser 
levantada sem problemas. "Se 
houve algum conhecimento, 
teremos que reforçar a base 
com cimento", explicou. 

0 índio Antonio Guajajara, 
funcionário da Funai em 
Imperatriz, disse que os 
reféns libertados no sábado à 
tarde foram obrigados pelos 
Krikati a colocar em ata e assinar 
tudo o que foi decidido durante 
as negociações. "Eu sabia que 
eles iam exigir isso", 
acrescentou. Antonio, que já foi 
líder dos Guajajaras, disse que os 
Krikati. E confessa que, por 
causa disso, ficou "meio 
queimado" em sua tribo. Hoje, 
ele se diz admirador de João 

Piauí, cacique dos Krikati, por 
sua "inteligência e coragem". 

Quando as negociações 
sobre a demarcação das terras 
dos Krikati foram transferidas 
para a aldeia São José, os 
funcionários da Funai sabiam 
que corriam o risco de serem 
tomados como reféns. "Eu lei 
rede e alimentos para vários 
dias", contou Roberto Lima da 
Costa, um dos diretores. O 
cacique da aldeia Krikati, João 
Piauí, juntamente com Roberto 
Costa e Áureo Faleios, 
dirigentes da Funai, estiveram 
ontem em Brasília para nova 
rodada de negociações. As 
conversas devem definir o 
tamanho da reserva. Os índios 
concordam em reduzi-los de 145 
mil hectares para 85 mil 
hectares. 

Os índios avisaram que 
continuam mobilizados. E não 
descartam novas sabotagens 
contra as torres da Eletronorte, 
além da interdição da rodovia 
MA-28(), que corta seu território, 
caso o Governo Federal não 
cumpra sua palavra de iniciar 
logo a demarcação das terras. 

A chave da questão 

Já passa da hora do Governo 
do Estado adotar alguma coisa. 
A tomada de providências deve 
ser a palavra de ordem. Mas, 
IK'lo que se sabe, a governadora 
Roseana Sarney não tem 
demonstrado efetivo interesse 
em solucionar o assunto. Ou 
seja, colocar uma pedra em 

tudo. 
O que os índios estão 

fazendo deve ser estudado com 
calma e preocupação por parte 
das autoridades competentes. 
Não bastasse os Krikati terem 
promovidos o recente episódio 
do corte de torres de 
transmissão da Eletronorte e 

tomarem como reféns os 
representantes dos governos 
federal e estadual visando o fim 
do impasse, agora os Guajajaras 
entraram na moda e tocaram o 
machado nas torres da empresa, 
localizadas em Grajau. Isso tem 
refletido negativamente, junto à 
população, a forma como o 

Governo do Estado tem tratado 
a questão. O momento requer 
maior rigor. E prioritário que a 
governadora Roseana Sarney 
sente com as pessoas que estão 
envolvidas e anuncie medidas 
mais sérias, duras mesmas, com 
o intuito de colocar um ponto 
final em tudo. 

Ensino fundamental pode ser acelerado 

Os dados da matrícula escolar 
de 1994 revelam que cerca de 60% 
dos alunos das quatros primeiras 
séries do ensino fundamental da 
rede estadual apresentam 
defasagem idade/série sufierior 
a dois anos. Isto significa a 
retenção de milhares de alunos do 
sistei na de ensino | x ir vári» )S an< )s. 
imiiedindo o acesso de grande 
número de crianças e m idade 
escolar às escolas públicas. 

Estatísticas sobre a realidade 
educacional maranhense -1994 

*Rei>etência escolar 17,88% 
(sobretudo na Ia Série); 

*Distorçào idade/série 
equivalente 83,80%; 

* Déficit vagas equivalente 
19,10%; 

* Precário sistema de 
acompanhamento e avaliação do 
desempenho do professor. 

Os problemas são sérios e 
exigem medidas de impacto e 
inovadoras, envolvendo desde a 
nxlefiniçào da ] xilítica educacional 
até as necessidades mais 
urgentes do cotidiano escolar. 

Com esse propósito a 
SEEDl 'C, n 'i )al( lat la nos Art. 9o e 

14° da Lei 5.692/71, concebeu e 
implantou uma Proposta 
Pedagógica de Aceleração de 
Estudos no Ensino Fundamental 
para ser desenvolvida 
temporariamente através da 
exixrimentaçào de metodologias 
adequadas à aceleração da 
escolaridade dos alunos 
matriculados nas séries iniciais. 

Tendo em vista este quadro 
educacional a Secretaria de, 
Estado da Educação formulou 
uma proposta pedagógica com 
os seguintes objetivos. 

Geral 
* Melhorar a eficiência do 

ensino público estadual 
mediante a regularização do 
fluxo escolar dos alunos do 
ensino fundamental. 

Epecíficos 
* Desenvolver alternativa 

pedagógica de aceleração de 
esutos a partir do currículo 
básico e no fortalecimento da 
auto-estima do aluno. 

*Promovero aluno ao final do 
ano letivo para a série em que 
apresente condições de 
prosseguimento regular de 
estudos. 

Para a implantação desta 
proposta pedagógica em 
Imperatriz, três assessores da 
Secretaria de Educação 
estiveram em São Luís de 04 a 
06 de fevereiro para o 
treinamento e conhecimento do 
projeto, que deve acontecer 
ainda este ano em todas as 

escolas do município e 
municipalizadas. 

A expectativa é de que as 
propostas curriculares 
permitam ajustes necessários, 
assegurando à todas as crianças 
os conhecimentos 
indispensáveis à construção de 
um projeto de cidadania. 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool convoca os 
funcionários abaixo relacionados a comparecerem ao seu 
escritório e/ ou retornarem ao trabalho, no prazo de 72 
horas, sob pena de serem demitidos, conforme Art. 482 
Letra I do Decreto lei NQ 5452 da CLT - Consolidações 
das Leis Trabalhistas. 

Mat.Nome 
5680 Antonio de Jesus dos Santos 
5686 Carlos Silva Santos 
5705 Edvaldo Sousa dos Anjos 
4968 Franeineudo de Carvalho 
2239 Francisco Alves dos Santos 
4897 Francisco Antonio Sousa Silva 
5285 Inácio Francisco da Silva 
5123 José Veríssimo da Costa 
5126 Luiz Monteiro Pereira 
5482 Maria Dalva de Jesus 
5518 Raimundo Martins da Cunha 
5164 Raimundo Nonato Alves da Silva 
4969 Sérgio Sousa Morais 
5105 Severino de Souza 

CTPS 
003554/011-MA 
017941/009-MA 
044875/001-MA 
001935/009-MA 
017960/589-GO 
043706/009-PI 
077428/001-MA 
017776/009-MA 
043743/008-MA 
014793/011-MA 
012 í 74/010-MA 
076617/008-MA 
000356/001-MA 
098869/010-MA 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre emnee^^W o a 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dosP senhores empórios'que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. q 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Música 

Ferreirinha divulga seu CD na Região Tocantina 

Quem está fazendo visita a 
Região Tocantina é o cantor e 
compositor Ferreirinha. O 
objetivo de sua passagem pelo 
tocantins maranhense é fazer a 
divulgação do seu primeiro 
Compact-Disc (CD), que acaba 
de ser lançado pela Unacam, 
mesma gravadora que projetou 
o cantor Adelino Nascimento no 
cenário artístico nacional. 

Ferreirinha é natural de 
Coroatá, Maranhão, mas desde 
reside em São Paulo há vários 
anos e hoje considera-se filho 
daquela cidade, mas também 
afirma ter verdadeira paixão pelo 
estado onde nasceu, apesar de 
não o conhecer muito bem. 

Ferreirinha já foi radialista, 
tendo conseguido trabalhar na 
Rádio Bandeirantes AM de 
Jacareí, São Paulo, oportunidade 
em que conseguiu contar com o 
apoio do público radiouvinte da 
emissora. O cantor assegura já 
ter feito um pouco de tudo na 
vida, sobretudo na área da 

comunicação. Outra experiência 
por ele vivida foi a de ser 
cinegrafista da Rede Globo. 

Seu slogan é Ferreirinha, 
"Um homem apaixonado do 
povão". "Realmente, foi uma 
experiência muito gratificante", 
lembra. 

No Festival de Música de 
Presidente Prudente (SP), 
Ferreirinha conseguiu uma boa 
posição. Ficou em segundo lugar, 
deixando muita gente boa para 
trás. 

As músicas que formam o CD 
são as seguintes: "Nunca mais 
te esquecerei", "Melô do 
maconheiro", "Cama vazia", "Um 
homem apaixonado", "As 
andorinhas a recordar", "Mar de 
solidão", "Só nós dois", 
"Arrebenta coração", "Carente 
de amor", "Lady Ana", "Eu já fui 
de você", "Deixa eu beber" e 
'Tempo total". 

Depois de passar cinco dias 
aqui em Imperatriz, Ferreirinha 
segue nesta quinta-feira para 
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Açailândia. Depois, viaja para 
Belém do Pará e outras 
cidades do Nordeste. "Quero 
deixar o meu nome gravado na 
cabeça desse povo 
hospitaleiro", acrescenta. 

Finalizando, Ferreirinha 
revelou que já faz a escolha 
das músicas do seu próximo 
CD, que deverá sair no final do 
ano, também gravado pela 
Unacam. 

Concurso público 

Uema pretende parceria 

A Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) vai 
assessorar as prefeituras do 
Estado na realização do 
concurso público previsto na 
Constituição, através da 
Empresa Júnior (organização 
composta de alunos de cursos 
superiores). 

A governadora Roseana 
Sarney solicitou à Fundação 
para qye realize concurso 
público nos municípios 
maranheses. Para isso, os 
municípios já estão se 
habilitando junto a Uema. 

E o caso da Prefeitura de 

Imperatriz, que dispõe de todas 
as informações para tornar-se 
apta. O secretário do 
Planejamento, José Ribamar 
Ferreira Oliveira, é quem faz a 
análise das informações, como 
o levantamento de custos. 

A Uema oferece preços 
bastante acessíveis para 
custear as despesas com 
materiais. "Possivelmente, 
após analisarmos as condições 
de custo, nós firmaremos esse 
convênio com a Uema", 
ponderou o secretário José 
Oliveira. 

Pela proposta, a Uema 

oferece a coordenação geral do 
concurso, o que engloba desde 
a inscrição de candidatos até a 
implantação de serviços 

gráficos, além, é claro, da 
elaboração, aplicação e 
correção das provas, entre 
outros serviços. 
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Vocacão florestal 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Vocação florestal - assim o 
empresário Alair Chaves 
Miranda, conselheiro superior da 
Associação Comercial e Industrial 
de Imperatriz (ACll), define a 
tendência econômica mais 
favorável atualmente na região. 

Chaves Miranda justifica seu 
posicionamento nos excelentes 
resultados das pesquisas 
desenvolvidas com eucalipto e 
frutíferas, as quais demonstraram 
que a região é uma das melhores 
cio mundo pararellorestamento. 

O empresário comenta que os 
testes realizados pela Floresta Rio 
Doce (subsidiária da Companhia 
Vale do Rio Doce - CVRD), tanto 
com essências nativas como 
exóticas, levaram a matérias- 
primas de ótima qualidade. 

Aliadas às excelentes 
condições de reflorestamento, o 
município conta com boas vias de 
acesso à Amazônia, que pode 
fornecer madeira durante 
séculos, desde que explorada 
racionalmente, observa Alair 

Chaves. 
Paralelamente, desenvolve-se 

no vizinho município de Açailândia 
vários projetos siderúrgicos que 
serão grandemente beneficiados 
pelo reflorestamento, tendo em 
vista o elevado custo do carvão 
atualmente. 

Centro regional 
Imperatriz é um centro 

regional de cerca de quatrocentos 
mil habitantes aonde acorre a 
população de pelo menos três 
dezenas de municípios do Sul e 
Sudoeste do Maranhão, Sul do 
Pará e Norte do Tocantins, os 
quais abrangem um raio de 
centenas de quilômetros onde 
vive perto de um milhão de 
habitantes. 

Ao contrário do que dá a 
entender sensacionalistas notícias 
divulgadas pela imprensa nack mal, 
a cidade dispõe de rico potencial 
agropecuário, comercial e 
industrial, favorecido i>or uma 
posição geográfica privilegiada e 
fácil acesso a grandes centros, 
como São Luís (MA), Belém (PA), 
Brasília (DF) e Goiânia, entre 

outros. 
Cortada pela Rodovia Belém- 

Brasília, a região sedia grandes 
projetos, como a Ferrovia Norte- 
Sul, o Programa Grande Carajás, 
a Celmar S. A. - Indústria de 
Celulose e Papel, um pólo de 
confecções e uma indústria 
madeireira e moveleira que já 
mantém considerável trânsito no 
comércio exterior. 

O comércio local cresce a 
olhos vistos e atende a toda a 
região, demonstrando que a 
cidade vem cumprindo o papel que 
se propôs de precursora e 
fomentadora do desenvolvimento, 
anfitriã de investidores e 
trabalhadores e de capital 
econômica do Estado, em que 
pese ao crônico descaso oficial. 

Além disso, Imperatriz se 
tornou nos últimos anos um 
avançado centro de assistência 
médica que atende à população de 
vários estados com os mais 
avançados equipamentos de 
diagnóstico de inúmeras doenças 
e as duas únicas unidades de 
terapia intensiva existentes em 
fixla a região. 

Mudar conceitos 
O firme propósito do prefeito 

Ildon Marques de "mudar 
conceitos para estabelecer o 
processo de transformação" 
consolida as boas jxTspectivas 
quanto ao futuro da cidade, 
especialmente ao priorizar a 
educação e o desenvolvimento 
integrado 

Depois de mais dez anos 
relegada ao marasmo da 
estagnação, sobretudo por 
conseqüência da má qualidade das 
administrações anteriores, 
Imperatriz volta a ter esperança 
na retomada do crescimento, 
agora embasado em projetos 
gerenciais pautados por critérios 
racionais e transparentes. 

líssa nova conjuntura deverá 
conduzir a cidade a um processo 
que a transforme numa 
verdadeira metrópole, sob pena de 
novosurtode descrédito no poder 
público e de depressão da 
cidadania recém-restaurada, o 
combustível do avanço rumo ao 
terceiro milênio em consonância 
com os novos tempos. 
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Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

Terça Decisiva 
Provavelmente até o final 

de hoje, 18, a cúpula do 
PSDB nacional decidirá 
sobre quem será o líder do 
partido presidencial na 
Câmara Baixa. 0 principal 
favorito à indicação é' o 
deputado maranhense Jaime 
Santana, que já foi até 
recebido em audiência por 
FHC. Entendidos no assunto 
afirmam que Santana só não 
exercerá o cargo importante 
se o atual líder, o paulista José 
Aníbal, resolver partir para a 
terceira reeleição. A 
presença de Jaime na 
liderança da sigla governista 
é boa para o Estado do 
Maranhão e, 
particularmente, para 
Imperatriz, dada a sua 
aproximação com o colega de 
bancada Sebastião Madeira. 

Não Esqueceu 
A propósito, ainda na 

semana em curso o deputado 
Madeira irá ao ministro da 
Justiça, Nélson Jobin, cobrar 
o relatório sobre a 
investigação desenvolvida 
pelo delegado especial da 
Polícia Federal em torno do 
suposto complô para 
assassinar o prefeito de 
Imperatriz. File quer que o 
episódio, que comprometeu 
a imagem da cidade e o 
desgastou pessoalmente, 
seja completamente 
elucidado. E divulgado pela 
mídia, para que se saiba as 
verdadeiras razões e 
eventuais envolvidos na 
grave denúncia que o 
envolveu no final do ano 
passado. 

Batendo Ponto 
Uma sessão solene 

marcada para esta tarde 
assinalar o início das 
atividades da Câmara 
Municipal de Imperatriz. A 
partir de amanhã os 19 
vereadores estarão 
trabalhando normalmente. 
Espera-se que com 
c o m p e t ê n c i a , 
independência, espírito 
público alto, inteligência, 
equilíbrio, sensibilidade 
comunitária. Mais do que 
nunca a cidade está 
precisando de homens 
públicos que trabalhem 
diuturnamente pelos 
interesses do povo. 

Perguntinha 
Que milagre poderia unir 

a oposição maranhense em 
98 e a oposição 
imperatrizense no ano 
2.000? 

Azulinhos 
Nos próximos dias a 

Guarda-Mirim retornará às 
ruas. já não era sem tempo, 
afinal de contas o programa 
sempre foi tratado como 
prioridade inflo atual prefeito 
quando de sua passagem 
pela Prefeitura como 
interventor. 

Bandidagem em 
Excesso 

São absurdamente altos 
os índices de violência na 
cidade. Há que se tomar 
providências para que a 
população tenha mais 
segurança. As ruas 
pertencem aos cidadãos de 
bem. não aos marginais. 
Estes, entretanto, estão 
tornando aqueles 
prisioneiros em suas 
próprias casas. 

Talvez 
Com a votação 

surpreendente obtida na^l 
campanha de 96, o auditor , 
fiscal Jomar Fernandes é 
visto como um candidato em 
potencial no PT. Entretanto, 
até o momento o homem do 
voto radical não faz qualquer 
articulação com vistas à 
viabilização de uma 
candidatura a deputado 
estadual. 

Enxugamento 
Fruto do recadastramento 

geral que se realiza na 
máquina, algumas 
demissões começam a ser 
promovidas na Prefeitura. 
Ildon Marques não quer 
comprometer quase todo os 
recursos municipais com a 
folha de pagamentos, comov j 
se registra em outros 
municípios. Até para cumprir 
alei, que limita esses gastos 
a 60% da receita. 

Know How 
Sálvio Dino acha que sua 

segunda passagem pela 
Prefeitura de João Lisboa 
será mais produtiva, apesar 
da crise financeira que afeta 
o poder público nacional 
como um todo. O prefeito 
acredita que a experiência 
será fundamental para que a 
gestão seja positiva em todos 
os aspectos. Isso faz sentido. 

Praias 
que Renascem 

Findo o inverno, as águas 
do Tocantins recuam num 
ritmo forte. Alguns jxxlaçosde 
areia começam a aparecer nas 
margens tocantinense e 
maranhense. Dentro de um 
mês a temporada veranista 97 
pode ser iniciada, segundo 
conhecedores do rio que 
banha a cidade. O Tocantins é 
a alternativa de lazer mais 
requisitada pela população. De 
todas as camadas sociais. 

11 Som e Luz 
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Terça-feira, 18 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Reunião 
Aconteceu na tarde desta 

segunda-feira uma reunião 
que colocou a mesa os 
produtores e 
apresentadores de 
programas, tanto da TV 
Capital quanto da Rádio 
Capital Am. O objetivo é 
dinamizar ainda mais a 
programação das emissoras 
da Super Quadra. O Jornal 
Capital também estava 
representado e igualmente 
passará por uma 
revitalização. 

O departamento 
comercial será único, ou seja: 
TV, Rádio e Jornal Capital 
terão um departamento de 
comereialização unificado, 
Com isso ganhará agilidade 
e maior controle sobre as 
verbas publicitárias. A 
coordenação deste setor 
ficará por conta dos próprios 
produtores e para maior 
desempenho será 
estruturado e contratado 
pessoal para o departamento, 
assim como a exclusividade 
de linha telefônica etc e tal. 

O departamento de 
jornalismo da TV Capital 
ficará sob a coordenação 
deste companheiro e 
ganhará um telejornal no 
horário local, logo depois 
do Cidade Alerta nacional. 
O esporte também ganhará 
força dentro desta nova 
programação. William 
Marinho, expert no 
assunto, foi contratado para 
o departamento e também 
fará parte da alta cúpula do 
Cavalo de Aço. Aqui cabe 
um parágrafo: Capo Conor 
falou que seu sistema é livre 
para mostrar todos os lados 
da informação. Não importa 
se do Cavalo ou do 
Tocantins. K, assim, é na 
questão política e outras 
editorias. K, por falar em 
Cavalo, vem aí o B1NGAO 

DO CAVALO DE AÇO. 
Quem é de LATÃO que se 
segure... o BICHO endoidou! 

Além de Clélio Silveira (o 
primeiro a vir pro sistema), 
veio Badinho com seu 
Alvorada Sertaneja, este 
companheiro que ora estréia 
na coluna e, agora estréia o 
Sheick com o seu programa 
Top Vídeo. Nilson Santos tá 
comigo no Cidade Alerta local. 
Todos passamos pela TV 
Difusora. E, assim, a família vai 
se reunindo novamente. Todos 
vestindo a mesma camisa. 

Roberto Villar 
Vem aí o PRIMEIRO 

FESTBREGA. Vai ser no 
BICHO... é lógico! O festival 
reunirá a nata do brega 
paraense. Só a nata! Alguns 
nomes já foram contactados e 

outros estão sendo sondados. 
Imperatriz vai ter a 
oportunidade de ver e dançar 
ao ritmo que balança o Pará. 
Depois da onda ROBERTO 
VILLAR os outros artistas 
chegaram junto na esteira do 
sucesso. Por falar em 
ROBERTO VILLAR. liguei 
pra casa dele e irmão 
Pompílio me falou que o 
homem foi pra Fortaleza 
presenciar in loco a 
divulgação da sua música. A 
onda do brega já chegou por 
lá e o ROBERTÀO é o 

.responsável por isso. 
Brevemente o PAPUDINHO 
estará de volta a Imperatriz. 
Desta vez vai ser no BIC... é 
logico! 

multidão. O Carnaval do 
Lava-Pratos foi um 
suceeeeeesso! Umas seis ou 
sele mil pessoas. Tem gente 
que vai dizer que é conta de 
mentiroso. Pois domingo 
quem vem continua. Desta 
vez vai se apresentar lá a 
dupla pop sertaneja 
CHARLES & CHIRLEY. Os 
garotos tocam e cantam 
pra dedéu! As meninas é 
que gostam. Também com 
esse jeito anjo de ser... 
Vamos lá, pra conferir. Vai 
ser domingo. A mulherada 
não paga e os marmanjos 
vão pagar só cinco reais e 
ainda ganham uma cerveja 
pra lá de gelada. 

Lava-Pratos 
Falar nisso, viu só que 

O 
terminou... 
vorta! 

show já 
amanhã nós 
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Aquário 

0 mumenlo c cxcolcnle para 
rever os amigos »■ eliminar antigos 
mal-enlendiiios. Não hesite em ser 
mais calorosa e espontânea. 

Você não estará muito disposta 
para os agitos. Numero de Sorte: 21. 

lima longa conversa com amigos 
mais próximos vão estimular suas 
idéias. Convites de diversão também 
vão pintar. Seja seletiva. 

Numero de Sorte: "o. 

\ energia de Vènus lhe garante 
uma dose extra de energia nos 
assuntos amorosos. Tudo é favorável 
a um encontro equilibrado e 
armonioso. 

Numero de Sorte: Ofi. 

Mercúrio passa a brilhar em seu 
signo, tornando muito produtivas as 
conversas <■ a troca de idéias. Aproveite 
para rever os amigos! 

Número de Sorte: 35. 

ü momento é muito favorável as 
conversas e troca de idéias. Você estará 
receptiva às opiniões dos outros, o que 
lhe trará aprendizado. 

Número de Sorte; 34, 

Será muito importante você 
dedicar total atenção àqueles que 
procurarem sua ajuda, uma atitude 
construtiva pode fazer milagres! 

Numero de Sorte: 23. 

Touro Câncer 
ITJ) Virgem 

ítl Escorpião ^ Capricórnio O q Peixes 

b.sle é um dia ideal para você fazer 
visitas ou nu smo" receber seus 
amigos em casa. Vènus garante uma 
perfeita harmonia entre as pessoas. 

Numero de Sorte: 57. 

Você lera hji a oportunidade de 
eliminar antigos receios e ale mesmo 
sua timidez. K hora <1> assumir com 
firmeza seus sentimentos. 

Numero de Sorte: bl. 

A influência de Mercúrio vai 
chamar sua atenção para os 
relacionamentos em geral. Mal- 
entendidos terão fim com base na 
justiça. 

Numero de Sorte; S7. 

Pela manhã você se sentirá meio' 
indisposta e é melhor evitar programas 
mais agitados. No amor. tente manter um 
clima harmonioso. 

Número de Sorte: 09. 

Lua e Vènus geram um clima mais Você pode fazer tudo hoje, menos 
harmônico, ideal para esclarecer se isolar! Sao grandes as chances de 
antigos mal-entendidos Procure você fazer 
melhorar seus relacionamentos. novas amizades que podem 

Número de Sorte: 1 1 mudar o rumo de sua vida! 
Númeri de Sorte; 49. 

PR0GRAMACA0 DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

05:00 Igreja da Graça 06:00 0 Despertar dá Fé 06:00 Alvorada Sertaneja 05:10 Programa Ecumênico 06:00 Telemanhã 05:00 Padrão Técnico 
06:30 Diário Rural 07:00 Repórter 190 07:00 Bandeira 2 05:15 Telecurso Profissionalizante 06:30 Igreja da Graça no Lar 05:30 Alfa e Òmega 
07:00 Home Shopping Show 07:30 Cidade Agora 08:00 Bom Dia& Cia (com 05:30 Telecurso 2000- 2'-' Grau 07:30 Escola Bíblica na IA' 05:55 Minutos de Deus 
07:30 Local 08:30 Note e Anote Fliana) 05:45 Telecurso 2000- 1" Grau 08:00 Home Shopping 06:00 Igreja da Graça 
08:00 Dia Dia 11:55 Falando de Deus 10:00 Mnppet Babies 06:00 Bom Dia Imperatriz 08:15 Sailor Moon 08:00 Cartoón Mania 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 12:00 Imperatriz 24 Horas 10:30 O Fantástico Mundo de 06:30 Bom Dia Brasil 08:45 Samurai Warriors 10:00 Swat Çats 
Ofélia 13:00 (,) Radio na TV Boby 07:30 LV Colosso 09:30 Grupo Imagem 10:30 As Novas Aventuras do 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 14:15 Bill Body 11:00 Família Adams 10:00 Angel Mix 10:30 Shuralo Agente 86 - Controle Mental 
11:25 Vamos Falar com Deus 15:15 0 Agente G 11:30 A Pequena Sereia 11:00 Mirante Meio Dia 10:55 Feras do Carnaval 11:00 Anjos da Lei-Escola de 
11:30 Estação Criança 16:30 0 Mundo de Beakman 12:00 Moreira Serra Fspecial 11:30 Globo Esporte 11:00 Manchete Esportiva Modelos 
12:00 Memória Band 17:00 Cidade Alerta 12:30 Aqui Agora Maranhão 11 ;50 Jornal do Maranhão 1 * Edição 11 ;30 Edição da Tarde 11:50 Mesa Redonda 
12:30 Figura 18:30 Jornal 'Ia Record 13:30 Aqui Agora 12:15 Jornal Hoje 12:15 TV Alternativa 12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Estação Criança 11 18:05 Cidade Alerta 14:30 Cinema em Casa 12:40 Video Show 13:45 Eutsal - Ao Vivo 13:00 Cadeia 
13:15 Ixical 19:15 Informe São Paulo 16:30 Chapollin 13:10 Vale a Pena Ver de Novo - 15:45 Papa Tudo 13:45 Interpró- Telemarketing 
15:15 Cine Trash (A Programar) 19:30 Zorro ' 17:00 Chaves Mulhres de Areia 16:00 Grupo Imagem 14:00 Mulheres 
17:00 Supermarket (com Ricardo 20:00 O Quinteto 17:30 Passa ou Repassa 14:40 Ses-ão da Tarde 16:55 Esquentando os Tamborins 17:00 Eli Corn a 
Corte Real) 21:00 Campeões de Audiência 18:00 Colégio Brasil 16:45 Malhação 17:00 Sessão Animada 18:00 190 Urgente (com Carlos 
17:30 Programa Sílvia Poppovic 23:00 25' Hora 18:50 TJ Brasil 17:20 Anjo de Mim 17:15 Sailor Moon "Ratinho" Massa 
19:00 1 xtcal 00:00 Palavra de \ ida 19;4ii Maria Mercedes 18:15 Jornal do Maranhão 2' Edição 17:45 Samurai Warriors 19:30 CNT Jornal (com D-ila 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 02:30 Jesus Verdade 21:00 Programa Livre 18:30 Salsa e Merengue 18:15 Shuráto Richers) 
20:00 O Campeão 05:00 Despertar da Fe 22:00 Razão de Viver 19:30 Jornal Nacional 18:45 ()■; Cavaleiros do Zodíaco 20:15 Série 1 lardball. Força Bruta 
21:00 Jornal Bandeirantes 

Rádio Capital AM, 950 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 20:05 D Rei do Gado 19:35 Na Rota do Crime - a08: IS Sailor Moon 

dl :30 torça Lotai (A Programar) i 
Khz. 10 mil watts de 

23:45 Jornal do SB 1 21:10 Terça Nobre - A Comédia da 20:05 Jornal da Manchete 20:15 Sjuc 1 lardball. Força Bruta 
._'..:3i t St ••-vi. Nwcay.li • 00:00 Jó Soares Onze e Meia Vida Privada 21:10 Xica da Silva - .Anjos da Morte 
00:30 (ienie |.- F.XIire-sao - potência 01:1 5 Jornal do SB 1 22:10 In terei ne 22:10 Márcia Pellier Pesquisa 21:10 Juca Kforuri 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Mulher Talento 97 

O colunista Jonas Ribeiro promove para o dia 08 de março, no 

''Dia Internacional da Mulher", um coquetel de fino gosto na 

Boate Arena, onde reunirá as mulheres para entregar o troféu 

Mulher Talento 97. E como atração da grande noite, um show 

com o cantor Roy Caetano e a presença marcante da presidente 

da Federação Brasileira de Colunistas, Vera Martins. 

Niver 

Roberta 

Godinho, 

apresentadora 

do Aqui Agora 

Maranhão, 

recebeu um 

grupo de 

amigos neste 

último dia 13 

para comemorar 

mais um 

aniversário. 

Desejamos a 

esta grande 

profissional, 

parabéns e 

muitas 

felicidades. 
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Inciando 

na escola 

A gatinha 

Izabella 

Stefane, filha 

do 

apresentador 

do Rádio na TV, 

Clélio Silveira e 

Aldrey Barbosa, 

iniciando o ano 

letivo na Escola 

Dei Bambini. 

Veja o close da 

maravilhosa 

aluna. 

De visita 

Tvejcme-ide que reside no Rio de 

3aueieitAcula em uossa cidade ao lado do 

marido ^Vl^rcio e da j-ilhva (Saroliua. (£s+á visifaudo 

|amiliares e aprovei+a lambem a oportunidade 

para malar a saudade dos amigos aqui na Terra 

do T~rei. 

Coquetel de confraternização 

A amiga Do ra Lei+e ((Seril Objetivo) 

oj-ereceu rveste |irval de semarva um 

cogue+el de corvj-^a+errvieação para os 

diretores de escolas <que participaram do 

curso de implicações pedagógicas 

realizado uo CCSFA. 
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Lançamentos 

A amiga Zoneide Vieira, mais uma empresária do mundo da 

moda, bastante otimista com sua loja Mult Marcas, que fica no 

Timbira Shopping, aguarda sua clientela para rever os mais 

novos lançamentos que acaba de receber do Sul do País. 

Incansável 

OCq maval do L-ava-Pratos no 13070 - 

Balueório Bate OIub/coutou com um 

iucalculave! numero de -foliões que ainda 

estavam no pique do Oarnaval e com 

muito samba no pe. Ai em da cerv^eia 

gelada^ o publico pode contar com o 

serviço de restaurante. 

II. M. ]óiqs Oticqs 

5uu me-Ihor jóicv/ oovyx 

melKor preço 

/O de desconto Faço seus ótulos de grau conosco 
Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 72Í-1Ó97 - Imperatriz Maranhão 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 

4s notícias mais recentes 

dia cidade de imperatriz 

Págiaá 4C 
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As notícias do Brasil voe 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

| completa do dia-a-día de 

cidades da Região Tocanti 

WMM 
Página 

Terça-feira, 18 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Imperatrizense 
O desportista local e em 

todo o País está motivado com 
as boas apresentações do 
atacante Romário com a 
camisa do rubro-negro 
cariosa. O atacante Tetra- 
Campeão reafirma que sua 
intenção é voltar a vestir a 
camisa da Seleção Brasileira. 
Romário pelas boas 
apresentações e um preparo 
físico invejável já fez o técnico 
Zagallo mudar de idéia. 

Muita terra 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso em recente 
pronunciamento autorizou a 
demarcação das terras 
indígenas que abrange toda a 
região de Montes Altos. O 
clima na cidade é tenso os 
moradores estão revoltados 
com a maneira em que os 
índios estão agindo. Com a 
determinação do presidente só 
resta agora a ação dos 
representantes da Funai. Será 
que os índios que vem de 
geração em geração vão abrir 
mão do município de Montes 
Altos? 

E por falar... 
Em FHC, ele em recente 

participação em seu programa 
de Rádio, Palavra do 
Presidente, deixou claro que 
sua disposição é em acabar 
com a violência no campo. 
Essa missão foi dada ao 
ministro da Justiça Nelson 

Jobim, em sua última e mais 
importante antes de deixar o 
cargo para assumir uma cadeira 
no Supremo Tribunal, no mês de 
março. O ministro iniciou ontem 
uma série de visitas a vários 
estados onde os conflitos 
agrários são mais grave. 

Definição 
A Fundação Cultural de 

Imperatriz já definiu algumas 
atividades que vão fazer parte do 
calendário da instituição para o 
ano em curso. Na última sexta- 
feira o presidente da Fundação 
Adalberto Franklin e o vice- 
presidente Gilberto Freire 
estiveram reunidos com o 
Prefeito Ildon Marques, o 
Secretário de Infra-Estrutura 
Jairo de Oliveira e com o 
Secretário da Comunicação e da 
Cultura Edmilson Sanches. No 
encontro ficou confirmado que 
nos eventos da Fundação 
Cultural e a Prefeitura se 
responsabilizará o apoio 
bijístico e Financeiro. 

CF 
A Campanha da Fraternidade 

foi aberta oficialmente no último 
domingo com uma caminhada e 
uma missa campal onde reuniu 
milhares de católicos. O Bispo 
de Imperatriz Dom Afonso 
Gregory disse que o tema da 
campanha deste ano é de grande 
importância e sua reflexão se 
dará até a Páscoa. O bispo disse 
ainda que os encarcerrados 
necessitam do apoio da 

sociedade. 

Tema 
Dom Afonso falou dos 

motivos que levaram a CNBB a 
escolher um tema dirigido aos 
presidiários. Ele manifestou sua 
vontade de que ao fim da 
campanha deste ano se possa ter 
melhor conhecimento da 
realidade? dos encarcerados. No 
estudo da Campanha da 
Fraternidade deste ano todos os 
grui kis da Igreja Católica estarão 
empenhados numa maior 
reflexão. 

Mergulho 
O presidente do Cavalo de 

Aço, Conor Farias, está 
mergulhando de corpo e alma no 
esixirte, em especial o futebol. 
Para isso na tarde de ontem 
esteve reunido com a comissão 
técnica do Cavalo de Aço e a 
equipe de esportes do Sistema 
Tucanifs de Comunicação que 
estarão acompanhando todos os 
lances do Alvi-Rubro no 
Campeonato Maranhense de 
1997. O diretor presidente que 
esteve envolvido no Projeto BIC, 
que foi um sucesso no Carnaval 
de 97 e no CanavaltbliivaPralos, 
está com suas atenções todas 
voltadas inra o Cavalo de Aço. O 
objetivo do diretor é colocar uma 
equipe aguerrida na comi ietição e 
tnizer (> titulo do futebol maranhense 
desta temporada para a região 
tocantina Na reunião de ontem o 
presidente aprovou uma lista de 2! » 
bons nomes que possivelmente 
serão contratados para o 
Campeonato Estadual Namanhãde 
hoje serão enviadas as jjassagens 
l)ara os jogadores que estão em 
Goiânia e Rio de Janeiro. O técnico 
Isnad Antonio esjiera contar com 
estes jogadores nos treine )s de quinta 
e sexta-feira próxima 

Ondas Curtas 

DEÜ Nfl IMPRENSA 

íp 
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Os proprietários de 
veículos, cujas terminações 
das placas são 1 e 2 tiveram 
até ontem para optar pelo 
pagamento parcelado do IPVA. 
As agências do Banco do 
Estado do Maranhão 

estiveram durante todo o dia 
de ontem recebendo o 
pagamento. Um grande 
número de proprietários de 
veículos deixaram para o 
último dia. Deu no Jornal 
Imparcial 

Antes de falar da vida alheia...Verique seu passado! 

Ou precisamos ir ao Nhozinho Santos? 

Aguardem, brevemente estaremos destacando neste matutino os ultrapassados do Rádio 

0 Carnaval fora de época já é tradição... 

O Lavra pratos do BIC foi uma loucura... 

Nem o carro pipa do Corpo de Bombeiros apagou o fogo da moçada 

Neste final de semana tem mais emoção... 

Só um toque! 

Tem em João Lisboa e Senador La Rocque... 

Virgem que riqueza II 

Olho vivo divulgou mais um boletim! 

O aniversário do agente Torquato foi nota 10... 

Por falar em nota 10 Romário o camisa 11 do mengão marcou mais um... 

Zagallo está de olho no baixinho... 

Na terra do Frei a expectativa é toda do Cavalo de Aço 

Quem sabe agora o torcedor levanta a taça... 

Bic- Bic.ãO Melò da Cinderela 

Banda Magnus vem ai... 

E mais uma promoção do Balneário late Clube 

O bom dia de hoje é para o companheiro Thompson Mota (BAND)-CRC 

. > 
f ; 

Os PanfaãMMminhaa 
Gosto - O Pensador 

Sine 

Emprego 

20- Operadores 

de caminhão 

fora de estrada 

05- Vendedores 

externos 

01-Lavandeira 

04-Domésticas 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 
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Ética: a falta que ela nos faz 

por Edmiison Sanches 
Jornalista 

Sabe, leitor, sinceramente 
eu não entendo, ou, parece, não 
quero entender. Dizem que 
decência, honestidade, 
patriotismo é coisa de gente 
"quadrada", gente "careta". 
Que o Brasil de hoje, o Brasil 
"moderno", não comporta esse 
tipo de pregação. Que todos os 
que tentaram... "se ferraram" 
(como dizia minha juventude, 
em sua linguagem curta e 
carregada). 

Pois bem. O de que vou falar 
é de "idéias" tão velhas quanto 
"quadradas". A idéia de que um 
país só pode dar certo se cada 
um agir certo, inclusive 
fiscalizando e apenando os que 
fizerem errado. Um país não é 
nada mais nada menos que a 
soma dos esforços dos 
habitantes que nele vivem e 
dele precisam. 

Não há salvação para o 
Brasil senão pela conquista de 
estágios gradualmente mais 
elevados de sadias relações em 
todos os setores, instâncias e 
estratos. Ética na política 
("Ética: um princípio que não 
deve ter fim", prega 
exemplarmente o Rotary 
Club). Transparência nas 
ações de governo. Dignidade e 
prioridade à Educação e seus 
atores, até como ação indireta 
preventiva de males da saúde 
e da segurança. (Quem se 
educa, se asseia, física e 
moralmente). Urgência de 
Justiça — a Justiça falha 

■ Escema 

porque tarda. Honestidade nos 
negócios. Bons propósitos na 
parceria empresa- 
empregados. Satisfação ao 
contribuinte. Respeito ao 
consumidor. Honra ao cidadão. 

Os políticos precisam, com 
urgência, entender e praticar a 
ética do Príncipe — não o de 
Maquiavel, mas o de Exupèry. 
Não é perseguição da 
Imprensa, não; é fúria do 
cidadão: a moral da maioria dos 
senhores políticos está mais 
baixa que bumbum de cobra. 
Quando tentam tapar uns 
buracos imorais aqui, abrem-se 
poços de indecência acolá. Não 
há cristão que agüente. 

E por intermédio de suas 
mãos legislativas e executivas 
quanto os políticos não 
poderiam fazer por seu jxwo e 
seu País... A questão dos 
efeitos da seca, por exemplo. 
Nada que projetos de irrigação 
não pudessem minorar, 
minimizar ou, até, acabar. Fale- 
se com os técnicos no assunto. 
Veja-se, fora e mesmo dentro 
do Brasil, o exemplo de regiões 
anteriormente desérticas. Mas 
o problema não é a seca da 
Natureza. E a secura dos 
homens. Secura ética de 
políticos c sua política. 
Recursos subsidiados, 
monitorados por cidadãos 
éticos, teriam uma 
contraprestação positiva de 
surpreender. Sabe-se disso. O 
agricultor flagelado não corre 
da seca, com a qual aprendeu a 
conviver. Ele corre é da 
correção monetária, ou dos 

juros, que geram a angústia de 
querer e não poder fazer. E isso 
o desespera, embora não o 
desesperance. 

O País tem jeito. Mas o jeito 
do Brasil é o jeito dos 
brasileiros, muitas das vezes 
comprometido pelos "jeitinhos" 
e "ajeilamentos". 

Sabemos que é fácil não só 
falar em ética, mas também 
fazê-la, praticá-la, porque, por 
mais gasta que pareça a 
expressão, isso só depende de 
cada um de nós. Não existe ética 
de profissão, mas do 
profissional que a exerce. Não 
existe ética no trabalho: a ética 
está no trabalhador, porque 
ética é um bem individual, de 
pessoa, que a aplica, como um 
carimbo, no decorrer do 
exercício de seus papéis sociais. 
Quanto mais eu divido a ética, 
mais ela se multiplica em mim 
e em minhas experiências de 
vida e ofício. 

Ora, se admitimos que 
honestidade funciona, que ser 
bom faz bem, que fazer (o) bem 
é bom. se uma coisa boa é fácil 
fazer e dá resultados, então por 
que isso é tão pouco utilizado? 

Urge uma ação — antes que 
ruja uma reação. 

Nenhuma idéia nova, 
nenhuma boa ação prescinde de 
uma base moral. Nenhuma 
utopia se realizará sem a ética 
— e a ação — do indivíduo. 

O Brasil não é um caso de 
polícia. É uma questão de 
consciência. E tudo o mais virá 
por conseqüência. 

Sai dessa, Brasil! 

Prosseguem inscrições 

para a escola 

A Secretaria de Saúde do 
Município continua efetuando 
matrículas para a Escola de 
Cegos do Maranhão 
ESCEMA. E, segundo o 
coordenador desta instituição 
de ensino especial, Elton 
Frederico Costa Silva, o 
deficiente visual para ser 
matriculado deve estar na faixa 
etária de (i à 25 anos. A 
ESCEMA oferece estadia e 
alimentação para os alunos, 
gratuitamente. 

A Escema é hoje uma escola 

de Io Grau que atende ã cegos 
e portadores de visão 
subnormal em regime de 
internae externato, possuindo 
ainda cursos de Datilografia, 
orientação e mobilidade e braile 
I e II. Esta instituição-oferece 
também trabalho através de 
encaminhamento à empresas 
que sabem do potencial que o 
portador de deficiência possui. 
Existem cegos, entretanto que 
demonstram uma capacidade 
de percepção tátil muito acima 
dos padrões normais. E um ser 

altamente produtivo se 
preparado, através de ensino 
esjk-ciai como o da ESCEMA. 

Em Imperatriz, os 
interessados podem procurar a 
sede da Secretaria d Saúde, no 
horário das ()8:()() ãs 12:00, de 
segunda à sexta-feira. Os alunos 
matriculados em Imperatriz 
serão encaminhados para São 
Luís, sede da ESCEMA, 
Travessa Bequimão, 25 
Bequimào - São Luís. As aulas 
vão iniciar nos primeiros dias de 
março. 

Maestro sugere escola de música 

A música educa, 

A criação de uma 

escola de música é a 

idéia que o maestro 

Fernandes Sousa 

Dourado, da Banda de 

Música do Município, 

lança ao prefeito Ildon 

Marques. 

Segundo o maestro, 

profissionaliza e integra as crianças à 

sociedade 

se colocada em prática, 

a idéia proporcionará a 

inúmeras crianças 

imperatrizenses a 

oportunidade de 

aprenderem algo que 

transforma, integnindo- 

as à sociedade, além de 

proporcionar saudável 

lazer e descontração. 

"Nessa escola 

poderíamos preparar 

os nossos sucessores, 

pois os dias dos 

homens na terra são 

contados por Deus", 

comenta Sousa 

Dourado. 
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i f6 COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
' " UM PROJETO DE VIDA - 

- 22® ANO DE FUNCIONAMENTO' 

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

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINCD 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8® SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

eTERCEIRÃO 

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 n9 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 II/29 Série 
S9 e 49 Série 
59 a 89 Série 
22 Grau 
Terceirão 

MATUTINO 
101,10 
i n ,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 ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

S y 

Comércio e extração de seíxo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de : 3  

Novembro, 1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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ii 'ADE AU iTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

ilpresefttoçõe: Luiz Duarte 

ftfeportoçiefli: Nilson Santos 
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ADVOGADO 
(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

JoXxi êacLcLt/ ^^ifíioy 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n? 3456 - Bacuri 
Fone: 721 • 1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

Su per mercado 

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-Maranhào 

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 . 

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanos Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policia^ westen, eróticos e comédias. 

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

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condidonado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

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

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

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, 21 25 - Fone: 721-2275 

. Imperatriz-Maranhão 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

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

Sidaeef, 'Tfa&cmteHfa s4iaúj& 

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 

1 - Em bom estado de conservação Valor: R$ 

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

Valor: R$ 1.850,00 
Tratar pelo fone: 977-41 51 

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 
Ahstide n010, próximo a barreira da PM, com 2.700 

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

poço com manilha e bomba. 

\alor a combinar 

Técnico em Contabilidade 
CRC, 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 19 andar, sala 02 
v 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 Presentes Floriculturá 
medetíte Oftde a ante âe 

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

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A- Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhào 
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A Caixa anuncia contratação de empréstimos 

A Caixa Econômica 
Federal anunciou que foram 
efetivamente contratados no 
Pró-Moradia e no Pró- 
Saneamento, Pró-Conclusão 
(Res 185) e Res 166, 
empréstimos no valor de R$ 
1,1 bilhão em 96 e que foram 
desembolsados, ao contrário 
do que se divulgou, R$ 249,3 
milhões, correspondentes a 
22,04% do total contratado. 
Em 95, as contratações 
foram fechadas próximas ao 
final do ano, não tendo, por 
isto, ocorrido nenhum 
desembolso naquele ano. 

O presidente da Caixa. 
Sérgio Cutolo, classificou de 
expressivos os dados 
relativos a contratações e 
desembolsos. "Contratamos 
o que foi possível — disse — 
quase 90% dos projetos 
corretamente apresentados 
à Caixa e com capacidade de 
pagamento. A Caixa, 
acentuou, não empresta 
mais a quem não pode pagar. 
Isto faz parte do esforço que 
empreendemos para sanear 
a Caixa e o FGTS. A Caixa 
só empresta a quem tem 
capacidade de pagar, a quem 
puder pagar as dívidas no 
futuro". 

"O Governo do 
Presidente Fernando 

Henrique Cardoso só 
contratou com a 
disponibilidade financeira no 
Caixa, acentuou. Ao 
contrário do que ocorria no 
passado, notadamente no 
início dos anos 90, quando a 
Caixa contratava e depois 
não tinha os recursos para o 
desembolso, resultado em 
obras inacabadas, 
encarecimento dos 
empreendimentos, dentre 
outros problemas". 

A Caixa implantou e está 
operando uma Central de 
Riscos de Crédito que 
examina, com cuidado, a 
capacidade de pagamento 
dos tomadores de 
empréstimo no setor 
público. Este é um fato novo 
e é preciso, principalmente, 
que os novos prefeitos, que 
tomaram posse em janeiro, 
tomem conhecimento. Há 
recursos disponíveis para 
água tratada, para 
esgotamento sanitário, 
habitação popular, 
urbanização de áreas 
ocupadas por populações de 
baixa renda. macro- 
drenagem e 
desenvolvimento 
institucional das entidades 
prestadoras de serviços de 
saneamento. 

As contratações se 
fizeram apesar da crise do 
setor público, em boa parte, 
sem capacidade de 
endividamente e pagamento 
e sem poder oferecer 
garantias, o que foi 
parcialmente superado pela 
MP 1418, de julho de 96, 
que autorizou a Caixa 
implantar novas condições 
de contratação, no que se 
refere às garantias a 
serem dadas pelas 
entidades prestadoras de 
serviços de saneamento. A 
garantia principal passou 
a ser a vinculação da receita 
tarifária e não a garantia real 
de hipoteca de imóvel e 
penhor industrial dos 
sistemas em operação, que 
vinham dificultando a 
agilidade das novas 
contratações e iniciados os 
desembolsos. Estes deverão 
crescer significativamente 
em 97, acompanhando os 
cronogramas físico- 
financeiros das obras em 
execução. 

A Caixa informou que um 
grande número de propostas 
foi apresentado, cerca de 2 
mil 7 14. com demanda 
potencial de financiamento 
de R$ 2.5 bilhões, mas 
muitas delas sem capacidade 

de pagamento e sem 
projeto. 

Estas 2 mil 714 propostas 
foram, na maioria absoluta, 
apresentadas à Caixa no 2o 

semestre de 95. após ter o 
Ministério do Planejamento 
e Orçamento, através das 
instâncias colegiadas 
estaduais, selecionado 
aquelas que objetivaram 
capacidade de pagamento. 
No exercício de 96. 
inclusive, houve uma 
alteração de procedimentos, 
implementada pelo MPO e 
Caixa, em que a capacidade 
de pagamento dos 
tomadores foi analisada 
precedentemente à 
apresentação da proposta. 

Desde então, as 
instâncias colegiadas 
estaduais só protocolaram 
propostas cujos tomadores 
tivessem capacidade de 
pagamento aprovada. Com 
esse- procededimento, todas 
as propostas cadastradas a 
partir de 95, hoje sem 
capacidade de pagamento, 
foram arquivadas. 

No Pró-Moradia e Res 
166 - produção de unidades 
habitacionais em áreas 
adquiridas ou com infra- 
estrutura habitacional 
financiadas com recursos 

do FGTS - foram 
contratados R$ 315,6 
milhões e desembolsados 
R$ 13 5.4 milhões, 
correspondentes a 42.92%. 
No Pró-Saneamento, foram 
contratados R$ 548,8 
milhões e desembolsados 
R$ 104,8 milhões, 
correspondentes a 17,92%, e 
na Res 185, contratados R$ 

230,7 milhões e 
desembolsados R$ 13.0 
milhões, correspondentes a 
13,47%. 

A Caixa mostrou dados 
sobre o orçamento de cada 
um dos seguintes 
programas de saneamento e 
habitação e o que foi 
contratado, no exercício de 
96: 

Programa Orçamento Contratado % 

Pró-Moradia 723.091.000 253.401.473 35,4 

Res 166 150.791.000 52.980.645 21,13 

Pró-Saneamento 1.343.779.000 549.412.7% 40.89 

Pró-Conclusão 260.159.000 187.533.280 72,08 

A Caixa apresentou um quadro sobre o que foi contratado e 

desembolsado no país, nos quatro programas, nos exercícios de 

95 e 96: 

Contratado 

Desembolsado 

R$ 1.131.317 mil 

R$ 249.386 mil 
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Local: 

BIC - Balneário Iate 

Dia 01 de março 

de 97 ás 23h00 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Entregamos a domicílio 
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Temos vigas, caibros, ripas, íábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Da Redação 

Assunto preferido 

Prá matar a eauáade do Carnaval (\ue ee foi, a galara bonita 

não ee canoa de comentar nao rodas de conversas os 

acontecimentos do maior espetáculo da terra, a folia 

momesca. Na edição de hoje, mais uns flash s da grande folia 

da Cidade do Ferro. 

Galera 

E por falar em festa, a galera elegante da city acaba de 

ganhar um espaço todo especial na telinha da TV Tropical, às 

llh40min de segunda à sexta-feira. Refiro-me ao programa 

Galera, comandado pelo irreverente Alexandre (o Uebezão), 

o^ue estreou no dia de ontem com pi^ue total. E guem pintou 

no Galera e arrebentou foi a banda G1. um grupo de 

adolescentes que merece os aplausos unânimes de toda a 

sociedade, Uma banda nota 10. Prá conferir é só ficar ligado. 

Mãos ao alto 

No assunto Galera, ainda ontem no programa Tribos, 

comandado pelo competentíssimo Valdo Valle, pela Marconi FM, 

o ami^o Valdo Valle, alem de detonar as melhores músicas 

internacionais e nacionais, todas classe A, mandou vê no 

assunto: Mãos ao Alto, aquela galera que suspende os braços 

em ambientes movimentados. Nem pensar. No final, aquele 

cheirinho, que tira todo o charme do gatinho e é realmente de 

congestionar o ambiente. Afinal, um pouco de boa vontade e 

higiene não faz mal a ninguém. 5ó enobrece a alma e o olfato. 
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O nosso amigo Carlinhos "oficializou a alegria do ( amava! c soltou a energia 

Major Edilson Moraes (comand. da 5a Cia Independente), ao lado de Deusdete Sampaio 

Caso de polícia 

Começa a se tornar caso de polícia, o número de menores de, 

5 a ô anos de idade, nas madrugadas da Cidade do Ferro. 

Dasta estacionar um veículo em qualquer endereço badalado 

da cidade, para que o proprietário do veículo seja abordado por 

um grupo de menores oferecendo vigilância. Que bom seria se o 

Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente e as autoridades 

competentes tomassem alguma iniciativa. 

Dever cumprido 

O capitão Mariano, que com muito dinamismo e dignidade 

comandou em nove anos os mais relevantes serviços de 

segurança em Açailândia, através do 5o Cia. Independente , 

acaba de passar o comando para o major Edilson Moraes. Ao 

capitão Mariano, que se encontra em nossos convívios até o 

final do mês de março, a nossa saudade, desejando muito 

sucesso nessa nova fase que se inicia, com o curso de 

aperfeiçoamento para promoção a major em Delém do Pará. Ao 

novo comandante, major Edilson Moraes, as nossas boas 

vindas. 

Curtg & Bo^e 

Em clim^ de muito ritmo e muita cerveja geladíssima, o 

amigo Jailton Liberato estreou nova idade cercado por amigos 

e aquela atenção especialíssima da sua esposa Wagna 

Liberato (O boticário). A bebemoração rolou na AEPCA. Ao 

natalício do último domingo, os nossos parabéns. 

Foi também natalício no último domingo, a grande figura, 

claro, o nosso amigo Conde (TV Cidade). Ele que vem 

acontecendo na emissora dando um show de profissionalismo 

no que se refere cinegrafia. O garota o é da capital paraense. 

Ainda na edição desta semana o enlace matrimonial do 

amigo Orlando Menezes, realizâdo na última sexta-feira, onde 

gente elegante e da comunicação regional protificaram para 

prestigiarem o amigo. 

A juventude dourada da Cidade do Ferro começa a se 

despedir deixando uma lacuna nos agitos da city. Muitos já 

queriam viajar para retornarem aos estudos em outros 

Estados, capital maranhense e cidades vizinhas. E no assunto 

saudades, embarcaram ontem rumo a capital paraense, 

quatro adornos da nossa galera jovem, a figura, arquiteta 

Débora Vasconcelos, Podrigo Galletti (que futuramente estará 

navegando no campo da Medicina), Wanderson Vasconcelos e 

Leandro Dias. Na mala muitas recordações. 

Expresso Açailândia 

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. 

I FAZEMOS LINHA PARA: BALSAS, GOIANESIÃ- SÃO LUIS. TERESINA. RlO BRANCO. PORTO VELHO. CUIABÁ. GOIÂNIA. ANÁPOLIS. BRASÍLIA E VITÓRIA. 
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Milhões de crianças em perigo devido 

ao trabalho que envolve riscos 

Não é somente o vidro que 
entre na fabricação dos belos 
braceletesdeFirozábad (índia). 
Eles trazem como componente a 
mã(KÍe-obra infantil, utilizada em 
condições altamente estressantes 
e perigosas. 

As fábricas empregam 2(X) mil 
pessoas, das quis 50 mil são 
crianças, que recebera menos de 
IJS$ 0,40 por dia. O Governo 
proibiu o emprego de crianças 
nessas fábricas, mas elas 
continuam sendo contratadas. 
Trabalham ao lado de adultos, em 
frente a fornos onde as jjeças de 
vidro são tratadas, e onde a 
temperatura varia de 15000C a 
1800QC. 

Colocando e retirando dos 
fornos os tabuleiros de i)eças, as 
crianças estão exjK)stas não só a 
temperaturas extremas, mas 
também ao asbesto que entre na 
composição do tabuleiro. As 
crianças encarregadas de 
pressionar as ixvascontrao disco 
em movimento, que corta os 
modelos no vidro, 
freqüentemente sofrem 
ferimentos e cortes graves. Não 
há qualquer tijk) de atendimento 
de primeiros socorros, nem 
tratamentos para as doenças de 
pele, do sistema respiratório ou 
dos olhos, que normalmente 
ocorrem como conseqüência do 
trabalho. 

Segundo o relatório Situação 
Mundial da Infância 191)7, milhões 
de crianças enfrentam trabalhos 
perigosos como este. Um dos 
motivos é o falo de as sociedades, 
os sistemas e os indivíduos terem 
inviábflizad(»< mtras (>1 ições | «ira < )S 
{Kibre. A necessidade de quantias 
de dinheiro relativamente 
pequenas pode significar um 
desastre para todos os membros 
de uma família pobre, na 

ocorrência de doenás, ou quando 
se perde uma colheita, e a 
solicitação de crédito ou de 
empréstimo é recusada. As 
circunstâncias extremas que são 
obrigadas a enfrentar, associada à 
extrema ganância dos 
empregadores e dos agiotas, e à 
falta de oportunidades e 
alternativas, produzem uma da 
práticas mais repugnantes que 
existem - o trabalho servü. As 
crianças que trabalham era 
regime de servidão foram 
entregues a empregadores por 
pais empobrecidos em troca de 
pequenas somas de dinheiro. 
Com características que não 
diferem muito da escravidão, o 
trabalho ser vil ex|)õe a criança a 
algumas das piores formas de 
abuso, permitindo que sejam 
exploradas durante muitos anos, 
uma vez que os empréstimos 
nunca são considerados quitados. 

Um intermediário, por 
exemplo, poderá dar um 
adiantamento a famílias rurais 
pobres em troca da criança, ou 
poderá aceitar a criança como 
pagamento por uma dívida; a 
criança pode ser vendida para 
outra pessoal, permitindo lucros 
vultosos i)ara empresários que a 
utilizam como mãmle-obra cativa. 
Sua vida inteira de servidão nàoé 
suficiente nem mesmo para 
reduzir a dívida, afirma o relalórii >. 

O trabalho forçado 
normalmente é associado à índia, 
ao Nepal e ao Paquistão, mas 
segundo o relatório do l N1CEF, 
também foram encontradas 
algumas ocorrências de trabalho 
forçado no Brasil, na Mauritânia e 
em Mianma. E um relatório 
publicado recentemente pala 
Kamalayan Development 
Foundation, nas Filipinas, 
descreve a situação de crianças 

em um jiaís que normalmente não 
é associadi > ao t raball w > f< irçadt) ou 
ao trabalho escravo: "As crianças 
trabalhadoras são tratadas como 
animais. Quando não estão 
trabalhando, ficam presas e 
trancadas a cadeadom em 
estruturas que parecem jaulas... 
Os quartos onde essas crianças 
vivem são superlotados, não têm 
ventilação, estão sempre imundos 
e cheiram mal, e não são 
adequados para seres humanos". 
Os perigos espantosamente 
evidentes de atividades como a 
fabricaçãi > de omamenti)S de vidro 
e do trabalho forçado nao devem 
inibir a percepção de formas 
menos óbvias de trabalho 
perigoso às quais milhões de 
crianças devem ser reveladas e 
assumidas como trabalho 
l>erigoso. para que i>ossam ser 
eliminadas até o final desta década. 

Em todo o mundo, crianças 
trabalham para suas próprias 
famílias, carregando água e 
recolhendo lenha, ou realizando 
uma serie de tarelas domésticas. 
Trabalham no campo, em 
fazendas da família ou em 
I ilantações comercú üs. 'I rabalhai 11 
nas ruas e em mercados, em 
canteiros de obra e em minas. 

Embora nem sempre o 
trabalho seja jx-rigoso, na maioria 
dos casos, envolve situações de 
risco. As crianças são exjiostas a 
produtos químicos e a i nsticidas, 
infecções recorrentes, e 
enfrentam longos períodos de 
trabalho tão desgaslantes 
fisicamente que seu crescimento 
é retardado, e seu 
desenvolvimento mental e 
c< )i npronK ticlo. Fc»rçacIas a l (irnar- 
se adultos antes de lerem deixadi > 
de ser crianças, suportam 
encargos e responsabilidades 
além de suas forçase de sua idade. 

Quando o trabalho impede que 
a criança freqüente a escola i «issa 
a ser prejudicial ao seu 
desenvolvimen t o. 
Freqüentemente a escola é 
sacrificada i>elas crianças |K)bres 
e por suas fanulias, devido aos 
custos e às horas gastas para 
freqüentar as aulas, que 
impossibilitam a realização das 
tarefas domésticas. Esta situação 
condena a criança a crescer sem 
qualificação, limitando suas 
oportunidades de trabalho a 
atividades mal remuneradas. 

E muitas das crianças 
trabalhadoras que chegam a se 
matricular na escola acabam 
abandonando os estudos, ou 
ixwque não têm material escolar, 
ou (K)rque aquilo que aprendem 
na escola é muito pouco ou nada 
relevante para suas vidas e suas 
necessidades, e não lhes oferece 
alternativas on esperanças de um 
futuro melhor. 

Instando o mundo a atentar 
para o trabalho realilzado pelas 
crianças < m suas casas, suas 
comunidades e suas sociedades, 
o relatório apresenta 
detalhadamente as inúmeras 
formas de trabalho 
potencialmente prejudiciais ã 
criança. 

Crianças que trabalham em 
período integral, e que começam 
a trabalhar a mi muita] x nica idade, 
e aquelas que trabalham durante 
muitas horas por dia estão em 
situação de risco. () trabalho que 
provoca estresse físico, social ou 
psicológico indevido, e mal 
remunerado e envolve 
responsabilidade excessiva, ou 
compromete o acesso da criança 
à educação é um trabalho 
(xrigoso. Todas as "formas de 
trabalho que comprometam a 
dignidade e auto-estima da 

criança" ou que "sejam irejudiciais 
ao pleno desenvolvimento social 
e psicológico" é um trabalho 
1 xrigoso, afirma o relatório. 

O relatório ainda explica que. 
uma vez que o problema é 
complexo, as abordagens para 
seu encaminhamento (levem ser 
abrangentes e c< mi] ilementares. 

A educação constitui um 
componente fundamental para a 
solução do problema, e alguns 
progressos nesse sentido vêm 
sendo registrados pouco a ixmco. 
Em Firozabas,jx)r exemplo, um 
I )equen( > \ >n )jel( > c< ti il leckk > comi > 
Disha ('1 íireçâo*) estátraljalhando 
com 150 crianças de um total de 
50 mil que se estima que estejam 
envolvidas na indústria de 
ornamentos de vidro. 

Rajrani.de 15 anos de idade, e 
uma das crianças que participam 
desse programa. Apesar da 
resistência inicial de sna mãe, 
que estava preocupada com a 
perda de renda da família. 
Rajrani foi matriculada no 
centro Uisha de educação 
informal. Ela está mudada 
desde que entrou no programa 
do centro; está mais alegre e 
mais confiante. Na última 
apresentação anual da escola, 
ganhou três prêmios. Este não, 
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foi admitida em uma escola 
formal. Seu sucesso convenceu 
seus liais de que estudar é 
importante, e seus irmãos 
também foram matriculados. 

Organizações não 
governamentais e agências 
internacionais estão 
trabalhando nessa questão. Os 
governos também estão 
empenhados, particularmente 
aqueles que retificaram a 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança, e que estão 
legalmente obrigados a 
proteger suas crianças do 
trabalho que envolve situações 
de risco e exploração. Em Nova 
Deli. (mi 1995, por exemplo, 
Ministros do Trabalho do 
Movimento Nào-Alinahdo 
condenaram a exploração da 
mão-de-obra infantil como "um 
ultraje moral", e decidiram que 
sua "eliminação total e efetiva" 
constitui uma "prioridade 
imediata". 

O UNICEF também exige 
sna eliminação im< diata. de 
modo que esse crime seja 
banido do mundo até o final 
desta década. Para um númejo 
enorme de crianças de todi 
mundo, talvez seja tarde 
demais. 
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CONCESSÃO DE LICENÇAS NASECRFI ARÍA DE 1NERA- 

IMPERATR1Z 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

— O interessado ein lorislmir <ni rcíonnar sen imóvel deverá preliminannenle 
procurar um lecnieo habilitado (Emeenheiro ou .\r<|uitcto) o qual desenvolvera os pro- 
jetos necessários, de acordo com as normas exigidas, <> desejo do cliente, e também 
o orientara acerca da legalização do CKh.V 

— Após a legalização dos projetos ili> CKJéV para construção, o cliente deverá se 
dirigir ao INSS para matricula da obra. Dependendo da complexidade da obra os pro- 
jeto deverão ser aprovados também pelo corpo de bombeiros. O técnico contratado 
orientará o cliente. Apos essas providências o cliente se dirigirá a Secretaria de Infra- 
Estrutura para o encaminhamento dos projetos, anexando também a documentação 
do terreno, para analise da divisão de cadastro Imobiliário da JVefeilura. Estando os 
projetos e a documentação em ordem será expedido o documento para pagamento 
das taxas e impostos e posteriormente expedido o Alvará de Construção. 

— Durante o período de execução da obra. a mesma estará suj-óla a (iscalizaçãi 
periódica, sendo a primeira para a liberação dos baldrames, e para definição do niv 
da calçada pública. 

PRAZOS 
— Análise da docnracntaça., de terreno no cadastro imobiliário — 24 horas 
— Análise dos projetos de expedição do documento de arrecadação dos impos- 

tos e taxas — 24 horas 
— Expedição do Alvará — 24 horas 
EXPEDIÇÃO IIAIUTE SE 
Apos a conclusão das obras, e de acordo com os projetos aprovados, o cliente 

se dirigira ao INSS para dar baixa na obra e, de posse da l ND. solicitara a liberação do 
HABITE-SE a qual será feita apos a vistoria pelos técnicos da Secretaria de Infra- 
Estrutura 

PRAZOS 
— Vistoria— 24 horas 

CORTE DE RI \ PARA EK.AÇAO DE A».l A I EsÇOIO 
O cliente interessado na obtenção deste serviço se dirigirá a CALMA para solici- 

tação das ligações e de posse do termo de vistoria emitido pela CAEMA, o cliente 
anexará a quitação do IPTU rio imóvel a ser beneficiado e solicitara junto à Secretaria 
de Infra-Estnilura 

PRAZOS 
— Vistoria e emissão de taxas — 24 horas 
— Emissão do termo de licença— 24 horas 
CERTIDÃO DE M MERO PARA IMÓVEIS 
O cliente interessado na obtenção de "NUMERO" dara entrada na documentação do 

hnovd na SecMaria de Infra-EsiniUim. a qual consultara o cadastro imobiliário e vistoriará o 
imóvel para a definição i > "NUMERO- e posterior emissão da certidão 

PRAZOS 
— Aprovação do cadastro imobiliário — 24 horas 
— Vistoria para definição do numero — 24 horas 
— Pagamento rias taxas e Bbenição da certidão — 24 horas 
ALVARÁ PARA CONSTRl ÇÃO DE TI Ml LOS, CAPELAS E MA1 SO 

lúts 
O interessado na construção de 11MIIOS, C.APEIAS 1 MA1 IS(>LElIS. em cemitérios 

púbicos, soldtará a Kcença mnlante a apn-sentaç-ão da Ceitidão tle (íbito e do endereço ila 
cova a sir beneficiada, (pie é fomearlo pelo administrador do cemitério. 

Oualquer cidadão pódim Bvrevanente faztr a solicitação, e tsc'>Iher quem melhor lhe 
atenda para execução dos serviços, não existindo, poitutto, credenciamento ou empresas 
exclusivas para tal fiiuitidaik . 

PRAZOS 
— l onfirmação do endereço da cova — 24 horas 
— Expedição de im|>osIos e taxas — 24 horas . 
— ExjK-diç» le AK'ará — 24 h tis 

. O pioneiro da saúde imperatrizense 

* 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

ElNqEN^ERio QUER llMpUlNTAR O 

Projeto "Farmácía Víva" 

Procedente do Rio de Janeiro,, está de volta à região, o 
engenheiro Agrônomo e ecologista, Paulo César Silva, no 
momento emininhando a bandeira a favor da implantavão de 
um projeto denominado "Farmácia Viva", cujo teor já foi 
apresentado ao prefeito Ildon Marques de Sousa e também ao 
Comandante do 50° BIS.Ten. Cel. Diogenes Dantas Filho, entre 
outros segmentos. O projeto "Farmácia Viva", tem como base 
Fitoterapia: "tratamento da saúde com uso de plantas e ervas 
de valor terapêutico e medicianal, com reduzido custo para as 
populações de baixa renda". 

A Fitoterapia foi inclusive objeto de curso promovido 
recentemente pelo próprio Paulo César da Silva, contando com 
o ai)oio de um grande número de participantes. 

ExpERÍÊNCÍAS AiNTERÍORES 

Engenheiro Agrônomo, ecologista, líder comunitário e 
profissional de competência comprovada, Paulo César da Silva, 
desenvolveu uma série de projetos antes de viajar ao Rio de 
Janeiro. Forma parcerias com o Sebrae, Sinrural, Fundeco, 
Fumbeart, MKP, Ceaimp e outras Organizações Não 
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Mercado 

Financeiro 

PoüpAINÇA 

Hoje  1,20% 

Amanhã 1.14% 

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

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

FEVEREIRO/97 R$9.11 

UPC 

R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo    R$ 1,08 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial  R$ 1,04 

Cotações de Ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 14-02-97 

R$  11,68. 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97  R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97 R$ 7.66 

OIerecímemo 

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. 

Governamentais do Estado. Fora do Maranhão, participou em 
1996 do projeto de Comunidade Solidária, como coordenador 
de três projetos de geração de empregos e renda para jovens 
das comunidades carentes do Rio de Janeiro. 

Projetos no Rio 

Os projetos elaborados para o projeto Comúnidade Solidária, 
foram; Fitoterapia, Terajuas Corporais e Rádio difusão. Em 
Imperatriz, Paulo César da Silva quer parceria com o poder 
público municipal jiara implantação do projeto "Farmácia Viva". 

Interesse dE lldoN 

"O prefeito Ildon Marques demonstrou interesse por plantas 
e ervas de valor medicianal", revelou, antevendo a possibilidade 
de várias secretarias participarem do projeto, notadamente a da 
saúde. 

SupER Sena 

Confira as dezenas sorteadas jiara o concurso 097 da SujTer 
Sena: 

08, 13, 16, 27. 30, 45. 

OüÍNA 

Dezenas sorteadas no domingo, 16, jiara o concurso 276 da 
Quina: 

13. 17, 23, 43,71. 

Meça Sena 

Dezenas sorteadas domingo, 16, para o concurso 050 da Mega 
Sena; 

06, 16. 21. 44, 57, 58. 

La Rose 

"As flores fazem jíarle do nosso universo. E há 15 anos a I.a 
Rose vem proiiorcionando este contato". 

"São arranjos feitos com carinho e de muito bom gosto. 
Fazemos decorações, buquês para noivas, cestas de café da 
manhã e arranjos para datas comemorativas". 

"Trabalhamos com flores naturais e artificiais em sede 
importada da China". 

"Trabalhamos com cartões Credicard e Diners Club, além 
de cheque pré-datado". 

"Temos serviço de entrega; e as encomendas jxKlerào ser 
feitas pelo fone: 721 - 3016 ou na rua Cel. Manoel Bandeira, 1851 
- centro". 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital Alvorada 

(721 - 2962); Pediatria: Hospital Pequeno 

Príncipe (723 - 2022); Obstetrícia: Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723 - 

1843); Ortopedia: Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721 -6454). 

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

amigos, muito sucesso. 

Aniversariantes (ACII) 

m 

José Coelho Batista. 

(Consensual); 
Dirce Ferrari Ferreira 

(mulher do Sr. José 

Moveleiro, da Movelaria 
Sào José). 

Aniversariam hoje e 
recebem os parabéns e os 

votos de muitas 

felicidades da ACII e do Feito à Mào 
Restaurante (self-service, churrasco no quilo e 
aquela saborosa feijoada aos sábados). Na av. 
Getúlio Vargas, eqüina com a rua Alagoas - 

centro. Fone: 721 - 3565. 

O recado é dos novos administradores da Floria 'lur ^ 1 

Rode, Dona Madalena e Atila Gonçalves. 
Vale o registro. 

Como cuidAR do lixo 

A prefeitura de Imperatriz, através da Secretária d- 
Estrutura, está realizando campanha de distribuições ue 
panfletos junto a residências e estabelecimentos comerciais, 
com o objetivo de imprimir uma consciência maior na população 
quanto à necessidade de uma parceria entre comunidade e 
jMxler público no sentido de "varrer o lixo" da cidade. 

Novos HÁbiros 

Entre tantos itens importantes, o panfleto destaca que a 
limjjeza não é somente responsabilidade do poder público, que 
novos hábitos devem ser adotados no consciente da população, 
em relação a regras que devem ser seguidas |)ara que o lixo 
seja recolhido adequadamente. 

A campanha faz parte do Projeto "Cidade Limpa", que o 
secretário Jairo de Oliveira Pinto Júnior está traçando em 
parceria com outros segmentos. 

O telefone para contatos, denúncias e informações é: 722 - 
1413 no Departamento de Lim|)eza Pública chefiado por Gasjiar 
Aguiar Alves. 

Vale a sua participação. 

CAdERNO UnÍVERSÍTÁRÍO 

A Livraria Imjieratriz está com tudo em tempo de promoções, 
a preços realmente convidativos e prazos (no cheque), de 30, 
60 e até 90 dias, possibilitando aos pais de alunos, todas as 
ojiortunidades jiara a aquisição do material escolar de seus 
filhos. 

Caderno l Iniversitário tijK) pasta, com 200 folhas, custa penas 
R$ 6,50 na Livraria Imperatriz, segundo informa o boa praça 
Francisco Evilásio T. de Melo. 

Agendas - entre tantos itens, a Livraria Imjieratriz dispõe 
também das atrativas e úteis agendas escolares, onde o aluno 
faz suas anotações e conta com inúmeras informações. 

Para os profissionais, existem também agendas de vários 
modelos, todas elas apresentando uma gama de informações 
muito úteis. 

O fone jiara informações é: 722 - 1478. 
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Quem também ani versar ia hoje, é a cirurgia-dentista 
Aríete Barbosa SAn tos, atual presidente do Centro 
Espírita José Grosso. Recebe uma mensagem toda 
especial do maridão, Ernâni Rocha Santos, e das filhas 
Victória, Laura e Mònica, além, é claro, dos demais 
familiares e de grande círculo de amigos do casal. Vale o 
registro com os nossos parabéns. 

Humor 

Que fazer quando se tem um auditor do 

imposto de renda atolado até o pescoço 

num poço de 

concreto? 

- Pede-se mais concreto. 

(Playboy/Fev/97, nas bancas via Dimapi). 

Materiais para 
*-/ hsihjsi escritório, escolar, 

U/LiÁjy bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

PJímoçào em p-ipel reportei (r.od 400) R$ 6,C0 
n a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

LJ- _ 

Fone: 722-1478 
, 

Fax: 722-1400 
«.   J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 
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SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Sh© 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rural* 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
URMV/TO - Ü204 

s 
Rua^Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Sociedade Atlética Imperatriz 

Cavalo de Aço se reapresenta hoje 

Conheça os principais possíveis contratados da Sociedade Atlética Imperatriz 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Jogo aberto 
O diretor do Estádio 

Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia, Pedro Faustino, 
deu início na manhã de ontem 
ao projeto que visa a 
recuperação do gramado 
daquela praça esportiva, que 
há cerca de dois meses está 
sem atividades esportivas. 
Pedro Faustino pretende 
recuperar todo o gramado do 
Municipal para as disputas do 
Campeonato Maranhense de 
1997. A única praça esportiva 
de Imperatriz continua 
tomada pelo chamado capim 
de burro, que nasceu entre as 
gramas e se espalhou por 
todo o campo. O alambrado 
também irá receber reparos. 

Por trás do gol que dá acesso 
a antiga Praça Mané 
Garrincha o arame está todo 
danificado. Segundo 
informações fornecidas pelo 
próprio diretor daquela praça 
esportiva, a danificação do 
alambrado foi provocada por 
uma confusão gerada pelos 
jogadores e torcedores do 
Volta Redonda Futebol Clube, 
que não foi punido pela Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, na última 
temporada. 

A falta de investimento por 
parte dos governos 
anteriores fez com que o 
Estádio Municipal ficasse 
totalmente abandonado pelo 
poder público. 

Confira o placar dos jogos realizados em todos os 
campeonatos regionais no último final de semana em todo o 
Brasil. 

Campeonato Paulista 
Santos 1 x 0 Juventus; Araçatuba 2x2 Internacional; 

Guarani 1 x 1 América; Rio Branco 2x 3 PortuguesaSantista; 
São José 2 x 1 Botafogo. 

Campeonato Mineiro 
Guarani 0x0 Cruzeiro; Uberlândia 0x2 Atlético Mineiro; 

América 1 x 2 Mamoré; Vila Nova 0 x 0 Montes Claro; 
Valeriodoce 1 x 1 Caldense; Democrata 1 x 3 Social. 

Campeonato Gaúcho 
Santo Ângelo 0 x 1 Brasil Farroupilha; Esportivo 3 x 1 São 

Luís; Ypiranga 0x0 Glória 

Taça Guanabara 
Botafogo 2 x 1 Olaria; Itaperuna 0 x 1 Flamengo; 

Americano 1 x 3 Fluminense; Barreira 0 x 1 América 

Campeonato Paranaense 
Paranavaí 1 x 3 União Bandeirantes; Batei 1 x 2 Londrina; 

Maringá 2 x 1 Toledo. 

Campeonato Goiano 
Atl. Goianiense 3x0 Aparecidense; Vila Nova 0 x 1 

Jataiense; Anapolina 1 x 2 Goiânia; Bom Jesus 0 x 5 Goiás; 
América 0x3 Crac; Itumbiara 3 x 0 Anápolis 

Campeonato Catarinense 
Joinville 3 x 1 Figueirense; Jaraguá 2x2 Marcílio Dias 

Campeonato Baiano 
Vitória 1x0 Catuense; Galícia 2x1 Poções; Juazeiro 1 x 3 

Bahia; Fluminense 2 x 1 Ypiranga; São Francisco 2 x 1 
Eunápolis. 

Campeonato Pernambucano 
Sport Recife 6 x 1 Ipiranga; Recife 2x2 Santa Cruz; Porto 

2 x 1 Central; Cabense 2 x 1 Centro; Vitória 1x0 Flamengo; 
Io de Maio 2x0 Naútico. 

Campeonato Potiguar 
Fluminense 1 x 1 Baraúnas; Parnamirim 0x3 América; 

Pauferrense 1 x 0 Força e Luz. 

Campeonato Cearense 
América 6x0Tiradentes; Ceará 2x2 Guarani (Juazeiro); 

Russas 3x4 Ferroviário; Quixadá 1 x 0 Icasa; Guarany 
(Sobral) 1x0 Limoeiro; Uruburetama 0x0 Itapipoca; 
Portuguesa 2x2 Iguatu. 

Amistoso (Local) 
Novo Horizonte 2 x 1 América (Infantil) 
Botafogo (JL) 1 x 1 Janduí 

A comissão técnica da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
trabalha em ritmo acelerado 
visando o Campeonato 
Maranhense de 1997, que 
começa no próximo dia 09 de 
março, em Caxias, contra a 
Caxiense, terceira colocada do 
Campeonato de 96. 

Ontem o presidente da 
equipe, Conor Farias, reuniu a 
comissão técnica e o diretor de 
futebol William Marinho, para 
traçar planos para a 
competição, entre eles a 
contratação de 25 jogadores. 
Após 2 horas de reunião ficou 
definido apenas a possível 
contratação de 23 atletas da 
lista apresentada. 

Na reunião, o presidente do 
clube lembrou mais uma vez 
que não irá contratar nenhum 
jogador sem o aval da comissão 
técnica, diretoria e a crônica 
esportiva local. "Além da 
diretoria, crônica esportiva e a 
comissão técnica, o torcedor 
também irá fazer sua 
avaliação", disse o presidente. 
De cada um dos 23 jogadores 
que estão na lista de 
contratação, o presidente fez 
uma análise geral. O atacante 
Lamartine, por exemplo, a 
princípio foi descartado. A 
proposta do jogador foi de 12 
salários. O presidente 
lamentou não poder contar com 
o jogador, uma vez que a quantia 
pedida foge da realidade 
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Isnad Antonio pediu a contratação de 23 jogadores 

financeira do Cavalo de Aço. 
Outro jogador que também foi 
cogitado e pelo menos por 
quanto ficou fora da lista, é o 

veterano centroavante Bil, que 
deu tantas alegria ao torcedor 
do Cavalo de Aço. viceeampeào 
maranhense de 93. 

■ Contratações 

O diretor de futebol do 
Cavalo de Aço, William 
Marinho, ficou de apresentar 
as contra-propostas para os 
jogadores na reapresentação 
de hoje. Laterais: Júnior 
Maranhense, Chagas e 
Eduardo (oriundo do futebol 
goiano). Zagueiros: Duílio, 

•Rivelino, William e Cleber. 
Meio-campo: Jean, Zé Neto, 
Marquinhos, Vavá, Netinho, 
Fnéias (oriundo do futebol 
goiano), Biro-Biro, Robson, 
Sérgio, Ramon e Filin. 
Atacantes: Edilson, Zé Oscar 
e Clodoaldo. Goleiros: 
Valtinho e Ciro. 

A autorização de viagem 
para os jogadores de Goiânia 
e o atacante Enéias (ex- 
Flamengo-RJ) seguirão hoje. 
Os jogadores devem 
desembarcar em Imperatriz 
na manhã de quarta-feira. O 
técnico Isnad Antonio 
pretende já quinta e sexta-feira 
realizar coletivos com os 
novos jogadores. 
Possivelmente no dominft 1 

acontece uma partida 
amistosa para entrosar o 
grupo. O preparador físico 
Edmar Pereira também está 
motivado e na reapresentação 
de hoje irá trabalhar com os 
jogadores na Academia. 

Tecão ainda não tem definição 

Tocantins Esporte Clube terá apoio de sua torcida no Campeonato Estadual de 97 

A crônica esportiva, em 
especial a reportagem deste 
matutino, está aguardando 
uma posição da diretoria, ou 
comissão técnica do Tecão 
Maravilha, com relação a 
programação e os treinos da 
equipe, que visa participar 
das competições esportivas 
profissional e amador. O lime 
que há mais de sete anos não 
participava de competições 
em nível nacional e estadual 
volta com a corda toda. O 
torcedor já começa a 
relembrar os bons clássicos 
das duas maiores equipes de 
futebol profissional da Região 
Tocantina, o famoso 
Tocantriz. 

Para conseguir montar 
uma grande equipe para as 
disputas de 97, o diretor de 
futebol Justino Filho está 
buscando apoio com as 
autoridades do município e 
região. A princípio a diretoria 
do Tecão Maravilha, por falta 
de apoio por parte do Governo 
Municipal, pensava em levar a 
equipe para sediar em outra 
cidade da região. Após uma 
reunião com o secretário da 
Comunicação e da Cultura de 
Imperatriz, Edmilson Sanches, 
Justino Filho voltou atrás e irá 
aguardar as próximas 
semanas no sentido de que 
seja aprovado suas propostas. 

Í| . 

-x 
•f-H 

m 

«ii 
•X- • V.S 

„ «- 

■■ 

"■ • > 

A diretoria do Tecão Maravilha trabalha em silêncio e garante que também tem time 

* Cooperativa 
De acordo com as informações colhidas pela reportagem, a equipe do alvi-verde irá fazer uma 

proposta a seus jogadores de trabalho em cooperativa, ou seja, o elenco tem que produzir para 
poder faturar. A outra expectativa é que o empresariado local pague alguns jogadores para que o 
time possa sobreviver. Diante desta expectativa, todos no Tecão Maravilha estão trabalhando em 
silêncio para arranjar uma alternativa viável. O técnico Batatinha permanece no comando do 
clube. Para alguns o treinador não tem estrelas para comandar uma equipe de tradição no futebol 
maranhense. Para os diretores está é :• única opção. "Batatinha além de ser meu amigo particular 
é um grande treinador, basta oportunidade e condições de trabalho, a oportunidade ele tem e as 
condições de trabalho nos estamos providenciando e iremos entregar para ele uma equipe com 
condições de disputar o Campeonato. Com relação a possível revanche contra o Cavalo de Aço 
os diretores não quiseram falar sobre o assunto 
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MOVO 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Coxa! ELÁSTICO PENALTY 

pENAtrr- 

/rf 12,00 
à vista 

Bola PENALTY DE VOLLEY 
BEACH FLY <^> UMBRO 

Chuteira 
UMBRO 

SOCIETY ÁTTAK 

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

sem juros 

R$ 48,00 
à vista OU 

3 cheques de R$ f 6,00 
sem juros 

Sândala 
UMBRO 
FLAMENGO 
NOVA 

adidas 
Tênis ADIDAS STRATEGY 

RS 59,00 
SRA à vista 

tu 

( % 

% 

-f- 

I 
eu 3 cheques de R$ 19,67 

A LILIANI NAO COBRA 

TAXA DO SEU CADASTRO 

Esteira 
Ergométrica 

LUDMS 
ELETRICA 

RS739,00 
à vista ou 30X 

1 
í ' 1 

1 
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d 
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/ 
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'MEDIDOR DE 
'Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 

R$ 

i vista ou • 

60 ,80 

por mês 

eu 4 cheques 
de R$ 184,75 

sem jures 

Rebe Nintendo 
Interativo! -XL 

O ROBÔ QUE 
PENSA E FALA 

RS 79,oo 
* à vista ou 12X 

9,90 

eu 5 cheques 
de R$ 17,80 

Cartucho 
para Video 
Game 
NINTENDO 
A PARTIR  

DE RS SS,OOà vista 

*: 
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CASIO 
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Ofertas válidas até 21/02/97 ou enquanto durar u estoque. Plano Carnel I2X fl+ll) juros, e 30 X (I *29) juros de 8% a.m. PlanoCheque 5X(I +4} juros de 6% a.m. 
Plenos parcelados com ou sem entrada, pagamento de 311 em 30 dias. CMP/Nikon 
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GROW 

Gi 

GS 
CKOM 

BONECA 
Trancinha 
GROW 

RS 22, OO 
à vista 

3 cheques de R$ 7,34 
sem juros 

CARA 
MALUCA 
GROW 

rs24,oo 
à vista 
3 cheques de R$ 8,00 

sem juros 

RS I 9,90 w,^ 
à vista 

• j: 11 . 

Lâmina em aço inox AISI 
440A 

Cabo de borracha ABS 
Bainha em nylon 

Faca TRAM ONTINA 
AMAZONAS 

RS 5,90 à vista 

m de 

- GIAM a OiÇVft»! 
1 

a vista 

Gian & Giovani 
DOSE DUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

FAGNERH 
20 Super Sucessos 

KEGINAIJX) 
ROSSf 

REGINALD0R05SI 
20 Super Sucessos 

mm 

mm 

2' P-iíc 

Internet: http://www. intermar. com. br/liliani 
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Empresário denuncia quadrilha 

de arrombadores no Bacuri 

Um grupo de arrombadores realizou festa 

para comemorar o sucesso do arrombamento 

Os arrombadores estão 
cada vez mais audaciosos. Um 
empresano que não quis ser 
identificado manteve contato 
com a reportagem e denunciou 
uma quadrilha de 
arrombadores que está agindo 
no bairro do Bacuri. 

De acordo com o 
empresário, os elementos 
somente este mês visitaram 
sua casa por três vezes, duas 
delas na última semana. O 
empresário disse por telefone 
que na primeira vez, os 
elementos roubaram várias 
peças de sua carpintaria e que 
as outras duas vezes 
resolveram arrombar a 
residência e levar vários 
objetos. 

N último que ocorreu, na 
madrugada da última sexta- 
feira, os elementos levaram 
uma espingarda calibre 20, 
televisores, vídeo cassete, 
roupas e vários objetos de 
pequenos valores. O caso foi 
levado ao conhecimento da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
onde o titular, Dr. Reginaldo 
Nunes, encaminhou o caso ao 
chefe de capturas da DRF, 
Edilson Santos, para que ele 
investigue o caso. A nossa 
equipe de reportagem, que 
esteve naquela especializada, 
foi informada de que o chefe de 
capturas estava em uma 
diligência e que possivelmente 
seria a caça aos larápios do 
Bacuri. 
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Edilson Santos está preocupado com os arrombadores 

Investigações 

Baseado nas 
informações do 

empresário, a Policia 
Civil de Imperatriz já 

chegou a vários nomes 
de elementos que estão 
ligados a esta quadrilha. 
Os agentes policiais já 

estão cie posse dos 
nomes dos 

arrombadores, muitos 
deles já tèm passagem 
pela Roubos e Furtos 

por prática de assaltos, 
íirrornbamentos e 

envolvimentos com 

droga. Após o sucesso 
dos seguidos 

arrombamentos, o 
empresário foi 

informado que os 
larápios se reuniram em 

uma casa naquele 
bairro e fizeram uma 

grande festa para 
comemorar. O 

brilhante serviço da 
Polícia Civil, em 

conjunto com a Policia 
Militar, poderá colocá- 
los atrás das grades a 
qualquer momento. 

Maconheiros são denunciados no 3o DP 

Equipe do delegado Edilson Santos, 

do 3o DP, do bairro Vila Nova, investiga a denúncia 

O bairro Vila Nova é um 
dos maiores bairros de 
Imperatriz. Além do grande 
número de habitantes, o 
bairro é a principal via de 
acesso para as Vila Fiquene, 
Airton Sena, Parque Alvorada 
II, Parque Senharol e outros. 

No ano passado o 3o DP 
ficou cerca de quatro meses 
sem ser desativado por falta de 
agentes policiais, viaturas e o 
próprio delegado. Na época 
assumiu o delegado Edilson 
Santos, que vem mostrando 
um bom serviço na arte de 
manter a segurança na Vila 
Nova e adjacências. O trabalho 
em conjunto com a 
comunidade fez da Delegacia 
do 3o DP um verdadeiro 
distrito policial. A viatura que 
não funcionava ganhou uma 
reforma completa desde 
pneus novos a motor. O 
delegado Edilson Santos 
espera contar com o apoio da 
comunidade imperatrizense, 
em especial os moradores da 
Vila Nova, no sentido de 
desbaratar uma quadrilha que 
vem aterrorizando os 
moradores com a prática de 
arrombamentos e assaltos a 
mão armada e consumo de 
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Delegado Edilson Santos vem realizando um bom trabalho 

drogas. Na manhã de ontem, 
a nossa equipe de reportagem 
foi procurada pelo morador 
que identificou-se apenas por 
Bento, residente na Rua 
Amazonas, naquela vila. 
Segundo ele, vários elementos 

estão deixando os moradores 
que trafegam por aquela rua 
apavorados. Bento disse ainda 
que desde as primeiras horas 
da noite, os elementos se 
juntam numa esquina para 
fumar a "erva maldita". 

■ Investigações 

O delegado está 

confiante de que terá o 

apoio da comunidade, 

que até o momento vem 

colaborando bastante 

para a elucidação dos 

fatos que vêm 

acontecendo naquele 

bairro. A menos de um 

mês um menor foi morto 

com vários tiros quando 

tentava resgatar vários 

objetos que tinha 

roubado e escondido às 

proximidades de uma 

residência. Fatos como 

estes têm deixado a 

população em pânico, 

mas segundo Edilson 

Santos, somente com a 

ajuda das próprias 

vítimas (moradores) sua 

equipe poderá colocar os 

larápios atrás das grades. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de 
documentos 

Emiliano Mendes de 
Araújo, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Santa Tereza, esteve na. 
Depol para comunicar que 
perdeu uma bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como: 
Carteira de Identidade 
Civil, Título Eleitoral, 
planos de saúde e outros. 
Emiliano disse à 
reportagem que os 
documentos provavelmente 
tenham caído no setor 
Beira-Rio, na ocasião do 
Carnaval. Além dos, 
documentos pessoais, 
conforme o queixoso, 
dentro da porta-cédula 
tinha a importância de R$ 
45,00 (quarenta e cinco 
reais). 

chefe de capturas Edilson 
Santos, já está investigando 
os fatos e nas próximas 
horas irá colocar as mãos 
no grupo. 

Perda de 
documentos 

Maria José Santos, 
maranhense, casada, 
residente na Rua Porto 
Seguro, bairro Ouro Verde, 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e que 
segundo a queixosa o 
referido documento deve 
ter caído no interior do 
ônibus que faz linha para 
aquele bairro. Maria José 
só percebeu a falta do 
documento quando chegou 
em sua residência, por volta 
das IShOO desta última 
sexta-feira. 

Assalto na 
Industrial 

Dois elementos armados 
de revólveres levaram a 
bicicleta e a porta-cédula 
de Francisco do 
Nascimento Santa de 
Araújo. De acordo com o 
queixoso, que trafegava 
pela Avenida Industrial, os 
dois elementos saíram de 
dentro de um matagal e 
abordaram a vítima 
apontando um dos 
revólveres para sua cabeça. 
O assalto ocorreu por volta 
das 2()h0() do último 
sábado, quando o 
comunicante se deslocava 
da casa dos seus pais para 
sua residência, na Rua 
Paraíba, Nova Imperatriz. 
Após o assalto, os 
elementos evadiram-se do 
local levando a bicicleta e 
todos os documentos do 
queixoso. 

Larápios 
agem 

Uma quadrilha 
especializada em 
arrombamentos e assaltos a 
mão armada está agindo no 
bairro do Bacuri. Para os 
elementos, não existe dia e 
nem horário para a prática 
dos delitos. Um empresário 
que não quis se identificar 
disse à reportagem que 
somente este mês sua casa 
foi arrombada três vezes, 
duas delas na última 
semana. Conforme as 
declarações do queixoso, os 
elementos foram 
audaciosos ao ponto de 
levar até as roupas íntimas 
do casal. A Delegacia de 
Roubo e Furtos, através do 

Furto de 
bicicleta 

O funcionário público 
Raimundo de Souza 
Marques, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Duque de Caxias, 
comunicou que na tarde da 
última sexta-feira foi vítima 
de furto de sua bicicleta 
Montain Bike. De acordo 
com as informações de 
Raimundo, a bike estava 
estacionada em frente a 
agência do Bradesco, da 
Bernardo Sayão. O fato 
ocorreu por volta das 
IlhOO. 

Furto de 
bicicleta 

Antonio Cardoso, 
maranhense, residente na 
Rua Amazonas, na Vila 
Nova, também foi vítima 
de furto de sua bicicleta 
Monark, ano 96. De 
acordo com as 
informações do 
comunicante, esta é a 
segunda bicicleta de sua 
propriedade que em 
menos de dois meses o 
larápios levam. 

Plantão de Polícia 

Delegado: 

Escrivão: 

Perito: 

Agentes: 

Radige Barbosa 

Gentil Ferreira 

Júlio Bayma 

laldo Alves, Araújo, José 

de Ribamar e Nunes 

Comissário: Edilson 
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