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Sálvio l>ino 

decreta 

auditoria 

nas contas 

de Cabeludo 

O novo prefeita do JoSO 
Osboa <le torto Io oo a . 
saspoíisão do pagoiíleoto 
aos lornocedores, até que 
soja realizada auditoria nas 
dívidas deixadas p^jo ox- 
préfoito tix«n.icí}>ãl± 

. 
sabor porquê o Motndpio 
íiaba tantas dívidas com 
fbrnocêdorêSt Fágum 3C, 

Professores 

aprovam 

Plano 

Quadrienal 

Foi; muito boa a recepção no 
meio docente a apresentação 
do Plano Quadrienal da 
Educação, pelo Governo 
Municipal de Imperatriz. O 
plano apresenta 
primordialmente a melhoria na 
qualidade de ensino. Página 
3C. 

Legislativo Municipal 

Vereadores aceitam convocação 

para sessão extraordinária +■ 
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■ imperatriz 

Executivo ainda 

prepara Reforma 

Administrativa 

O Plenário Léo FrnnkUn poderá voltar a se movimentar antes do final das férias do vereadores imperatrizenses 

Pré-matrícula nas escolas 

públicas começa segunda-feira 

Os vereadores 
imperatrizenses, apesar da 
polêmica desnecessária para 
convocação em regime de 
urgência para sessão 
extrarodinária da Câmara, 
afirmaram, de forma geral, 
que aceitam serem 
convocados. A questão gira 
em torno do ônus da 
convocação, ou seja, se 
convocados pelo Executivo, 
eles têm direito a receberem 
pela convocação e horas 
extras, aumentando 
substancialmente o já poupudo 
salário de parlamentar mirim, 
acontecer para apreciar a 
matéria que trata da Reforma 
Administrativa do novo 
Governo Municipal, e também 
o pedido de autorização do 
Executivo para contrair débito 
em instituição financeira na 
ordem de até 50 milhões de 
reais. A Câmara, por força da 
Constituição, se encontra em 
recesso até o início de 
fevereiro. Página 4A. 

Existem rumores de que a 
matéria deverá ser 
encaminhada á Câmara ainda 
essa semana. No entanto, a 
Secom, em contato com a 
redação do Jornal Capital, 
afirmou que o texto da 
Reforma àinc^a está sendo 

preparado. Também está 
sendo esperado, junto com a 
matéria da Reforma 
Administrativa, o pedido para 
contrair débito junto a 
instituições financeiras, pelo 
Poder Municipal, na ordem de 
até 50 milhões. Página 4A. 

Táxis continuam agindo 

nos pontos de ônibus 

São vários os taxistas que 
continuam agindo nos pontos 
de ônibus, pegando 
passageiros ao preço das 
passagens de coletivo, 
contrariando o dispositivo 
que regulamento o trânsito 
comercial de transporte de 

passageiros em Imperatriz. 
Essa ação pode causar alguns 
prejuízos sociais aos serviços 
prestados pela empresa de 
coletivos, mas também 
oferece um certo conforto 
aos passageiros tia periferia. 
Página 3B. 

■ Educação 

Escolas públicas 

vão realizar seletivo 

As escolas públicas do 
Município deverão realizar 
exames seletivos para 
admissão dos alunos para o 
ano le tivo de 97 O problema 
acontece porque a procura é 

maior do que a oferta Existem 
muito mais alunos do que 
vagas nas escolas públicas e 
escolas como o Graça Aranha 
por exemplo, deverão realizar 
exames seletivos. Página 4B 
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O renomado exotérico 
RroP Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 

• Página 1B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1C 

indicadores 

As crianças em idade escolar 

A Secretaria Municipal de 
Educação abrirá na próxima 
segunda-feira, 13 de janeiro, a 
pré-matrícula para as vagas nas 
escolas da Rede Pública 
Municipal. O objetivo é não 
deixar nenhuma criança em 
idade escolar, faixa etária de 
seis a quatorze anos, fora das 

deverão ser matriculadas para o retorno às salas de aula 

salas de aula, e o próprio divulgada pela Secretaria da 
prefeito, Ildon Marques de 
Souza deverá acompanhar os 
trabalhos iniciais junto com o 
secretário da pasta, Agostinho 
Noleto. As crianças deverão ser 
matriculadas nas escolas mais 
próximas de suas residências e 
os pais devem conferir na tabela 

Educação, publicada em parte 
na edição de hoje e o restante 
na edição de amanhã do Jornal 
Capital, os locais e os dias onde 
estarão séndo realizadas a pré- 
matrícula e qual polo estará em 
atividade para matricula escolar 
Página 4C. 

■ Vestibular 97 

Segunda fase terá início dia 20 

Terminou ontem a primeira fase do Vestibular 97, com as provas de Biologia e Química. 
Os coordenadores eslranharamoíato de vários concorrentes deixarem cedo a sma das provas, 
criando uma suspeita de que moita gente não estava devidamente preparado. Pagina 3B. 

Dólar Comercial 
Compra  R$1,0197 
Dólar Comercial 
Vpnda R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
rniripra  .R$1,034 
Dólar Paralelo 
Venda  R$ 1.039 
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Cnmpra     R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,0350 
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Pessoas Jurídicas isentas 

do tributo sobre lucros 

Novos prefeitos 
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Mecânico assaltado 
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Sr. Editor: 
Tudo o que eu temia que 

iria acontecer com a 
chegada das chuvas já 
começa a se concretizar. 

Ainda bem não começou 
o período chuvoso em 
Imperatriz, e a rua onde eu 
moro já está praticamente 
intraíegável. Este quadro 
caótico se repete todos os 
anos. E eu já moro nesta 
mesma rua, mais 
especificamente nesta 
mesma casa há mais de 20 
anos. Quando cheguei aqui 
em Imperatriz isto tudo aqui 
era mata, nós abrimos as 
ruas e construímos nossas 
casas. Até hoje, depois de 
passados mais de 20 anos. 
nem um único prefeito se 
dignou a asfaltar esta rua. 
Muitas foram asfaltadas, 
entre elas, outras que foram 
criadas muitos anos depois 
desta. Será que é 
discriminação o que está 
acontecendo conosco? 

Creio que lemos os 
mesmos direitos que 
qualquer outro cidadão de 
Imperatriz, peço por favor 
as autoridades que não nos 
deixem passar mais uina 
vez por toda essa situação. 

Maria de Lourdes 
Rua Godofredo Viana 

Bacuri 

Sr. Editor: 
A temporada de chuvas 

é mesmo um período difícil 
para muitos 
imperatrizenses. 

No mau bairro, além do 
problema das ruas 
esburacadas e cheias de 
lama, tem ainda um 
agravante. Trata-se das 
gambiarras que oferecem 
riscos para a vida das 
pessoas que tem suas 
residências iluminadas de 
forma precária em qualquer 
período do ano. mas que se 
agrava sensivelmente 
durante a temporada de 
chuvas. 

Existe o risco dos fios se 
soltarem dos postes, já que 
a instalação é mal feita, são 
os proprietários das 
residências que fazem a 
instalação, e tem também o 
perigo de um poste cair, e 
incendiar as casas que são 
conslruíadas de forma 
precária. 

Mesmo que não venha a 
acontecer um incêndio, 
qualquer pessoas pode 
pisar sem querer em um 
destes fios caídos e ser 
eletrocutado. 

Queremos pedir à 
direção da Cemar qm 
tomem providências no 
sentido de regularizar a 
nossa situação. 

José Antonio dos 
Reis 

Vila Ipiranga 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

parabenizar a equipe ck 
redatores deste matutino, 
que a cada dia melhora a 
quantidade e qualidade das 
informações que são 
repassadas para o leitor. 

A redação e de fácil 
e n l e n d i m e n t o , 
possibilitando que qualquer 
uma pessoas consiga captar 
a informação que nos está 
transmitida. Meus mais 
sinceros cumprimentos. 

Bernardo Araújo 
Bairro Juçara 

Cinco amigos e um sonho 

por Marcelo Uhlendorff 

O correr da vida embrulha. 
A vida é assim: esquenta e 
esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. 
O que ela quer da gente é 
coragem. 

Guimarães Rosa 
Algum tempo antes de ser 

convidado para a viagem, 
ganhei de minha mãe uma 
bússola. Fiquei surpreso com 
o tamanho da caixa. Afinal, eu 
só precisava de uma pequena 
bússola de bolso para me 
orientar nas longas 
caminhadas pelas montanhas. 
Mas a que ganhei era uma 
bússola enorme, tão grande 
quanto a preocupação de 
qualquer mãe. Era uma bússola 
náutica, com haste, para evitar 
o balanço do mar. Tentei 
explicar que aquela não era 
bússola própria para o mato, 
mas minha mãe estava tão 
orgulhosa do presente!... 
"nunca vou usá-la", pensei, mas 
o destino iria mostrar que en 
estava errado, que alguns 
acontecimentos na vida não são 
meras coincidências. 

Fernando e Eduardo já se 
conheciam há vários anos. 
estudaram junt"- na 
Universidade Macia n/ir Além 
da amizade, descobriram que 
havia outro dei om nador 
comum muito fortemire eles: 
o gosto pela aventura. 

Rouco a pouco, cm triiiràm 
um sonho; conhecer praias 
da região Norte él- rasil. 
Pesquisaram duran ilgum 
tempo as caracl islicas 
geográficas desse oral e 
chegaram a coi lusões 
importantes. Trata-se da única 
faixa litorânea ainda 
praticamente virgem em toda 
a costa brasileira, onde 
inexistem estradas e os 
acessos são bastante difíceis. 
Não havia dúvida — aventuras 
v uma natureza intocada os 
esperavam mas, para conhecer 
intimamente aquele litoral, 
teriam que ir pelo mar, 
utilizando um barco avela, que 
lhes daria a liberdade de 
chegar a qualquer praia. 
Embora não fossem 
velej adores f an át i co s, 
conheciam as técnicas desse 
esporte e sentiram-se seguros 
para enfrentar a empreitada 
sozinhos. Tomaram finalmente 
uma decisão: esse sonho se 
tornaria realidade durante o 
verão de 88. 

(.) Marcus, por. sua vez, 
eslava prestes a navegar de 
Natal a Santos, também num 
barco a vela. 

Os três aventureiros ainda 
não se conheciam. Porém, uma 
vez mais, o destino interveio. 
Um amigo comum soube dos 
planos deles. Bastou um 
telefonema, um encontro, e a 
expedição foi concebida. 
Depois de algumas reuniões foi 
definido o roteiro de viagem; 
velejariam de Fortaleza a 
Belém, um trecho de 
aproximadamente mil e 
setecentos quilômetros. Os 
três compraram as cartas 
náuticas da região e ficaram 
arrepiados só de pensar no que 
ós esperava. 

Decidiram escolher mais 
duas pessoas para completar o 
grupo. O Marcus comentou 
sobre a expedição com um 
velho amigo seu. o Cláudio, 
que ficou fascinado. Adorava 
velejar e poderia fotografar, 
documentando a viagem. 
Recebeu sinal verde e foi 
incluído no grupo. 

Algumas semanas mais 
tarde, eu. Marcelo, entrei na 
jogada. Eu. qu< cm navegado; 
era... Foi assim: o Remando e 
eu, na época, éramos apenas 
conhecidos. Eu sabia do 
interesse dele por aventuras, 
assim como sabia das minhas 
caminhadas pelas montanhas. 
Ouvi falar da expedição, 
quando o encontrei, no final de 
setembro de 87. Mas nos 
cumprimentamos e eu disse: 

— Quero ir com vocês! 
O Fernando me olhou 

surpreso. Primeiro porque não 
atinou de imediato aonde eu 
queria ir. Quando entendeu, 
comentou que imaginava que a 
minha paixão fosse só por 
montanhas Disse que o mar 
1 ra diferem ■. era uma outra 
áceta da natureza. 

— Sim. eu sei, mas o que 
importa, vo. ê sabe muito bem. 
é o espí o de aventura. O 
resto ai i se acertando... 

O T nando matutoi 
durank i m tempo, mas não 
disse li ' No entanto, senti 
que o m rgumenlo o havia 
"fisgado guns dias depois 
ele me t- tonou dizendo que 
o grupo ava completo... que 
eu era piinto homem da 
expediç; . 

Ele sa lia que a viagem seria 
longa e desgaslante não só 
física como psicologicamente. 
Iríamos omer e dormir em 
condiçõe ; bastante diferentes 
das que estávamos 
acoslun idos, navegaríamos 
por um utoral inacessível e 
despovi ido, enfim, situações 
difíceis surgiriam. Então, 
mesmo sendo quase 
inexperi' ntê em vela, eu. que já 

passara poucas e boas nos 
acampamentos selvagens da 
vida, entrei na expedição para 
dar a minha contribuição. 

Passamos a nos reunir e 
tomar decisões. As 
características peculiares do 
litoral que pretendíamos 
conhecer, como grandes 
distâncias a percorrer e uma 
plataforma continental 
extremamente rasa e plana, 
influíram decisivamente na 
escolha da embarcação a ser 
utilizada na viagem. A melhor 
opção, não restava dúvida, era 
usar um barco catamã, um 
barco a vela que tem dois 
cascos, não tem quilha, sendo, 
] K)rtanto, bastante diferente dos 
barcos comuns, os 
monocascos. 

Ficou acertado que 
velejaríamos em hobiecats*, o 
irmão menor dos catamarãs, 
porém o mais rápido deles. 

Nota do editor; Ilabie Cal é 
o nome de uma marca 
comercial, por isso grafado com 
oé,ciais i' luispulas. Aqui, loi 
preterido graia-io como nome 
comum: habiecat. 

No nosso caso, o que decidiu 
a questão, além da velocidade, 
foi a possibilidade de o habiecat 
navegar em águas 
extremamente rasas, 
possibilitando o acesso direto a 
qualquer praia, pois ele vai até 
a areia. Além disso, 
pretendíamos navegar logo 
atrás da linha de arrebentação 
das ondas, o que, num litoral 
raso como aquele, nem sempre 
seria possível para um barco 
monocasco, que poderia bater 
sua quilha no fundo. Enfim, 
vi lejar num habiecat significava 
ler acesso a qualquer parle. 
Bastaria uma lâmina de água de 

^essenla centímetros de 
profundidade e o barco 
navegaria tranqüilamente. 

Por outro lado, o hobiecat, 
por ser um veleiro bastante 
| iiieno, não tinha cabine. 

sim estaríamos sujeitos o dia 
lo ãs intempéries: sol, chuva, 

io, água salgada. Mas, 
xaminando com profundidade, 
sso não seria um grande 

problema, pois nosso plano (Ta 
passar todas as noites em terra, 
acampados nas praias virgens 
ou em vilas de pescadores. 
Tiraríamos, então, o sol do 
corpo e dormiríamos 
tranqüilamente, o que nos 
recuperaria. Velejar, na 
verdade, era um objetivo 
secundário, apenas um meio de 
ter acesso ãquela região que 
tanto nos fascinava, pisar em 
suas areias, usufruir toda 
aquela beleza. 
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Linha 

Direta 

José Filho 

Sutileza 
Sobrando jorna ta na 

Assessoria de Comi caçao 
da Prefeitura e sem oP 'S 
justificáveis para é útí-ios, 
o prefeito lldor rq < 
pediu descülp pe 
medidas que sta 
adotando para c uter 
hemorragia dos cofres 
públicos e reduz1 u para 
menos da metade os alários 
dos competent s 
colaboradores. Na 
contrapartida, recheou o suu 
governo com os afilhados 
lalau. 

E a velha história do Rei 
ecológico: bem me quer, 
mau me quer! bem me quer, 
mau me quer! 

Irritação 
\ ario- fuiitiéiiári' s da 

Prefeitura que estavam 
acostumados a uma visita 
mensal para recebimento 
dos eontra-eheques, ficaram 
irritados com a 
obrigatoriedade imposta 
pelo prefeito para que todos 
eles dessem "expediente" no 
local de trabalho. 

Prestígio 
Valmir Izídio e Arnaldo 

Alencar, presidente da 
Câmara e líder do prefeito, 
respectivamente, est ão 
sendo altamente 
prestigiados pelo Poder 
Executivo. Reuniões diárias 
estão acontecendo para que 
o relacionamento entre os 
dois poderes seja o mais 
salutar possível, sem que - 
perca a identidade 
independência de cada mi. 
deles. 

Lideranças 
Para observadores 

políticos, foi acertada a 
escolha de Arnaldo Alei 
para a liderança do prel 
na Câmara. O vereador p 
trânsito livre entre 
bancadas e conta com 
respeito de todos os se > 
pares. 

Presidência 
Por outro lado, a eleição 

de Valmir Izídio para a 
presidência da Casa pode 
resultar cm uma melhor 

convivência entre as 
bancadas, sobretudo porque 
ele se notabilizou, na 
legislatu i passada, com um 
dos ver( lores mais sérios 
e co petentes de 
Imperali 

ilução 
Todos os problemas de 

Imperatriz são eonheeidos. 
não apenas pelas 
autoridades, mas por toda a 
sociedade. As soluções 
existem e podem ser 
encontradas a partir da 
vontade política do prefeito 
e da Câmara Municipal. Por 
isso é que o povão não 
agüenta mais aquela velha 
hostória do lldon Marques: 
primeiro vamos asfaltar as 
mentes, depois as ruas! 

E -.gora. prefoilo? Todo 
mundo esta com a mente 
asfaltada! Cadê as ruas? 

Início 
O início da restauração 

da cidade em todos os 
setores passa pela 
elaboração do seu Plano 
Diretor. Sem ele o 
Município não existe na 
esfera Federal e fica na mais 
completa dependência dc 
empréstimos externos. 

Investimentos 
A partir da elaboração do 

Plano Diretor de Imperatriz, 
que pode ser viabilizado em 
convênio com o Governo 
Federal. projetos d< 
industrialização se tornarão 
viáveis e racionais, além do 
Município poder contar com 
investimentos do próprio 
Governo Federal. 

Iniciativa 
O Plano Diretor deve 

partir da iniciativa do Poder 
Executivo. Mas se isso não 
acontecer, nada impede que 
a Câmara Municipal tome a 
iniciativa de viabilizá-lo. E 
uma questão de competência 
dos dois poderes. 

Para meditação 
"A minha alma suspira e 

desfaleee pelos álriós do 
Senhor; o meu coração e a 
minha carne exultam pelo 
Deus vivo!" (SE 84-2) 
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Ribamar Milhomem 

PSDB deverá pedir a saída do vereador 

Simplício Zuza Neto afirmou que o PSDB vai pedir a saída de Ribamar Milhomem do partido até o final dessa semana 
apoio do governo forças políticas que compõem especificamente em Valmir 
imperatrizense e solidificando o Legislativo, venceu Valmir Izídio para presidente da 
sua própria base política, até Izídio. Mas não foi uma vitória Câmara, mas por ter 
aquele momento intitulada simnles: venceu com onze desobedecido as diretrizes Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

735 dias. Excelência as 
promessas que a senhora 
fez para o povo de 
Imperatriz e da Região 
Tocantina continuam do 
mesmo jeito, até agora não 
passaram de simples 
promessas. Governadora, a 
senhora está lembrada da 
grande promessa da 
construção da Estrada do 
Arroz, que liga Imperatriz a 
São Pedro da água Branca? 
Pois é excelência, já se foi 
metade de seu mandato e 
até agora nada. 

Mestre do saber 
O conceito filosófico 

resume em pauta várias 
correntes de tendências 
circunstanciais. 

A primeira delas é o 
saber e o fazer, nesta 
corrente que se identifica 
com a Velha história da 
teoria e da prática nós 
classificamos duas espécies 
de promessas: a) - o senhor 
papa tudo da teoria, cheio 
de conhecimentos, 
conceitos científicos, uma 
gama de leitura de livros 
variados mostra-se o senhor 
sabe tudo. Será que a teoria 
é o caminho mais correto da 
razão, ou a velha história da 
prática é que fala mais alto 
que o da teoria? 

Em décadas passadas já 
se dizia: teoria e filosofia 
não dão camisa pra 
ninguém, já a praticidade 
dos fatos é que é o bicho. 

Trocando em miúdos; o 
mestre da teoria tem muito 
blá, blá, blá e pouca ação, já 
o mestre da prática tem 
muito trabalho e pouca 
teoria. 

Quem viver verás. 
Aguardem! 

Perguntar 
não ofende 

O secretário tríplice tem 
a mesma ação da vacina 
tríplice? Não precisa 
responder, eu só queria 
saber! 

Os federais, 
vem aí 

Virgem mais que 
riqueza, as próximas 
eleições estão recheadas de 
candidatos a deputado 
federal. 

Vamos ao cardápio da 
Região Tocantina; Davi 
Alves Silva a milanesa; 
Fiquene a brigadeiro; 
Madeira a feijão tropeiro; 
doutor Luís Carlos a 
medalhão; doutor Haroldo 
Chagas a Chester, Moacir 

Spósito a tutu de feijão; 
Jomar Fernandes a camarão 
a alho e óleo, o resto está 
mais pra caldo de peteca do 
que pra deputado. Qual será 
a opção do Ildon Marques 
no cardápio acima 
oferecido? Pra muitos Ildão 
pode ir de medalhão, 
brigadeiro ou Chester. 

Salto alto 
Após a posse de Ildão, um 

fato veio chamar a atenção 
da população 
imperatrizense. 

O famoso salto alto está 
generalizado no novo 
governo, isto é, legislativo e 
executivo. Muitas pessoas 
estão procurando a redação 
do Jornal Capital para 
lamentar as suas mágoas 
com relação a este fato. 

Abem da verdade, alguns 
secretários tem que assumir 
o profissionalismo e descer 
do salto alto para sentir os 
seus pés no chão, como 
também alguns vereadores 
do legislativo municipal 
imperatrizense tem que 
deixar de ser vedete e 
definir as suas atuações. 

Já está declarado a 
público que os vereadores 
Joeí Costa, Valdinar Barros, 
Simplício Zuza e André 
Paulino serão os opositores 
do prefeito Ildon Marques 
de Souza. 

59 anos. Uma vida, 
uma história 

Amigos leitores da nossa 
humilde coluna Côncavo e 
Convexo pedimos desculpa 
por estar aqui hoje 
escrevendo a respeito de um 
amigo pessoal do jornalista 
Conor Farias, e não do 
grande profissional que é o 
aniversariante que hoje 
nesta data 09 de janeiro de 
1997 completa 59 anos de 
vida e de história. 

Meus cumprimentos e 
meus respeitos mestre 
Lamark, ou melhor, doutor 
José Lamark de Andrade 
Lima, grajide advogado e 
grande estudioso do direito 
público e administrativo, 
que vem dando uma 
contribuição muito 
importante anos novos 
municípios recém criados, a 
assessoria jurídica, em 
especial ao poder 
legislativo. 

Lamark meu amigo, 
receba os cumprimentos de 
sua esposa, a querida 
Conceição, dos seus filhos, 
dos seus familiares e de seus 
amigos, dentre eles está este 
velho mancebo. Parabéns 
campeão, você merece. 

Em entrevista concedida a 
jornalistas, o vereador 
Simplício Zuza Neto, eleito pelo 
PSDB, anunciou que, até o final 
dessa semana, o seu colega de 
partido e também vereador, 
Ribamar Milhomem, deverá 
ser convidado a deixar o 
partido. 

A questão é profunda e 
começou a acontecer durante 
as articulações para eleição da 
mesa diretora do Legislativo 
imperatrizense. De um lado 
estava Valmir Izídio, que depois 
de várias reuniões com 
representantes do Executivo 
Municipal, acabou recebendo 

Grupo dos 7, que estava 
dividido em três candidaturas, 
suplantando seu adversário 
direto, Adhemar de Freitas, 
candidato pelo PSDB, que teria 
a missão de solidificar o que se 
instituiu chamar de oposição 
parlamentar na Câmara. 

Chegou o dia primeiro de 
janeiro. Dia de posse. Também 
dia de eleger a mesa diretora, 
e como já se esperava, devido 
ao maior apoio e extensão de 
penetração entre as várias 

forças políticas que compõem 
o Legislativo, venceu Valmir 
Izídio. Mas não foi uma vitória 
simples; venceu com onze 
votos e um deles, o de Ribamar 
Milhomem, vereador do 
PSDB, partido do qual 
Adhemar de Freitas era o 
candidato oficial. Foi um "Deus 
nos acuda" para todo lado e que 
acaba vindo dar nessa atitude 
do partido, anunciada por 
Simplício Zuza Neto. 

Ainda segundo as 
declarações de Simplício, 
Ribamar Milhomem será 
convidado a deixar o partido 
não por ter votado 

partidárias que apontavam para 
um candidato oficial, e que foi 
desrespeitada essa regra de 
acompanhar o voto do partido. 
O que Simplício se esqueceu foi 
que o PSDB não fechou 
questão no assunto. O que na 
verdade, dá no mesmo; 
Ribamar Milhomem, se for 
confirmado o convite a deixar 
o PSDB, será devido ao voto 
dado a Valmir. Sem o ato, não 
há o fato. 

Domicílio eleitoral dos secretários 

Simplício Zuza Neto vem 
tentando ser a Voz da oposição 
nesse início de Legislativo. No 
entanto, há de se convir que em 
toda emoção falta razão. Uma 
das medidaá»que Simplício 
anunciou que vai tomar será 
procurar o Cartório Eleitoral 
para solicitar o domicílio 
eleitoral do secretariado 
municipal, porque segundo 
Simplício, há na Lei Orgânica 
do Município a exigência de 
domicílio na cidade onde 

exerce a função, pelo menos 
seis meses antes da posse. No 
entanto, essa mesma Lei coloca 
esse fato como direito de 
responsabilidade do próprio 
Executivo. 

É interessante a gente 
analisar que numa cidade que 
necessita de tanta disposição 
para lutar por melhorias sociais 
ainda exista quem se preocupa 
com "quem mora onde para 
exercer o quê". Imperatriz 
começa um novo horizonte 

levando fé de que possa haver 
uma união em prol da 
comunidade, mas parece que 
ainda existe político que não 
entendeu essa questão e 
pretende passar o resto do seu 
mandato preocupado com 
questões irrelevantes para o 
desenvolvimento social do 
município. O que Simplício 
Zuza Neto deveria se 
preocupar é com á qualidade 
do serviço apresentado pelo 
secretariado e não onde ele 

morava, mora ou vai morar. Até 
mesmo porque, o próprio 
Simplício já teve sérios 
envolvimentos, com questões 
relacionadas a propinas por 
exemplo, durante os governos 
de Davi e Salvador Rodrigues; 
esse assunto é que ele deveria 
dar explicações 

Trabalhar é relevante para 
a sociedade. Endereço é 
questão que deve preocupar 
apenas aos Correios e 
Telégrafos. 

Em defesa do direito da livre expressão 

Um fato é relevante ho 
episódio que nlatca esse 
início de mandato Legislativo. 
Dos vereadores pretetisos de 
oposição, ou pêlo menos Os 
que alinham em siglas que 
estão formando esse grupo, 
apenas José de Ribamar 
Milhomem é o únicó qüe 
poderá por todas as vias dos 
fatos questionar o Executivo 

Municipal; é o único que 
poderá ser recebido de portas 
abertas e respeitado em todo 
e qualquer esclarecimento de 
que necessitar, ou até mesmo 
contestar as ações do Poder 
Municipal, pelo simples fato 
de que é o único que entendeu 
que precisa, enl primeiro 
lugar, dar condições para que 
haja trabalho, para que haja 

ações administrativas, para 
depois então cobrar, ao 
contrário de alguns de seus 
colegas que até o momento 
esqueceram o compromisso 
social de campanha para 
enveredar nos caminhos 
puros e simples da politicália. 

Se a oposição parlamentar 
na Câmara de Vereadores de 
Imperatriz, entendesse que é 

preciso dar combustível para 
que o carro possa andar, 
primeiro, não estaria 
reclamando tanto de defeitos, 
antes mesmo de dar partida 
no automóvel. Dentro dessa 
linha de pensamento 
ideológico, Ribamar 
Milhomem continua sendo 
um dos valores mais 
expressivos do PSDB. 

■ Carlos Lima 

O articulador sem rosto 

Agindo pelo grupo dos 7, ele transformou a base partidária em grupo dos onze 

Não há como contestar 
que o acordo celebrado 
entre os vereadores 
eleitos pela coligação 
fiquenista "Tudo por 
Imperatriz", que após os 
resultados das eleições 
passou a ser conhecido 
como o grupo dos 7, e o 
prefeito de Imperatriz, 
Ildon Marques de Souza, 
não só será a sustentação 
política do atual governo. 

De um lado, um dos 
mais eficazes 
articuladores modernos 
da política imperatrizense, 
o vice-prefeito Luis Carlos 
Noleto, de outro, um dos 
mais sóbrios políticos que 
a cidade já conheceu, 
Carlos Lima, presidente 
do diretório municipal do 
PTB, e um dos militantes 
da resistência 

revolucionária dos anos 
sessenta, que güárda 
estórias e personagens qtie 
a cidade esqueceu. Daí foi 
possível construir a base 
que vai servir de amparo 
para as transformações que 
estão sendo anunciadas, 
todas de cunho social, 
visando a transformação e 
modernização do próprio 
homem para que a 
sociedade posse ser 
atingida no seu cerne, 
aumentando os níveis de 
produção e melhorando a 
qualidade de vida de nossa 
sociedade. 

O grupo dos onze, é uma 
designação cunhada pelo 
próprio Carlos Lima, que se 
recusa a falar apenas em 
nomes partidários, mas 
quer insuflar essa nova 
ideologia tão identificada 

entre sua bancada na 
Câmara e o governo 
municipal, que facilitou a 
entronização de governistas 
e fiquenistas, tornando os 
"ismos" um mero artifício 
desarticulado e sem 
propósitos dentro de um rumo 
político arejado e moderno 
conforme as metas do prefeito 
Ildon Marques, que Carlos 
Lima destaca como primordial 
pela valorização em torno do 
homem, onde considera um 
caminho seguro para o 
retorno ao desenvolvimento. 

Carlos Lima ainda não faz 
parte desse governo e vem 
destacando que o importante 
dessa participação é a 
consciência de que não 
existe um campo de batalha, 
mas campo produtivo para 
ser adubado, plantado e 
ceifado de acordo com as 

necessidades de nossa 
sociedade, cada dia mais 
carente de homens como 
Ildon Marques, voltados 
para a assistência ao ser 
humano, à criança, ao 
amparo à nossa infância e 
adolescência, que Carlos 
considera como o supra- 
sumo das administrações 
mas que vem sendo 
esquecido por muitos 
governantes e que, em 
Imperatriz, volta a ser uma 
tônica constante, uma 
filosofia governista. 
Segundo Carlos Lima, 
apenas a sociedade, como 
um todo, tem a ganhar com 
essa nova realidade que 
está sendo implantada e se 
sente recompensado em 
poder dar sua parcela de 
colaboração nesse 
processo. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km PÇO - Mrnnhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Legislativo Municipal 

Vereadores afiram que aceitam convocação 

Apesar de várias observações, os vereadores afirmaram que aceitam a convocação extraordinária da Câmara 
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Fachada ainda tranqüila da Câmara que poderá se auterarcom a convocação extraordinária 

São inúmeros os 
questionamentos em relação 
à tão propalada convocação 
extraordinária da Câmara, 
feitas pelos próprios edis. No 
entanto, sem a apresentação 
de matéria à secretaria do 
Legislativo, não há como 
provocar a Câmara para uma 
convocação. Nesse caso 
aguarda-se que o Executivo 
encaminhe ao Palácio 
Dorgival Pinheiro de Souza 
as matérias a serem 
apreciadas para que se possa 
marchar uma possível 
convocação. 

Os vereadores, 

principalmente os que formam 
a bancada chamada de 
oposição, não fugiram dessa 
convocação, e apenas 
contestam a forma como ela 
está sendo propalada, muito 
embora oficialmente, não 
exista nada que declare tal 
falo. O presidente do 
Legislativo Valmir Izídio 
afirmou que está tranqüilo na 
condução dos trabalhos 
institucionais e aguarda a 
chegada de qualquer matéria 
que possa vir a ser 
encaminhada pelo Executivo, 
para então apreciar as 
medidas que poderão serem 

adotadas. Quanto a qualquer 
convocação para sessão 
extraordinária, que chegou a 
ser anunciada em alguns 
órgãos de comunicação 
possivelmente para ontem, ele 
disse que não existe nada que 
exija tal procedimento. 
Afirmou também que tem 
conhecimento do assunto, mas 
que só poderá tomar qualquer 
atitude após receber, primeiro 
a matéria do Executivo, e 
depois o pedido de convocação 
encaminhado por qualquer 
dos vereadores da casa para 
então analisar a atitude 
cabível. 

*'•'2?','- evr     
ir COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR ' 

• ' UM PROJETO DE VIDA - ^ rcfc9 ,\ 
™ 222 ANO DE FUNCIONAMENTO / 

fS Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddi 
* * ' Luciana da Cunha Saddi 

 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE 1 - PRÉ-ESCOLAR e l9 GRAU 
TIIPMOS: MATUTINO E VESPERTINO 

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

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

1 2 A 3- SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCEIRÃO, JL 

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

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10 
Jardim 11/29 Série 111,20 111,20 
39 e 4-Série 121,40 121,40 
59 a 89 Série 131,50 131.50   
29 Qrau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tomandaré n* 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

Executivo ainda prepara 

Reforma Administrativa 

K — # 
Asscssoria de íldon Marques prepara texto da matéria 

Ainda ontem, em contato 
com a Secretaria de 
Comunicação, nossa redação 
foi informada que a Reforma 
Administrativa ainda se 
encontra, em fase de 
confecção do texto a ser 
encaminhado ao Legislativo, 
e que ainda não existe uma 

data definida para que seja 
feito esse encaminhamento. 

Alguns setores da imprensa 
circulo que a matéria da 
Reforma Administrativa 
poderia ser encaminhada 
ainda hoje para o legislativo, 
mas não houve qualquer 
palavra oficial que confirmasse 

tal procedimento, nem 
mesmo em contato direto 
com o Secretário Edmilson 
Sanches, que continua no 
seu trabalho diário na sua 
pasta. 

Existe também a 
possibilidade de ser 
encaminhado, junto com a 
matéria da Reforma 
Administrativa, o pedido 
para contrair débito junto a 
instituições financeiras, na 
ordem de até 50 milhões de 
reais. Essa deverá ser a 
matéria que levantará os 
ânimos no Plenário Léo 
Franklin, da Câmara de 
Vereadores de Imperatriz, 
muito embora o Executivo 
Municipal já tenha com um 
substancial apoio para 
aprovar a matéria no 
Legislativo. 
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Depósito: Av. Babaçulàndia. 176. Fone: 72 

MA 

Expresso Acailandia 

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

FAZEMOS UNHA PARA! BALSAS, GOIANESIA, SÃO LUÍS, TERESINA. RIO BRANCO, PORTO VELHO, CUIABÁ,. GOIÂNIA, ANÁPOLIS. BRASÍLIA E VITORIA. 



Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
P/ígina ítB 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperathzense 
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Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

De volta 
Depois cie uma longa 

temporada fora da cidade de 
Imperatriz, quem está de volta 
a terrinha é o cinegrafista 
Lailson Santos. Lailson voltou 
literalmente às origens, está 
trabalhando novamente na TV 
Nativa, mas agora o rapaz é 
um senhor casado. 

Felicidades a Lailson 
Santos e sua esposa Edna. 

Na geladeira 
O repórter Messias (foto), 

está há quase dois meses na 
geladeira. Segundo se comenta 
nos corredores da TV Capital, 
o jornalista está fora do ar 
simplesmente por falta de 
carros de reportagem, o que o 
obrigou a ficar afastado de suas 
obrigações jornalísticas, mas 
ele manda avisar aos seus 
milhares de telespectadores, 
que brevemente estará de volta 
comandando o programa que 
o consagrou como um dos 
melhores em sua área, o 
programa policial Repórter 

wsm 

190. Enquanto aguarda a sua 
volta ao vídeo, Messias 
aproveita o tempo livre para 
curtir a família e aguardar com 
tranqüilidade a chegada de 
mais um baby. Um grande 
abraço e um recado para você, 
o povão está cobrando a sua 
volta, portanto não demore. 

Fora do ar I 
Josevan Marques, é um dos 

alunos que passou pela 
escolinha cio programa O Rádio 
na TV, e até que é esforçado 
quanto ao fato de se tornar um 
repórter. Josevan fez um 
estágio para O Rádio na TV, 
onde teve várias de suas 
reportagens levadas ao ar. Sua 
grande oportunidade surgiu 
recentemente no programa 
Aqui Agora Maranhão, onde 

cobriu as férias da repórter 
Luzia Sousa, mas com a sua 
volta, o rapaz ficou 
novamente no ponto zero. 

Fora do ar II 
Dizem que o que é bom já 

nasce feito, o que eu não 
concordo, acredito que a 
dedicação é essencial para 
qualquer pessoa se tornar 
um bom profissional. 
Josevan é sem dúvida 
esforçado, mas está lhe 
faltando elementos 
essenciais para uma 
melhoria, como por exemplo, 
o português que está cheio de 
erros de toda natureza, assim 
como também a dicção, que 
precisa ser aprimorada. Um 
lápis na boca sempre ajuda. 
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Leão -O. Libra Sagitário 
✓W\ Aquário 

Marte em Sagitário renova suas 
forças e lhe dá mais pique ainda para 
obter o que deseja. Com esse astral 
todo, ninguém vai segurá-la! Você está 
a mil, mas não precisa passar a noite 
inteira trabalhando, certo? Descanse 
um pouco. Número de Sorte: 44. 

Os assuntos profissionais e a vida 
afetiva vão ocupar seu dia. Procure 
resolver uma coisa de cada vez, sem 
misturar as estações. Dê um pouco mais 
de atenção a quem você ama. Ele pode 
estar precisando do seu afeto. Numero 
de Sorte: 23. 

O momento ê especialmente 
favorável. Com as energias renovadas, 
você pode se aventurar à vontade. Sorte 
no jogo e no amor! Crie um clima 
aconchegante e receba a pessoa amada 
em casa. Sua noite será inesquecível! 
Numero de Sorte; 22. 

O momento é de renovação em sua 
vida afetiva. A decisão caberá a você: ou 
inicia o romance ou fica só. Você vai 
segurar a barra. Sinal verde para decidir 
pelo programa que achar mais 
conveniente. Escolha, a noite é toda sua. 
Número de Sorte; 04. 

Marte agora vibra em seu signo e 
lhe traz maior vitalidade. Mas há o risco 
de pequenos acidentes por conta de toda 
essa empolgação. Inesperadamente, um 
encontro importante pode acontecer. 
Grandes mudanças à vista em sua vida. 
Número Sorte: 81. 

Momento decisivo nas suas 
relações com pessoas que representa 
algum tipo de poder. Não se desgaste, 
mas não fuja da raia! A sensualidade 
e o desejo se intensificam. E hora de 
assumir posições claras nesse setor. 
Número de Sorte: 06. 

Touro Câncer 

ÍQ) 

Virgem 
R 

Escorpião 
K 

Capricórnio Peixes 

Vènus, o planeta do amor, reforça 
ainda maissua personalidade 
apaixonada. Os moineiitos a dois serão 
intensos.. Aprofunde a relação! 
Romantismo e sensualidade à flor da 
pele! O amor e os jogos estão 
favorecidos. Número de Sorte: 68. 

Sua manhã será marcada por 
algumas boas surpresas. Isso pude 
alterar sua rotina. Encare a mudança 
como algo positivo e aproveite. Você 
deseja descobrir novos limites nu amor. 
lenha certeza que encontrará o que 
procura! Número de Surte: 02. 

Lua. Urano e Netuno lhe garantem 
mais agilidade; e-até mesmo sorte para 
resolver situações mais complicadas de 
sua vida emocional. Seus desejos mais 
ínfimos têm tudo para serem realizados. 
O que é que você está esperando? 
Número de Sorte: 10. 

É hora de lutar pelo que deseja, sem 
perda de tempo. Não deixe a peteca cair! 
Vá à lula, conquiste seu espaço. Você 
merece! Em lodosos sentidos, você vai 
fazer novas descobertas. Saia e abra-se 
para novas amizades. 

Número de Sorte; 75. 

Os bons aspectos predominam. 
Basta você aproveitá-los para fazer 
novos contatos, conhecer pessoas ou 
visitar um lugar diferente. Sua vida 
afetiva passa por um momento mágico. 
Abra-se e demonstre seu afeto a quem 
Você ama. Número de Sorte: 18. 

A influência de Marte traz novas 
perspectivas na área profissional. Não 
se importe com pequenos conflitos e 
acerte o passo no trabalho. Estar com 
uma pessoa em especial pode 
significar muito agora. Você precisa 
de carinho. Número de Sorte: 15. 

PROGRAMAÇÃO PE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 
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06:00 O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:20 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:30 Super Vick 
15:00 Bill Body 
16:00 Agente G 
17:30 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Jornal da Record 
19:45 Informe São Paulo 
20:00 Zorro 
21:00 25e Hora 
22:00 Super Tela 
00:00 Cidade Alerta 28 Edição 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fé 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com Eliena) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escolinha do Golias 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce Pascowitch 
01:35 Perfil 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2- Grau 
06:45 Telecurso 2000 1" Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1" Edição 
13:20 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo - 

Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:30 Malhação 
18:00 Anjo de Mim 
18:50 Jornal do Maranhão 29 Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 O Rei do Gado 
21:30 Plantão Médico 
22:30 Intercine 
10:10 Jornal da Globo 
01:40 Campeões de Bilheteria 
03:40 Corujão 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Reboot 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
22:10 Business/23; 10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 Home Shopping 
00:10 Igreja da Graça no I ar 
00:40 Clip Gospel 
01:40 Esnaco Renascer 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania - Linda/Exibição 

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

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

Bomba Relógio 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Cine Verão - Sonhos de um 

Rebelde 
00:00 Especial Cinema 96 
(Reapresentação) 
02:00 Encerramento 

Rádio Capital 

AM, 950 Khz 

10 mil Watts 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Tour pelo Mor-deste 

y*czoia ontem com cjcsfik\o a ClÀo\c\v\\c\ kxossq omigo /SJódio - 

M-M. c)óias - oK\de |oi íraiat* de ossuka+os ligodos cx sua 

empreso. X^e \á a amigo segue pa^a T-o^+aleza^ oude i^á 

eucoufK^ar com o esposo^ ^Àuilke^me^ gue^, juu+osy i^ao até o T^lo 

é^À^aude do /do^te, or\de participarão do seguudo eucoutro da 

família J\Aa\a, (Corvj-ira o close de /SJãdia com as amigas "Celca, 

Bãrbara e J\)ot*hr\a. 

m 

m» m 

Otimismo 

ííXli e. Virgíuia AXarmko - Pakalolo - otimistas com suas veudas 

de j-iual de anoy em sua loja no Bkopplng Timbira. y\gora 

aguardam sua clientela para uma super promoção cjue estão 

realizando neste período de jerlas. 

I t 

i 

/ Â 

Bons enfitriões 

Tarcísio e yVlarísia - 

^Agua de éT\elro - casal 

bastante simpático do 

nosso meio soclaly 

recebendo |amiliares em 

sua residência^ visitando 

nossa querida 

Tmperatriz. ^ como 

bons anjitriõesy neste 

^inal de semana 

oferecerão aos TcSspedes 

um delicioso churrasco 

em sua fazenda. 

•N 

^ ' % 

m 

i 

■ 

i 

Férigs 

T)CKV\\e\cx e Viole+a 

- Vid /v^lod c\ - cx 

todo vapor 

preparando sua 

viagem de férias, 

onde irão eurtir 

um earnaval 

diferente junto 

aos seus 

familiares e 

aproveitar para 

descansar um 

poueo que, 

afinal, ninguém é 

de ferro, éêonfira 

o elose da 

animada dupla. 

Mívet 

Ontem foi um dia 

de multa alegria 

na residência de 

Oilberto e 

Olerenita T^els. 

O motivo foi o 

aniversário da 

filho A^orina 

í^eis que, 

bastante 

empolgada com 

a data, convidou 

seus amiguinhos 

mais íntimos 

para, juntos, 

comemora rem 

seu aniversário. 

Oonfira a pose 

da 

aniversariante 

com o pai 

co ruj a. 

m. 

m 

d m 

'^v 

Ni Ni Jóidi 

Bua mel hor jóia, com me Ihok4 preço 

Venha conferir nossas promoções ■ 

Você é que faz seu plano de pc 

□rrazadoras 

jgamento 

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

Imperatriz Maranhão 

QBarra Craiiile 

ücilcriois de Coeslru^ào 

nk meihor opção paro sua construção 

ífví mi , 
'3dS\M 

■ : • 

Desligue-se dos outros 

Cebel é barato 

mmA m 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Normal 
A partir da próxima 

semana, o comercio local 
deverá se normalizar. Após o 
período de Natal e Ano Novo, 
alguns comerciantes 
resolveram tirar umas férias. 
Muita gente também deixou a 
cidade, só devendo retornar 
neste final de semana, para 
reiniciar seus trabalhos a 
partir da próxima segunda- 
feira. Francisco Almeida, 
gerente do Armazém Paraíba, 
confirmou em recente 
entrevista, que as vendas de 
fim de ano foram boas e que 
em 1997 será melhor ainda. 

Condições 
O Plano Real, que a 

princípio era visto como mais 
um golpe do Governo Federal, 
está garantindo ao assalariado, 
condições de comprar os 
eletrodomésticos de seu 
sonho. As lojas de 
eletrodomésticos, estão 
deixando o consumidor á 
vontade. Os planos variam de 
uma, até trinta prestações 
fixas. Conforme declarações 
dos proprietários de lojas, em 
Imperatriz as vendas subiram 
bastante, de novembro de 96 
até hoje. 

Jogo beneficente 
A diretoria do Marwel de 

Craques, através do seu 
presidente Moreira Silva, está 
se mobilizando no sentido de 
realizar uma grande partida de 
futebol entre Marwel de 
Craques e a Seleção de Senador 
La Rocque, que é dirigida pelo 
presidente da Liga, vice-prefeito 
Ozias Pânfilo. A renda do jogo, 
conforme Moreira Silva, será 
em prol dos velhinhos do Ixir 
São Francisco de Assis. A 
tradicional festa beneficente, 
acontece todos os anos. Mais 
detalhes na página A. 

Municipalização 
O secretário de Saúde do 

Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, após a 
confirmação no cargo pelo 
prefeito lídon Marques, está 
procurando dar 
prosseguimento ao seu plano de 
metas. "A municipalização da 
Saúde é o melhor caminho, por 
isso será a prioridade de nossa 
gestão. Fsse também é o desejo 
do prefeito Ildon Marques, e 
juntos lutaremos pela 
concretização desse objetivo", 
disse o secretário Carlos 
Gomes de Amorim. 

Atendimento 
Objetivando atender à 

comunidade carente, a 
Secretaria Municipal de Saúde- 
Semus, está expedindo 

autorização para exames de alto 
custo cogio: Ultra-sonografias a 
Eletrocardiogramas. 

As consultas de vista, mais 
um beneficio oferecido pela 
SEMUS, foram reativadas e 
estão sendo expedidas apenas 
quatro autorizações diárias, (de 
segunda a sexta-feira). O dr. 
Carlos Amorim, titular da 
SEMUS, esclarece para evitar 
tumultos ou aglomerações, que 
apenas as pessoas de baixo 
poder aquisitivo estão sendo 
contempladas com as 
autorizações que dão acesso ao 
médico oftalmologista. Isso 
após cadastramento prévio. 

Reestruturação 
O secretário de Saúde do 

Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, objetivando 
melhorar as condições de 
trabalho dos agentes 
comunitárias de Saúde, está 
implantando salas de 
referências nos centros de 
saúde: Cumarú, Nova 
Imperatriz, Santa Rita e Vila 
Nova. 

Foram adquiridas carteiras 
(tipo escolar), material de 
expediente e aparelhos para 
medir pressão, etc. E que a partir 
de agora, os agentes 
comunitários de Saúde, terão 
locais de referência para a 
realização de reuniões e jialestras 
educativas, para prestar 
atendimento de um modo geral 
a população. 

Na próxima sexta-feira, a 
partir das 14h00, o secretário de 
Saúde, Carlos Amorim. entregará 
oficialmente essas salas aos 
agentes comunitários de Saúde. 

Ondas Curtas 

® Ano Novo, a esperança é a mesma, vai melhorar. 

® Rádio Capital AM... Clodomir Guimarães vem ai! 

® O carnaval geral vem aí! 

® Balneário Iate Clube, sua nova onda... 

® Pelas ondas do rádio, liderando a audiência da Clube FM. 

® Luis "O Maravilha", meu amigo do peito, é nota dez na Terra da Pindoba. 

® Compre o bingão, compre o bingão... 

® A bola em 1997, vai rolar solta mesmo... 

® O Cavalo é de Aço mesmo! 

® Já o Tecão Maravilha, (Incrível Hulk) precisa visitar mais vezes o Pivas Bar. 

® Os bastidores da política. 

® Frederico não está mais na assessoria de André. Como fica? 

® Fred é um grande profissional! 

® A história do Ferro não tem nada a ver com o colunista. A cidade é maravilhosa! 

® E a luz no fim do túnel? É ruim heim? 

® Requebra, requebra e esfrega na comadre... Tá chegando à hora! 

® Otair Moreira terá uma grande assessoria na Casa Dorgival Pinheiro de Souza. 

® Vivendo e aprendendo. Ávida nos reserva certas surpresas... 

® Quem estava no churrasco, heim? 

® O bom dia de hoje, é para o animado coronel Sebastião (SDC). 

D6U n3 ^ ^sa (^0 Brasil, maior bandeira 

Imprensa mun(Ba^ (^e pagamentos com cartões 
e transações eletrônicas, em parceria 

com seus 46 bancos emissores no Brasil, 

lançou no último mês o "Parcelado Visa". 

Com o "Parcelado" , todos os usuários 

dos cartões Visa poderão dividir, em até 15 vezes, 

suas compras que serão feitas em estabelecimentos 

selecionados como lojas de departamento e, 

sobretudo, agências e operadoras de turismo. Para 

utilizar o novo serviço Visa, basta dividir o valor da 

compra em parcelas mínimas de R$ 50,00 por fatura. 

Sine/Empregos 

? Rua 15 de Novembro 
com Rui Barbosa 

Vagas Hoje 

02- Domestica 
01- Atendente 
04- Garçonetes 
01- Auxiliar de 

cozinha 
02- Vendedores 

EXTERNOS 
01- Balconista de 

Farmácia 
01- Babá 
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Atendemos p 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Unindo-se 
O Sebrae de São Paulo vai 

se unir a Receita Federal, na 
tentativa de esclarecer o 
alcance e os benefícios do 
sistema integrado de 
pagamento de impostos e 
contribuições da micro e 
pequenas empresas. O 
objetivo do Sebrae é facilitar 
o processo de adesão dos 
Estados e Municípios, com a 
divulgação do sistema. 

Geração de emprego 
Segundo o presidente do 

Conselho Deliberativo 
Nacional do Sebrae, Pio 
Guerra Júnior, esta adesão ao 
sistema vai dar continuidade 
ao trabalho da instituição na 
geração de empregos, além 
da capacitação das micro e 
pequenas empresas frente ao 
processo de globalização da 
economia. Pio Guerra 
considera importante que o 
pequeno empresário 
participe da dinâmica da 
globalização. Para ele, o 
empresário deve estar atento 
para que o seu negócio não 
fique ultrapassado e sem 
condições de competir no 
mercado. 

Recursos Hídricos 
O Senado Federal aprovou 

no mês passado o Projeto de 
Lei nQ 70/96, que cria o 
Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos, dependendo apenas 
da sanção presidencial para 
se tornar Lei. O projeto 
institui ainda, a política 
nacional de recursos hídricos 
e estabelece metas de 
racionalização do uso da 
água, aumento da quantidade 
e melhoria da qualidade dos 
recursos hídricos 
disponíveis. 

Estragos de Minas 
O Governo de Minas 

Gerais preparou um relatório 
completo sobre os estragos 
provocados pelas chuvas do 
final de semana na capital e 
no interior do Estado, que foi 
enviado para o Governo 
Federal. Com as informações 
e gastos necessários, o 
governador em exercício, 
deputado Agostinho Patru vai 
pedir ajuda ao presidente 
Fernando Henrique para 
reconstruir pontes, estradas e 
ajudar os 33 mil flagelados 
pelas enchentes. O último 
boletim da Coordenadora 
Civil informa que a chuva 
provocou 68 mortes, há 70 
feridos e 33 mil desabrigados. 
Das 162 cidades mais 

atingidas, 44 estão em estado 
de calamidade pública. 

Recursos 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso 
determinou que o ministro do 
Planejamento, Antonio 
Kandir, avalie de que forma 
pode ajudar o Estado de 
Minas Gerais, através de 
ações objetivas para 
contornar os problemas 
causados pelas chuvas. 
Segundo Antonio Kandir, as 
liberações de recursos para o 
Estado de Minas Gerais serão 
feitas de forma imediata. O 
ministro do Planejamento já 
está identificando as 
prioridades para atender de 
forma imediata o Governo de 
Minas Gerais. O ministro 
Kandir, disse também, que 
independente do custo, a 
determinação do presidente 
Fernando Henrique, é que o 
Governo Federal repasse o 
que o governo mineiro 
precisar o mais rápido 
possível, para ajudar a 
contornar os problemas 
causados pelas chuvas em 
todo o Estado. 

Estragos do Rio 
Continua crítica a situação 

nos Municípios do Norte e 
Noroeste do Estado do Rio de 
Janeiro, atingidos pelas 
cheias dos Rios Paraíba do Sul 
e Muriaé. As cidades de 
Itaperunae Cardoso Moreira, 
são as mais prejudicadas 
pelas águas. O número de 
desabrigados pelas chuvas já 
chega a 12 mil pessoas em 
toda a Região Norte do 
Estado. No entanto, a situação 
está sob controle. Todas as 
famílias dos bairros 
ribeirinhos foram alojadas em 
abrigos pela Defesa Civil. O 
Rio Paraíba do Sul está sendo 
monitorado a cada duas 
horas, e a última medição feita 
pela Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros indicou 10,68 cm. 
O Rio Paraíba do Sul 
continua subindo devido as 
chuvas e o grande volume de 
água que vem recebendo do 
Rio Muriaé. 

Mais estragos 
No Espírito Santo já 

existem 1.100 desabrigados, 
600 deles no Município de 
Bom Jesus do Norte, no 
extremo sul capixaba, na 
divisa com o Rio de Janeiro, 
onde metade da cidade está 
debaixo d'água, segundo 
informou o vice-governador 
v secretário da Agricultura, 
Renato Casagrande. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

Afirma SERRARIA MAROAM LIDA., situada à BR-010. 
Km 1354, Côco Grande, Imperatriz-MA., CONVOCA o 
Sr. RAIMUNDO MENDES DA SILVA, portador da CTPS 
n0 46721 — Série 0001-MA, a retornar ao trabalho no 
prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme 
Art. 482 Letra I do Dec. Lei n0 5.452 da CLT. 

Imperatriz, 08 de janeiro de 1997 

Governo considera o Simples 

uma fábrica de emprego 

Ele visa tornar mais eficaz a cobrança 

de impostos, facilitando a vida do Fisco e do contribuinte 

por Raimundo Primeiro 
e João Feitosa 

Da Editoria de Regional 

Em recente encontro, o 
representante dó Governo 
Federal, Everardo Maciel, em 
discurso, afirmou — falando 
sobre o Simples — que "este 
imposto resultou de um 
entendimento harmonioso entre 
o Poder Executivo Federal e o 
Congresso Nacional. E, do ponto 
de vista técnico, devo também 
salientar que não é um projeto 
apenas da Receita Federal, teve 
a parceria permanente do 
Sebrae. Então, posso dizer que, 
na verdade, fomos, Receita 
Federal e Sebrae, parceiros na 
construção desse sistema". 

De acordo com Everardo 
Maciel, o Simples, em certa 
medida, já interpreta uma linha 
que vem sendo adotada nesta 
administração na Receita 
Federal, qual seja a de procurar 
tornai- mais eficiente a cobrança 
dos impostos de um lado. do 
ponto de vista do Fisco, e do 
outro, do ponto de vista do 
contribuinte, torná-lo mais 

simples, torná-lo mais justo para 
que, desse modo, ele possa 
cumprir a sua obrigação. 

"Todos nós que integramos 
o governo Fernando Henrique 
Cardoso temos a mais clara 
convicção de que as pequenas 
e microempresas são de 
fundamental importância na 
geração da rede de empregos 
do País. Portanto, não 
poderíamos, dentro desse 
processo de reconstrução 
simplificadora do Sistema 
Tributário Brasileiro, que vimos 
fazendo desde o início do ano 
passado, deixar de dar uma 
atenção especial e particular às 
pequenas e microempresas. 
Essa é a base do Simples, um 
sistema que está centrado não 
na estrutura de impostos, mas 
no contribuinte e não para a 
administração tributária. E um 
sistema que tem a preocupação, 
extrafiscal, de ser um 
instrumento de geração de 
rende e de emprego, 
considerada, sobretudo, a 
importância que têm esses 
contribuintes na geração do 
emprego", acrescentou. 
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Everardo Maciel acredita no sucesso do Simples 

■ O que é o Simples 

É uma forma simplificada de pagamento de impostos, 
integrando; PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, 
o Imposto de Renda, as contribuições patronais — todas elas 
— e o IPl, (no caso do contribuinte do IPÍ)- Todos eles num 
único pagamento do imposto. 

O que está excluido 

Everardo Maciel disse que 
é o imposto de terceiro, 
contribuição de terceiro e que 
será pago à parte, se for o caso, 
Imposto de Renda Retido na 
Fonte que é do empregado, o 
FGTS do empregado; enfim? 
tudo aquilo que de fato não é 
contribuição, não é imposto 
dele, empresário, mas de um 
terceiro, no qual ele está 
exercendo o papel tão-somente 
de recolhedor desses impostos, 
de coletor desses impostos. E 
por outra, aqueles impostos e 
contribuições que já vêm 
descontados na fonte, que 
efetivamente o assunto já se 
encerrou no próprio ato do 
pagamento 

Ressalta, a esse respeito, que 
é o caso, por exemplo do IOF 
ou da Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação 
Financeira. 

Nesse processo estão 
também inseridas todas as 
outras contribuições instituídas 
pela União: a contribuição 
devida pelo Sebrae, que com 
muita consciência, com muita 
clareza do seu papel em relação 
ás micro e pequenas empresas 
renunciou à própria 
possibilidade de que viesse ater 
uma contribuição devida ao 
Incra e, por outra, também o 
salárioeducação, a contribuição 
instituída pela União já está 
"nesse pacote — afirma — , 
nessa forma unificada de 
recolhimento de impostos. 

De acordo com Everardo 
Maciel, pode entrar a 
microempresa. "Primeira 
condição para a definição de 
microempresa; o porte, ou seja, 
aquelas que têm faturamento 
anual entre 0 e 120 mil reais; ou 
a pequenas empresa, aquelas 

que têm faturamento anual 
entre 120 e 720 mil reais. Essas 
são aquelas que, 
preliminarmente, estão 
habilitadas para ingressar no 
sistema. As restrições são as 
clássicas. Não pode entrar uma 
sociedade anônima. E pouco 
razoável que uma empresa 
desse porte seja uma sociedade 
anônima. 

Em todos os projetos, em 
todas as legislações que 
disciplinaram pequenas e 

microempresas essas 
restrições estiveram presentes. 
Introduzimos uma outra: que 
não poderia ingressar no 
Simples aqueles contribuintes 
que, enquanto empresas, 
enquanto seus sócios ou seus 
titulares, estivessem em débito 
com a Previdência Social ou 
com o Fisco Federal. 

"Estabelecemos, entretanto, 
uma forma de conciliação 
dessa situação. Quem vai 
ingressar tem que estar quites 

com a Previdência Social e com 
o Fisco Federal, porém, pode 
pedir o parcelamento desses 
impostos, tanto o da Fazenda 
Pública Federal, quanto o da 
Previdência Social, cada um 
deles isoladamente em até 72 
meses. Ele pode consolidar 
todos esses débitos e parcelá- 
los em 72 meses, desde que 
nenhuma parcela seja inferior 
a 100 reais, porque aí ficaria 
difícil fazer essa cobrança em 
termos de custos", comentou. 

Ponto de maior importância 

Na visão de Everardo 
Maciel, um ponto de maior 
importância mas que não tem 
sido destacado: desde Io de 
janeiro de 1996, as pessoas 
jurídicas no Brasil estão 
isentas dos lucros distribuídos 
para seus sócios ou titulares. 
"Qual a lógica disso?", 
interrogou. Respondendo, 
sublinhou que a pessoa 
jurídica foi tributada no lucro. 
Dado que foi tributada no 
lucro, não haveria por que 
tributá-la pela segunda vez na 
distribuição desse mesmo 
lucro. Daí por que, desde 1Q de 

janeiro de 1996 existe essa 
isenção para pessoa física do 
titular, para a pessoa física dos 
sócios. Essa isenção, contudo, 
não alcançava a 
microempresa. "E por que não 
alcançava?", indagou. Frisa 
que a microempresa estava 
isenta na pessoa jurídica do 
Imposto de Renda. "Ora, se 
estava isenta na pessoa 
jurídica, haveria que ser 
tributada na pessoa física", 
desabafou. 

"Essa é a situação hoje. 
Como fica agora, com o 
Simples? Ora, se lemos uma 

Quando vai funcionar 

O Simples já entrou em 
vigor. Começou a funcionar 
no dia lc do mês em curso. 
Agora, o Governo Federal 
tem todo um período para 
elaborar, o DAR, que é o 
documento de 
arrecadação, um DARF 

simples. Ele vai ter as; 
seguintes informações: 
quem pagou, a que mês a 
que período refere-se o seu 
pagamento. Vai precisar ter 
também uma outra 
informação: sob que 
condição o contribuinte está 

forma de tributação unificada 
tanto para microempresa 
quanto para pequena empresa. 
E o que acontecerá agora? Os 
lucros distribuídos à pessoa 
física do titular da 
microempresa agora também 
serão isentos. Esse é um fato, 
por uma razão que não 
consegui compreender com 
clareza, que uaw f : salientado 
pela imprensa e é um fato da 
maior importância e 
significação", observou, 
Everardo Maciel, no final do 
evento, que conseguiu reunir 
expressivo número de pessoas. 

pagando, quer dizer, se c 
contribuinte do IPI ou não? 
Quando ele fizer isso pela 
primeira vez. essa 
informação ficará 
permanente em todos os 
DARFs que ele for 
escrever. 

II >ADE ALJ KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

: : L • : : 

ileportogeim Nilson Santos 
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Auditoria vai examinar 

dívidas deixadas por Cabeludo 

O novo prefeito de João Lisboa, Sálvio Dino, 

determinou a suspensão do pagamentos aos fornecedores 

Considerando a 
necessidade de ordenar as 
finanças do Município, e 
mediante ao grande número 
de fornecedores e prestadores 
de serviços durante a última 
administração em razão dos 
mesmos não terem sido pagos, 
o prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, por meio do 
decreto de número 002/97, 
resolveu suspender o 
pagamento de débitos da 
gestão do ex-prefeito 
Raimundo Cabeludo. 

Sálvio Dino, além da 
suspensão, quer a instalação 
de uma auditoria nas contas de 
Cabeludo. Para isso já se 
reuniu com o seu secretário de 
Economia e Administração, 
José Carlos Pio, para definir o 
plano de ação. 

O secretário disse que é 
necessário se examinar 
porque João Lisboa gastava 
tanto com fornecedores, e 
para ele, uma auditoria vai 
responder a todas estas 
questões. Pio mal assumiu a 
sua pasta e já é o secretário 
que mais vem se desdobrando 
na pasta da Administração. 

Mesmo antes da auditoria ele 
já havia iniciado o 
recadastramento dos 
servidores municipais, para 
descobrir quem no Município 
realmente trabalha, e 
conhecer "os fantasmas". O 
secretário afirmou 
recentemente que a folha de 
João Lisboa, antes da 
emancipação de Senador La 
Rocque e Buritirana, tinha 
1.200 servidores. A missão 
agora também tem o objetivo 
de calcular o número de 
servidores que tem a cidade 
mãe. 

As medidas adotadas em 
João Lisboa tem um caráter de 
cunho extremamente 
necessário. 

Sálvio Dino quer assumir a 
direção "do veículo", mas quer 
primeiro examinar como estão 
as rodas, a bateria, o motor e 
o volante. Pela auditoria que 
já determinou que fosse feita, 
ele quer saber se o ex- 
mandatário Raimundo 
Cabeludo não jogou a máquina 
administrativa num atoleiro, 
onde até as 4 rodas ficaram 
submersas. 

% 
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Raimundo Cabeludo terá suas dívidas examinadas 

Sindicato dos Professores elogia Plano Quadrienal 

Criado com o objetivo de 
garantir um melhor ensino e 
maior oportunidade de vagas 
nas escolas de Imperatriz, o 
Plano Quadrienal da 
Educação, lançado 
recentemente pelo prefeito 
lldon Marques de Souza e pelo 
secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, foi 
amplamente discutido com os 

professores do Município, que 
também forneceram opiniões 
para a elaboração do mesmo, 
o que desta forma tem por 
parte dos profissionais de 
ensino, o aval. 

A garantia foi dada pelo 
presidente do Sindicato dos 
Professores, Deusimar 
Negreiros, que assegura a 
qualidade do Plano, "caso o 

mesmo venha a ser colocado 
em prática em sua totalidade 
sem deixar que partes fiquem 
no papel". 

Deusimar garante que a 
qualidade do ensino na cidade 
precisa de aperfeiçoamento e 
destaca a pré-matrícula como 
uma alternativa que vai 
garantir vagas para os 
estudantes da Rede Municipal. 

O sindicalista ressalta que um 
dos pontos a ser colocado em 
prática é a busca de crianças 
que estão fora da sala de aula, 
muitas vezes por que os pais 
não se interessam, ou não 
obrigam os mesmos a 
buscarem na escola a garantia 
de um futuro melhor, baseado 
no aprendizado, fonte de 
sabedoria. 

Dia e Noite. Noite e Dia. É a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 19:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço dê 
bordo. Rmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 
passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

/p/mmá 
mais que uma questão 

de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /AÇAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

l/ocè "SST 721"5687 

ém. 

i 
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Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Visível motivação 
O prefeito lldon Marques 

de Souza trabalha 
normalmente no cumprimento 
de sua missão. Como 
administrador da segunda 
maior cidade do Estado, 
entende que não deve medir 
esforços no sentido de colocar 
em prática os projetos 
prementes reivindicados pela 
comunidade. 

Mbstra-se ainda disposto 
em dobrar o expediente para 
não deixar atrasar as missões 
do Poder Executivo. 

Obras iniciadas 
0 ministro dos 

Transportes, Alcides 
Saldanha, acaba de assinar em 
Curitiba (Paraná) a ordem de 
serviço para o início das obras 
de duplicação do eixo São 
Paulo-Curitiba-Florianópolis, 
com 693 quilômetros de 
extensão, e obras nas rodovias 
BR-116 e BR-101, incluindo o 
Contorno Leste de Curitiba, 
que vai desviar o tráfego 
pesado da BR 116, que 
atualmente passa num trecho 
de cerca de 20 quilômetros da 
zona de Curitiba. 

Em Açailândia 
O prefeito Deusdedith 

Sampaio assumiu o município 
com mão firme e prometendo 
colocar em ordem a máquina 
administrativa de Açailândia. 

Ao empossar oficialmente 
no cargo todo o secretariado 
do primeiro escalão do seu 
governo, Deusdedith Sampaio 
reiterou ter firmado, durante 
a sua campanha eleitoral, 
compromisso de trabalhar no 
sentido de fomentar o 
desenvolvimento da Cidade do 
Ferro, criando mecanismos 
que visem a melhoria da 

qualidade de vida da população. 
Deusdedith Sampaio, 

conforme foi divulgado na 
edição de ontem deste Capital, 
encontrou a Prefeitura de 
Açailândia abandonada. 

Boa parte dos secretários 
ficou impossibilitada de 
começar a trabalhar ainda esta 
semana E que nas salas onde 
os auxiliares de Deusdedith 
estarão cumprindo suas 
funções estão sem cadeiras. 

Em alta 
O comércio local começa a 

respirar melhor após a 
passagem das festas de Natal 
e Ano Novo. Tudo indica — 
segundo informações de 
lojistas—que o quadro sofrerá 
substancial transformação nós 
próximos dias, quando o 
consumidor irá ao centro 
comercial no afã de comprar 
sua fantasia para o período de 
Carnaval. 

João Lisboa 
Na Cameleira, a coisa anda 

bem. Isso, claro, em falando-se 
de Sálvio Dino, o novo prefeito 
do município. Agora, 
infelizmente, ao lembrar-se da 
caótica administração 
Raimundo Cabeludo, o quadro 
apresentado fica 
completamente diferente. 

Raimundo Cabeludo, que 
foi eleito prometendo realizar 
um histórico governo, foi uma 
verdadeira i)edra no caminho 
da estrada que dá acesso ao 
I>rocesso de consolidação do 
progresso de João Lisboa. 

A administração que 
antecedeu ao governo do 
advogado Sálvio Dino foi um 
caos total. Deixou as estradas 
vicinais totalmente 
esburacadas e o município 
completamente endividado. 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁnCA 

FOTO KIRLIAN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto kirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo celular: 

977-4037 - Nalva - Imperatriz 

973-3502 - Giulia - São Luís 

Telefax - Giulia - 231-2034 

s« 
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APOIO: Sistema Tucamte Hp Comunicação 
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Seeduc abre pré-matrícula segunda-feira 

Objetivo é não deixar nenhuma criança fora da escola 

Ildon Marques acompanhará todo o trabalho em companhia de Agostinho Noleto, titular da pasta 

/ 

£ 
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Agostinho Noleto coordena o trabalho da pré-matrícula 

■ Rede escolar 

Com ttma população de 
aproximadamente mil 
íiabítaot^St apds o 
de^niembramcnto dos seis 
novos municípios. Imperatriz 
jK)ssui hoje uma rede escolar 
precária de 40 mil alunos. 
Faltam escolas, carteiras, 
rtxíufsos didáíkos. prolossores 
q«aíitodos> 

Â Secretaria de Educação 

A Secretaria de Educação 
do Município vai oferecer este 
ano 37 mil vagas para o Ensino 
Fundamental da 1° à 89 séries 
do primeiro grau. Nenhuma 
criança na faixa etária de 6 a 
14 anos deve ficar sem estudar. 
Para que isto aconteça, a 
Secretaria dividiu a cidade em 
pólos onde serão realizadas as 
pré-matrículas dos alunos, no 
horário das 08h00 às 17h00, 
sem interrupção. 

Na segunda-feira todos os 
alunos que residem próximos 
às escolas do Centro da cidade 
(Pólo I) deverão comparecer 
munidos de certidão de 
nascimento às escolas 
Tocantins e Princesa Isabel. O 
prefeito Ildon Marques de 
Souza c o secretário de 
Educação do Município, 
Agostinho Noleto, estarão 
acompanhando de perto o 
primeiro dia das atividades nas 
escolas. 

Na quarta-feira (14), será a 

vez do Pólo II (Bacuri). As pré- 
matrículas estarão sendo 
realizadas nas escolas Dom 
Bosco e Santa Laura. 

Os alunos que residem 
próximos do Pólo III (Boca da 
Mata/Santa Rita/Ouro Verde) 
farão sua pré-matrícula no dia 
15 (quarta-feira) nas escolas 
Mariana Luz e Santa Rita de 
Cássia. 

No dia 16 (quinta-feira) 
serão realizadas as matrículas 
do Pólo IV (Parque São José/ 
Vila Ipiranga/Vila Cafeteira). 
Os alunos devem encaminhar- 
se às escolas CIEI II e CIEI III. 

A Escola Sarah Lamarck 
estará recebendo no dia 17 
(sexta-feira) as pré-matrículas 
dos estudantes que residirem 
próximos ao penúltimo pólo 
(Vila Fiquene) 

No sábado será a vez dos 
alunos do VI e último pólo 
(Vilinha e Parque Alvorada. 
Eles devem comparecer à 
Escola São Jorge I. 

do Município não mediu 
esforços durante os ú1tíi»os anos 
pâfâ atender prioridades e i 
Vèncer os desafios que surgiram. 

Fm I99& houve trrn 
progresso considerável na 
qualidade do ensino. A 
repetência ficou em í 1% e a 
evasão escolar, que anteseraem 
torno de 56% não superou 11%, 

Em 1996 houve uma 

superlotação das salas de aula, i 
sendo adotadas medidas 
alternativas para não deixar 
nenhuma criança fora da 
escolas,'Foi criado o 4" turno 
intermediário, além dos três 
turnos convencionais, 

Foram desenvolvidos 
programas de apoio ao 
educando como o da 
alimentação escolar em 

convênio com a Fundação de 
Assistência ao Estudante 

■ . ' 
milibes dí refeiçbt s fossem 
servidas f Também o 
Programa da Divisão de 
Saúde Escolar, onde foram 
diagnosticados e tratados 
inúmeros casos de 
hanseníase dentro das salas 
dh aula 

Relação de Pólos 

Pólo 1 - Centro - Dia 13/01/97 

Escola N9 de Vagas 

01 - Tocantins 880 
02 - Frei Manoel Procópio 455 
03 - Maria de Nazaré 105 
04 - Santa Efigênia 483 
05 - Juracy Conceição 464 
06 - Centro Educacional Adventista 240 
07 - Clube de Maes N. Sra. de Fátima 60 
08 - Costa e Silva 660 
09 - Wady Fiquene 1.085 
10 - Sucesso da Criança 420 
11 - Santa Maria 665 
12 - Centro Educacional Emanuel 1.112 
13 - Princesa Isabel 565 
14 - Nova República 602 
15 - Vinícius de Moraes 336 
16 - Jarbas Passarinho 596 
17 - João Martins Neto 280 
18 - Centro Educacional do Saber 490 
19 - Leôncio Pires Dourado 906 
20 - Jesuítas 525 
2.1 - Nossa Senhora da Conceição 140 
Total 11.069 

Pólo II - Bacuri - Dia 14/01/97 

Escola Ns de Vagas 

01 - Santa Laura 540 
02 - Fraternidade 560 
03 - Tiradentes 590 
04 - Baden Powell " 315 
05 - Giovane Zanne 836 
06 - Lauro Tupinambá 100 
07 - José de Alencar 742 
08 - Santos Dumont 686 
09 - Frei Gil 1.184 

10 - Dom Pedro 11 345 
11 - Santo Inácio de Loyola 714 
12 - São Sebastião 160 
13 - São Vicente de Paula 646 
14 - Mickey 294 
15 - Beira Rio 140 
16 - Santo Antônio 730 
17 - Laura Herênio 280 
18 - Dom Bosco 238 
19 - Tomázia Carvalho 1.072 
Total 10.172 

Pólo III - Boca da Mata/Santa Rita/ Ouro 

Verde-Dia 15/01/97 

Escola Ns de Vagas 

01 - Mariana Luz 805 
02 - Santa Fé 670 
03 - Mutirão 273 
04 - Filadélfia 560 
05 - Sumaré 246 
06 - Tomázia Soares Carvalho 440 
07 - São Francisco de Assis I 536 
08 - Criança Feliz 742 
09-JISCA 322 
10 - Centro Educacional Getúlio Vargas 259 
11 - Santa Rita de Cássia 210 
12 - Dom João VI 590 
13 - Mary Dalva 266 
Total 5.919 

Observação: 

Na edição de amanhã estaremos 

publicando o restante da relação de 

Pólos Educacionais e escolas ao qual 

pertencem, segundo divulgado pela 

Secretaria Municipal de Educação 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Solução fácil 
Se precisassem viajar de 

ônibus e se, como este 
colunista, qualquer noite 
dessas se visse na mira de 
revólveres bandidos, figurões 
governamentais tomariam 
medidas imediatas para que 
os constantes assaltos não se 
registrassem. A simples 
colocação de PMs nas 
rodoviárias de São Luis, 
Imperatriz, Açailândia e 
Santa Inês evitariam esse tipo 
de crime já que, revistados, 
os marginais travestidos de 
passageiros não teriam como 
agir durante o percurso. 

Crônico problema 
Não tem jeito mesmo. Sai 

prefeito, entra prefeito - e os 
animais continuam 
"pastando" na avenida que 
liga Imperatriz à vizinha João 
Lisboa. Recorde-se aqui que 
muitos acidentes fatais já 
foram registrados na artéria 
por causa do gado que 
transita na pista de 
rolamento. Ildon Marques e 
Sálvio Dino bem que 
poderiam agir conjuntamente 
no sentido de garantir que a 
avenida seja percorrida 
apenas pelos veículos. 

Nome novo 
Ex-presidente do PSDB no 

Município e delegado à 
convenção nacional do 
partido, o empresário 
Raimundo Siqueira começa a 
ser lembrado como provável 
candidato a deputado 
estadual. Embora se conheça 
sua enorme paixão pela 
política, o comerciante do 
setor de autopeças ainda não 
trabalha ura virtual projeto de 
ingresso na vida pública. Pelo 
menos publicamente. 

Desgordurada 
A Procuradoria Jurídica da 

Prefeitura é, dos órgãos do 
primeiro escalão, o que 
menos custa ao erário. O 
procurador Jurivê Macedo 
tem uma equipe com menos 
de 10 integrantes para cuidar 
dos interesses jurídicos do 
Município. Até o guardinha 
adotado pela Procuradoria é 
remunerado pelos advogados 
que prestam serviço no 
órgão. 

A César... 
O que é de César. Muitos 

jovens selecionados pelo 
Primeiro Emprego foram 
absorvidos pelas empresas 
onde prestaram serviços sob 
patrocínio governamental. O 
programa do Governo do 
Estado merece elogios, sem 
dúvidas. Nesses tempos 
bicudos de recessão, 
desemprego, todo esforço 
destinado a ampliar o 

mercado de trabalho é bem- 
vindo. 

Perguntinha 
Quem vai liderar a 

oposição em Imperatriz? 
Precoce 

Nem bem começou o jogo, 
e um vereador deve mudar de 
partido na Câmara. Caso o 
parlamentar não tome a 
iniciativa, para não evitar 
maiores constrangimentos o 
mesmo tende a ser 
"gentilmente" aconselhado a 
procurar nova legenda. Nem 
todas as siglas podem 
alinhar-se na defesa do 
situacionismo. A oposição 
civilizada é saudável e faz 
enorme bem à democracia. 

Bom começo 
Quase todos os prefeitos 

se mobilizam em torno do 
encaminhamento das 
municipalizações da Saúde e 
Educação. Imperatriz tem 
que completar esse processo 
sem mais demora. A 
população não perderá nada 
com isso. Muito pelo 
contrário. 

Memória curta 
Uma eleição depois, o 

assassinato do ex-prefeito 
Renato Moreira passou ao 
largo da última campanha. A 
rigor, nenhum palanque 
adotou o discurso anti- 
violência que poderia ter na 
morte do ex-dirigente um 
forte referencial na sucessão 
de 96. Imperatriz precisa 
acabar com a praga da 
impunidade e seus 
moradores não podem 
continuar considerando o 
crime como "coisa norma 

Túlio em Sampa 
O Botafogo perdeu sua 

estrela mais cintilante para o 
Corinthians. Mais um golpe 
no já combalido futebol 
carioca. 

Críticas injustas 
Difícil imaginar-se 

cidade sem sua Beira-Rio. Os 
que falaram mal da obra 
poderiam redimir-se fazendo 
gestões Cv.rr vistas 
ampliação e melhoria do 
endereço mais freqüentado 
de Imperatriz. 

Batalha ferida 
Terminou ontem a guerra 

do vestibular. No caso da 
IJFMA, os concorrentes mais 
fortes terão que fazer a 
segunda etapa, ainda este 
mês. 

Desafio homérico 
O que tem de rua em 

situação de intrafegabilidade 
não está escrito. A Secretaria 
de Obras tem que operar 
milagres para deixar as 
artérias transitáveis no 
inverno em curso. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 
Entregamos o domicilio 

Fone 

Temos uteas. raibros. rioas. tábuas e madeiraR sob pnromenda BR-Ol 0 - Coco Grande 
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Trânsito 

Taxistas continuam agindo 

nos pontos de ônibus , 

Os táxis param dentro da área dos ônibus para 

coletar passageiros sem qualquer cerimônia 

Enquanto de um lado os 
próprios taxistas reclamam da 
ação dos moto-taxistas, que 
estão fazendo concorrência 
direta, de outro, eles próprios 
passam a agir de forma 
irregular contra a empresa de 
ônibus coletivo que serve a 
cidade. 

Não existe dúvida de que a 
ação dos taxistas ainda é muito 
mais perniciosa do que a 
concorrência exercida pelas 

moto-táxis, que visam um 
público menos seletivo, 
atingindo muito pouco a classe 
de usuários que circulam de 
táxis por Imperatriz. No 
entanto, agindo da forma 
como estão procedendo, os 
taxistas oferecem corridas ao 
preço da passagem de ônibus, 
parando acintosamente dentro 
da área onde os ônibus 
estacionam para pegar 
passageiros, devidamente 

demarcada, o prejuízo é 
substancial. A concorrência, 
no entanto, pode favorecer o 
mercado já que os usuários, 
que não contavam com o luxo 
de um carro para chegar a 
seus bairros, devidamente 
pelo custo, agora passam a 
contar com esse serviço que 
chega a ser um luxo para 
quem pode pagar apenas 
cinqüenta centavos pela 
corrida. 

Lamarck comemo 

mais uma primavei 

■ 
W:- 

■ 

M 11 

O advogado José Lamarck 
de Andrade Uma, que tem 
un» vida pública de 
relevantes serviços prestados 
à sociedade imperatrizense, 
está comemorando mais uma 
primavera. São cinqüenta e 
nove anos vividos ao lado dos 
seus familiares e hoje recebe 
os cumprimentos de sua 
esposa, Conceição e filhos, 
além dos amigos que o 
cumprimentam por mais essa 
data. 

Prejuízo social 

Vestibular 97 

Terminou ontem o vestibular 97 

AUFMA ainda realizará uma segunda fase no final de janeiro 

Existe no entanto um 
grande prejuízo nessa 
questão, que é a ação do 
serviço social oferecido pela 
empresa de coletivos que 
oferece trânsito gratuito em 
seus ônibus «i idosos e 
deficientes físicos, coisa que 
não acontece com os taxistas, 
e que nunca vai acontecer. 

Devido à excelência do 
serviço, pode-se alegar esse 
procedimento, no entanto, a 
conta vai parar com a empresa 
de coletivos que perderá esses 
usuários e acabar 
inviabilizando esse serviço 
social a idosos e deficientes. 

O outro lado dessa questão 
são as linhas deficitárias, quer 

dizer, com poucos passageiros, 
onde também os taxistas não 
atuam, e que podem ficar 
prejudicadas caso haja a 
necessidade, ou a empresa de 
coletivos urbanos resolva 
enxugar su<fárea de ação numa 
diminuição de lucros, já que a 
iniciativa privada não deixa 
dúvidas e vive pelo lucro. 

Tarifas mais baixas 

Já estão sendo anunciadas a 
diminuição no preço cobrado 
pelos táxis de Imperatriz nas 
corridas urbanas. No entanto 
ainda não existe nada decidido 
de concreto e a medida não 
deixa dúvida de que é uma 
retaliação de mercado, já que a 
ação concorrente das moto- 
táxis vem sendo apontada como 

a causa devastadora na queda 
do movimento dos táxis. 

Essa questão também é meio 
polêmica já que a muito os 
taxistas, principalmente quem 
não está vinculado a uma 
cooperativa de rádio-táxis, vem 
reclamando da queda no 
movimento. Essa reclamação já 
existe antes, bem antes de 

acontecer o advento das moto- 
táxis, e vem se agravando com 
o passar do tempo, 
principalmente devido a crise 
econômica que os técnicos do 
governo insistem em chamar de 
ajustes na economia. Para muita 
gente, andar de táxis, passou a 
ser um luxo dispensável. 
Infelizmente para a categoria. 

Terminou ontem, quarta- 
feira, com as provas de 
Biologia e Química, o 
vestibular 96 na última prova 
realizada pela Universidade 
Federal do Maranhão, Ufma. 
Dentro de um cronograma 
elaborado, as provas do 
vestibular desse ano 
estiveram dentro de um nível 
razoável, com alguns alunos 
reclamando, às vezes, da 
complexidade na formulação 
das questões, o que, 
sobremaneira, é próprio dos 
vestibulares em todo o país. 
Por outro lado, os 
supervisores do vestibular 
estranharam que muitos dos 
vestibulandos saíam cedo 
demais das salas do concurso, 
dando a entender que 
sentiram bastante dificuldade 
para responder as questões, 
optando, talvez, pelo "chute", 
ou por deixar as questões em 

branco. 
O concurso desse ano 

transcorreu com bastante 
calma, sendo registrado um 
número bastante inferior de 
desistências e atrasos para se 
chegar na hora marcada para 
as provas em relação ao ano 
anterior, 96, que acabou 
recebendo o dobro de 
candidatos inscritos do que 
esse ano. 

Além do fator, na Ufma, da 
taxa de inscrição para o 
vestibular, existe quem 
acredita que o ano passado foi 
um ápice em relação aos 
cursos superiores oferecidos 
em Imperatriz, mas que pouco 
se acrescentou em termos de 
evolução no ensino, ao 
contrário, com vários 
questionamentos, o que acabou 
servindo para que muitos 
jovens preferissem dar 
prioridade à vida profissional, 

adiando a ida para a 
faculdade, ou então buscando 
outras praças que tem 
oferecido chances mais 
vantajosas ou uma formação 
mais adequada, ou ainda um 
ramo que nossas faculdades 
não oferecem, já que continua 
bastante restrito os cursos 
oferecidos pela Ufma e pela 
Uema. 

A Universidade Estadual 
do Maranhão, Uema, está 
oferecendo trezentas e vinte 
vagas, o que aumenta 
substancialmente as chances 
de quem buscou uma vaga na 
faculdade esse ano, que tem 
apenas cursos relacionados a 
área de Letras, além de 
Administração. A segunda 
fase do vestibular da Ufma 
será realizado a partir do dia 
20 de janeiro e o resultado do 
concurso Vestibular 96 deve 
sair até o dia 15. 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO MARANHÃO 
C. G. C (MF) 12.143 954/0001 32 

CEP 65.90011620 - IMPERATRIZ - MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Senhor Prefeito Itiberê Jucá, 
Presidente da Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, nos termos dos incisos VIII, 
IX, X, XI, XII e XIII, do Artigo 23, combinados 
com o Artigo 61, dos Estatutos, CONVOCA 
todos os associados para uma reunião de 
Assembléia Geral de eleição, proclamação 
e posse de nova diretoria, a ser realizada no 
próximo dia 24 de Janeiro de 1.997, as 10:00 
horas, no Palácio Dorgival Pinheiro de Sousa, 
sede da Camara Municipal de Imperatriz, 
bairro Centro, Imperatriz, Maranhão. 

1.997 
Imperatriz, 08 de Janeiro de 

Itiberê bsnlcffifn Barbosa Jucá 
fénte resi 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, Sâla 

2, munidos dos seguintes documentos: 

Recibo de quitação dos títulos, carteira de 

sócios e os títulos de proprietários, para 

regularizarem sua situação junto ao BIC, 

como também anistia todos os débitos das 

taxas de manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 30 

dias, a contar da data de hoje, terão seus 

títulos cancelados, de acordo com as leis 

estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N0 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

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

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
■pagarão R$ 30,00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que todos os sócios: Remidos, 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarão R$ 5,00 
(cinco reais) à Secretaria do clube, pela expedição da Carteira 
Social. 

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

//>.; ...   -■ / Ç;'; •• J; - 
Imperatríz-MA., pr de|sneiro de 1997. 

GONQ!#ÍÍs'BfeFA#::: 
Preíktenie dòfia^árfo late Clube; 

mm 

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

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

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 
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Escolas vão realizar 

exames de seleção 

Quando a procura é maior que oferta, o exame 

de seleção resolve o problema da escola 

Volta às aulas 

A procura por vagas nas 
escolas públicas de Imperatriz 
tem sido intensa nos últimos 
dias. O número de alunos é 
bem superior ao número de 
vagas oferecidas pelas 
instituições de ensino, que não 
estão encontrando outra forma 
de resolver o problema a não 
ser através de um exame de 
seleção. 

Ò Graça Aranha, por 
exemplo, já adotou o exame de 
seleção como a alternativa para 
resolver o problema da escola, 
o que não resolve o problema 
de quem quer estudar, é claro. 

Segundo informou Carmem 
Rodrigues da Silva, diretora 
daquela instituição, a procura 
por uma vaga na escola tem 
sido maior que no ano passado, 
o que obriga a realização do 
teste seletivo, o que ainda 
segundo ela, vai acontecer no 
próximo domingo, dia 12, no 
período das 08h0() às 12h()0. 

Carmem Rodrigues disse 
que os alunos serão 
classificados por ordem das 
notas alcançadas no exame, 
cujas inscrições aconteceram 
na última sexta-feira e sábado, 
quando 700 candidatos se 
apresentaram para concorrer 
neste domingo a uma das 400 
vagas oferecidas pela escola. 

A diretoria do Graça Aranha 
informou que as provas serão 
corrigidas no dia IS, e nos dias 
16 e 17 serão realizadas as 
matrículas daqueles que 
obtiveram as melhores notas. 
Carmem Rodrigues frisou no 
entanto, que a medida resolve 
apenas o problema da escola, 

que não pode oferecer uma 
quantidade maior de vagas, 
mas destaca que esse 
procedimento evita a 
superlotação nas escolas. 

Em avaliação do ano letivo 
de 96, Carmem Rodrigues 
disse que a superlotação 
prejudicou o aprendizado dos 
alunos. Segundo ela, a escola, 
que tem apenas 12 salas de 
aula, não suporta um número 
maior do que aquilo que deve 
ser destinado às mesmas. Ela 
recomendou às outras escolas 
que primem mais pela 
educação e destacou o 
empenho do secretário 
estadual de Educação, Gastão 
Vieira, cm melhorar o ensino, 
e convidou os professores e 
diretores da Rede Estadual de 
Ensino em Imperatriz a 
também abraçar esta causa em 
97. 

E para o período letivo deste 
ano, o Graça Aranha terá 
apenas o curso de Educação 
Geral. 

Começou a chiadeira de 

preços e listas escolares 

Mães e alunos reclamam dos custos das 

mensalidades e dos materiais escolares 
e começam a cursar as escolas, e não os salários 
primeiras séries ou o pré- dos pais, que têm que 

Todo ano é a mesma 
coisa. Quando vão fazer a 
matrícula nas escolas 
particulares e públicas, a 
longa lista de material 
didático assusta até 
mesmo aos pais mais 
preparados. No entanto, 
todo o sacrifício é pouco 
para manter os filhos em 
escolas que ofereçam uma 
qualidade de ensino 
melhor, e acaba-se sempre 
dando um jeitinho para 
que seja adquirido todo o 
material. 

O mais comum entre as 
alendentes das livrarias e 
papelarias de Imperatriz, 
pelo menos até o mês de 
março, são os alongados 
orçamentos sobre o 
material pedido pelas 
escolas. Dentro desse 
prisma, por exemplo, as 
crianças que estão 
entrando em idade escolar 

escolar, têm uma lista bem 
maior do que alunos da 
sexta à oitava série. Existe 
também, em algumas listas, 
um material coletivo que, se 
os pais não dispuserem de 
tempo para procurar e 
comprar, podem repassar o 
dinheiro para a escola que 
é providencialmente 
arranjado por preços 
módicos. 

Ainda existem questões 
que serão debatidas até o 
final da temporada de volta 
às salas de aula, tornando o 
tumultuado período o terror 
dos pais que têm que 
colocar seus filhos para 
estudarem, e lutam com 
orçamentos domésticos 
controlados, ou que 
precisam ser controlados já 
que a inflação só atinge as 
planilhas de custos das 

contar e recontar os reais 
antes de aventurar nas 
compras dos livros e 
cadernos em busca de 
preços melhores. 

Os pais consumidores 
estão usando de uma 
tática exaustiva porém 
eficiente. Estão adotando 
o método da compra pelo 
custo final. Por exemplo, 
a loja que oferece maior 
quantidade de material 
constante na lista leva a 
primeira preferência; 
segunda vem exatamente 
a que oferecer o melhor 
preço na soma de todos os 
itens e as melhores 
condições de pagamento. 
Aí sim começa a se cogitar 
a compra. Por enquanto, 
no entanto, tudo ainda 
pesquisa... de preços, 
claro. 

PRA VOCE DANÇAR 
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Neste Sábado, dia 11, no Juçara Clube 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imoeratrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Rombo na balança comercial 
ameaça festa dos importados 

Pois é. A balança comercial brasileira vem registrando 
sucessivos déficit s provocando sérias preocupações na 
cúpula da equipe econômica. Por conta dos déficifs 
registrados a cada mês, o governo já começa a pensar em 
acabar com a festa dos importados, aumentando 
novamente as alíquotas de importação de muitos produtos, 
procurando com isso proteger a produção nacional. 

O problema é que milhares de produtos estrangeiros 
estão entrando no Brasil (importação), por conta de preços 
muito em conta para o consumidor, enquanto o País 
encontra dificuldades para colocar sua produção no 
mercado internacional (exportação), ocasionando os 
constantes déficifs registrados na balança comercial 
brasileira. 

Os importadores já estão se mexendo, procurando 
alternativas que façam o governo recuar da idéia de 

aumentar as alíquotas dos milhares de produtos que estão 
entrando no País a preços muito abaixo da produção 
nacional, a começar pelos eletrodomésticos, muito 
requisitados pelo grande público. 

A coisa tyai pegar novamente. 

Fico 
Comemora-se hoje o Dia do Fico. oportunidade em que. 

A YUÁ/e^xwiccvtâe&ACIl 

f' Você que está aniversariando hoje, 

receba os parabéns e voto de continuado 

sucesso da ACU e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getúlio 

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

721-3565. 

M erocujo- F ivuwvceÁyrO' 

% 

Poupança 

Hoje 1,36% 

Ontem   1,29% 

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

Ufir 

Janeiro/97: 

R$ R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo   R$ RI3 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial R$ U04 

Cotações de ontem (meio-dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F: 

R$ :. 12,03. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$. 112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 7,66 

* Oferecimento: LIV RARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax. pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

em 1822, o então príncipe D. Pedro, declarava que ficava 
definitivamente no Brasil, promovendo depois, a 
independência política do País em relação a Portugal. 

Vale o registro. 

Jogo da volta 

O Marwel de Craques enfrenta neste sábado no 
Cafeteirão, em João Lisboa, a Seleção de Senador La 
Rocque, no chamado "jogo da volta". 

Os dois times se enfrentam em Imperatriz no final do 
ano, no tradicional jogo beneficente a favor do Lar dos 
Velhinhos São Francisco de Assis, cuja festa de entrega das 
doações está prevista para o dia 17 deste mês. 

No embate anterior, o Marwel venceu por 4x2. No jogo 
da revache, a Seleção de Senador La Rocque quer mudar 
esáe quadro. 

Quinze craques já atuaram em grandes times do País, a 
maioria revelações do Marwel, estão com presença 
garantida em mais este jogo beneficente, cujo ingresso custa 
somente R$ 1,00. 

Alencar não joga 

O craque Alencar, grande revelação do Marwel, não vai 
participar do jogo revanche contra a Seleção de Senador La 
Rocque. 

É que ele vai se apresentar ao seu novo clube, o 
Fluminense do Rio de Janeiro, devendo disputar o torneio 
Rio/São Paulo, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e 

o Campeonato Brasileiro (2- Divisão). 

Correção 

A matéria da abertura desta coluna ontem, foi transcrita 
da edição nQ 11 do GUIA DO EMPREENDEDOR, de 
Pequenas Empresas Grandes Negócios, que se encontra 
nas bancas via Dimapi. 

Modifiquei parcialmente o título original e acrescentei 

r 

Depois de uma noite de amor, a garota ordena, 

toda manhosa: 

— Benzinho, fecha a janela... Tá um tremendo 

frio lá fora! 

— Dorme, que o frio passa! 

— Pelo amor de Deus, fecha a janela, tá frio lá 

fora... 

O homem se levanta, faz o que ela pede e volfa 

bravo; 

— E agora? Por acaso esquentou lá fora? 

(Playboy/Fev/94). ^ 

0   PLANTÃO GERAL/HOJE; 

Hospital Sào Marcos (721-8421); 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 

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

Ano Novo. 

xWx: 

Destaque também hoje, para o boa praça Leonildo Alves 
de Sousa, titular da Mercantil Avenida, ali na Av. 

Bernardo Sayão, onde lidera o comércio de materiais de 
construção. Empresário e também escritor, poeta e 

membro da Academia Imperatrizense de Letras (AIL), 
nosso amigo Leonildo manda aquele abraço aos amigos, 

clientes e fornecedores, desejando a todos um 1997 
repleto de mauitas realizações, com muita paz, saúde, 

harmonia e sobretudo muito amor entre a família 
imperatrizense. Vale o registro. 

intertítulos em alguns tópicos, para tornar a matéria mais 
atrativa para os leitores, notadamente microempresários 
e futuros empreendedores interessados na unificação de 
impostos promovida pelo governo com a criação do 
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos 
e Contribuições). 

Correção II 

O valor da Ufir (R$ 0,9108) veiculado ontem na seção 
"Mercado Financeiro", é o que está em vigor atualmente 
para janeiro de 1997 e não "semestral até 31/12/96 , como 

saiu ontem. 
O valor da Ufir para o segundo semestre de 96 foi de 

R$ 0,8847. 
Fica a correção. 

Novo endereço 

A Itaú Comércio e Representações Ltda., deixou a Rua 
Paraíba, no centro, para se instalar em sede própria na 
Rua Ceará, 1638, no Bairro Nova Imperatriz (em frente 
ao residencial Minas de Prata). 

Sob o comando do boa praça José Sérgio Batalha e de 
dona Esteia, a Itaú é a representante para toda a região, 
dos produtos da Schincariol (cervejas e refrigerantes). 

Os telefones continuam os mesmos: 721-6362 e 721- 
7520 (fax). Vale o registro. 

Bic/força total 

O ex-Balneário Estância do Recreio, está de volta com 
a denominação de Balneário Iate Clube (BIC), sob o 
comando do Sistema Tucanu's de Comunicação, liderado 
por Conor Farias, Clélio Silveira e Roberto Machado. 

O Balneário Iate Clube surge como grande força entre 
os demais clubes e associações recreativas da cidade. 

Vale prestigiar, sem dúvida. 

Inflação em SP 

A inflação em Sào Paulo, medida pelo IPC/FIPE para o 
mês de dezembro, ficou em 0,17%, contra 0,34% em 
novembro. 

O acúmulo da inflação anual em São Paulo em 96, ficou 
em 10,63% contra 22,01% em 95. 

Está ainda longe de recorde de 1950, quando o índice 
anual da inflação paulista ficou em 3,73% segundo informa 

a FIPE. 

Materiais para 

!' Jnhn/lJn escritório, escolar, .<_. ^'iÃ/lAÁJz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

P-.rímoção err» pc»pel repórter (r.iod. 400) R$ 6,00 
qsma) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

i L 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14p0 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Impe ♦riz-M ^ 

r 

I $ 
s&jg ggg| J »»1 

j StRVICO MfDICO VETERINÁRIO UOA | 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clínica Lab. e Pet Shcp-1 

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

J 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - Ü204 

n^mingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



6A □ esporte □ ftulnta-feira, 09 de Janeiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

■ Amistoso 

Marwel de Craques jogará sem Alencar 

Seleção de Senador La Rocque também treina firme visando a partida amistosa 
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Marwel do Craques enfrenta a Seleção de Senador La Rocque, no (afeteirã o 

O diretor de esportes de 
João Lisboa, Eurípedes, 
através de ofício enviado pelo 
diretor do Marwel Futebol 
Clube, liberou o Estádio 
Cafeteirào para o jogo de volta 
(amistoso) entre a Seleção de 
Senador l,a Rocque e Marwel. 
Na partida anterior os craques 
de Moreira Silva venceram 
com facilidade a equipe do 

vice prefeito e presidente da 
Liga Esportiva de Senador Ixi 
Rocque, Ozias Rânfilo, por 4 a 
2. 

A partida foi realizada no 
Estádio Municipal Irei 
Epifânio IVAbadia, mas a 
equipe de Senador l-a Rocque 
não apresentou um bom 
futebol A falta de 
conhecimento do gramado foi 

um dos problemas alegado 
pelo desportista Ozias. Para o 
partida de volta o treinador 
pretende colocar em campo 
um time aguerrido. Além 
disso, a Seleção de Senador La 
Rocque contará tom o apoio 
dos torcedores da "Terra da 
Gameleira", que deverão 
superlotar as dependências do 
Cafeleirão. 

■ Treinamentos 

O selecionado de 
Senador Ia Rocque também 
está treinando firme de olho 
na partida amistosa diante 
do Marwel de Craques. O 
técnico Ozias Pâuíilo não 
tem muitas opções, mas 
garantiu que seu time 
entrará em campo para 
derrotar os craques do 
Marwel. O coletivo apronto 
acontece amanhã as IbhOO, 
naquela cidade, onde o 
treinador definirá o elenco. 
No amistoso, o técnico 
Moreira Silva não contará i 
com a presença do í 
artilheiro Alencar, uma de 
suas maiores estrelas. 
Alencar viajou ontem para a 
capital carioca, onde deverá 
assinar contrato com o 
Fluminense, de Renato 
Gaúcho. 

Alencar agradou a i 
diretoria do "Tricolor das 
Laranjeiras" quando estava 
disputando a Copa 
Tocantins pelo 
Tocantinópolis Esporte 
Clube. 

Campeonatos Regionais 

Prefeitos incentivam o esporte 

João Lisboa entra no páreo para sediar o Copão Maranhão do Sul 

As competições em nível 
regional estão sendo 
aguardadas com muita 
expectativa pelos torcedores 
imperatrizenses. O idealizador 
do Copão Maranhão do Sul na 
Região Tocantina, Dr. Sálvio 
Dino, prefeito eleito da vizinha 
cidade de João Lisboa pela 
segunda vez, em recente 
entrevista à reportagem do 
Jornal Capital, afirmou que sua 
administração será voltada ] tara 
o desenvolvimento da cidade de 
João Lisboa e o esporte fará 
parte desta administração. 

Para isso, ele nomeou um 
dos mais conhecedores do 
esporte da "Terra da 
Gameleira", desportista 
Eurípedes, que ficará à frente 
da Sedei, para bom 
desenvolvimento do esporte da 
região. 

Sálvio Dino pretende a partir 

■ Comissão 

do mês de março já sentar com 
a crônica esportiva e os 
presidentes de clubes da região 
liara definirem o Copão 
Maranhão do Sul 97. O prefeito 
disse ainda que espera contar 
com a participação de todas as 
cidades vizinhas e em especial 
a cidade de Imperatriz. O 
representante de Senador La 
Rocque, como não tem estádio, 
conforme Sálvio Dino poderá 
usar o Estádio Cafeteirào para 
cumprir seus jogos pela 
competição. C) vice-prefeito e 
presidente da Liga daquela 
cidade, Ozias PânfQo, garantiu 
que se depender dele a Seleção 
de sua cidade representará o 
Município. "João Lisboa tem 
condições de sediar o Copão 
Maranhão do Sul. Está certo 
que nosso campo precisa de 
uma reforma, mas isso será 
solucionado", disse. 

LS 

« 

m 
j 

•w 

â* 

1 
i 

Seleção Regional, que foi comandada pelo técnico 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

O prefeito deJL, SahioDino, é um dos mais dedicados ao esporte 

O prefeito pretende formar 
uma boa comissão técnica para 
dirigir os jogos que serão 
realizados em toda a região. 
Isnard Antônio, que dirigiu a 
equipe do Guarani Futebol 
Clube na Copa Regional e a 
Seleção da Competição contra o 
Payssandü, no Estádio Frei 
Epifânio DTVbadia, cuja equipe 
perdeu de 1 a 0 com um gol 
irregular do centroavante do 
papão, segundo informações dos 
desportistas de João Lisboa 
poderá ser convidado para fazer 
parte da comissão organizadora. Isnard Antonio 

Expectativa 
O torcedor imperatrizense 

está aguardando com muita 
expectativa a volta das duas 
equipes profissionais aos 
gramados. A não participação 
de nenhuma equipe no 
Campeonato Maranhense de 
1996 deixou o torcedor 
desanimado. Poucos 
torcedores acompanharam o 
desenrolar do Campeonato 
Amador. Diante desta 
situação, um grupo de 
empresários se colocaram a 
disposição para apoiar o 
esporte. A indicação do 
empresário Conor Farias à 
Presidência do Cavalo de Aço 
reforçou mais ainda a 
iniciativa da classe 
empresarial. Do lado do 
Tocantins é aguardado 
também pela diretoria o apoio 
das autoridades competentes 
no sentido de colocar 
novamente a equipe em 
evidência. 

Reuniões 
Tanto a diretoria da 

Sociedade Atlética Imperatriz 
como os diretores do Tecão 
Maravilha estão se reunindo 
no sentido de montar um 
grande elenco para as 
disputas das competições 
vindouras. De acordo com o 
presidente da Federação 
Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira, o Tocantins 
Esporte Clube não tem 
chances de disputar o 
profissional deste ano, uma 
vez que não foi pago junto as 
entidades EME e CBF as 
taxas de anuidades atrasadas. 

Te/é Santana 
O técnico Telê Santana se 

apresentou na manhã da 
última terça-feira à diretoria 
do verdào. Bastante 
sorridente, o treinador deu 
entrevista coletiva ã 
imprensa. Na oportunidade 
Telê Santana garantiu colocar 
o Palmeiras no local que ele 
merece, ou seja, voltar a fazer 
da equipe um time vencedor. 
O treinador está assumindo 
as funções de Vanderley 
Luxemburgo, que assinou 
contrato com o Santos 
Futebol Clube, do "rei Pelé". 

Ronaldinho 
ü atacante Ronaldinho, do 

Barcelona da Espanha e da 
Seleção Brasileira, continua 
sem marcar gols no 
Campeonato Espanhol. Na 
rodada do último final de 
semana o craque brasileiro, 
mesmo fazendo uma boa 
apresentação e ainda 
chutando duas bolas contra a 

trave do goleiro adversário, 
foi bastante vaiado pelo 
torcedor do Barcelona. O 
jogador deixou o campo 
bastante chateado, mas 
garantiu à imprensa que os 
gols vão sair, mas, na hora 
certa. 

Evair 
O atacante Evair, que 

atualmente está atuando no 
futebol japonês, poderá voltar 
ao Brasil para as próximas 
temporadas. O atacante foi 
um dos responsáveis pelas 
boas campanhas do 
Palmeiras em 94/95. Evair 
deverá acertar com a equipe 
do Santos Futebol Clube nas 
próximas horas. O jogador já 
trabalhou com o técnico 
Vanderley Luxemburgo, cujo 
tiveram um bom 
relacionamento quando 
defenderam o Palmeiras em 
competições nacionais e 
internacionais. 

Confirmado 
O presidente da LID — 

Liga Imperatrizense de 
Desportos, Antonio Alves dos 
Santos, em entrevista ao 
programa esportivo Bola na 
Rede, na edição da última 
terça-feira, garantiu que o 
Campeonato Amador da 
temporada de 1997 será 
disputado com 16 clubes. 
Conforme o presidente, em 
97 não haverá a Segunda 
Divisão. Os motivos da 
Divisão de Acesso ser extinta 
do calendário da LID é devido 
as despesas que foram 
contraídas na última 
competição e até hoje não 
foram pagas. No próximo dia 
15 de janeiro termina o 
recesso, quando será 
apresentado o calendário da 
temporada aos presidentes 
das agremiações. Bareta 
acrescentou que além da 
extinção da Segunda Divisão, 
irá apresentar mais 
novidades aos presidentes de 
clubes. 

Rio/São Paulo 
O torneio Rio/São Paulo 

servirá como base para os 
técnicos e diretorias dos 
clubes dos dois Estados, 
visando as competições 
estaduais da temporada. O 
Fluminense, rebaixado para a 
Segunda Divisão do 
Campeonato Brasileiro, está 
reforçando a equipe para a 
competição. O artilheiro 
Alencar recebeu um convite 
ila diretoria do tricolor e já 
deixou Imperatriz, onde 
deverá se apresentar por todo 
o dia de hoje. 
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Na Avenida Gefúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 



JORNAL CAPITAL aulnta-feira, 09 de Janeiro de 1997 □ rketing 

£LGIN 
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Conditlonador de ar ELGIN 
10.000 Btus, Mod ELF'10000 
rs 58S,oo à vista ou 30X 

*$ ,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 4 choques de R$ 146,25 
sem juros 
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COMPRE '-Á 

UM COND. DE AR / 
£ GANHE UM GUARDA-SOL 
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0] Electrolux 
PROSDÓCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
256 LTSyMod R26 
*$448,00 

à vista ou 30X 

R$ 

a vistam^ 

43 *60 

por mes 
SEM ENTRADA 

eu 5 cheques 
de R$ 99,00 

ELGIN 

1 

i*M*Standarl 
\W "C/Gabinete 
r *Mod 8-3/750 

iaq.de Cest ELGIN 

RS f 78,OOà vista ou 30X 

• R$ 17 30 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

SINCER 

Maquina de 
Costura SINGER 

t.* i \ »•* 0mÊ* 

\ Pret A Porter 

; p$2I9,OO 
. 6 vista ou 

21 * 30XR$ *30 

• or mês SEM ENTRADA 
• iv 5 cheques de R$ 49,00 

ESVWLTEC 

Z±3tí0 ZZMMTEC CANO 5. 
4Bocas ,Mod 3480 

' Tampa de pintado em esmalte 
' Mesa esmalte 
* Garantia de 1 ano 

; RS 119,oo 
. à vista ou — — 

Mt Ê * 30XRS *60 

.pofm$*mmmDA 
su f cheqm» de R$ 26,50 

mm 

<■ 
m 

i 

mm 
f 
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ARMO 

Lavadora ARNO 
LAVETE 

* Lavagem cora fim 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de garanti 

msm 

RS 165,00 
[à vista ou 

I O. 

U 
- 

• 30XR$ *00 

SEMP TOSHIBA 
IV TOSHIBA 20" 

*ModTV 2080E 
*20 Polegadas 
*Em Cores 
*Coiurcle RemoU 
* Sleep Tirner 
* Sintonia Fina 
* Memorização de 
Canais 

cy ' i. * 't i Bi 

03/JAN/200O 

rs395, o o 
à vista ou 

38 30XR$ ,40 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 88,40 

PHILCO 

4 Cabeças *Auto-Limppnte *Funçõo Eject no Controh 

Vídeo CassetePHILCO 

rs3Z9,oo 
à vista ou 

37 30XR$ *00 

por mês SEM ENTRADA 
eu 5 cheques de R$ 85,00 

•por mês SEM ENTRADA 
'eu 5 cheques de R$ 36,91 

ARNO 
• * 3 Velocidades + pulsar 
• * Interupitor embutido na alça 
' * Botão ejetor 
' * Garantia de 2 anos 

Batedeira ARNO 
CIRANDA 

i *sS9,oo 
' à vista ou 

5. ' 3OXR$d0,BO 

. por mês SEM ENTRADA 
- ou 5 cheques de R$ 13,2 

OS P 

i 

TV C.< 
C/Controle l 

rs2í 

30XR$ 

por mês SEM EM 
ou 5 cheques de R$ < 

Conheça a Nossa iofg no 

TIMBÊRA SHOPí 

Semi aotomático 
3 Programas par 
Garantia de 2 an 

LATINA cm. ■ /v 

SUNDOWN%BIKE 
A f í- K h P A 5 I K £• G 

* Câmbio shimano 
*18 Marchas 
* Aro de alumínio 

Bicicleta SMNDOWN BIKE 

*$199, OOà vista ou 

Í9 30XR$ *60 por mês 

SEM ENTRADA 
eu 5 cheques de R$ 44,60 

Ofertas váliJái nlf 11/111/97 ou enquantn durar o estaque. Plano Cheque SX 
não inclui plana cheque. Planos parceladas com ou sem entrada, pagamento 

). juras de 6% a.m.Plano 30X (0+311), juras de % a.m.. Plana sem entrada anunciad 
(I em 30 dias. CMP/NUsr 

CTrefleF 

FITA DE VIDFI 
PHILIPS 

R$3,00 
à vista 

m 
1120 

Lavadora de 
Roupas LATINA 
Plenna G.Luxo 

*$ I79,oo 
à vista ou 30X 

N ^8 . R$ *60 

por mês 
SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 
de R$ 39,90 

# 

ê 
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Internet: http://www.intermar.com.br.liliani 
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Funcionário público tem sua moto roubada 

Uma conhecida da vítima pediu a moto Honda emprestada e desapaceu 

Aloísio de Souza, 
maranhense, viúvo, 48 anos de 
idade, residente na Rua 
Presidente Dutra, na Vila 
Lobão, procurou a DRF — 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
para comunicar que teve sua 
moto Honda CG 125, de placa 
HON 8109 — Imperatriz, ano 
e modelo 95, roubada. De 
acordo com a denúncia de 
Aloísio, uma mulher conhecida 
pelo prenome de Rita pediu sua 
moto emprestada e 
desapareceu. 

A vítima informou aos 
agentes que conhecia a mulher, 
mas não tinha muita intimidade 
com ela. Quando a acusada 
pediu a moto emprestada ela 
estava em companhia de um 
homem não identificado pelo 
comunicante. 

O furto, segundo Aloísio, foi 
premeditado. O elemento ao 
montar na moto pediu a 
documentação da mesma, 
tendo vista as rondas policiais. 
Sem maldades, Aloísio 
entregou sua porta-cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais e os 
documentos da moto para o 
casal, que até as lOhOO de 
ontem não tinham feito a 
devolução. 
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Edilson Santos, chefe de capturas da DeJegacida de Roubos e Furtos, investiga o caso 

Delegacias recebem reformas 

Espaço físico e comunicação são os 

investimentos do subsecretário de Segurança 

O subsecretário de 
Segurança Pública da Região 
Tocantina, Dr. Luciano 
Abreu, autorizou a reforma 
em todos os distritos policias 
da grande cidade de 
Imperatriz. A Delegacia 
Regional, onde o 
subsecretário dá expediente, 
foi a primeira a receber as 
reformas. As casas pré- 
fabricadas estavam todas 
danificadas e elementos que 
ficavam detidos na 
permanência das delegacias 
teriam que ficar em virgília 
intensiva, sob pena de fugir 
antes das investigações dos 
agentes policiais. 

Dr. Luciano Abreu 
também está investindo na 
comunicação. O plantão de 
polícia, onde funciona a 
Delegacia de Homicídios já 
recebeu um rádio de 
transmissão, onde os agentes 
que estão nas viaturas, 
recebe o sinal da central 
facilitando assim as 
diligências. O delegado 
regional se encontra na 
capital do Estado, devendo 
retornar na próxima semana, 
Onde deverá adunciar a 
contratação de mais agentes 

- e delegados para compor o 
quadro da Polícia Civil, que 
está desfalcado. 
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Dr. Luciano autorizou a reforma de todos os distritos 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Mecânico foi 

assaltado no 

Setor Rodoviário 

O Setor Rodoviário 
continua sendo uma das áreas 
de risco de Imperatriz. Dois 
elementos usando facas vêm 
atormentando a vida de quem 
passa pelo local depois das 
19h()0. Por volta das 
22h3()min da última quarta- 
feira, o mecânico José 
Antonio Santos, 29 anos de 
idade, residente na Vila 
Lobão, foi surpreendido por 
dois elementos que lhe 
abordaram. 

Os elementos levaram do 
comunicante sua Montain 
Bike, cor cinza, 18 marchas, 
o relógio e a porta-cédula. 

Após o roubo, os 
elementos tomaram rumo 
ignorado, deixando a vítima "a 
ver navios". Durante o 
assalto, segundo José 
Antonio, os elementos 
ordenaram que ele ficasse de 
olhos fechados enquanto eles 
retiravam o relógio e a porta- 
cédula. Além dos 
documentos, o mecânico 
levava um cheque no valor de 
R$ 50,00 (cinqüenta reais), o 
qual tinha recebido de um 
serviço que tinha feito 
naquela noite. Nem mesmo o 
policiamento ostensivo do 
Setor Rodoviário assusta os 
assaltantes, que cada dia 
estão mais audaciosos. 

Perda de documentos 
Dioclides Rocha Neto, 

casado, motorista, residente 
na Rua Coelho Neto, 
comunicou na Depol que 
perdeu sua Carteira 
Nacional de Habilitação. De 
acordo com as informações 
dadas pelo queixoso, o 
documento deve ter caído do 
seu bolso no povoado de Pé 
de Galinha, onde ele tinha 
ido fazer umas entregas de 
mercadorias. 

Arrombamento 
Marcos Sabino de Assis, 

residente na General Gurjào, 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
residência e retiraram vários 
objetos, tais como: um vídeo 
cassete Philips, um televisor 
a cores 16 polegadas, várias 
peças de roupa e outros 
objetos de pequenos valores. 
Os elementos usaram uma 
alavanca "Pé de Cabra" para 
arrombar a porta e do 
interior da casa retirar os 
objetos. 

Furto de cheque 
Irene de Souza da Silva, 

maranhense, 24 anos de 
idade, caixa, solteira, 
residente na Rua João Pessoa, 
B açu ri; comunicou na Depol 
que na última semana 
d e s a p a r e c e u 
misteriosamente um cheque 
de n0 00049, do Excel 
Econômico, conta 
003.210962-8. Ü fato foi 
registrado no livrão da 
Delegacia de Polícia na última 
quarta-feira pelo escrivão 
Gentil Ferreira. 

Furto de cheques 
Francisco das Chagas de 

Souza, maranhense, solteiro, 
28 anos de idade, 
comerciário, residente na 
Rua Alagoas. Nova 

Imperatriz, comunicou que 
desapareceram os cheques 
KB 985379 e 985380, do 
Banco Itaú local, conta 
16663-1. Os cheques, 
conforme o comunicante, 
foram furtados no Estado da 
Paraíba. O fato foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Perda de documentos 
Manoel de Jesus Filho, 

goiano, solteiro, mecânico, 
residente na Rua Gonçalves 
Dias, comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de 
Identidade Civil, Certificado 
de Reservista e outros. O 
queixoso disse à reportagem 
que o fato ocorreu na manhã 
de ontem, quando trafegava 
em via pública. 

Furto de bike 
Séverino Teixeira de Lima 

Dias também esteve na 
Depol para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Montain Bike, cor cinza, ano 
96, 18 marchas. Severino 
afirmou aos agentes que a 
bicicleta estava estacionada 
em frente sua residência. O 
roubo aconteceu por volta das 
14h0() da última terça-feira. 

Perda de documentos 
Wgledison Souza 

Marques, baiano, solteiro, 22 
anos de idade, residente na 
Rua Pernambuco, no bairro 
Juçara, esteve na Delegacia de 
Polícia para comunicar que 
perdeu os seguintes 
documentos: Carteira de 
Identidade Civil, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
atestado de residência, CPF, 
Título Eleitoral e outros. O 
queixoso informou que o fato 
ocorreu no último domingo 
em via pública. 

plantão Polida/ 

Quinta-feira, 09/01/97 

Segundo Distrito 

Delegado 

Dr. George Wiranda 

Escrivão 

Pinheiro 

Perito 

Mário Amo rim 
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Edição Especial de Ano Novo 
4 

Carteia 

RS 4,00 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

1Q Batida: 01 Mobilete - 29 Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 39 Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TVs a 

cores e 05 acladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Prihcipal dia 31 de janeiro 

13 Batida: 1 Mobilete - 2g Batida:, 1 

Moto C-|00 Dream - 33 Batida: 1 

Automóvel Mi 


