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■ Educação 

Linha 

pedagógica 

aproveita 

elementos do 

meio social 

Iniciadas na segunda- 
feira, dia 24, as aula» da: 
Hcdc Municipal de Ensino 
contarão, a partir deste ano,: 
eom nova linha {>edagõgk:a;: 
o socioconstrutivlsmo.; 
-Haverá um aproveitamento i 
do aluno e do» professores, 
com suas experiências no 
indo sodal, na construção 
do eordiechnenU)", declara i 
Agostinho Noloto. 

Com a introdução do: 
sodoco nstrutívismo, serão i 
utilizado», na prática, todos 
os elementos tia cidade, da 
natureza e do meio social no; 
auxilio da aprendizagem.: 
"Não Se admite que nossas: 
crianças tragam ura 
curríeulo ocuito, sem que se 
tenha noção daquilo que: 
vem tio meio sodal e qne 
serve para enriquecer o 
aprendizado delas". 

Terceirização é apontada como 

boa saída para radiodifusão 

Reforma 

Administrativa 

ainda não 

saiu do papel 

Aprovada recentemente jíela 
)Câmara Municipal de 
Imperatriz, a Reforma 
Administrativa ainda não 
conseguiu atingir o seu objetivo. 
Secretarias importantes, como 
as tlc Desportos e Lazer e 
Indústria e Comércio, ainda não 
foram oficialmente criadas pela 
Prefeitura Municipal. A 
comunidade quer saber, agora, 
qual o futuro do projeto, antes 
altamente propalado pelo alua] 
(íoverno Municipal. 
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O advogado Rubens Augusto defende cooperativismo como forma de fazer terceirização funcionar corretamente 

Durante o 20Q Congress 
Brasileiro de Radiodifusão, 
promovido pela Associação das 
Emissoras de Rádio 1 

Televisão do Estado de São 
Paulo (Aesp) e Associaçã 
Brasileira das Emissoras ; 
Rádio e Televisão (Abe; t). foi 
enfatizado que para evitar os 
riscos de uma terceirização mal 
feita, uma das soluço 
criação de cooperativas ã 
profissionais para a prestas 
de serviços em empresas de 
rádio e televisão. 

O tema, aqui na Região 
Tocantina, ainda é mulh 
polêmico. Uns são contra 
outros a favor. Mas, de acordo 
com c advogado Rubens 
Augusto Camargo de Moraes, 
assessor jurídico-traball is a 
Aesp e da Abert, é coi ; 
muitas emissoras a cor): ilaçã» ,< 
do corretor publicitário c rn. 
empregado. Acrescenta r 
"nesse caso ele deve ser 
registrado na Carteira a 
Trabalho com a observação de 
que tem direito a comissões 
variadas, conforme o cont1 aí 
Página 3A. 

Indicadores 

Dólar Comercial 
fnmpra -RS 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra _ R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 
Poupança 
Rendimento  - 1,1275% 
Ufir (ató dezembro) 
Valor   RS 0.8247 
Salário Mínimo 
Outubro   RS 112.00 
Salário Família 
Valor ft$ .'.66 

POLÍTICA 

Sefaz faz cadastramenlo 
de contribuinles 

PÁgim 3A 

Acailándia 

Prefeito providencia regularização 

de contribuintes inadimplentes 

O prefeito de Açailândia, 
Deusdete Sampaio, acaba dc 
enviar projeto de lei à Câmara 
Municipal reivindicando a 
concessão de desconto sobre 
tributos municipais a 
contribuintes inadimplentes e 
adimplentes. 

Agora, obedecendo o artigo 
78 da Orgânica Municipal, 
o Poder Executivo fica 
autorizado a conceder isenção 
de 80 por cento do valor dos 
tributos devidos pelos 
contribuintes, relativos aos 
exercícios anteriores a 1997. 
"Olha, estou muito confiante 
nos resultados desse projeto", 
afirma. 

Deusdete Sampaio também 
enviou à Câmara Municipal o 
projeto de lei ny 002, de 30 de 
janeiro passado, que dispõe 
sobre a doação de uma área de 
terras pertencente ao 
patrimônio municipal. 

Além disso, o prefeito 
Deusdete Sampaio informa que 
continua determinado a 
desenvolver uma 
administração histórica em 
Açailândia. Neste sentido, 
projeta uma série de obras para 
o setor de infra-estrutura. 
Deusdete Sampaio também 
prioriza os setores da saúde e 
da educação. "Um povo sadio 

n t * ■ • . ê um povo educado", concluiu. Ueusdete visa incrementar economia dc Açailândia Página 4C. 

CIDADE SOCIAL 

A "Imprensa em Tela" Conselho Regional de Prefeito de Riachâo 

novamente em destaque Medicina inaugura sede garante água tratada ao 

4A iSÉtei. Pégiúas. 18 
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Editorial 

Uma governadora 

intermodal 

Anteontem, a governadora 
Koseana Sarney ocupou a TV 
para anunciar seu mais novo 
tempo. Trata-se do Maranhão 
intermodal. 

Discípula abnegada de 
David Coperfield, a 
governadora Roseana, 
magicamente, nos mostrou um 
novo Estado; agora, travestido 
pelo singelo nome: intermodal. 

As viagens da governadora 
ao exterior afetou seu 
raciocínio. Que nem Gulliver 
em suas peripécias. 

Em Roterdã, na Holanda, 
realmente existe um sistema 
intermodal. O porto abriga 
centenas de navios petroleiros 
e outros "bagulhos"; 
interligado existe uma 
IKxierosarede ferroviária com 
seus trens-balas; além é claro, 
do seu famoso aeroporto apto 
à receber aviões de grande 
porte, incluindo o Concord. 
Isto sim é um sistema 
intermodal. 

No Maranhão, o sistema 
intermodal é outro. Por aqui, a 
Hansemãse está ligada em via 
expressa com a falta de 
saneamento básico. Este 
perverso sistema ancora no 
porto das péssimas condições 
de atendimento médico- 
hospitalar. 

Existem outros pontos 
intemiodais em nosso Estado. 

O analfabetismo, acima da 
casa dos 50%, é o segu ;«!<> 

4 maior do Pais. Ganharaos 
apenas do Piauí. sar 
problema está modularmen c 
ligado à falta de escolas ( 
treinamento dos professores, 
que por sua vez aterrissa r as 
31 anos de domínio da fan ilia 
Sarney. Esse é o sistema 
intermodal da educação 
maranhense. 

Falar que a estrada São 
Luís-Teresina faz parte de uni 
sistema intermodal é de fazer 
rir qualquer maranhense. 
Dizer que o aeroporto •< 
Tirirical é capaz de atender 
grandes jumbos, na verdade ê 
uma inverdade. Até mesmo < 
Porto de Itaqui está em Lm 
de alargamento e dragas cm 
para atender navios dc g e ■ 
calado. A governa; 
Roseana Sarney, antec ■ 
no programa de TV do ; L 
provou que governa iom 
delírio. Até parece que a 
administração maio; 
Estado está nas mã 
"visionário" Pitigua 
cômico prefeito de Gret ■ 
que acostumamos a soi rir 
novela A Indomada, que passa 
as 20 hs, curiosamente na TV 
Mirante. 

E assim vamos vivem • ■ No 
buraco, mas com 
intermodal. 

Através de blitz 

desarma pqpglc 
Pi 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor: 
Há cerca de uns quinze 

dias escrevi para esta coluna 
reclamando das condições 
em que se encontram as 
ruas do bairro onde resido. 
Qual não foi a minha 
surpresa ao ser informada 
de que uma Secretaria da 
Prefeitura havia solicitado o 
meu endereço, fiquei muito 
feliz, esperando a visita dos 
funcionários para saberem 
mais detalhes, cheguei até 
a preparar bolo, chá, 
cafezinho, tudo para 
receber aqueles que iriam 
solucionar os problemas de 
todos nós moradores do 
Parque São José. Mas 
lamento escrever mais uma 
vez para esta coluna para 
comunicar que tudo parou 
por aí, até hoje ninguém 
apareceu e nós continuamos 
na mesma situação, eu só 
tinha uma curiosidade a 
respeito de como os 
funcionários iriam se 
locomover para chegar até 
a minha casa, pois a 
passagem de qualquer tipo 
de automóvel está 
completamente impossível, 
mas como a esperança é a 
última que morre, gostaria 
que desta vez o meu 
endereço fosse publicado 
para que não exista 
qualquer dúvida com 
relação ao motivo que 
impediu que fosse realizada 
uma vistoria na área e 
continuo aguardando que 
providências sejam 
tomadas. 

Maria Madalena 
Rua 14,nfi 403 

Parque São José 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

parabenizar a apresentação 
do programa Cidade Alerta 
local, levado ao ar de 
segunda a sexta-feira pela 
TV Capital O apresentador 
Demerval Moreno está 
impecável, conseguindo 
prender a atenção do 
telespectador. Aproveito 
para sugerir a direção do 
programa que coloque 
mais repórteres nas ruas 
fazendo reportagens e 
sobre temas que não 
sejam policiais, isto 
enriqueceria o programa, 
mantendo o público muito 
mais informado. Sugiro que 
seja mais ou menos uma 
revista, a cidade de 
Imperatriz está precisando 
de um programa neste 
estilo, assim as pessoas já 
saem para o trabalho 
informadas sobre 
economia, esporte, política 
e claro, o caro chefe do 
programa que seriam as 
reportagens policiais. 

Marcos Araújo 
Bairro Três Po deres 

Sr Editor: 
Gostaria de sugerir ao 

Legislativo Municipal que 
desse a oportunidade para 
presidentes de associações 
de moradores 
apresentarem projetos que 
representem as prioridades 
das populações por eles 
representadas. A 
apresentação dos projetos 
poderia acontecer uma vez 
por mês, quando seria 
votado pelos vereadores. 

Maria Evangelista 
Bairro Juçara 

O ensino da língua 

em decadência 

por Salomão Filho 
Jomalista/vice-prefeito de 

Ribamar Fiquene (Sumaúma) 

Diariamente se ouve na sala 
de aula e na rodinha de amigos, 
que o português é difícil, que os 
jovens falam hoje a sua língua pior 
do que ontem, que o português 
lusitano é mais correto que o 
brasileiro, que aqui no Maranhão 
se fala o melhor português do 
Brasil, etc. etc. 0 que se está 
pondo em evidência é um 
preconceito muito grande diante 
de alguém que fala 
diferentemente do modo como 
se esperaria que falasse. Mas 
esses que assim pensam e agem 
preconceituosamente esquecem 
as diferenças que o próprio 
tempo estabeleceu: por 
exemplo, o jovem de ontem 
apenas falava diferentemente do 
de hoje porque eram outros os 
interesses, eram outros os 
tempos e tudo p mais também 
era outra coisa... 

Estas evidências são muito 
preocupantes, a língua não é 
propriedade privada da 
GramáticaTradicional, é assim, 
um conjunto de sinais que 
exprimem idéias, sistemas de 
ações e meio pelo que uma dada 
sociedade concebe e expressa o 
mundo que a cerca, é a 
atualização social da faculdade da 
linguagem. 

A criação da sociedade não 
pode ser imutável; ao contrário, 
tem de viver em perpétua 
evolução, paralela à do 
organismo que a criou. As 
normas são sempre abstrações, 
rígidas fórmulas provisórias que 

■ Informática 

não podem inspirar e intuir as 
ilimitadas possibilidades do ser. 

No entanto, muito autômatos 
da hipocrisia vestidos na camisa- 
de-força do "bom uso da língua" 
estão tomando os alunos 
usuários de uma língua que não 
funciona, ou que funciona mal 
para as exigências mínimas da 
comunicação qualificada. Não 
estou, com isso, querido 
professor, querendo propugnar 
a extinção do ensino da variante 
culta; pelo contrário, o meu 
objetivo é que o ensino da língua 
não seja frustrante, limitado, 
elitista preconceituoso, 
puramente teórico e voltado 
para uma única variante. 

Veja o que disse Luís 
Veríssimo: "aquela sombria 
gravidade que a gente nota nas 
fotografias em grupo dos 
membros da Academia 
Brasileira de letras é de 
reprovação pelo Português 
ainda estava vivo. Eles só estão 
esperando, fardados, que o 
Português morra para 
poderem carregar o caixão e 
escrever sua autópsia 
definitiva". 

Em 1958, Celso Cunha 
numa espécie de mesa-redonda 
sobre o português do Brasil, 
juntamente com Antonio 
Houais, Silvio Elia e Serafim da 
S. Neto, disse: "em verdade, os 
que pretendemos uma certa 
unidade lingüística, almejamos 
que o país mantenha através da 
unidade política, econômica, 
em suma, nacional: no 
nacional, a língua é uma das 
formas. Por isso, entre os que 
se escrevem no ponto de vista 

da unidade lingüística estão 
aquelas que querem estudar a 
realidade brasileira, a realidade 
lingüística brasileira (...) 

O pouco que temos de 
trabalhos sérios de 
dialectologia, de trabalhos que 
visam a apreciar a realidade 
(brasileira), esses foram todos 
eles escritos por pessoas que 
pelo menos não têm a 
preocupação de considerar que 
o Brasil se diminui com ter uma 
língua com o nome de 
portuguesa (...). 

Estas palavras bastam para 
termos uma idéia de que o 
modelo educacional dominante 
que temos hoje é uma teoria 
irresponsável imposta à nossa 
escola, fundamentada no 
Behaviorismo e suas relações 
com o Positivismo e importada 
dos EUA, no afã de controlar a 
atuação educacional latino- 
americana. 

Por isso, repensar o ensino 
do português, acabar com o 
preconceito lingüístico c com 
bizantinos é urgente. Banir de 
uma vez por todas o 
tradicionalismo da mente dos 
menos avisados. 
Linguisticamente, não há uma 
língua ou dialeto que se possa 
rotular de superior a outra 
língua ou a outro dialeto. Cada 
língua é apenas diferente de 
outra, e cada língua é adequada 
ao grupo social que a fala, na 
medida em que ele lhe basta, 
e, na medida em que tudo 
aquilo que é necessário dizer 
nesse grupo social, pode ser 
dito sem problemas nessa 
língua. 

Software agiliza manutenção 

de máquinas industriais 

por Roberto Rol 
Jornalista 

A RW Computadores está 
lançando o sistema German, que 
realiza o gerenciamento total da 
manutenção de máquinas 
industriais. Sua utilização vem 
minimizar as terríveis quebras 
de produção e seus inevitáveis 
prejuízos por hora parada, 
geralmente ocasionadas por 
panes inesperadas. 

O sistema foi desenvolvido e 

aperfeiçoado na ZF do Brasil, 
empresa de auto-peças e uma 
das grandes fornecedoras da 
indústria automobilística, pela 
equipe de sistemas de 
informática da RW 
Computadores. 

Sua aplicação é indicada para 
médias e grandes empresas, 
sendo que sua instalação, num 
período de 30 dias, torna o 
software específico ao gerente 
de manutenção total controle 
sobre o estado de cada máquina. 

cada engrenagem, cada 
parafuso. 

O sistema tem como 
principais características a 
agilização no tempo de espera 
entre a quebra da máquina até o 
atendimento efetivo da 
manutenção; monitorização on- 
line de todas as atividades de 
manutenção na fábrica; 
manutenção 24 horas; 
manutenção preventiva; 
visualização dos custos de 
manutenção. 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tu<anugs de Comunitafâo 

Conor Farias José Filho 

Diretor Presidente Diretor Comercial 
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Distribuidor exclusivo para todo Brasií: José Carlos S. Soares 

Rua Ce/. Manoel Bandeira. 1709 - Fone: (098) 723-3410 - Imperatriz-MA 
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Formato - Fone: (011) 214-1634 - São Paufo-SP 

Luiz Duarte 

Diretor de Redação 
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França Coelho 

Diretora Comercial Diretora de informática 

■ Diretrizes 

Nove questões 

para o ecoturismo 

Projeto do governo estabelece 

critérios para a melhoria de vida 

das populações e o 

desenvolvimento sustentável do 

turismo no Brasil 

O documento "Diretrizes 
para uma Política Nacional de 
Ecoturismo", elaborado com 
a participação de 
representantes do governo, 
da iniciativa privada e 
entidades governamentais 
não governamentais, na 
cidade de Goiás Velho em 
1994, pretende definir uma 
política de governo que 
busque mais qualidade de 
vida para as populações. 
Além disso, o documento 
preocupa-se em manter o 
patrimônio ambiental como 
um legado cultural, 
apontando caminhos para o 
desenvolvimento sustentável 
da atividade turística no 
Brasil. 

De forma objetiva, o 
documento apresenta nove 
pontos básicos que devem 
nortear o ecoturismo no 
Brasil. A seguir, a síntese 
desses pontos: 

Dota este segmento de 
estrutura legal própria, 
harmonizada com as esferas 
federal, estadual e municipal, 
e de critérios e parâmetros 
adequados. 

Fortalecimento e 
interação 
interinstitucional 

Promove a articulação e o 
intercâmbio de informações 
e de experiências entre os 
órgãos governamentais e 
entidades do setor privado. 

Formação e 
capacitação de recursos 
humanos 

Fomenta a formação e a 
capacitação de pessoal para 
o desempenho de diversas 
funções pertinentes à 
atividade de ecoturismo. 

Controle de qualidade 
do produto ecoturístico 

Promove o 
desenvolvimento de 

metodologias, de modelos e 
de sistemas para 
acompanhamento, avaliação 
e aperfeiçoamento da 
atividade de ecoturismo, 
abrangendo os setores 
públicos e privados. 

Gerenciamento de 
informações 

Realiza o levantamento de 
informações, em níveis 
nacional e internacional, 
visando a formação de um 
banco de dados e a obtenção 
de indicadores para o 
desenvolvimento do 
ecoturismo. 

Incentivo ao 
desenvolvimento do 
ecoturismo 

Promove e estimula a 
criação e a adequação de 
incentivos para o 
aprimoramento de 
tecnologias e de serviços, a 
ampliação da infra-estrutura 
existente e a implementação 
de empreendimentos 
ecoturísticos. 

Implantação e 
adequação de infra- 
estrutura 

Promove o 
desenvolvimento de 
tecnologias e a implantação de 
infra-estrutura nos destinos 
ecoturísticos prioritários. 

Conscientização e 
informação ao turista 

Divulga aos turistas as 
atividades inerentes ao 
produto ecoturístico e orienta 
a conduta adequada nas áreas 
privadas. 

Participação 
comunitária 

Busca o engajamento das 
comunidades localizadas em 
destinos ecoturísticos, 
potenciais e existentes, 
estimulando-as a identificar no 
ecoturismo uma alternativa 
econômica viável. 

Polícia Militar  
Delegacia de Plantão 
Corpo de Bombeiros 
Hospital de Plantão (Geral) 
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hentomar  
Tropigás _ 

Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal 
Câmara Municipai  
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita ,, 
Defesa do Consumidor  
Cemar 
Caema  
Correios ' 
Receita Federal   
Secretaria Estadual da Fazenda, 
Polícia Federa!   
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
721-1431 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 

198 
196 

722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Imprensa em questão 

Cooperativa, uma saída para radiodifus, 

Congresso discute poder das cooperativas e esclarece que o trabalhador do setor não gera vínculo empregatício 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

788 dias. Que vergonha 
excelência, obra que é bom 
nada pra Região Tocantina, 
mas tratamento de 
desprezo para a cidade de 
Imperatriz continua cada 
vez maior, principalmente 
agora com essa sua nova 
medida de proibir que as 
emissoras de propriedade 
da senhora e de sua família 
dêem apoio ao futebol 
imperatrizense. 

Governadora, são 788 
dias, as tão propagadas 
obras que iriam ser 
eoncluídas no início do seu 
.governo estão do mesmo 
jeito: Cais do Porto, 
Avenida Sonrisal, 1Q 

Distrito Policial, Hospital 
Henrique de La Roque, 
Estrada do Arroz, etc, etc, 
etc; agora brigar com os 
desportistas de Imperatriz, 
aí já é demais excelência. 

Bom dia 
Governadora II 

Governadora, todos nós 
sabemos que as suas 
emissoras são custeadas 
em parte pelo governo do 
estado, leia-se 100 mil 
reais de mídia do governdo 
do Maranhão do Novo 
Tempo (un Imperatriz, mas 
Imperatriz, mas o 
faturamento do comércio 
para a população de 
Imperatriz com prestações 
de serviços em prol da 
comunidade, como por 
exemplo incentivar o 
desporto local e a 
comunidade de um modo 
em geral. 

Governadora, a massa 
votante de Imperatriz não 
irá esquecer da sua atitude 
de governo em negar apoio 
ao futebol de Imperatriz. O 
troco de tudo será dado 
pelos eleitores nas 
próximas eleições. 

Banda 
Magnu's no BIC 

No dia . primeiro de 
março, Sábado, a "banda 
Magnu's Vai detonar .!j 
horas de forró e reggae 
sem intervalo. A massa 
regueira já pode ir se 
preparando para mostrar os 
passos treinados e 
ensaiados, pelo menos no 
próximo sábado a capital do 
reggae e do forró vai ser 
Imperatriz. 

ACII aponta 
empresário do ano 
A Associação Comercial 

e Industrial de Imperatriz 
está apontando todos os 
meses um empresário. O 

primeiro a ser escolhido foi 
da Celmar e o segundo da 
Ebel. A festa para entrega 
dos diplomas vai ser 
realizada no dia 28 de 
fevereiro próximo. No final 
do ano será escolhido 
entre os doze empresários, 
o empresário do ano, 
aquele que mais se 
destacar ao longo de 1997. 
Os empresários que mais 
crescerem, inovarem c 
modernizarem suas 
empresas, com certeza 
estarão no páreo. 

Paiva Poços 
Artesianos 

Ü deputado João Raivai* 
através de sua empresa em 
Imperatriz, Paiva Poços 
Artesianos, foi a 
responsável pelo trabalho 
de perfuração do poço 
artesiano no Balneário Iate 
Clube. O poço tem 
capacidade para produzir 
15 mil litros de água por 
hora, o que vai assegurar 
água mais do que 
suficiente para a 
manutenção de todo o 
complexo. Um trabalho 
impecável. 

Tocantrins é 
a grande pedida 

O campeonato 
Maranhense de Futebol 
tem sua estréia na cidade 
de Imperatriz marcada para 
o dia 09 de março, quando 
acontece o maior clássico 
do futebol imperatrizense. 
Estarão se enfrentando a 
Sociedade Atlética 
Imperatriz e o Tocantins 
Esporte Clube. A 
expectativa é que um 
público de 
aproximadamente seis mil 
pessoas compareçam ao 
Estádio Frei Epifânio 
D'Abadia. A torcida Hulk ( 
a Cavalina já estão 
preparando as bandeiras para 
torcerem pelo seu time do 
coração. 

Montes Altos realiza 
seminário sobre saúde 

A prefeita Patrícia 
Castilho, juntamente com o 
secretário Municipal d( 
Saúde, doutor José Torres 
estão preparando a 
Conferência Municipal dt 
Saúde, a ser realizada no 
período de 28 de fevereiro a 
primeiro de março, sob o 
tema "Municipalização 
Saúde para Todos", qm 
contará com a presença de 
vários especialistas n< 
assunto, entre eles Doutor 
Clésio Fonseca e o ex- 
prefeito de Caxias Paulo 
Marinho. 

Para evitar os riscos de 
uma terceirização mal feita, 
uma das soluções é a criação 
de cooperativas de 
profissionais para a 
prestação de serviços em 
empresas de rádio e TV. A 
recomendação foi dada pelo 
advogado Rubens Augusto 
Camargo de Moraes, 
assessor jurídico-trabalhista 
da Associação das Emissoras 
de Rádio e Televisão do 
Estado de São Paulo (Aesp) 
e Associação Brasileira das 
Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), na mesa 
redonda que coordenou, no 
20° Congresso Brasileiro de 
Radiodifusão (CBR). 

Em dezembro de 1.994 foi 
modificada a legislação, 
estabelecendo que o 
trabalhador de cooperativa 
não gera vínculo 
empregatício, esclareceu o 
advogado, opinando que 
essa pode ser a melhor 
forma de terceirizar. A 
cooperativa precisa 
obedecer a legislação 
específica, a qual determina 
que precisa ter um mínimo 
de 20 pessoas. Outra 
vantagem é que os impostos 
são pequenos no 
relacionamento comercial da 
entidade com as empresas. 

Outro conselho de 
Rubens Moraes aos 
radiodifusores: evitar a 
contratação de 
colaboradores e agentes de 
anúncios autônomos, por 
meio da emissão de RPAs; 
sempre descaracterizar o 
vínculo trabalhista, pela 
inexistência de 
subordinação e elaboração 
de contratos de prestação de 
contratos de prestação de 

■ Sefaz 

serviços bastante claros e 
específicos. 

"E comum a muitas 
emissoras a contratação do 
corretor publicitário como 

empregado. Nesse caso dele 
deve ser registrado na carteira 
de trabalho com a observação 
de que tem direito a comissões 
variadas conforme o contrato. 

Além disso, deve ser 
discriminado nos recibos de 
salários o valor da comissão e 
do repouso semanal", 
comentou o advogado. 

■ O acúmulo das funções 

Uma questão que constantemente é motivo de reclamações trabalhistas é a do acúmulo de 
funções, causando problemas às concessionárias e permissionárias de rádio e TV. Mas, no 
painel, o advogado deu uma boa notícia à platéia: "embora uma pessoa tenha até quatro acúmulos 
de funções, há sentenças determinando que ela só terá direito a indenização de 40% da melhor 
remuneração, por função acumulada". Já para o costumeiro acúmulo de locutor-operador, Moraes 
aconselhou que se definisse quantas horas a rádio vai precisar do funcionário em ambas as 
funções e, a partir daí, o pagamento por hora trabalhada. 

A platéia se surpreendeu quando o assessor da Aesp e da Abert revelou que os jornalistas 
em cargos de secretaria ou de chefia não estão sujeitos à jornada diária de cinco horas e, sim, de 
oito horas, segundo estabelece o artigo 302 da CLT. Também foi recebida como novidade pela 
maioria dos presentes ao painel a informação de que as emissoras não precisam mais ter um 
jornalista responsável pelo seu serviço noticioso. Ele pode ser substituído pelo próprio dono da 
empresa, desde que se registre no Ministério do Trabalho, conforme estabelece o artigo 9o do 
decreto 83.284/79. 

■ Como se registrar 

0 artigo 9o do decreto 83.284/79, que deu nova regulamentação à legislação que trata do 
exercício da profissão de jornalista, dispõe: 

"Art. 9o - Será efetuado, no Ministério do Trabalho, registro dos diretores de empresas 
jornalísticas que, não sendo jornalistas, respondem pelas respectivas publicações, para o que é 
necessário a apresentação de: 

1 - prova de nacionalidade brasileira; 
II - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal; 
III - prova de registro civil ou comercial da empresa jornalística, com o inteiro teor de seu ato 

constitutivo; 
IV- prova de depósito do título da publicação ou da agência de notícias no órgão competente , 

do Ministério da Indústria e Comércio; 
30 exemplares do jornal; ou 12 exemplares da revista; ou 30 recortes ou cópias de noticiário, 

com datas diferentes de sua divulgação". 
No caso da radiodifusão, que se equipara às empresas jornalísticas, conforme o artigo 3°, 

parágrafo 1°, do mencionado decreto, devem ser seguidos os itens I a III acima, conforme está 
redigido; para o IV, deve ser apresentada a prova de depósito do nome de fantasia da emissora 
no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial; e no V, os 30 textos de noticiários levados 
ao ar, em dias diferentes, mencionando-se também o nome do programa ou programas em que 
foram irradiados. 

Secretaria cadastra contribuintes 

A Secretaria da Fazenda 
inicia no próximo dia 28 a 
atualização do cadastro de 
contribuintes do município. 
"A operação será iniciada pelo 
Centro, quadra a quadra", 
informa p secretário da 
Fazenda, Edson Pires. 

Ele acrescenta que o 
objetivo do cadastramento é o 
de promover um 
levantamento socio- 
econômico e fiscal do 
contribuinte. "Pretendemos 
conhecer o perfil do nosso 
contribuinte. O nosso 
cadastro é muito antigo e está 
defasado", explica. 

Edson Pires frisa que não 
se trata de uma guerra fiscal 
e solicita aos contribuintes 
que recebam os fiscais com 
atenção e lhes forneçam as 
informações necessárias. "A 
atualização do cadastro será 
de grande valia tanto para o 
próprio contribuinte como 
para a Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz e os 
órgãos que tratam de 
economia do município, de 
forma que contamos com a 

de nossos parceria 
empresários". 

A Secretaria da Fazenda 
vai contar inicialmente com o 

■ Falsos fiscais 

apoio de fiscais da Secretaria 
da Agricultura, que vem 
desenvolvendo trabalho 
semelhante já há algum 

tempo junto a contribuintes 
específicos, tais como 
supermercados, lanchonetes, 
farmácias, açougues etc. 

O secretário Edson Lima adverte aos contribuintes quanto à atuação de falsos fiscais 
na cidade e pede que só atendem às pessoas que se apresentarem com crachá da 
Prefeitura e material de trabalho. Caso o empresário receba a visita de fiscais suspeitos, 
deve retê-los e-comunicar o fato à Secretaria da Fazenda, recomenda. Ele informa que 
os fiscais da Prefeitura estão recebendo treinamento especial e enfatiza que "o 
contribuinte tem a obrigação de exigir a identificação e só fornecer informações aos 
fiscais credenciados". 

Orientando o contribuinte 
Para que o trabalho dos fiscais seja realizado de forma "ágil e eficiente", o secretário 

considera também muito importante que, no ato da visita das equipes da Secretaria, o 
contribuinte esteja de posse dos seguintes documentos: 

• Ultimo alvará do exercício, acompanhado do comprovante de pagamento; 
• Layont da planta baixa da área ocupada pelo estabelecimento; 
• Comprovante de pagamento do IPTU; 
• Xerox do CGC e da Inscrição Estadual 
• Bloco de Nota Fiscal em uso; 
• Comprovante de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN). 

M 

TCi 
TC 

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. 
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■ O pensamento marxista 

Transformação das relações de produção 

Governo do Estado deve passar verdadeira imagem do Maranhão ao País 

por Raimundo Primeiro 
Da equipe de articulistas 

Roseana Sarney foi 
novamente destaque na 
televisão. Mas contou apenas 
uma imagem que não condiz 
com a realidade atual do Estado. 
Aqui vão, pois, algumas 
considerações do imortal Marx. 
É para fazer questionar entre os 
leitores o poder da burocracia. 

Hoje, meio instigado pelos 
ensinamentos de Karl Marx, 
volto ao computador para tecer 
comentários sobre esse grande 
pensador. E olhe que muita 
coisa que ele disse teve forte 
repercussão. Um século após a 
morte de Marx, as idéias que ele 
introduziu passaram a constituir 
uma das correntes mais 
estimulantes do pensamento 
moderno; seu conhecimento é 
indispensável para todos os que 
trabalham nas ciências sociais ou 
estão engajados em 
movimentos políticos. 
Entretanto, é igualmente claro 
que essas idéias nada 
adquiriram da rigidez de um 
sistema fechado e acabado: ainda 
estão evoluindo ativamente, 
lendo assumido, no transcurso 
dos últimos cem anos, uma 
grande variedade de formas. E 
isto não apenas porque se 
estenderam a novos camjws de 
investigação, mas também por 
efeitos de processos de 
diferenciação interna que se 
produziram em resista, ix)r um 
lado, a novas críticas e a novos 
movimentos intelectuais, e, por 
outro, à transformação de 
circunstâncias sociais e ijolíticas. 

Pois é. E a reflexão. Ou 
melhor dizendo, o mergulho no 

pensamento marxista continua. 
E lá vou eu, então. Agora, o 
momento é para colocar em 
questionamento a burocracia O 
problema da burocracia teve, 
desde o início, um papel 
relativamente importante no 
pensamento marxista. Marx 
construiu a sua teoria da 
burocracia a partir de sua 
experiência pessoal com o mau 
funcionamento da administração 
estatal na época da fome no 
distrito de Mosela. Sobre o 
assunto, publicou artigos na 
revista Rhein ischezeitung de 17, 
18 e 19 de janeiro de 1848. Marx 
deduz a noção de burocracia da 
relação burocrática existente 
entre as instituições detentoras 
do poder e outros e os grupos 
sociais a elas subordinados, que 
define como uma relação social 
essencial que domina os 
próprios responsáveis pelas 
decisões. Assim, de acordo com 
Marx, a administração de estado 
burocrática, mesmo que alue 
com a melhor das intenções, a 
mais profunda humanidade e a 
maior inteligência, não pode 
cumprir a sua tarefa prática, e 
sempre reproduz o fenômeno 
que, na vida cotidiana, é chamado 
de burocratismo. ()s aparelhos 
burocráticos atuam dê acordo 
com os seus próprios interesses 
particulares, que apresentam 
como interesses particulares, 
que apresentam como 
interesses públicos ou gerais, 
impondo-se dessa forma à 
públicos ou gerais, impondo-se 
dessa forma à sociedade. Tanto 
em seus primeiros escritos 
como em suas últimas obras, 
Marx limitou o problema da 
burocracia à administração do 

estado, sujxmdo que a vida (isto 
é, a produção e o consumo) 
começa onde o poder deste 
termina. 

C) grande erro de Marx e 
Engels com relação a questão da 
burocracia refere-se à imagem 
que tinham da futura sociedade 
socialista, pois não levaram em 
conta a possibilidade de que 
formações burocráticas 
sobrevivessem, reproduzissem 
a si mesmas e se tornassem 
dominantes, mesmo depois da 
abolição da propriedade privada 
dos meios de produção. 
Algumas de suas idéias abriram 
até mesmo caminho para a 
apologética da administração 
estatal nos países do leste 
europeu. Por exemplo, haviam 
dito que a economia nacional da 
futurosa sociedade socialista 
funcionaria como "única grande 
empresa". E que o princípio da 
autoridade deveria ser mantido 
no campo da produção. Assim, 
ixxlose dizer que sua conce|)çào 
da sociedade de produtores 
livres se liga de uma maneira 
simplesmente incoerente com 
suas anteriores concepções 
sobre a burocracia. 

O pensamento marxista de 
hoje, como bem enfatiza Tom 
Bottomore, editor da Dicionário 
do Pensamento Marxista, 
"variado e pluralista", traz a 
marca desses dois rios, tanto no 
Ocidente como no Oriente. Nas 
sociedades (xridentais altamente 
industrializadas, o processo de 
burocratização teve 
prosseguimento sob formas 
diversas e atingiu um elevado 
nível. O poder da administração 
nas empresas capitalistas 
expandiu-se, ao passo que a 

influência, da administração 
estatal sobre as decisões 
econômicas cresceu de maneira 
considerável. Ao mesmo temix), 
a liderança dos sindicatos e dos 
partidos tornou-se cada vez mais 
burocrática. O marxismo não 
reagiu no devido tempo a esses 
processos, ou de maneira efetiva, 
de modo que as análises destas 
transformações ficaram a cargo 
principalmente de cientistas 
sociais de outras escolas. 

Admitir que a governadora 
Roseana Sarney, em modernos 
tempos. Aliás, modernos em 
termos de tudo fique a tentar 
ludibriar, enganar 
descaradamente o povo do 
Maranhão, é ficar na retaguarda 
dos acontecimentos. E ninguém 
aqui, em se falando do povo 
t( k:;uiIino, vedou os olhos 1 )ara ()S 
projetos anunciados pela 
governadora quando de sua 
campanha eleitoral. O tempo 
urge v torna-se importante a 
tomada de providências no 
sentido de colocar o Estado 
efetivamente nos trilhos do 
desenvolvimento. 

A governadora intermodal 
deve anunciar o Maranhão como 
ele realmente é. Quais. hoje. as 
reais condições sócio- 
econômicas do Estado, que no 
passado recente já foi < irgulhodo 
País, como forte na agricultura, 
pecuária. De um povo 
extremamente culto em face da 
boa qualidade do ensino público 
patrocinado pelo erário. A 
burocratização ainda existe na 
máquina estatal. Roseana e seus 
assessores devem mudar a 
imagem que hoje sua 
administração tem perante ao 
|x)vo maranhense 

■ Promovendo consciência 

A imprensa em tela 

aguarda sugestões 

O secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, espera 
receber sugestões quanto à 
data, horário e local das 
sessões do projeto A 
imprensa em tela. As 
sugestões deverão ser 
formuladas por meio de um 
formulário a ser distribuído 
aos órgãos de comunicação 
até a próxima semana. A 
idéia é adequar a execução do 
projeto à disponibilidade de 
tèmpo dos participantes, a 
fim abranger o maior número 
possível de interessados. 
Estão convidados a 
participar, além de 
profissionais da mídia, 
funcionários de agências de 
notícias, diretores de 
organizações de imprensa, 

entidades, secundaristas, 
universitários etc. 

Iniciado em 28 de janeiro, 
o projeto consiste em um 
ciclo de debates provocados 
pela exibição de filmes que 
tratam de temáticas 
relacionadas a diversos 
aspectos do exercício do 
jornalismo e objetiva 
propiciar a disseminação de 
informações e idéias e a 
reflexão de conteúdos 
relacionados a essa 
profissão. 

A ética na imprensa foi 
objeto de ponderadas 
reflexões por parte dos 
participantes das duas 
primeiras sessões do 
projeto. O primeiro filme foi 
A montanha dos sete abutres, 
um dos maiores clássicos do 

cinema mundial; o segundo 
foi Todos os homens do 
presidente, que retrata a 
investigação jornalística que 
culminou com a renúncia do 
presidente dos Estados 
Unidos, Richard Nixon, na 
década de setenta. O 
próximo deverá ser Nos 
bastidores da notícia, uma 
produção bastante ilustrativa 
da prática do jornalismo. 

"O favorecimento de 
oportunidades de 
relacionamento entre 
profissionais, estudiosos de 
Comunicação Social e demais 
interessados nas questões 
tratadas nos filmes e debates 
certamente vai resultar em 
crescimento tanto profissional 
como pessoal para todos os 
participantes"- declara a 

jornalista Durcila Cordeiro. 
O editor Tasso Assunção 

comenta, por sua vez, que "a 
oportunidade de assimilação de 
conteúdos relativos ao 
exercício do jornalismo, por 
meio de grandes produções 
cinematográficas, vai sem 
dúvida proporcionar novo 
ânimo aos profissionais da área 
e enriquecer a sua vivência 
profissional". 

"O projeto coloca os 
jornalistas frente a frente com 
a realidade da imprensa 
moderna e contemporânea e 
propõe conceitos que visam a 
um aprendizado cada vez maior 
no seu campo de atuação, 
especialmente quanto aos 
procedimentos éticos a ser 
seguidos na busca da notícia" - 
opina o radialista Aiiriuo Brito. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Anote-se 
A não ser que haja 

mudanças no comando do 
Bandeira 2, \ jrograma de maior 
audiência na TV local, o 
profissional de comunicação 
com maiores chances de 
eleição para vereador, na 
campanha do ano 2.000, deverá 
ser o radialista Manoel Cecílio. 
Quem circula nos bairros 
constata a crescente 
popularidade do cronista 
policial, que vai ocupando o 
espaço que já pertenceu ao 
radialista Olair Moreira que, 
diga-se de passagem, foi eleito 
vereador graças a essa atuação 
na área de mídia eletrônica. 

Sem a concorrência de 
Olair que está afastado das 
câmaras em função do exercício 
do mandato. Cecílio é 
reconhecido cada vez mais 
como formador de opinião e 
caso seja capaz de capitalizar 
essa popularidade, será nome 
fortíssimo para a câmara daqui 
há três anos. 

Melhor Prevenir 
Antes que inicie a 

temporada veranista, Marinha 
e Ibama devem definir 
direitinho o regime de 
funcionamento de um portão 
que interditou, parcialmente, o 
acesso à Praia do Cacau. Um 
funcionário do clube social da 
Beira Rio pode simplesmente 
impedir que motoristas, 
motoqueiros, ciclistas e até 
pedestres transitem naquele 
espaço público que, agora, 
ganhou ares de privatização. A 
praia é um dos poucos lugares 
que continuam sendo 
democraticamente do povo. 

Quem Diria 
O marketeiro Luís Brasília 

confidenciou a um amigo que 
está cogitando da ixíssibilidade 
de buscar novos ares. A fonte 
admite que a derivo deve 
decorrer do lato do pi ofis>!Ínnal 
de comunicação, ao contrario 
do que se esperava, não ter 
efetiva participação na 
administração que ajudou a 
viabilizar durante o período de 
intervenção, quando era 
1 ni meiro-assessor i ire feitu ral. 

Incógnita 
Ildon Marques parece que 

não encontrou, até agora, um 
interlocutor na câmara. O 
presidente Valmir Izídio, o 
líder Arnaldo Alencar e o 
vereador João Macedo, líder 
da bancada situacionista, 
candidatos naturais a falarem 
em nome do executivo, 
aparentemente ainda não 
transitam com maior 
desenvoltura no Palácio 
Branco. Em face disso, 
parlamentares não sabem a 
quem reportar-se para 
dialogarem com o governo, o 

que os em levado a conversas 
teoricamente evitáveis e 
freqüentes com o prefeito. 

Perguntinha 
Romário tem pique para | 

fazer dobradinha com o 
garotão Ronaldinho? 

Devagar 
Contribuintes acham que o j 

secretário Jairo Oliveira, da 
infra-estrutura, está, 
certíssimo em trabalhar para 
manter a cidade limpar. Esses 
populares, entretanto, j 
ponderam que antes de sair | 
multando, tomando carroças 
as autoridades tem que dar o , 
bom exemplo fazendo sua, 
parte. | 

Convenhamos, nessa) 
Imperatriz sem ruaSj 
pavimentadas, sem programas . 
históricos de recolhimento de 
lixo. sem campanhas' 
educativas pró limpeza sem ' 
outros serviços públicos 
essenciais, não se pode exigir. | 
radicalmente, a conlraparrida | 
popular em tarefas piei 
impõem a parceria Poder- 
povo, como o programa de 
limpeza pública. 

Jogou a Toalha 
A coligação Reage 

Imperatriz pode até ter uma 
surpresa agradável, porém 
seus dirigentes já não contam 
com o engajamento do 
vereador Ribamar Milhomem 
(PSB) na campanha eleitoral 
do grupo captaneado pelo 
Deputado Federal Sebastião 
Madeira em 98. Tudo por 
conta da proximidade do 
parlamentar eleito pela 
oposição da1 

Prefeitura.Analistas políticos 
acreditam que o mais provável 
é que Ribamar Milhomem 
assine a ficha de filiação de um 
partido sintonizado com o 
poder Municipal, talvez o 
PMDB. 

Missão Impossível 
Com tanta gente 

empregada, ganhando o 
sustento com esse trabalho 
novo, autoridade nenhuma 
conseguirá acabar com o 
serviço de motolaxista na 
cidade.^ •; 

Mesmo clandestinamente 
a turma continuará circulando 
nas ruas. Até pelo apoio 
popular ao meio de transporte, 
que é tão ágil quanto o taxi e 
relativamente barato, 
igualando-se quase ao ônibus. 

É a crise 
Empresas de ônibus estão 

em desespero. São cada vez 
maiores os contingentes de 
taxis, combis, caminhonetes e 
bestas transportando 
passageiros na Belém-Brasília 
e outras rodovias da região. 
Melhor para os usuários. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Jeremias, por 
onde andas 

Por que ondas anda 
surfando JERRY ALVES? O 
garoto que veio de 
Açailândia e conquistou a 
TERRA tem estado sumido 
nos últimos tempos. 
Talentoso e profundo 
ouvinte de grupos como 
RPM, LEGIÃO URBANA, 
BARÃO VERMELHO, 
SKANK E CIDADE NEGRA 
o JEREBA falava (e podia 
falar) como ninguém da 
biografia dessas bandas ou 

artistas quando fazia um 
especial. Dava gosto ouví-lo. 
Tá fazendo falta. 

Bola murcha 
ou bola toda? 

Engraçado, a gente vai em 
AÇAILANDIA e só ouve 
choradeira. De repente, liga 
à televisão e ver lá um 
patrocínio da prefeitura de 
uma partida de futebol. Tudo 
bem que é o BRASIL 
(Seleção) que vai estar em 
campo. Tomara que o time da 
prefeitura consiga bons 
resultados. Porque se e 

verdade que em time que tá 
ganhando não se mexe, por 
outro lado time que não faz 
gol leva. 

Cidade Alerta 
O nosso Vereador OTAIR 

MOREIRA pode voltar ao 
vídeo. Pelo menos é o que 
espera a comunidade. É que 
essa foi uma promessa do 
repórter ao se candidatar. Se. 
em campanha eleitoral o 
radialista, repórter, 
apresentador têm que 
afastar-se do microfone ou 
vídeo, depois de eleito pode 
retornar às atividades sem 
problemas. Voltando, 
MOREIRA, teria uma 
vantagem sobre seus 
colegas de parlamento: uma 
tribuna.a mais. E justo... 
Carregando as baterias 

O radialista/repórter 

ROBERTO GUERRERO ainda 
está se municiando para 
detonar no programa 
CIDADE ALERTA. O 
caboquinho será 
responsável pela ediloria de 
cidade e buscará levar ao 
telespectador informações 
sobre o Legislativo 
(política) e cavará denuncias 
da comunidade. Ãgil e 
perspicaz, o paraense (papa- 
chibé), com certeza marcará 
o seu tento e o seu tempo 
neste time que já é líder de 
audiência no horário. 

- Falando 
Sério 

Cerveja quente, dor de 
dente, boi doente e mulher 
da gente nãó tem diabo que 
agüente..; Palavras do amigo 
HUMBERTO, da 
COMERCIAI. R MOREIRA. 
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Apardr de hoje estaremos dando uns toques na memória da 
moçada. Vocês se lembram, por exemplo, como era essa 
galera? NL\RCOS . INDRIj, DONI MADRUGA, (hoje em 

Recife, tocando sua própria produtora). Pois é. O tempo 
passa, o ferro engçtna, a cará enrruga e a poupança 

continua (lúcida.,- Como a gente pode ver, há uns dez anos 
atrás até que os meninos estavam honitínhos na foto. De 
qualquer modo tá todo mundo aí, no batente, em plena 

forma e cornai do atrás do prejuízo. 
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Leão 

0 momento é excelente para 
rever os amigos e eliminar antigos 
mal-entendidos. Não hesite em ser 
mais calorosa e espontânea. 

Você não ( -Iara muito disposta 
para os agi tos.Número de Soi te: 21. 

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

Numero de Sorte: 03. 

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

Número de Sorte; 06. 

....O.-. ' tibra 

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

Número d Sorte 35. 

Sagitário Aquário 

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

Numero de Sorte; 34. 

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

Deixe i)& agilos para depois 
Numero de Sorte; 23. 

_______ 

Touro 
v3o 

Câncer Virgem 

Kste é um dia ideal p.ira você fazer 
visitas ou mesmo receber seus 
amigos em casa, Vênus garante uma 
perfeita harmonia entre as pessoas. 

Se Você esta pretendendo 
começar uma dieta, vá rn frente. 

Número de Sorte õ7. 

Você terá hje a oportunidade de 
eliminar antigos receios e até mesmo 
sua timidez. E hora de assumir com 
firmeza seus sentimentos. 

Numero de Sorte; ól 

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

Número de Sorte S7. 

Pela manhá você si -a-ntira meio 
indisposta e é melhor evitar programas 
mais agitados. No amor. tente manter um 
clima harmonioso. 

Numero de Sorte; 09. 

I.u.i e Vênus geram urn i lirna mais 
harmônico, ideal para esclarecer 
antigos mal-entendidos. Procure 
melhorar seus relacionamentos. 

Numero de Sorte; 11. 

Voei pode fazer tudo hoje, menos 
se isolar São grandes as chances de 

novas amizades que podem 
mudar o rumo de sua vida! 

Numero de Surto: 49. 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Inauguração 

Neste último sábado foi inaugurado a sede social do 

Conselho Regional de Medicina, Delegacia de 

Imperatriz. Estiveram presentes o presidente do CRM, 

Dr. Abdom Murah, Dr. Bastos e esposa e autoridades 

como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Edson 

Vidigal, deputado Alexandre Salen e demais 

convidados. A recepção foi oferecida pelo competente 

médico Dr. Antonio Leite. 

Viajou 

Embarcou neste final de semana com 

destino ao Piauí, o engenheiro agrônomo 

Guilherme Maia (Consultoria Maia), onde 

irá participar de um curso de análise de 

projetos juntamente ao Banco do Nordeste, 

e visitas a projetos de irrigação. Desejamos 

sucesso a este grande profissional. 

Visita 

A simpática Sibele Bontempo, ladeada pela 

sogra Palmira Ferraz, quando fazia uma visita 

à família do love Marco Aurélio, em Brasília. 
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Jantar 

O empresário Rubens Rocha (Imprecol), que hospedou 

o ministro Edson Vidigal, ofereceu um delicioso jantar 

em sua residência, onde várias autoridades se fizeram 

presentes, entre eles o Dr. Roberto Veloso (juiz federal). 

1 

Cegonha 

Evandro Júnior e Simone Cerqueira, felizes com a visita da 

cegonha no último dia 20, que trouxe de presente para o casal a 

belíssima garota Lorena Nelzete. Parabéns aos amigos pela 

linda gatinha. 

Niver 

Quem aniversariou ontem foi Carmitinha, e as amigas reuniram- 

se no Timbira Shopping para comemorar a grande data. 

Parabéns e muitas felicidades. 

M. M lóiqs Óticos 

Sua melhor jóia, oom 

fi?0/ melhor preço 

/O de desconto faça seus óculos de grau conosco 
578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 
r -. -., 

Rua 

Pemanibuco, 

1047, esquina 

com Benedito 

Leite 

Fone: 
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Imperatriz 

Urgente 

Josafá Ramalho - Interino 

Piracema 
No próximo dia 28, o 

escritório regional do 
IBAMA em Imperatriz 
estará anunciando o fim 
do período da piracema. 

Segundo informou o 
chefe do orgão na cidade 
Paulo Almeida, apesar das 
fiscalizações 
desenvolvidas, a pesca 
predatória aconteceu com 
freqüência, para ele, o ato 
considerado pelo IBAMA 
como criminoso, só 
diminuirá quando o 
pescador se conscientizar 
da necessidade de 
permitir aos peixes a 
reprodução. 

Em Imperatriz a 
Marinha, e os Iates Clubes 
colaboraram com o 
IBAMA fornecendo suas 
embarcações para que 
fosse realizada as 
fiscalizações, enquanto 
impossibilitados de 
praticarem suas atividades 
os pescadores foram 
beneficiados pelo Governo 
Federal com o seguro 
desemprego. 

intensificando sua ação nos 
bairros periféricos da 
cidade, o objetivo da blitz é 
identificar os veículos 
automotores com 
documentação irregular, 
assim como condutores não 
habilitados; outro objetivo 
central da operação é coibir 
o porte ilegal de armas. 

No final da tarde do 
último domingo, uma blitz 
foi montada no cruzamento 
das ruas Beta com Simplício 
Moreira no bairro do 
Bacurí, lá ninguém passava 
sem conversar com os 
homens da Lei. 

convivam com o fato. 
Espera-se uma rota da 

polícia naquele setor. 
Casa do Idoso 

Teve início esta semana 
o recadastramento dos 
membros da Casa de 
Convivência do Idoso. O 
trabalho faz parte do 
projeto da Secretaria de 
Desenvolvimento 
Comunitário, que pretende 
ainda cadastrar novos 
participantes para as 
atividades da casa. 

O centro além de uma 
formação por meio de 
palestras, pretende ainda 
levar aos idosos atividades 
recreativas. 

Ondas Curtas 

Boca de fumo 

Blitz 
A Polícia Militar está 

A rua Alvorada no 
cruzamento com a 7 de 
Setembro bem próximo ao 
Colégio Santo Inácio de 
Loyola é o ponto de 
encontro de vândalos que 
todas as noites se 
encontram para cheirar 
cola e fumar a maconha; 
com medo de represálias . 
moradores daquela artéria 
não denunciam o caso a 
polícia e desta forma 
permitem que crianças 

Mototáxi 
Prático, barato e 

eficiente. O serviço de 
moto-táxi promete dar 
muita dor de cabeça para 
quem tem interesse em 
desativá-lo. 

O serviço obrigou os 
taxistas a baixarem o custo 
de suas corridas, na cidade 
até pouco tempo, o 
usuário não pagava menos 
de 10,00 reais por 
qualquer corrida, agora 
depedendo da distância 
tem motorista que cobra 
valor inferior a cinco 
reais. Nesta planília, pode 
incluir uma corrida da 
praça Brasil ao Bacurí. E 
a força da concorrência e 
quem ganha é o usuário. 

Virgem que riqueza... 

Em vários municípios foi constado que mesmo sem ter data para a relização do Concurso 
Público já tem prefeito com a lista dos aprovados na gaveta. Vê se pode! 

Pode! em política tudo se pode... 

Na gameleira tem novo diretor de escola que cursou apenas a 43 série. 

Com Mirante ou sem Mirante o Cavalo de Aço é o Bicho 

Quem precisa de Roseana se tem o apoio do povo? 

Hoje tem Brasil direto do Serra Dourada 

A galera vai fibrar com a dupla Romário e Ronaldinho 

E domingo tem Lava-Prato em João Lisboa...Vai ser o bicho 

E vem aí o jogão de bola 

O Tocantriz vai mostrar pra velha oligarquia que no futebol manda o torcedor. 

E vai mais uma de diante para trás: 

Socorram-me subi no ônibus em marrocos. 

Vai começar o ano letivo na rede estadual... 

E o colegiado escolar ainda não funcionou! Pra que serve? 

A Infra anuncia disposição para trabalhar na recuperação das ruas da cidade 

Jairo de Oliveira é quem comanda a pasta. 

Edmilson Sanches mostra gás na Comunic. 

Joel Ricardo é o redator interino de Esportes. 

DECI Nfi IMPRENSfi 

Um poeta de 

Goiânia em 

participação ao vivo 

no programa Brasil 

Verdade, da Rede 

Bandeirantes de 

Televisão, falou 

durante 7 minutos 

usando apenas 

palavras iniciadas 

com a letra "P", além 

de artigos definidos e 

indefinidos. 

Puta que pariu! 

Pensei que não ia 

parar! Concluiu ele, 

ao final de sua 

participação. 

TOCÃNniZ 

lABOKATORIO CIESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 1 m 
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■ Saúde 

Semus promove palestra 

sobre medicina preventiva 

A Secretaria de Saúde do 
Município, promoverá na 
próxima quinta-feira, 27, às 
08h00, um ciclo de palestras 
sobre Medicina Preventiva. O 
objetivo é repassar mais 
informações aos servidores da 
Semus sobre adoção de 
medidas que evitam a 
proliferação de doenças como 
Aids/DST - Doenças 
sexualmente transmissíveis, 
câncer de mama, câncer de 
próstata e de colo-uterino. E 
além desses temas, serão 
abordados nações básicas de 
Primeiros Socorros. 

Os palestrantes são: 

Christian Sezare Campista c 
Aislane Barros Reis, 
acadêmicos da Universidade 
Federal da Bahia. O evento 
será realizado no auditório da 
Associação dos Advogados de 
Imperatriz, rua Simplício 
Moreira, ao lado do Fórum 
Henrique de La Rocque. Os 
temas que serão abordados se 
destinam principalmente aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde e auxiliares de 
enfermagem lotados na rede 
municipal de Saúde, que atuam 
diretamente no serviço de 
orientação e atendimento ao 
público. A Secretaria de Saúde 

do Município, considera de 
fundamental importância a 
realização de palestras 
educativas dentro do programa 
de intensificação das ações de 
Medicina Preventiva, uma das 
metas para 1997 para reduzir 
o índice de doenças que 
poderiam ser evitadas se a 
população melhor se 
conscientizasse sobre a adoção 
de medidas. É bom ressaltar 
que o ciclo de palestras será 
realizado no auditório da 
Associação dos Advogados, 
rua Simplício Moreira, 1083, 
centro, às ()8h00, quinta-feira, 
27. 

Combate à hanseníase 

nas escolas municipais 

O Programa Saúde 
Escolar foi implantado em 
1995 pelo Secretário de 
Educação Agostinho Nolelo e 
pelo prefeito lldon Marques, 
quando Interventor. O 
Programa leva informações 
básicas para a comunidade 
escolar sobre a hanseníase, 
reconhece e faz tratamento 
precoce da doença, visando 
sua eliminação nas escolas 
até o ano 2000. Uma equipe 
de nove pessoas comandada 
pela diretoria da Divisão de 
Saúde Escolar Antonia Sousa 
Lima, vem realizando 

anualmente um trabalho de 
grande importância que é 
detectar, medicar, 
acompanhar alunos 
infectados pela hanseníase e 
aplicar a vacina prevent iva. 

Durante o ano passado 
foram examinadas 13.371 
pessoas da comunidade, 
2.989 exames feitos nas 
escolas e constatados 141 
casos positivos, inclusive de 
famílias inteiras infectadas. 

A equipe de Saúde Escolar 
já planejou para este ano 
letivo reuniões e visitas a 
todas as escolas municipais 

e municipalizadas. 
E meta da Secretaria de 

Educação não medir 
esforços para o combate da 
hanseníase nas escolas 
durante estes 4 anos. 

Nos dias 25 e 2b deste 
mês serão realizadas 
palestras, exames e 
acompanhamento aos alunos 
da Escola Sarah Lamarck 
(Vila Fiquene), que 
contraíram a doença. Nos 
dias 27 e 28 será a vez da 
Escola Dom Pedro I 
(Coquelândia), receber a 
equipe da Saúde Escolar. 

Saúde já tem adjunto 

em Imperatriz 

A Secretaria de Saúde do 
Município-Semus, estava 
oficialmente sem subsecretário 
ou secretário-adjunto, mas 
objetivando somar esforços em 
prol da municipalização da 
saúde, já foi nomeado para o 
cargo o anestesista Aírton 
Jameson Nascimento. 

O titular da Semus, médico 
Carlos Amorim, se encontra em 

São Luís juntamente com o vice- 
prefeito, Dr. Luiz Carlos Nolelo, 
para contatos com o secretário 
de listado da Saúde Dr. Manval 
D)bão. Na sua | )auta, a agilizaçã<> 
do processo de municipalização 
da saúde. Enquanto isso, o 
subsecretário, Dr. Airton 
Jamenson está respondendo 
pela Semus. "Vim para somar e 
pretendo colaborar com o que 

for necessário, porque, porque 
lidar com saúde pública é uma 
missão bastante difícil. Só com 
união, dedicação e muita 
vontade de realmente resolver 
os problemas que afligem 
principalmente a população 
mais carente é que 
conseguiremos concretizar 
nossos objetivos", disse Dr. 
Airton Jamenson. 

Em prol da municipalização 

O subsecretário de Saúde do Município, também externou o desejo 

de que no prazo previsto pelo prefeito lldon Marques, seja de fato e 

direito municipalizada a saúde de Imperatriz (noventa dias), porque se 

deu certo em outros municípios, como Caxias, por exemplo, logicamente 

também é bom para o segundo maior e mais importante do Estado. Na 

sua concepção, o interesse coletivo é o fundamental. 

"Queremos dias melhores, na área de saúde para a nossa população", 

finalizou. 

Auxiliando Dr. Airton Jamenson e a equipe que está esperando o titular 

da Secretaria de Saúde do Município, no processo de municipalização, 

está Maria Inês Barros (da Secretaria de Planejamento do Município). 

Ela já está desempenhando suas funções, com a finalidade de colaborar 

porque já foi assessora-chefe da Semus e conhece profundamente os 

problemas da área. 

"v' mimam—m ' 
s©0 COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

""hc <&e - UM PROJETO DE VIDA - * & 
■Jo^0K\ 229 ANO DE funcionamento wrttvMpip 

■ ^ 
Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi W 

Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 ORAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINC» 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

eTERCEIRÃO 

A Direçào informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
O SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n- 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 11/2° Série 111,20 111,20   
3- e 4- Série 121,40 121,40 
52 a 82 Série 131,50 131.50   
2- Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÀO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

stC 

- 

Comércio e extração de seixo e areia 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

mm. 

m 

I 

impei 

Depósito: Av. Babaçulândía. 176. Feiie: 72 

MA 

II >ADE AU 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

KTA 

Apresenloções Demerval Moreno 

flepoftagem: Nilson Santos 
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Neste final de semana c 

bicho vai negar no B1C! 

EXTA-rcIRA; 
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po Tal 

TRADA E GRATUITA 
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/Volte ilo com 

J^onilo ^Vyjognus 

INGRESSO: R$ 5,00 
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o grupo Batuque 
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A ENTRADA É GRATUITA 
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AçaSlándia 

Executivo reivindica regularização 

dos contribuintes inadimplentes 

O projeto foi enviado para análise dos vereadores que já estão estudando 

situação dos contribuintes da Cidade do Ferro 

Em recente sessão da 
Câmara Municipal de 
Açailândia, o prefeito 
Deusdete Sampaio enviou o 
Projeto de Lei nQ 003, de 18 
de fevereiro de 1997, que 
dispõe sobre a concessão de 
desconto sobre tributos 
municipais a contribuintes 
inadimplentes e adimplentes. 

Com base no Artigo 78 da 
Lei Orgânica do vizinho 
município fica o Poder 
Executivo autorizado a 
concender isenção de 80 por 
cento do valor dos tributos 
devidos pelos contribuintes, 
relativos aos exercícios 
anteriores ao do corrente 
ano. 

Por outro lado, destaca 
que a obtenção do benefício 
previsto no artigo, fica 
condicionado ao pagamento 
do tributo em atraso com o 
tributo relativo ao exercício 
corrente. 

O segundo artigo do 
projeto diz que o contribuinte 
adimplente, facultado pelo 
artigo 160, inciso único, do 
Código Tributário Nacional, 
terá o desconto de 30 por 
cento do valor do tributo 
relativo ao exercício de 1997, 
realizando o pagamento na 
data prevista no Dam. 

Comentando o projeto, o 
prefeito Deusdete Sampaio 
assevera que o "projeto 
autoriza a concessão de 
descontos sobre os tributos 
municipais, em face da atual 
conjuntura econômica 
recessiva, por meio da qual 
o contribuinte ficou 
impossibilitado de cumprir 

■ : 
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Prefeito Deusdete Sampaio quer conhecer perfil dos contribuintes açailandenses 
com seus compromissos, e 
com tal medida espera-se um 
incremento na arrecadação, 
solucionando assim com a 
presente medida o problema 
do contribuinte e da 
administração municipal". 

Segundo Deusdete 
Sampaio, "dispensável seria 
dizer aos vereadores da 
importância desse projeto, 
pois somos todos sabedores 
da caótica situação financeira 
encontrada pela 
administração atual, 
necessitando urgentemente 
arrecadar para poder cumprir 
compromissos futuros e na 
medida do possível pagar os 
débitos em atraso". 

■ Biblioteca Pública Municipal 
A Prefeitura também enviou a Câmara Municipal de Açailândia 

o Projeto de Lei n0 002, de 30 de janeiro de 1997, que dispõe 
sobre doação de uma área de terras pertencente ao patrimônio 
municipal. Nele, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao 
Governo do Estado, um terreno pertencente ao patrimônio 
municipal para construção de uma Biblioteca Pública. 

O terreno fica localizado na Praça da Bíblia, na Avenida 
Bernardo Sayào com Rua Piauí, tendo os seguintes limites: 

Frente para Av. Bernardo Sayão, medindo 24 metros; 
Fundos para Praça da Bíblia, medindo 24,80 metros 
Lateral direita para Rua Piauí, medindo 32,60 metros; 
Lateral esquerda para Praça da Bíblia, medindo 32,50 metros; 
Área total: 1.270,41 metros. 
Agora, o Governo do Estado tem o prazo de construir a 

Biblioteca Pública no prazo de seis meses, tendo em vista que 
se o projeto não for concluído em tempo hábil o terreno retornará 
ao patrimônio municipal. 
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Aniversariando hoje, 26, Márcia Regina Sousa Santana e Waldecy 
Fernandes, que é proprietário da empresa de Mo to-Táxi Soares. 
Márcia, competente secretária da empresa, auxilia Waldecy na 

organização de seus negócios. Aos dois, votos de felicidades mil 
neste dia tão importante. 

Wandréia Braga esteve anivers:iriando na sexta- 
feira, 21, cuja data foi festejada no domingo. 

Recebeu cumprimentos de familiares e amigos. 
Parabéns pela passagem do evento. 

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

Espaço 

Regional 

Renilson Sousa 

Imperatriz 
Ainda está muito cedo com 

relação à campanha para as 
eleições de 1998, mas já 
observamos que algumas 
pessoas estão fazendo 
campanha, embora de uma 
forma lenta, deixando acelerar 
no início do próximo ano. Mas 
quem também deseja ser 
candidato iielo menos em suas 
conversas deixa bem claro é o 
deputado Estadual João Paiva, 
que até o momento não disse o 
que está fazendo na Assembléia 
legislativa do Estado. Paiva é 
um parlamentar que todos nós 
esperávamos mais agilidade do 
mesmo para defender os 
interesses do nosso povo. Mas 
isso não vem acontecendo e 
mais uma vez nossa sofrida 
Região Tocantina está carente 
de uma representação política 
na Assembléia. Mas o povo está 
de olho. 

Imperatriz I 
Abandonada. Abandonada. 

A cidade de Imperatriz está 
abandonada pela governadora 
do Estado Roseana Sarney. A 
mesma teve maioria absoluta 
quando das eleições aqui na 
Região Tocantina e parece que 
isso foi uma coisa desagradável 
para a governadora que 
abandonou a Região. Mas com 
Ddon Marques na prefeitura, ele 
que sempre foi apoiado por 
Roseana, esperamos que as 
verbas para a construção das 
obras que estão inacabadas 
como exemplo, a Rodoviária, 
possam chegar â terra do Frei 
para o bem da população. 

João Lisboa 
A secretária da Solidariedade 

de João Lisboa, lolete Dino, está 
firme à frente da sua Secretaria, 
onde defende os pobres, as 
crianças carentes e adolescente. 

lolete está com projetos em 
Brasília para construção de 
duas creches na Cidade, uma na 
rua nova e outra no Mutirão, 
para abrigar com alimentação, 
higiene, conforto as crianças 
pobres da cidade, lolete disse 
também que a sua Secretaria, 
irá assistir as famílias pobres 
de João Lisboa com 
alimentação e medicação. 

A primeira Dama através da 
prefeitura doou uma casa para 
abrigar o Menor de Rua em 
João Lisboa, e também está 
pagando uma pessoa para 
orientá-lo. Parabéns à primeira 
Dama e secretária. 

João Lisboa II 
O prefeito Sálvio Dino 

afirma "Dou prioridade ao 
esj)orte, porque tira da rua o 
menino que bebe, que fuma e 
o coloca para uma caminho 
melhor". Com essas palavras 
o prefeito de João Lisboa, com 
todo o seu empenho passa a 
ser um exemplo de 
administrador. O prefeito 
Sálvio Dino está com um 
projeto liara ser apresentado 
ao ministro dos Esportes, 
Edson Arantes do Nascimento 
(Pelé) que visa a construção 
de centro poliesporlivo em 
João Lisboa onde irá abrigar 
quadras para a realização de 
várias modalidades esportivas, 
como também campos e 
piscinas, Sálvio Dino irá 

\ brevemente à Brasília. 

Balsas 
Paralisados à vários anos, o 

trabalho de construção da BR 
- 230 que liga Balsas a Barão 
de Grajaú terão inícios no mês 
de maio deste ano. Aquela BR 
é uma das principais vias de 
acesso ao Estado do Piauí e 
por ela vários carros trafegam 
diariamente. Já foram licitados 
12 trechos e as empreiteiras 
que ganharam a concorrência 
já estão ultimando para a 
realização dos trabalhos. Mas 
resta ainda uma trecho para 
ser licitado. 

As ordens de serviços 
serão expedidas entre 15 a 30 
de Abril e os trabalhos serão 
iniciados em Maio. O prefeito 
de Balsas Luís Rocha disse que 
não irá medir esforços para 
que a BR 230 seja concluída. 

Riachão 
O prefeito de Riachão, 

Edmar Alves, está dando 
seqüência juntamente com a 
Caema da obra iniciada no 
governo João Braga a 
colocação de 34.000 metros de 
canos que levaram água do 
Frutoso para o Tanque de 
tratamento e 
conseqüentemente 
distribuição em toda cidade. O 
prefeito Edmar disse que irá 
dar continuidade a 
administração anterior e com 
a ajuda do governo do Estado 
pretende realizar várias obras 
em Riachão e também no 
interior do Município, 
principalmente as estradas 
vicinais que precisam 
urgentemente de recuperação. 

Entregamos a domicilio 

MADMEIBA MO DE OURO   

Temos vigas, caíbros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 

Fone 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Decreto 

O prefeito X^guscIgIc 3c»mpaio cIgc^gIou kao úl+imo cjio 20 do 

OOK^GntG, CA onulcAÇÕo do íSoKVCU^SO T^úbllCO TVAuKviGipol, ^GClIi^aclo KAO 

arvo passado. y\s alegações do p^e^eito X^eusdete é de que os 

editais deijca^am de set* publicados e tascas de inscrições do 

concurso não foram recolhidas através de contas bancárias. Outra 

irregularidade no processo do último concurso foi a não constituição 

de uma banca examinadora para o acompanhamento do concurso. 

3egundo o prefeito Deusdete, para o bom andamento dos 

trabalhos municipais, serão rcconiratados funcionários em 

exercício, alé a realização dos novos concursos. 
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Zildu Almeida e Rnildn Ramos em bate-papo descontraído 

Delegecle Re^ionel 

O último sábado foi marcado pela visita do presidente do 

a médico ^Abdon A^^^ad. y\ visita teve como finalidade lançar 

a pedra fundamental da fulura sede da Delegacia T^egional de 

Atedicina no A^aranhão. 

Presentes na solenidade estavam o secretário de 3aúde, 

Dalvadrsio 3antos c a classe médica açailandense, como 

rcpresenlantes da região, o presidente do Í^RA-A-A^yV. T^bdon 

yMurad visitou na sexta-feira o prefeito Deusdete Sampaio, quando 

teve opor!unidade de tomar conhecimento das úllimas medidas 

municipais sobre a saúde pública. A)a ocasião, declarou que o 

prefeito Deusdete está de parabéns pela dinamização do 

. ate.ndimento público no setor de saúde. 

Retotngdo 

Continua na Difusora, com o programa 3spaço Local, de 

segunda a sexta-feira, um dos grandes talentos do meio televisivo 

regional. í3m contato mantido através de telefone, Roseani Vicentini 

informou-me que esteve renegociando com a emissora no período 

de 15 dias e que já retornou ao batente com força lotai. jAliás, o 

talento da moça pode ser também conferido não só no "3spaço 

.Local", como através do TJf AAaranhão. 

3m breve a mesma estará comandando um programa totalmente 

evangélico. ^ só conferir. 

Mg Justiçg 

y\ ^Associação /\)acionai de 3u'2es Llassilas pretenda 

processar criminal mente, no 3upremo Xribunal (3 L L), o minisit 

da Alélson ^obim. 

3m petição distribuída ao ministro Nelson de /vAello, os juizes 

classistas pedem que o ministro seja notificado para, em 48 horas, 

dar explicação sobre uma exposição de motivos enviada ao 

presidente RMíS, publicada no Diário Oficial da LAniao, onde 30bim 

faz uma série de considerações sobre a aposentadoria dos 

classistas. 

Bahia, cinema e samba 

y\qui na capital do axé, as atenções estão voltadas no dia de 

hoje para o filme Bahia de Xodos os 3ambas. Resultado de um 

festival que reuniu a nata da AADB em Roma, no verão de 1983, 

durante nove dias do verão italiano, a cidade de Roma foi um 

pouco a 3olvador do Oarnaval. Reuniu a nata da cultura 

brasileira, que teve a participação de íSactano Veloso, Lúilberto 

Ca\\, Batalinha, JJoão Lúilberto, A^eiria Betãnia, Dorival íSaymmi, o 

trio elétrico T^rmandinho, Dodô e Osmar, ^Aorcxes A^e^eira, Oal 

Oosta, grupos de capoeira e candomblé. jA iniciativa foi um 

sucesso. Ofll me Bahia de Xodos os 3emlos, dirigido por Daulo 

Oésar 3araceni e Leon Llirszman, que terá avant-premier hoje na 

capital baiana, revela as diversas faces da "baianidade nagô" - 

desde os sambas primitivos de Balatinha e Oaymmi até a Bossa 

A) ova de ^)oc\o Oilberto. 
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Os lindos bamhinos Milton e Roney Férrer 

BiBI Curtas & Boas 

O presidente do ORAA-AXA/ médico ;Abdon A^^^ad, ficou 

enlusiasmado com as medidas de saúde pública de ;Açailándia. O 

disse que, em lão pouco tempo, Deusdete 3ampaio conseguiu sair 

da palavra para a ação, promovendo um atendimento médico dos 

melhores na região. 

Daqui, aquele abraço apertado ao amigo X-arlão e toda galera 

nola 10, que faz o point Zeppellin ainda mais chormoso. 3em 

sombra de dúvidas a Dizzaria Zeppellin é a estrela da noite. 

AAinh a felicidade é tamanho quando vejo jovens como Roseani 

Vicentini caminhando e meditando em fatos e palavras de 3esus/ 

em ordem a salvação nossa. A verdade de Cristo nos salvará se, 

de fato aderirmos a ele com toda a força da alma. (1 3o ^ -3). 

A cidade do Xtinga do A^aranhão já começa a se movimentar em 
torno da D Conferência Adunicipal de Saúde, no próximo dia 07 de 

março. —— Fotos: Samuel Lima 

Converse com Jesus 
Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias 

ORARO 
Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança, vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver o leproso sarar Vós que 

vedes minha, as minhas lagrimas bem sabeis. divino amigo, como preciso alcançar de vós esta grande graça (pede a graça com fé), fazei, Divino Jesus, que ante de terminar esta conversa que terei convosco 
durante 9 dias. eu alcance esta graça que peço com fe. Com gratidão publicarei esta oração para que os precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Ilumine meus passos, assim como 

o sol ilumina todos os dias, o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alcançada . R.G.S. 
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Forró e Reggae 

Local: 

BIC - Balneário late Club 

DIA 01 DE 

mm 

V 

MARÇO DE 

Apoio 

k V7 AS 23 H 00 

azém Paraíba 

Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, na rua 

Cariolano Milhomem 1727, centro, entre Getúlio Vargas e Luís 

Domingues. Valor R$ 70.000,00. 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727A, r o centro à 30 metros do Calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 x 12,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727, no centro à 35 metros do calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 metros de 

frente por 31 metros de fundo, na rua Rio Grande no Bairro 

Juçara. Valor R$ 18.000,00 

Tratar com Carlos Lima: CRECI 210/20g REG. 

FONE: 977-4324 - 721-4212 

44 

TV Capital 

Alvorada Sertaneja" é líder de audiência 
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ATY Capital firma-se como a 
emissora numero úm de 
Imperatriz. Com uma 
programação interativa e voltada 
para entreter c defender os 
interesses da comunidade da 
segunda maior cidade do Estado, 
acaba de contratar novos 
profissionais. O quadro de 
apresentadores e repórteres, 

alem da parte técnica foram 
inovados. 

Tendo estreiado 
recentemente, "Alvorada 
Sertaneja", programa que e 
apresentado todas as manhãs 
pelo bem-humorado Badim e sua 
turma, já é um dos líderes de 

audiência da'IV Capital, no horário 
das 6h às 7h. 

C) "Alvorada Sertaneja" leva ao 
ar o melhor da música regional, 
mesclado com um jeito esi)ecial 
de ser do Badim, que conta cada 
coisa engraçada que só vendo para 
acreditar. 

li/Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Ar- 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 
FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei n" 5.152 de 21/10/1966 

SÃO LUÍS - MARANHÃO 
PnV-Keituria de Gntdunqii) 

I 'nig. n5 017 '97 de 21 de feveran) de 1997 
A Prò-Rdtoria :Ip UnKluaçãn da Uiúversidacle Federal do Maranhão comunica aos interessados 

abertura de inscrições para o Processo Seletivo .Simplificado, objetivando a contratação de proless.aç 
substituto, nos lermos da Lei ir S.i 15. do 09.12.83, com as alterações decorrentes da Medida Provisória 
n' 151)5. tie 13.(16,96. stiressivariuénle reeditada- Sejiiuidò os inendóoados diplomas legais, não poderá' 
inscrever-se candidatos antenonnente coiflratados como Professor Substituto, sob o regime da referida 
lei, nem ocupantes de cargos ou empregos da Adimiiistração Publica direta ou indireta e respectivas 
subsidiárias ou contr lad 
Acadêmicos abaixo indieade 
pagamento, na Caixa Hconomi 
ftfiv 1-K. Conta ti l,l«"i-l Cau 

Depri .Vaulému-o 

Biblioteconomia 
Ciências Contábeis 

llmpenitriz) 
COU IN 
COLCN 
CÜLUN 
COLUN 
Desenlio e Tecnologia 

Desenho e Tecnologia 
Desenho"è Tecnologia 
Desenlio e Tecnologia 

Educação I (Codo) 
Educação I nmperatriz) 
Educação II llnipei-atrtz) 

Fnlcmiagem 
Filosofia 
Filosofia 

Patologia 
çjuunica 

■ 's inleressâdos poderão iiurever-se. de 3 i j-S.í'2,97. nos Departamentos 
as. n. -diante apresentação dos documentos exigidos e comprovação de 
: a Federal, da taxa de inscrição no valor de R§ 3ü.f»1 (trinta reais) na Agência 
npiis I iiiversitario do Bacanga. 

Arca di Conlin im.-iuo Vaga Kcg.Trali 
Historia da Arte 
Indexação 
Contabilidade Privada 

Geografia 1' e 3 Graus 
Historia 1 e L* Graus 
Matemática T e2:-.Grat(s 
Química 1! e Graus 
Materiais Industriais i- 
Processo Fabricação 
Desenho 1 
Desenlio II 
Linguagtiein Visual e 
Projeto Grafico 
Didatica 
Didática 
Fundamentos da 
Educação 
Enfermagem Cirargica 
Filosofia da Cultura 
Metodologia Cientifica 
Introdução a Filosofia 
Inuuiologia 
Química Orgânica 

(H 
01 
01 

0! 
01 

.01 
01 
01 

01 
01 
01 

1)1 
01 
01 

01 
01 

40h 
40h 

401i 
40h 

• 40 li 

40h 
40h 
40h 

40 ll 
40h 
«th 

40 h 
40h 
4nh 
40li 
40li 
40h 

Dur OiutriUn 

12 meses 
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Prol* Paula Frassinettí da Silva Sousa 
Pro-Reitoria, em exeracio 

Hospital Santa Mapia 

*0*1. 'Zfanoído- 

O pioneiro da saúde imperatrizense 

-1955 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Aumenta as HIeíras peIo 

EsiAdo do MARANhÃo do Sul 

"Cresce, a cada dia, a luta pela criação do Estado do 
Maranhão do Sul. De tal forma que nenhum prefeito ou 
vereador do Sul do Maranhão se coloca contra a criação do 
novo Estado. Pelo menos os que têm sido ouvido pelo nosso 
jornal". 

E o que diz a reportagem do jornal "Folha do Marnhão do 
Sul", editado cm Carolina, na abertura de ampla matéria de 
primeira página, sobre depoimentos colhidos pelo editor, 
Waldir Azevedo Braga, no chamado "Encontro de Riachào", 
realizado recentemente no vizinho município , que tem como 
perfeito, o Dr. Edmar Oliveira, e vice, Ismael do Carmo. 

EspÍRÍTO QUE pREdoMÍNA 

0 encontro de líderes realizado em Riachão aconteceu na 
segunda-feira de carnaval, onde predominou o tema da lula 
pela criação do Estado do Maranhão do Sul. "Esse é o espírito 
que predomina em todos os recantos do Sul do Maranhão, de 
Vailândia até São Raimundo das Mangabeiras", diz a 

r: 

' f - f 

Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje  1,30% 

Ontem  1,26% 

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

UÍtr 

R$ 0,9108, 

URFI (MunícípaI) 

Fevereiro/97 R$ 9,11 

UPC 

R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1,09 

* Turismo  R$ 1.07 

* Comercial  R$ 1.05 

Cotações de ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&F 

R$ 11,95. 

SaIárío Mínímo 

Eevereiro/97   R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97 R$ 7,66 

OfERECÍlVIENTO 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 

AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 
1400. 

publicação editada pelo jornalista Waldir Azevedo Braga, 
responsável pela cobertura jornalistica do "Encontro de 
Riachão". 

Presença dE Luiz CarIos 

O vice-prefeito de Imperatriz, médico Carlos Noleto marcou 
presença do "Encontro de Riachão, se destacando como um 
dos mais otimistas entre os demais participantes sobre a luta 
pela criação do Estado do Maranhão do Sul. 

Depoímento a WaHír 

"Viajando conosco, olhando as terras agricultáveis de um a 
outro lado da estrada e a BR - 230 toda cheia de buracos, nos 
dizia; 

- Waldir, que região formidável! E veja como se encontra 
esta estrada por onde se escoa essa grande riqueza, que é a soja 
da região de Balsas, faz vergonha! 

Foi o que declarou ao jornalista Waldir Azevedo Braga, o Dr. 
Luiz Carlos Noleto, durante a viagem ao município de Riachão, 
para o encontro que poderá se repetir em março, de forma ainda 
ampla, segundo sugeriu o prefeito de Feira Nova, Anselmo 
Coelho Matos. 

Nota dE pesar 

Ao companheiro Clélio Silveira e demais familiares, registro 
o meu voto de pesar pelo falecimento de sua mãe, acontecido 
em Santa Inês. 

Vale o registro. 

Correção 

Na foto-legenda de ontem foi grafado como "dia 27", a data 
de assinatura de convênio entre a Prefeitura e o 50° Bis para 
administração da Escola Duque de Caxias (antiga João Martins 
Neto). O correto é dia 22, ou seja, no último sábado. 

Correção II 

Na seção "Humor" de ontem, leia-se (Playboy/Fev/97, nas 
bancas via Dimapi), e não "Jun/97". 

INSEÇU RANÇA TOTAI 

O assalto à Dimapi no último dia 24, segunda-feira, reflete o 
estado de total insegurança a que estão sujeitos todos os 
segmentos sociais de Imperatriz. 

Do cidadão mais humilde ao empresário e/ou empresa de 
maior destaque, todos estão sujeitos á violência e à audácia dos 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital Santa Maria 

(723- 1955); Pediatria: Hospital Nice Lobào 

(721 - 8174); 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 aos clientes e 

amigos, muito sucesso. 

1 

Aniversariantes (ACII) 

Jairo de Oliveira Pinto 

Jr. (Cerâmica São 

Bernardo e Lojào São 

Bernardo). 

Aniversaria hoje e 

recebe os parabéns e os 

votos de muitas 

felicidades da ACII e do 

Feito à Mão Restaurante 

(self-service, churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Avenida 

GetúlioVargas, esquina com a Rua Alagoas - 

centro. Fone 721 - 3565. 

bandidos que infestam a cidatC, praticando todo tipo < 
à luz, na certeza de que não serão interpelados por n 

A polícia, apesar da boa vontade, está sucateada, res 
apenas alguns dos crimes praticados, que requerem b 

Ao amigo Eulávio Cavalcante, gerente da Dimapi, re. 
minha solidariedade, extensiva aos demais funcionai 
distribuidora atingida pela ação dos bandidos. 

* 

n # Materiais para 
/ ; ihflhJSI escritório, escolar, 

\as.IAAas bobinas oara Fax. bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^)0 

IMPERATRIZ Rua Simplício Moreira, 
>v 1478, Centro. Cx. Postal, 
; remoção em ç^pel reporte, (r.od 400) R$ 6,00 353 c R<, ^ ã 

. . , L p a) papei repórter (tipo) R$ 6,70 (resma) . ' Uep- b5-901" 490 " 
T\ \ Imperatriz-MA 

ri£ 

1 4 

M 

üi Foto: Moreria Silva 

'y.y w. x-XA <•; vvv; . ' . ■ ■ • .. • V- 

m 

Destaque para o aniversário do empresário, (Cerâmica 
São Bernardo) ex-presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz (ACII) e atualmente titular 

da secretaria de Infra-Estrutura do Município, Dr. 
Jairo de Oliveira Pinto Júnior. Ele é, sem dúvida, um 
dos integrantes do Primeiro Escalão da Administração 

Ildon MAr quês, cujo trabalho vem recebendo os 
maiores elogios. Sócio especial do Clube Marwel, o 

aniversariante recebe também os parabéns da 
tradicional escolinha de futebol de Imperatriz. Vale o 

registro com os nossos cumprimentos. 

■m 

m 

Quem também aniversaria hoje, é a graciosa Manvella C.C. 
Casanova, filha do casal de médicos: Dr. Gilson e Df 

Ricardina Casanova, profissionais dos mais conceituados da 
região. A linda aniversariante está completandodoze anos de 
idade e vai comemorara data no aconchego dos familiares e 
dos amigos. Recebe também os parabéns do Marwel Esporte 

Clube, do qual seu pai é um dos sócios especiais. Vale o 
registro com os nossos cumprimentos especiais. 

 W 

Humor 

Em seu herém, implorava o velho 

sultão: 

- Calma, meninas, calma! Não sou 

poligota. 

(Playboy/Nov/96). 

E a fada safada tirava a roupa e ficava 

hoooras brincando com a varinha de 

condão... 

(Playboy/Nov/96). 

t» 11| 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA 

^  7 —   —  

Clínica Lab. e Pet Shop 

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

;/ 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 

UP.MV/TO - u204' 
Rua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Cavalo de Aco 

Gonor Farias reúne diretoria 

Presidente faz apresentação do novo técnico. Sérgio Belfort 

Jogo 

Aberto 

Joel Ricardo (interino) 

Reunião 
define futuro 

A diretoria do Cavalo de 
Aço se reuniu na última 
segunda-feira, para traçar 
planos de metas para as 
disputas do time no 
Camjíeonato Estadual de 97. 
A reunião contou com as 
presenças de todos os 
grandes alvi-rubros. Na 
oportunidade, o presidente 
Conor Farias aproveitou o 
ensejo para apresentar o novo 
técnico do Cavalo de Aço à 
diretoria. Desta vez se 
sentaram na mesma mesa 
todos os homens de bem de 
Imperatriz. 

Departamento 
médico 

O conceituado médico de 
Imperatriz, Dr. Celso, 
responderá pelo 
departamento médico do 
Imperatriz. E ainda hoje a 
comissão técnica 
encaminhará os jogadores do 
Cavalo de Aço para ser 
submetidos a uma bateria de 
exames, para definir as 
condições físicas de cada 
atleta. O Dr. Haroldo Chagas 
colocou o Hospital Santa 
Maria a disposição do clube. 

Sonhar 
é preciso 

O apresentador Clélio 
Silveira, na reunião da alta 
cúpula cavalina, relembrou a 
sua cidade natal, que recebeu 
o Flamengo na Copa do 
Brasil. Contou várias 
histórias do futebol para 
tentar passar à diretoria do 
Imperatriz, que sonhar faz 
parte da vida e que a 
Sociedade Atlética 
Impeartriz, pela estrutura 
que está montando, tem tudo 
para repetir a façanha do 
Caburé. Na reunião chegou a 
se comentar que a atual 
diretoria não entende muito 
de futebol, o que eu 
particularmente não acredito. 
Clélio parece que é do ramo. 

Chico 
do Paraíba 

O mais empolgado na 
reunião era o meu amigo 
Francisco Almeida, 
desportista e amante do 
futebol e terá a oportunidade 
de também dá a sua 
contribuição à cidade, através 
da maior paixão do povo 
brasileiro, que é o futebol. 
Chico se colocou a disposição 
do presidente de honra do 
clube, Conor Farias, para no 
que tiver a sua altura, dar ao 
Imperatriz a sua parcela de 
colaboração. E disso que o 
Cavalo de Aço precisa: 

homens com desprendimento 
como do senhor Francisco 
Almeida. 

Amistoso 
confirmado 

A diretoria do Imperatriz 
confirmou um amistoso para 
domingo, às 16h00, no 
Estádio Frei Epifânio 
D'Abadia, contra a Seleção 
de Tocantinópolis, que 
servirá de teste para a 
comissão técnica. Era 
intenção do novo técnico, 
Sérgio Belfort, não realizar 
nenhum amistoso antes da 
estréia, mas como a diretoria 
já tinha se comprometido, 
terá que cumprir, até porque 
o treinador só terá uma 
semana para fazer suas 
observações. 

Ingressos 
baratos 

Para dar oportunidade da 
torcida comparecer em 
massa domingo no Estádio, 
a diretoria do Cavalo de Aço 
vai cobrar ingressos a preços 
acessíveis para a massa. O 
torcedor pagará apenas R$ 
1,00 (hum real) para assistir 
a estréia dos novos 
contratados do time "mais 
querido". Será a 
oportunidade da torcida 
ajudar a diretoria nesse novo 
empreendimento, que é levar 
o nome do futebol a um lugar 
de destaque. 

Seleção 
Brasileira I 

Hoje, às 21h30min, no 
Estádio Serra Dourada em 
Goiânia, a Seleção Brasileira, 
comandada pelo técnico 
Zagalo, realiza seu primeiro 
amistoso da temporada de 
97. O jogo será contra a 
Polônia. Zagalo fará uma 
série de amistosos até a Copa 
América, que acontece em 
julho na Bolívia. O jogo está 
coberto de grande 
expectativa em função da 
convocação do baixinho 
Romário, que após sofrer 
pressão, acabou sendo 
chamado para Seleção. 

Seleção 
Brasileira II 

A torcida Brasileira terá 
pela primeira vez a 
oportunidade de ver junto, os 
dois maiores jogadores do 
mundo em ação. Ronaldinho, 
que foi eleito o melhor 
jogador do planeta em 96, e 
Romário, que também foi 
premiado com o título em 94. 
O teste de hoje a noite em 
Goiânia será para a 
convocação de Romário para 
a Copa América. 

Ontem foi realizada a 
primeira reunião com a alta 
cúpula da Sociedade Atlética 
Imperatriz. Participaram da 
reunião, o presidente do clube, 
Conor Farias, Dr. Haroldo 
Chagas, do Hospital Santa 
Maria, capitão Robério, do 
Corpo de Bombeiro, Francisco 
Almeida, do Armazém Paraíba, 
Ronaldo, daT.C.I. Sr. Hassen, 
diretor financeiro do clube, 
empresário Amim, Roberto 
Machado, Jóia Motel, Narciso 
e os colegas de trabalho Willian 
Marinho, diretor de futebol e 
o apresentador Clélio Silveira. 

Na oportunidade, o 
presidente apresentou a todos 
o técnico Sérgio Belfort, e 
foram traçados planos para a 
estréia do Cavalo de Aço, dia 
09 de março, contra o Tecão 
Maravilha. O ponto alto da 
reunião foi quando o 
presidente ao usar a palavra, 
disse que ali estava a nata da 
sociedade de bem masculina 
de Imperatriz, e com esta 
diretoria o nome do futebol de 
Imperatriz será bem 
representado, porque são 
pessoas que estão trabalhando 
para o engrandecimenlo da 
cidade. 

mm 
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Conor Farias, presidente do Cavalo de Aço, define metas 

Meta principal 

é disputar a 

Copa do Brasil 

Com a estrutura que 
pretende montar para o 
Imperatriz, com a construção 
de um Centro de 
Treinamentos anexo ao BIC, 
com dois campos de futebol, 
sendo um de futebol society 
e um alojamento para os 
jogadores. A atual diretoria 
começa a pensar na 
possibilidade de conquistar o 
título de campeão 
maranhense e disputar a 
Copa do Brasil. Para isso, 
hoje fazem parte das hostes 
do Imperatriz os grandes 
desportistas da região, que 
com o espírito desportivo e 
seriedade, acima de tudo. o 
projeto de disputar 
campeonatos a nível nacional 
num futuro bem próxin 
pode ser uma realidade. 

Sérgio Belfort não gostou do que viu 

Com apenas 30 minutos de 
coletivo, o novo treinador do 
Cavalo de Aço comentou que 

! dos aluais jogadores que 
fazem parte do plantei, 
poucos serão aproveitados, 
pois são garotos 
inexperientes e que precisam 
ser lapidados, Como o 

■ Tecão Maravilha 

trabalho é a Curto prazo, e náo 
a longo, o técnico não pode 
esperar e partira para 
contratações. Ontem mesmo; 
na reunião, Sérgio Belfort Já; 
tratou dç solicitar à diretoria, a 
contratação urgente do 
jogadores, para que o time; 
possa representar a altura da | 

tradição do futebol da região. 
Sérgio Belfort viajou ontem 
para Colinas, para assistir o 
jogo entre Caburé e 
Portuguesa de Desportos e 
aproveitará a oportunidade 
l>ara fazer contatos com alguns 
jogadores. B pretensão do 
treinador contratar no mínimo 

cinco jogadores para 
reforçar o túne cavaiino no; 
Estadual. Os contatos foram; 
mantidos coro quatro 
jogadores do futebol do; 
Estado. Os jogadores que 
serão contratados são 
jogadores para chegar, jogar 
e agradar a torcida 

Projeto do Tecão tem aval dos jogadore 

Jogadores do Tocantins começaram 

ontem os treinos visando a estréia no Estadual 

Na reunião de ontem, 
realizada pela diretoria do 
Tecão com os jogadores na sede 
da Liga Imperatrizense de 
Futebol, ficou definida a 
maneira como o time vai 
trabalhar visando as disputas do 
Estadual de 97. O presidente 
em exercício do clube, Justino 
Oliveira Filho, fez uma 
explanação na última segunda- 
feira, do projeto de Cooperativa 
e dá parceria que o clube fez 
com o Araçagy, que agora, em 
vez de Tocantins Esporte 
Clube, passa a se chamar de 
Araçagy Tocantins Esporte 
Clube. O contrato assinado 
entre as partes tem vigência de 
4 anos. Até o ano 2000 o Tecão 
Maravilha terá um local para 
realizar os treinamentos. Na 
reunião de segunda-feira ficou 
também definido que para a 
estréia, dia 09 de março, contra 
o Imperatriz, o time será 
formado com jogadores prata 
de casa. 

Isnad será o treinador para 

o Campeonato Estadual 

Por ser um treinador 
acostumado a trabalhar com 
jogadores amadores, na 
opinião da diretoria do 
Tocantins, Isnad Antonio será 
o treinador ideal para 
comandar o time no 
Campeonato deste ano. Pelo 

seu conhecimento e pela 
convivência há muitos anos 
com o futebol amador, o 
Tocantins acredita que está no 
caminho certo, mas somente 
os resultados na Taça Cidade 
do Interior, é que o trabalho 
da jovem diretoria do alvi- 

verde poderá ser coroado. De 
uma coisa a diretoria tem 
certeza, o Tocantins não fará 
nenhuma contratação de 
jogadores de fora, pois 
acredita que a saída para o 
nosso futebol está na 
valorização dos atletas locais. 

Zé do Padre vai pagar jogadores 

para o Tecão Maravilha 

O Tocantins, a exemplo do 
Cavalo de Aço, também está 
recebendo ajuda de 
empresários. A boa ação vem 
de Montes Altos, com "Zé do 

Padre", que irá se 
responsabilizar com dois 
jogadores para o time. Ontem 
ele esteve participando da 
reunião do Tocantins e se 

colocou a disposição dos 
dirigentes para ajudar o clube 
no Estadual de 97. Que o 
exemplo seja seguido pelos 
abnegados do alvi-verde. 

l»|r^ Barra Grande 

j Molericiis de Construção 

A melhor opção paro sua construção 

■ 5 O 

Desligue-se dos outros 

íSbel e baeato 

mo 

Primeiro Piso 
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Sonorização: 

Trios Elétricos 

Tucanu^ e Cerpa 
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Conor Farias/Demerval Moreno 

Banho do Corpo de Bombeiros 

Presença: Polícia Militar 
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Distribuição de bonés da Cerpa 

Realização: TV Capital 

Apoio: 
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Blitz coíbe o uso ilegal de armas 

Com o objetivo de tirar de 
circulação os veículos 
irregulares e punir os 
condutores não habilitados, a 
Polícia Militar está realizando 
constantes blitzs na cidade. A 
ação da PM consiste ainda em 
coibir o uso ilegal de armas de 
fogo. 

A ação militar é mais intensa 
nos finais de semana, quando 
muitos se excedem no uso da 
bebida alcoólica e acabam 
provocando acidentes, brigas e 
confusão. 

No último domingo a Polícia 
Militar concentrou sua ação no 
bairro Bacuri, no cruzamento 
das Ruas Beta com Simplício 
Moreira. Ninguém passa sem 
apresentar documentos 
pessoais e do veículo. 0 
trabalho imediatamente 
chamou a atenção de quem 
estava nas imediações. Para 
Francisco Ernandes, a polícia 
está agindo bem, só não gostou 
quem teve o seu carro 
rebocado. 

h Segurança 

Polícia Militar fiscaliza uso ilegal de armas nos bairros da cidade 

Foto Pinheiro - 721-7090 •Ax. 
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Terceiro BPJM coloco policiais nas ruas com o objetivo de desarmar a população 

íarreiras policiais são reativadas 

n 

Delegacia Policial de João Lisboa funciona como apoio às barreiras daquela cidade 

Apesar da governadora permanência das barreiras 
Roseana Sarney já ler se policiais em pontos 
manifestado contra a estratégicos, como João Lisboa 

e Bananal, os policiais 
continuam de olho nos 
infratores da lei. Segundo 

^Opinião 

O Brasil das ruas em foco 

Trabãíbo ínêtntil é cíimc?0 
Brás2 ptíútetr<>-m«míí8ta tem 
certeza que sim e Inlítrma ao 
Brásil.dás rum números 
íáftlásíicos jwa a exploração 
do menor: quatro mtlhees 
deles engrossam o calílo mão- 
de-ofra escrava. 

Pobre, «ti -o e 
Aíév ias rixts 
sabe que essa campanha 
eoir ■ 'jalho àiíatiiii tem 
onicúdos falsos de monilismo 

e indignação 
Propositadamente m não. 

o desemprego qtíe assusta as 
grandes, cidades e impalsioná 
novos e crescrmles bíásõf^ de 
miséria, 

Nojf^o áe emjairacímptrra 
cia economia invisível, o Brasil 
das ruas sabe e vé a 
prolelarl^açao da sua ela^ae 
média, O éftgmâieiro cic oatenl 
Ó o tnuambeíro paragUfÚO de 
Íio|e\ C> rtatambeíro de mitem é 
ho^ o mais novo inqujlmo te 
condomiite sob pontes, 

No |ogo de come-iMnne da 
economia visível, o Brasil 
primeiro-mundisla nada em 

frango e iogurte e aluga-se em 
dívidas de um uão ter fim. 
Economia aparcnlcmenic 
fiável, o pais perdeu coutados 
mutuários sem eontitçde» de 
pagar em dias a casa pr^aáa. 

^Trabalho infantil é crime. 
Lugar de eriançaé na escola^ A 
frase è pei^osa cm radicalismo, 
fecha situação ampla para 
exemiádlcar todos os tipos de 
traba&o, d|st<iree\íilores. Mais 
que isso, incute desde cedo na 
criança a associação entre 
trabalho e crime, 

Se existe crime, o maior dos 

crimes está caracterizado na 
venda de propaganda 
enganosa às crianças. 

Boa parte <iefes - talvez a 
maioria- traballva em ajuda ao 
orçamento doméstico. Uma 
parte substituí era casa a 
ausência econômica dos pais. 
Outra parte descobre nos 
biscai<'S"íúluro qnco 
Salário mensal do Contércb. Os 
qm- aínd;i írequemam o 

i-AimuíHtLA ^ 
prato de comida decente e 
qnaae nunca pelo desejo e 
necessidade de aprender. 

Boletim de 

Ocorrência 

Josafá Ramalho (interino) 

comentários na cidade, o 
governo do Novo Tempo não 
suportou a pressão feita pelos 
meios de comunicação da 
cidade e resolveu abrir mão, 
pelo menos por enquanto não 
se fala no assunto. 

A Região Tocantina não 
acreditou muito na tese do 
Governo do Estado de que 
faltam recursos para manter a 
polícia em barreiras que, 
indiscutivelmente, têm 
fundamental importância para 
a segurança. 

O Estado não precisa perder 
tempo com "certos 
argumentos mesquinhos", 
disse esta semana, um 
morador de João Lisboa, que 
aprova o trabalho policia 
naquela cidade, acrescentando 
que "Roseana não convence a 
população deste lado do Estado 
enviando alguns pares de 
algemas". Para ele, esta é uma 
tentativa de ludibriar a opinião 
pública, "mostrando ter bons 
olhos para a região". 

Ameaça 
de morte 

Alcirene Alves Caldeira, 
casada, 27 anos de idade, do 
lar, residente na Rua Coriolano 
Milhomem, ny 707, no bairro 
Nova Imperatriz, comunicou à 
polícia que sua residência foi 
invadida por Benta Alves 
Moreira, moradora do 
Residencial Cinco Estrelas, 
bloco 13, apartamento 402. 

A comunicante informou 
que foi duramente agredida 
com palavras de baixo calão e 
ainda ameaçada de morte pela 
invasora. Os homens da lei já 
intimaram a "valentona" do 
Cinco Estrelas para prestar 
depoimento. 

Foi roubado 
e ficou a pé 

Antonio Francisco do 
Nascimento, 38 anos de idade, 
natural do Estado do Ceará, 
residente na Rua 09. casa 190, 
no Parque São José, 
comunicou aos homens de 
bota, que após beber umas e 
outras e não dar conta de 
chegar em casa, resolveu 
pegar um moto-táxi nas 
imediações do camelódromo. 

Ainda segundo o 
denunciante, ao chegar no 
Residencial Cinco Estrelas, o 
motoqueiro lhe aplicou um 
golpe na cabeça e lhe roubou 
a importância de R$ 860,00 
(oitocentos e sessenta reais), 
além de documentos pessoais. 

Até o fechamento desta 
edição, a polícia ainda não 
tinha levantado pistas do 
elemento, que simplesmente 
se escafedeu, deixando 
Antonio Francisco do 
Nascimento a pé, liso e 
embriagado. 

Presidente 
aconselha 

Procurado pela 
reportagem para comentar o 
assunto, o presidente das 
empresas de moto-táxi, 
Deroci Fernandes. 

reconheceu ser difícil 
identificar elementos que 
tomam atitudes desta 
natureza contra o usuário. 

Segundo ele, existem na 
cidade muitos falsos moto- 
taxistas. São elementos que 
só querem praticar atos de 
delinquências. Ele 
aconselhou ao passageiro 
sempre pegar uma moto-táxi 
nos pontos. "Desta forma, 
disse Deroci, "você tem 
certeza que o motoqueiro é 
prudente e honesto", 
concluiu. 

Perda de 
documento 

Lindomar Holanda 
Cavalcante, residente na Rua 
Quintino Bocaiúva, nü 412, no 
bairro Bonsuccsso, 
comunicou à permanência, 
que perdeu uma carteira 
contendo documentos de 
uma motocicleta CG 126. 
placa 844-PI, de cor azul. ano 
83, em nome de Djalmir 
Vieira. 

Lindomar disse não ter 
nem mesmo noção de onde 
deve ter acontecido o 
lamentável incidente. 

Roupas 
roubadas 

Compareceu na redação 
do Jornal Capital, o senhor 
Andrelino de Medeiros, de 62 
anos, marceneiro, residente 
na Boca da Mata, para 
comunicar que na noite da 
última segunda-feira, um 
desconhecido pulou a cerca 
de sua residência e roubou 
todas as roupas que estavam 
estendidas no varal. 

Ele disse que lá pelas 
()4h()() da madrugada ouviu 
um barulho no quintal, mas 
não saiu para conferir por 
medo, pois não usa nenhum 
tipo de arma. Logo pela 
manhã, quando sua esposa 
abriu a porta da cozinha 
descobriu que todas as 
roupas tinham sido roubadas. 
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