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Futebol 

MAC vira a 

mesa e atrasa 

campeonato 

O Maranhão Atlético 
Clube conseguiu virar a 
mesa na reunião do Conselho 
Arbitrai da Federação 
Maranhense e acabou 
atrasando o início do 
campeonato desse ano. O 
MAC também conseguiu 
fazer com que as rendas nos 
jogos fora de casa fossem 
rateadas. O Cavalo de Aço vai 
fazer a abertura do 
Camivonato Maranhense de 
t)7( dia 09 de março, contra a 
Caxiense, em Caxias. Página 
6A. 

Ratinho é 

morto pela 

polícia 

Kl emento de alta 
periculosidade e procurado 
pela polícia, Ratinho foi morto 
na tarde de ontem, por volta 
das 1 b horas, depois de reagir 
à vo/ de prisão e trocar tiros 
com os policiais. Ratinho vinha 
aterrorizando a cidade, agindo 
em vários setores e foi o 
responsável pela morte do 
comerciante do Parque São 
Josc. A morte de Ratinho vai 
trazer mais tranqüilidade às 
ruas de Imperatriz. Página 
8 A. 

DNER executa 

limpeza da 

helém-Brasília 

P uncionários do 
Departamento Nacional de 
físIradas de Rodagem. DNKR. 
estão executando alimiieza dos 
canltáros centrais da Rodovia 
RR-010. que dessa formapassa 
a ser mais segura, permitindo 
uma maior visibilidade aos 
motoristas. Página 3C. 

Indicadores 

Dólar Comercial 
Compra RS 1,0197 i 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 > 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.034 i 
Dólar Paralelo 
Venda",   RS 1.039 5 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 i 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 
Poupança 

i: Rendimento  - 1.1275% 
Ufir (ate dezembro) 
Valuj RS 0,8247 1 
Salário Mínimo : 

Outubro   RS 112.00 ; 
Salário Família J 
Valor RS 7.66 j: 
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Prefeitura pagará todos os 

servidores até sexta-feira 
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O prefeito Ildon Marques de Souza determinou prioritariamente o pagamento de todos os servidores até o final dessa semana 

A Prefeitura Municipal de 
lm|)erat riz divulgou a tabela para 
pagamento dos servidores do 
município, referente ao mês de 
janeiro. Junto à nota de 
divulgação, . também vem 
realçada a preocupação com o 
social, que acabou prestigiando 
os garis com a primazia do 
pagamento. Também está sendo 
esclarecido que essa tabela só 
sérá válida |)ara o mês de janeiro. 
Posteriormente o prefeito ildon 
Marques de Souza estará 
assinando um decreto 

determinando os dias para 
pagamento dos servidores 
municipais até dezembro de 97. 
Hoje, quinta-feira, 06, estarão 
recebendo seus salários os 
funcionários das Secretarias da 
Saúde; Infra-Estrutura; 
Desenvolvimento Rural, 
Comunitário e do Trabalho; 
Comunicação e Cultura; 
Esportes e Lazer; e da Educação 
da letra A a 1. Amanhã, sexta- 
feira, 07, estarão recebendo os 
servidores municipais da 
Secretaria da Educação da letra 
J até a letra Z. Página 4B. 

Guarda-Mirim será 

reativada em fevereiro 

ü Davinópolis 

Poderes Municipais 

em sintonia 

iíS 
I çmmm 

s - 

I fi 

• c 

tsm 

i 

n m1 

éi' 

O vereador Edson Silva, 
presidente da Câmara 
Municipal de Davinópolis, 
afirmou que existe um 
perfeito entrosamento entre 
líxecutivo e Legislativo, o qut^ 
tem facilitado a administração 
pública do novo município. 

■ Cidelàndia 

Como resultado ele ressaltou 
que Davinópolis já aprovou o 
Estatuto do Magistério e está 
caminhando, a passos largos, 
para a municipalização da 
saúde, resolvendo seus 
problemas emergenciais. 
Página 4A. 

O retorno da Guarda-Mirim vai trazer de volta as Zonas Azuis de estacionamento 

Cimiprindo o compromisso 
assumido pessoalmente cm 
cumprir a determinação do 
prefeito Ildon Marques, a 
secretária da Promoção Social, 
Sofia Oliveira, está 
determinada a reativar a 
Guarda-Mirim ainda nesse 
mês de fevereiro, iniciando um 
período de reciclagem para 
todas as crianças inscritas no 
programa para 
reeadast ramento. Todos os 

Guarda Mirins que atuavam 
na Zona Azul, deverão se 
reapresentar na Secretaria da 
Promoção Social no dia E> de 
fevereiro, para se 
recadastrarem; também estão 
sendo convocadas as crianças 
da Casa do Aprendiz Mirim 
para se apresentarem na 
mesma data na Secretaria. 
Com essa determinação deve 
retornar em breve as Zonas 
Azuis no centro da cidade, 

disciplinando o estacionamento 
e diminuindo as áreas de atrito 
no trânsito urbano. No dia 17 
serão distribuídos os materiais 
didáticos e fardamento para 
início do período de 
reciclagem, que vai marcar o 
retorno da Guarda-Mirim às 
atividades, trazendo á tona o 
mais importante programa 
social de ação junto à infância 
e adolescência de Imperatriz. 
Página 3A. 

Prédios públicos 

quase prontos 

O prefeito de Cidelàndia, 
José Lisboa, não esperou pela 
inciativa do Governo do 
Estado, que prometeu 
construir as sedes 
administrativas dos novos 
municípios maranhenses, e 
estabeleceu uma parceria 

com a Celmar e fazendeiros 
do município e partiram para 
a construção do espaço físico 
de sua administração, onde 
os prédios do Executivo e 
Legislativo já se encontram 
quase concluídos. Página 
2C. 

Sepultamento de Saló 

leva multidão ao féretro 

Muita gente foi se despedir de um dos cardeais do PMDB, 
em cujo caixão ficou a bandeira do partido durante o velório, 
evidenciando o homem de grande apelo público que militou 
na política e na repressão à ditadura nos anos. de ferro do 
Brasil. Saló deixa uma história lavrada na página política da 
cidade, e foi homenageado pela Câmara dê Vereadores, onde 
exerceu dois mandatos de vereador. Página 4B. 

POLÍTICA CIDADE 

O difícil começo dos Baianada na Rodovia 

SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA .. vi: :;&ÍÍS: ■ ••••• -• «vW-S■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■« • '• 

novos municípios 
Páginp 4A 

BR-010 
Página 3C 

Work Shopp na 

Primeira Feirarte 
Página 28 

Incentivos aos estudantes 

em Açailândia 

Página 3B 

Torneio de Inverno Roubos e Furtos investiga 

Feminino morte de comerciante 
Página €A Página " ' 
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Sr. Editor: 
Aproveito este espaço 

reservado para o leitor para 
me dirigir a uma pessoa em 
particular, coisa que está 
difícil de fazer 
pessoalmente. 

Meritíssimo senhor juiz, 
doutor Carlos Sebastião 
Silva Nina. 

Meritíssimo, venho 
através desta pedir-lhe meu 
perdão, pois me encontro 
muito arrependido do 
constrangimento causado 
por mim a pessoa de vossa 
excelência, que na 
oportunidade se fazia 
presente naquela casa no 
dia primeiro de fevereiro 
de 1997. 

Motivos confesso a essa 
autoridade que a atitude 
grotesca e estúpida por 
mim exercida, não condiz 
com a minha pessoa, pois 
tenho participado de vários 
momentos culturais e 
nunca causei tal agressão a 
nenhuma pessoa sequer, 
haja visto que não tenho 
má índole. 

Pois se uma pessoa 
pacífica, de uma criação 
bastante rígida e de família 
conservadora, que não 
admite esta minha atitude, 
confesso a este magistrado 
o meu descontentamento 
em relação ao que 
aconteceu. Presumo que, o 
que aconteceu na OAB, 
deve-se a quantidade de 
bebida alcoólica por mim 
ingerida, momentos antes 
de adentrar naquela 
instituição. 

Neste momento não 
tenho consciência 
formalizada do que 
aconteceu, haja visto que 
em momento algum 
consegui controlar meus 
impulsos naquele instante, 
atitude monstruosa que 
neln sei avaliar. 

Reconheço que somente 
vossa excelência, pessoa 
dotada de uma cultura 
tamanha, poderá superar 
minhas falhas, me sinto 
envergonhado do 
constrangimento, por mim 
causado a outras pessoas, 
que também se faziam 
presentes. 

Contando com o perdão 
de vossa excelência, pois 
só assim consigo estar 
tranqüilo na minha própria 
consciência. 

Ate nciosamente. 

Wasbigton Brazil 

Sr Editor: 
Quero denunciar um 

fato muito grave que vem 
acontecendo com muita 
freqüência e que está 
pondo em risco a 
segurança de motoristas e 
pedestres. 

O que está acontecendo, 
é que ciclistas, 
motoqueiros, corroceiros e 
o pior de todos, pessoas 
conduzindo automóveis, 
estão entrando na 
contramão no retorno que 
fica em frente ao hotel 
Anápolis. Eles vêm da 
rodoviária e para evitar 
fazer o retorno ali próximo 
a Cemar, pegam a 
contramão, pondo em risco 
a segurança de pedestres e 
de quem está conduzindo 
algum tipo de veículo. 

Maria Aparecida 
Setor Rodoviário 

Pequenos prazeres 

Conversar, encontrar amigos e jogar futebol, emfim, 

viver monentos agradáveis, são os novos aliados do 

organismo na luta contra as doenças 

O psicólogo americano 
ArthurStone, da Universidade 
Estadual de Nova York, está 
convencido que pequenos 
prazeres, como a festa de 
aniversário de um filho ou uma 
prosaica pescaria com amigos, 
podem fortalecer o sistema 
imunológico. Stone e seus 
colegas concluíram que existe 
uma indiscutível relação entre 
eventos considerados 
agradáveis e o aumento de 
moléculas defensoras do 
organismo. 

"O estudo reforça a 
hipótese de que eventos 
corriqueiros influenciam todo 
o sistema imunológico", diz o 
psicólogo. 

As alegrias, como uma 
conversa relaxante depois do 
jantar, por exemplo, são as 
primeiras colocadas no 
ranking das atividades que 
mais provocam aumento de 
anticorpos. De acordo com a 
pesquisa, os efeitos positivos 
dos pequenos prazeres sobre 
as defesas do organismo são 
mais duradouros do que as 
conseqüências negativas. "A 
relação casual foi muito mais 
forte no primeiro caso do que 
no segundo", disse Stone. 

O psicólogo conduziu uma 
pesquisa com 96 casais de 
voluntários que, durante 48 
dias, 'responderam a um 
questionário, todas as noites. 
A pesquisa é apenas um 
indicador. Os voluntários 
moravam na vizinhança da 
universidade e tinham renda 
familiar entre 51 000 e 60 000 
dólares anuais, nível 

universitário e idade média de 
42 anos. Nos questionários, 
eles reconstituíam os 
principais acontecimentos das 
últimas 24 horas e os 
classificavam como desejáveis 
ou indesejáveis. Também 
qualificavam o seu humor e 
registravam eventuais 
sintomas de gripes ou 
resfriados. 

O objeto da pesquisa eram 
os homens. As mulheres 
foram apenas testemunhas de 
que o relato dos maridos 
estava correto. De manhã, os 
homens tomavam 100 
miligramas de uma proteína 
de coelho, cuja função é 
provocar o sistema 
imunológico, induzindo a 
produção de moléculas de 
defesa ou anticorpos. A noite, 
bs voluntários colhiam 
amostras de saliva, nas quais 
se pode medir a quantidade de 
alguns desses anticorpos, 
como a chamada 
imunoglobina secretória A 
(slgA), liberada nas mucosas 
do corpo humano. Depois, os 
dados eram comparados com 
as atividades cotidianas da 
família. 

Os cientistas já sabiam que 
episódios muito estressantes, 
como a morte de uma pessoa 
querida ou a perda do 
emprego, são capazes de 
baixar a eficiência cio sistema 
imunológico. No caso, são 
tristezas muito fortes, mas 
esporádicas. O que ninguém 
poclia afirmar com certeza era 
que as pequenas frustrações 
do dia-a-dia, e não só as 

grandes, também seriam 
danosas. Nesse sentido, o 
estudo americano foi 
revelador. Os problemas de 
trabalho são os maiores 
inimigos da defesa do 

^prganismo, de acordo com o 
ranking da pesquisa. Eles 
diminuíram o número de 
anticorpos até três vezes mais 
do que as preocupações com 
o dinheiro, que ocupam o 
segundo posto dentro do 
grupo de voluntários 
analisado. 

Mas até que ponto esses 
problemas cotidianos seriam 
nocivos? No início da 
investigação, Stone formulou 
a teoria de que um evento 
indesejável conseguiria 
diminuir ou anular os efeitos 
positivos de uma ocorrência 
desejável, quando os dois 
aparecesses no mesmo dia. 
Isso acabou se confirmando. 
Felizmente, uma alegria ainda 
é uma alegria para o sistema 
imunológico, mesmo num dia 
que se revele cheio de 
contrariedades. 

O problema com a pesquisa 
de Stone é a sua pequena 
abrangência. Ninguém pode 
afirmar que com pessoas de 
outras faixas etárias, ou de 
classes sociais diferentes, um 
jantar em família tenha o 
'mesmo peso que para os 
voluntários nova-iorquinos. 
Mas a pesquisa é um bom 
indicador de que os prazeres 
do cotidiano, mesmo quando 
pequenos, fazem muito bem 
para o organismo. Ser feliz, 
afinal, é uma atitude saudável. 

As melhores alegrias 
1- Situações de felicidade doméstica (festa de aniversário de um parente, refeição em paz 

com a família) 
2 - Momentos de lazer (pescaria, jogging, jogo de futebol) 
3 - Experiências interiores satisfatórias (prazer religioso, sessão de análise produtiva) 
4 - Bem-estar com amigos (noitada agradável num bar, bate-papo) 
5 - Satisfação no trá&alho (elogio do patrão, tarefa bem realizada) 
6 - Tranqüilidade financeira (pagamento de uma dívida, recebimento de um dinheiro extra) 

As Piores tristezas 
1 - Problemas no trabalho (bronca do patrão, dificuldade para realizar alguma tarefa) 
2 - Preocupações financeiras (dívidas a pagar, despesas imprevistas) 
3- Desentendimentos com amigos (discussões, frustrações) 
4 - Brigas conjugais 
5 - experiências pessoais insatisfatórias (frustrações religiosas, sessões de análise 

improdutivas) 
6 - Situações domésticas ruins (discussões durante o jantar, festa de aniversário em que as 

coisas saem erradas) 

e uma icaçao 
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Viaduto 
Apesar de ser desagradável 

repetir um mesmo assunto, a 
situação em que se encontram 
as pistas do rolamento do 
viaduto do entroncamento 
requer uma ação rápida e 
eficiente para conter o número 
de buracos ali encontrados, 
que já colocam em risco o 
tráfego de veículos. 

Circulação 
Está definido o dia primeiro 

de março para a circulação do 
primeiro número do jornal ü 
Caminho, que vai divulgar 
notícias e eventos do mundo 
evangélico de Imperatriz e 
região. ^ 

Denúncia 
Uma diretora de escola da 

rede municipal de ensino disse 
ontem que "à revelia do 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, a Secretaria Municipal 
da Educação só autorizou 
matrícula para alunos com 
idade igual ou superior a 7 
anos". Isso significa que uma 
criança de 6 anos, mesmo que 
já estava na le ou 2o série, 
ficará fora da escola no ano 
letivo de 97. 

Aumento 
Consumidores de energia 

elétrica cm Imperatriz estão 
revoltados com a Cemar, visto 
que mesmo sem autorização 
do governo federal, a 
governadora Roseana Sarney 
está "empurrando" um 
aumento na ordem de 50% nas 
tarifas de energia. A mesma 
regra está sendo aplicada aos 
consumidores da Caema. 

Lagos 
Cada dia mais desafiante a 

lagos existentes no 
cruzamento da Pedro Neiva 
de Santana cm a rua da 
Assembléia. Duas caçamba 
de cascalho resolveria o 
problema do mais antigo 

desafio da principal via de 
acesso da Vila Redenção I. 

Aniversário 
Neste ano de 97 está 

completando 30 anos o 
primeiro - transplante de 
coração no mundo. A primeira 
cirurgia foi realizada pelo 
médico Christian Bernad, na 
África do Sul, o que motivou 
o primeiro transplante no 
Brasil pelo médico Euclides 
de Jesus Zebini. 

Retiro 
As igrejas evangélicas de 

Imperatriz se preparam par o 
retiro espiritual que vai 
acontecer nos dias de 
carnaval. Milhares de pessoas 
já se inscreveram nas várias 
denominações evangélicas 
existentes na cidade. 

Acidentes 
Aumentaram os acidentes 

de trânsito em Imperatriz, não 
apenas no perímetro urbano, 
mas também nas principais 
vias de acesso, como a BR- 
010. Os buracos, a falta de 
sinalização e a imprudência 
são as principais causas. 

Segurança 
Até o momento não foi 

apresentado um esquema 
especial de politicamente) para 
o período de carnaval, 
sobretudo em relação a 
motoristas que dirigem 
embriagados. Nesse período 

x) aumento da venda de 
bebidas alcoólicas se 
transforma em um estímulo 
aos acidentes, muitos deles 
fatais. 

Publicações 
E muito boã a produção 

literária de Imperatriz, o que 
resulta em um momento 
oportuno para que 3 

prefeitura cria a bolsa 
publicações do município. Os 
escritores agradecem. 

Puni meditação 

"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas; 

porque fecheis o reino dos céus diante dos 

homens; pois, vós não entrais, nem deixas 

entrar os que estão entrando". (MT 23-13). 

Utilidade Pública 06/02/97 

Policia Militar   
Delegacia de Plantão  
Corpo de Bombeiros   
Hospital de Plantão (Geral)  
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto Ç 
Estação de Trem 
Hemomar _—— 
Tropiqás  
Paragás ■ 

m 

Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipal —_ 
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita   
Defesa do Consumidor  
Cemar 
Caema -—— ——__ 
Conreios  
Receita Federal "T, ■ ,' ;• 
Secretaria Estadual da Fazenda; 
Polícia Federal 
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 

193 
721-2640 
723-2403 
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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Guarda-Mirim se reapresenta no próximo dia 13 

A Secretaria de Promoção Social está convocando todos os Guarda-Mirins para se apresentarem na Secretaria nc ta 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

762 dias. K vnlão 
excelência? l;.stá satisfeita 
com o resultado das 
eleições tio Senado e 
Câmara Federal? Pois sim, 
então vamos falar de um 
assunto que sem dúvida é 
mais importante para o povo 
da Região lOcantina, as 
obras governadora. Quando 
é mesmo que serão 
iniciadas ou quando é que 
serão concluídas as 
iniciadas pelo ex- 
governador José de 
Ribamar Fiquene com a 
promessa saída da boca da 
senhora que se Fiquene não 
conseguisse concluir as 
obras, seria um dos seus 
primeiros trabalhos 
excelência? Ou será que até 
agora a senhora ainda não 
começou o seu governo? 

Prefeitura paga 
funcionários 

O pagamento do 
fu ncionalismo público 
municipal começou ontem e 
encerra amanhã, sexta- 
feira. O prefeito lldon 
Marques manifestou 
preocupação cm efetuar 
todos os pagamentos até 
amanhã, para evitar que os 
servidores passem o feriado 
de carnaval sem dinheiro no 
bolso. 

Para que não haja 
desconforto entre os 
servidores na hora de 
receber os seus salários, foi 
feita uma escala com os 
nomes das secretarias, 
indicando qual o dia que o 
funcionário vai poder 
descontar o seu contra- 
cheque. 

Entendimentos 
O presidente da Câmara 

Municipal de Davinopólis, 
Fdson Silva, vem 
confirmando o bom 
entendimento entre os dois 
poderes, Fxeculivo e 
Legislativo, destacando a 
at uação do prefeito Daniel 
Silva Alves, como um 
administrador preocupado 
com o futuro do seu 
município. 

Edson Silva faz questão 
de frizar que os vereadores 
já aprovaram o Estatuto do 
Magistério, que vem 
celebrar a importância dos 
educadores e o prestígio 
com que o Executivo 
pretende tratar a educação. 

Imperatriz perde 
cidadão ilustre 

A cidade de Imperatriz 
está de luto pela perda de 

um dos seus antigos e 
respeitados moradores. 

Estou falando de 
Salomão José de Santana, 
ex-vereador, fundador do 
MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) 
em Imperatriz, Saló, como 
era mais conhecido pelos 
amigos, tem uma história de 
lutas e vitórias, destacou-se 
na política em função da sua 
postura, sempre lutando 
em prol da democraciã, 
inclusive durante o regime 
militar. 

A cidade inteira lamenta 
a perda de um ente querido, 
que teve presente ao seu 
último adeus, várias 
p e r s o n a 1 i d a d e s , 
destacando-se o prefeito 
lldon Marques de Sou«a, e 
o vice-prefeito Luiz Carlos 
Noleto. 

Prefeito de 
Cidelândia acelera 

obras 
O prefeito de Cidelândia, 

José Lisboa, não quis 
esperar o projeto de 
Governo do Estado e 
acabou deflagrando uma 
parceria para a construção 
dos prédios onde vão 
funcionar os dois poderes 
do novo município. 

O prefeito está contando 
com o apoio maciço da 
comunidade e dos 
empresários nesta nova 
empreitada, e está otimista 
com relação ao futuro do 
novo município, que já conta 
com uma grande empresa 
instalada em seus domínios, 
a Celmar, grande empresa 
do ramo de celulose e papel, 
que deve dar um impulso 
no crescimento sócio- 
ecpnòmico de Cidelândia. 

Dner trabalha 
na BR-010 

Funcionários d»» 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, 
Dner, estão executando a 
limpeza tios canteiros 
centrais da rodovia Br-010. 
que tlessa forma passa a ser 
mais segura, permitindo uma 
maior visibilidade aos 
motoristas. Também o 
cuidado está dando um nóvo 
visual à Belém-Brasília que 
tem sido foco de 
marginalidade ocultados 
pelo mato alto, facilitando as 
ações de assalto, durante 
esta limpeza que está sendo 
realizada pelo DNER, muitas 
placas colocadas sem a 
devida autorização do órgão 
serão retiradas, haja visto 
que muitas delas prejudicam 
a visibilidade dos motoristas. 

Finalmente começa a ser 
refeito um dos projetos sociais 
mais importantes para a infância 
e adolescência em liii|x>ratríz, a 
Guarda-Mirim. TtxIososGuarda- 
Mirins da Zona Azul, e as 
crianças da Casa do Aprendiz 
Mirim deverão comparecer â 
Secretariada Promoção Social na 
quinta-feira após o carnaval, dia 
lo de fevereiro, às 9 horas. 

A Secretaria estará realizando 
nesse dia o recadastramento de 
todas as crianças do projeto para 
posteriormente, no dia 17, 
efetuar a entrega do 
fardamento e material didático 
para iniciar a reciclagem desses 
jovens que vão ser reativados 
dentro do Projeto Alfa, 
retornando às atividades no 

centro da cidade 
principalmente, controlando a 
Zona Azul de estacionamento. 

A retomada do projeto da 
Guarda-Mirim é um 
compromisso da Secretária da 
Promoção Social, Sofia 
Oliveira, que pretende superar 
as dificuldades com que 
reencontrou o projeto, o total 
abandono com que as crianças 
foram dispensadas, para 
reativar, acima de tudo, a 
necessidade de se cuidar da 
infância em Imperatriz, com 
propostas concretas que 
tragam uma esperança para 
esses jovens, proporcionando 
assim uma porta de fuga para a 
marginalidade das ruas que, 
fatalmente, estariam fadados. 

■ Reativando o que iá funcionou 
Não resta nenhuma dúvida de que o abandono com que a Guarda- 

Mirim foi tratada reflete na questão social de forma avassaladora. 
Essas crianças acabaram alijadas do acesso a uma educação com a 
qual não ixKlem contarem seus lares, oriundas de famílias humildes 
e bairros pobres, convivendo diariamente com toda a sorte de 
infortúnios. 

Dentro desse prisma, a irresponsabilidade de se desativar um 
projeto como a Guarda-Mirim sem sequer uma explicação ou até 
mesmo um projeto substituto, agride a sociedade que vem sendo 
vilipendiada diariamente com a violência urbana, sendo que a miséria 
e a fome tem sido uma fábrica de marginais irrecuperáveis que 
ingressam na vida do crime cedo, ainda na puberdade. 

Projetos como a Guarda-Mirim acenam com ])ossibilidades reais 
de isenção da res|H»nsabilidade dos ixnleres constituídos, que tem 
o dever Constitucional e moral, de garantir o mínimo de es|Herança 
para essas crianças através de oportunidades na educação, 
essencialmente. 

■ Governistas 

: 
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À GuatxJn-Mbini é um compmmisso da Secretária Sofía Oliveira 

O doce delírio da maioria 

A bancada de sustentação do Executivo na Câmara exulta no 

trabalho e quer primar pela competência 

Executivo dá 

mostras de 

satisfação 

Não há qualquer : 
sombra de dúvidas de que 
o prefeito lldon Marques 
de Souza está satisfeito 
com o apoio político que 
vem recebendo da bancada 
Fiquenista no legislativo, 
tomando a iniciativa de 
visitar seu velho 
companheiro de antigas 
batalhas políticas, José de 
Ribamar Fiquene, em São 
Luís recentemente. 

Homem de poucas 
palavras e grandes; 
demonstrações, lldon não; 
tem poupado manifestações; 
de satisfação com os 1 
vereadores e a forma com 
que conduziram todos os 
trâmites do Projeto que 
enviou ao Legislativo. O 
apoio tem sido recíproco e 
é essa sintonia que pode 
ditar as regras dos 
próximos anos da 
administração pública 
municipal, até porque é 
doce ser maioria onde a 
qualidade é importante, mas: 
é a quantidade que decide, ; 

W 
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U prefeito ikfon Marques com o presidente da Câmara, VaJmir Izídio e vereadores 

Tão certo como Cabral 
descobriu o Brasil, o prefeito 
lldon Marques jamais imaginaria 
em contar com vereadores tão 
identificados com a sua causa e 
maneira de | tensar e agir como a 
bancada governista no 
Legislativo que, acima de tudo, 
prima |>ela fidelidade. 

Não se trata de isenção 
parlamentar ou independência, 
como querem alguns, "acontece 
que independência não se 
demonstra sendo contra na 
Câmara", afirma o líder da 
baixada Arnaldo Alencar que faz 

questão de frisar que acredita 
realmente na idoneidade do 
atual governo e pretende 
defender essa lese enquanto o 
prefeito o permitir. 

Por seu lado, os vereadores 
situacionistas acabaram 
insuflados jxír esse pensamento 
de uma nova administração, 
"diferente" - como afirma o vice- 
prefeito Uiiz Carlos Noleto - no 
seu jeito de fazer, administrar e 
executar as ações públicas. 
Dentro da questão da aprovação 
da Reforma Administrativa, a 
bancada foi exemplar 

participando na hora em que foi 
solicitada de forma simples e 
eficaz. E importante no entanto 
o ereseimento I xgislalivo dessa 
bancada, fortalecendo-se para 
que não se ensoberbeça da 
própria vaidade e acabe 
tropeçando nas próprias pernas, 
tendo como retórica a 
idoneidade com que vem 
conduzindo seus 
psicionamentos, sem no entanto 
deixar de parar para a reflexão e 
a discussão dos temas 
conflitantes, como aconteceu 
recentemente. 

TCI 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

Sintonia entre poderes em Davinópolis 

O presidente da Câmara Municipal de Davinópolis confirma o bom relacionamento entre Legislativo e Executivo 

O vereador Edson Silva, 
presidente da Câmara Municipal 
de Davinópolis, vem 
confirmando a sintonia entre os 
dois poderes, inclusive 
destacando a atuação do prefeito 
Daniel Silva, como um 
administrador preocupado com 
o futuro do seü município. 

Na verdade, a preocupação 
do presidente do Legislativo de 
Davinópolis, é ver a cidade bem 
administrada e cuidada pelo 
Executivo, no que ele entende 
que até esse princípio de 
trâbalbo, os anseios da 
população e dos vereadores que 
são, literalmente fiscais do povo, 
vem sendo atendidos. 

Edson Silva destaca também 
a excelência, segundo seu 
parecer, dos secretários 
escolhidos por Daniel para reger 
o município, com enfoque 
especial para a saúde, que acaba 
de concluir o seu primeiro 
seminário municipal sobre o 
assunto, definindo os rumos 
concretos com que deve 

marchar (\ setor no novo 
município. Edson fez questão 
de frisar que os vereadores 
aprovaram, já, o Estatuto do 
Magistério, que vem celebrara 
importância dos educadores e 
o prestígio com que o Executivo 
pretende tratar a educação. Ele 
afirmou que o legislativo quer 
participar desse processo de 
construção da cidade e 
evidenciar os esforços do 
Executivo nessa tarefa. 

Edson Silva é evangélico, foi 
eleito essencialmente com a 
ajuda e a participação da nação 
evangélica de Davinópolis, e 
pretende como projeto principal 
nessa área, estabelecer 
oficialmente o Dia da Bíblia 
como feriado municipal, com 
metas de evangelização na 
comemoração da data, Ele é 
membro da V Igreja Batista e 
passou sete anos no Rio de 
Janeiro trabalhando com a mídia 
evangélica, e tem uma vasta 
experiência a ser aproveitada 
junto ao povo. 

■ Patrono generoso 

Edson Silva vê com bons olhos a questão do patrono 
de Davinópolis, de onde, inclusive, origina o nome da 
cidade, Davi Alves Silva, que vem prestigiando desde a 
sua criação a localidade. Primeiro doou terreno de sua 
propriedade para que se criasse o bairro; depois lutou 
pela sua emancipação e agora prestigia Davinópolis com 
uma verba ho orçamento da União de 1.15 milhão de reais. 

Nem mesmo Imperatriz vai receber quantia 
semelhante para investimentos em todo o ano de 97, 
demonstrando assim o compromisso com que Davi Alves 
Silva vem conduzindo a criação do município que é uma 
homenagem ao próprio Deputado, que em contrapartida, 
vem retribuindo com sua representatividade, recursos 
para o desenvolvimento de Davinópolis. 

Edson Silva acredita que Davinópolis será um exemplo 
de administração, tanto na educação quanto na saúde, 
setores sacrificados da vida nacional, até porque aposta 
no livre trânsito do prefeito Daniel Silva no Palácio do 
Governo em São Luis, onde goza da amizade da 
Governadora Roseana Sarney. 

Novos municípios 

O difícil começo 

As diferenças partidárias estão causando rebuliço 

nos novos municípios que penam para engrenar 

Não adianta apenas citar 
nomes e fazer 
sensacionalismo em cima 
das novas Unidades 
Administrativas 
maranhenses, que estão 
penando para engrenar suas 
administrações públicas, 
numa demonstração clara e 
evidente de que a política 
ainda atrapalha mais do que 
ajuda, quando não é 
exercida com desenvoltura 
e independência. 

O problema mais comum 
são os Legislativos que não 

pertencem â m e s a m 
coligação do prefeito, ou 
não conseguiram se 
entender, acabam 
emperrando todos os 
projetos regimentais pata o 
funcionamento do próprio 
município, sem entende que 
dessa forma atrapalha mais 
a comunidade do que ao 
próprio prefeito. Tem 
administrador que não está 
podendo sequer contratar 
uma secretária porque a 
Câmara não aprovou a Lei 
O r g â n i c a Municipal, 

definindo os parâmetros 
que regerão a administração 
pública. 

As Leis Orgânicas são 
regimentais e reguladoras e 
não concedem poderes, 
deixando claro que artigos 
e emendas nesse sentido 
são plausíveis de análise, 
debate e aprovação ou então 
rejeição, mas o que não se 
pode conceber e que a Lei 
Orgânica seja rejeitada 
simplesmente porque foi o 
Executivo quem elaborou e 
enviou ao Legislativo. 
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Jucelino Pereira 

B Repasse devido 

Existe uma determinação também que obriga o Executivo a repassar recursos ao 

Legislativo. Dentro dos direitos constitucionais, não adianta o prefeito alegar investimentos, 

nem mesmo na área social, para reduzir o repasse, já que é obrigação do Executivo tal 

repasse. 

Então, nem sempre é o Legislativo que origina tais dissidências entre os poderes; muito 

pelo contrário, em algumas ocasiões alguns prefeitos pisam literalmente na bola na hora de 

prestigiar a casa de Leis, como é devido. Isso cria uma insatisfação que acaba gerando 

animosidades que se refletem na hora de votar as matérias ou as necessidades imediatas da 

administração municipal. Se não houver uma sintonia sacramentada, um diálogo franco entre 

õ«sdoÍ8>podeiiéspiqdefn acaba perdendo é a própria comunidade. 

Luto 
Familiares e os muitos 

amigos que fez na vida 
sepultaram com muita 
tristeza, na tarde de ontem, 

«o ex-vereador Salomão 
"Saló" José de Santana, pai. 
O prefeito lldon Marques, o 
deputado estadual João 
Paiva, o presidente da 
Câmara, dr. Walmir Izídio, os 
vereadores Joel Costa, 
Antonio Pimentel, Mary Di 
Pinho, Simplício Zuza, 
Arimatéia, Trajano Neto, dr. 
Arnaldo Alencar, João 
Macedo, os ex-vereadores 
N erias Teixeira, Eranci mar 
mofeira, Joaquim Saraiva, 
irmãos maçons, líderes 
políticos e inúmeros 
populares acompanharam o 
féretro da Câmara Municipal 
ao cemitério. 

Nome Honrado 
A morte de Salomão 

Santana representa uma 
enorme perda para 
Imperatriz. Saló foi pai de 
família exemplar, amigo 
dedicado e daqueles 
homens públicos que 
ingressam na política para 
servirem ao público e, mais 
do que isso, assumem e 
deixam os cargos com a 
cabeça erguida. Núma 
cidade tão carente de bons 
referenciais, lamentável que 
seja retirado do seu convívio 
o homem bom que foi o 
velho obreiro 
peemedebista. 

Lógica 
Aconteceu o que se 

previa nas eleições do 
Senado e da Câmara. Na 
Câmara Alta, saiu o 
maranhense peemedebista 
José Sarney para dar lugar 
ao pefelisla baiano Antonio 
Carlos Magalhães. Na 
Câmara Baixa, por sua vez, 
o deputado paulista Michel 
Tcmer(PMDB) venceu fácil 
a disputa com o tucano 
rebelde Wilson Campos e o 
oposicionista Prisco 
Viana(PPB-BA). FHC está 
mais forte para emplacar 
suas reformas 
constitucionais. 

Perguntinha 
A Vale pode ser vendida? 

Novos Nomes 
Ontem, mais dois 

históricos anunciaram o 
desejo de disputarem a 
presidência do PMDB 
municipal. Trata-se do 
médico Murilo Simões e do 
militante Gu tembergu e 
Davi. que devem concorrer 
com o secretário Sílvio 
Macedo e o líder 

comunitário Bernardino 
Barbosa. O ex-vereador 
Raimundo Polegada, antiga 
liderança da legenda, 
trabalha para unir as 
diversas facções, por 
entender que isso 
fortalecerá a agremiação e 
a administração lldon 
Marques, figura de proa do 
partido no Município. 

Será? 
Diz-se nos bastidores 

políticos que o ex-deputado 
federal Cid 
Carvalho(PMDB) será 
candidatíssimo no pleito de 
98. Segundo consta, com 
chances concretas de contar 
com o apoio do prefeito 
imperatrizense, o que lhe 
asseguraria a soma de 
muitos milhares de votos no 
segundo colégio eleitoral 
maranhense. Velha raposa 
da política estadual, Cid é 
especialista em ganhar 
eleições e, com seu projeto 
Movimento Comunitário, 
tem um discurso com 
alguma consistência para 
pregar na cidade. 

Mais Um 
Ex-prefeito de Estreito, o 

médico João Duarte articula 
sua candidatura a deputado 
estadual. Está convencido 
de que poderá conquistar 
seis, sete mil votos só entre 
seu Município e São Pedro 
dos Crentes, desmembrado 
do território estreilense. 

Mais Próximo 
Madeira cava espaço em 

Brasília. O deputado leve 
participação destacada nas 
eleições de Michel Temer, 
de membros da nova mesa 
da Câmara e do novo líder 
do PSDB. Se as expectativas 
não falharem, a partir de 
agora a influência do líder 
tucano tende a aumentar 
consideravelmente. Isso 
pode ser bom para o Estado 
e Imperatriz, sua principal 
base política e carro-chefe 
do projeto de reeleição no 
próximo ano. 

Batom 
As mulheres não podem 

reclamar de lldon Marques. 
O prefeito conta com várias 
representantes do sexo 
"frágil" em sua equipe. 
Entre elas a vereadora Sofia 
Oliveira, que vai dirigir a 
importante pasta do 
Desenvolvimento 
Comunitário e a ex- 
secrelária-geral da Câmara, 
Lucineide Moraes, que faz 
um trabalho eficiente como 
secretária particular do 
mandatário. 
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Soraya Luiza e as | 

novidades da sociedade 

dá Cidade do Ferro 

Página 3B 

Linda Veloso dá as dicas do I 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 

Página 2B 
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Cidade 
■        

| O dia-a-dia e os principais J 

1 fatos urbanos com todos | 

os detalhes 

Quinta-feira, 06 de fevereiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Bom 
Atendimento 

Quem atendo com 
cordialidade o pessoal que a 
orocura todos os dias, na 
ecretaria da Coinunicacão e 

da Cultura (Comunic) é a Ana 
Camurça. Não mede esforços 
no sentido de fazer agilizar as 
atividades burocráticas da 
pasta, além de manter bom 
relacionamento com seus 
colegas de trabalho e com os 
profissionais da comunicação 
da cidade. Hntende que 

trabalhando assim segue os 
passos do prefeito Ildon 
Marques e do titular da 
Comunic, Kdmilson Sanches. 

Na 
Terra 

O trabalho que Ana Maria 
vem fazendo no Departamento 
de Jornalismo da Rádio Terra 
FM vem conseguindo obter 
resultados esperados pela 
direção geral da emissora. 
Profissional experiente, sabe 
levar até ao ouvinte a notícia 

como ele deseja ouvir, sem 
meios termos, e com 
objetividade. 

De 
folga 

Liliani Moreira, repórter de 
Economia de O Imparcial, 
entrou de férias na sexta-feira, 
dia 31. Ao lado do seu marido 
Emílio Azevedo, também 
jornalista, ela viajou para Natal, 
onde vai curtir as praias. 

Dia 
do •'sim" 

O colunista conseguiu furar: 
casou-se ontem a irmã da 
Eliziete, ex-funcionária da 
Secretaria da Comunicação e 
Cultura do Município. A colega 
esteve lá na Comunic, pela 
manhã, onde reiterou tal 

informação. Parabéns, 
portanto, a nova senhora 
imperatrizense! 

Cobrindo 
carnaval 

A Rádio Universidade vai 
dar flashes ao vivo direto da 
passarela do samba, lá em São 
Luís. Todo o departamento de 
Jornalismo está acionado para 
fazer da cobertura um grande 
sucesso.. Além de divulgar 
notícias direto do Anel Viário, 
a Universidade vai cobrir 
também outros circuitos de rua 
de São Luís. 

Por telefone 
Ontem, às 12h3(), mantive 

um contato por telefone com o 
repórter ITo Costa. Contou as 
novidades da Rádio Imperatriz, 

empresa que está trabalhando 
atualmente. O noticioso do 
meio-dia estava sendo levado 
ao ar, tendo como apresentador 
Moacyr Spósito, proprietário 
da RI. 

Na Ascom 
O jornalista e cineastra 

Paulo Washington, deixou o 
DAC - Departamento de 
Assuntos Culturais da 
Universidade Federal do 
Maranhão .(Ufma), dirigido 
pelo jornalista Euclides 
Moreira Neto para fazer parte 
do quadro de funcionários da 
Assessoria de Comunicação 
(Ascom), sob o comando de 
Fernando Oliveira. 

Força deVontade 
O Robson Machado vem 

mostrando ter muita força 
de vontade trabalhando na 
editoração eletrônica do 
Jornal Capital. Já é um bom 
scaneador, fazendo com que 
as fotos publicadas no seu 
líder diário saiam com uma 
nitidez impressionante. 

Nas 
ruas 

Claudir Porcínio mostra 
o dia-a-dia da grande cidade 
no programa Thompson 
Motla, que é veiculado pela 
TV CRC - Rede 
Bandeirantes. As 
reportagens de externas 
são uma espécie de 
radiografia dos problemas 
reclamados pela 
comunidade local. 
Parabéns! 
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HOROSCOPO TRANSCENPEWTA1 DO TIBETE ■ PROF9 ZEN 

Gêmeos 

Si-u (lia si -rã muiU) nulhor s 
vocr ficar .uritando muilu, ou sr. n 
máximo, fizer um psseio bom lovi 

ar livro. Relaxo. 
Número de Sorle: 4^. 

<Q 
Leão Libra Sagitário ✓wv 

xvw 
Aquário 

és loja alenla a Iodos os 
movimentos a sua volta. IV re|iento, 
você podo aprotidor coisas muito 
interessantes para sua vida. 

Número do Sorte: 07. 

Você esta sensível e isso facilita a 
expressão dos sentimentos. Diya tudo 
o que for prociso, sem rodeios. Use o 
poder das palavras. Tensão e desânimo 
podem agora dominá-la. 

Número de Sorte: K». 

As pessoas tendem a solicitar sua 
ajuda mais do que imagina. Cuidado, 
não se envolva em problemas só para 
agradar aos outros. Dê mais atenção a 
sua vida afetiva. 

Número de Sorle; 03. 

As possibilidades de mudança se 
apresentam, mas você se sente incapaz 
de ir adiante. Não se preocupe, tudo 
acontecerá no devido tempo. 

Número de Sorte: 27. 

Evite o confronto direto com 
pessoas mais próximas, 
principalmente se você for casada. 
Manter a calma nessas horas é 
fundamental. 

Número ile Sorte: 02. 

Touro Câncer Virgem 
ni Escorpião ^ Capricórnio Peixes 

1'rociir. fazer coisas que lhe 
tragam prazer, mas não pense 
somente em si. Para se estar bem, ê 
preciso que todos lambem estejam. 

. Número de Sorte: 21. 

Você esta agora mais introspecliva. 
Respeite eSSe momento, pois ele e 
necessário. As declarações de amor 
devem ficar para depois. 

Número de Sorte: 2:3. 

Pela manhã, recarregue suas Aproveite a manhã para fazer um 
energias fazendo um passeio ao ar belo passeio e encontrar os amigos, 
livre. Depois, aproveite para definir sua Reserve a tarde para recarregar as 
programação na semana. baterias e relaxar bastante. 

Numero de Sorte: 30. Numero de Sorte; 43. 

Um sentimento de insatisfação Você esta mais sensível e 
pode tomar conta de você. Tudo ficará receptiva a tudo a sua volta. Nessas 
melhor se usar essa energia para horas, o melhor a fazer é cuidar do 
realizar mudanças em sua vida. corpo e da mente. 

Número de Sorte: 39. Número de Sorte: 11. 

PROGRAMAÇÃO DE TV ■ VHF/ÜHF - IMPERATRIZ 

nal 
TV 

CRC 

03:00 Igreja da Gr ÍSÍl 
(16:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopt irvg Show 
07:30 1-ocal 
08:00 Dia Dia 
■10:00 Cozinha Ma avilhosa da 
Ofélia 
10:30 Meu Pe de i aranja Lima 
11 ;23 Vamos Falar com Deus 

12:00 Memória Band 
12:30 Figura 

13:13 Local 
13:13 Cine Trash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:30 Programa Silvia Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pe de 1 aranja Lima 
20:00 O Campeão 
20:30 1 lorario Político 
21:00 Jornal Bandi iranle< 
21:3(1 Campeonato 1 'aulista di 
Futebol 

Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 
IKvOO O Despertar da Kê 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
118:30 Note e Anote 
12:20 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Radio na TV 
14:30 Super Vick 
13:00 Hill Body 
10:00 Agente (i 
17:30 O Mundo de Heakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Jornal da Reeord 
19:43 Informe São Paulo 
20:00 Zorro 
21:00 23' Hora 
22:00 Super Tela 
00:00 Cidade Alerta 2" Edição 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
03:3(1 Despertar da TC 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

TV 

CNT 
0.3 
00 
07 
08 
10 
10: 
11: 
12 
12 
13 
14 
10 
17 
17 
18 
18 
19 
21 

:38 Palavra Viva 
:00 Alvorada Sertaneja 
:00 Bandeira 2 
:()0 Bom Dia «V t ia (com Eliena) 
:00 Muppel Babies 
:30 O Fantástico Mundo de Boby 
:30 A Pequena Sereia 
:00 Moreira Serra Especial 
;30 Aqui Agora Maranhão 
:30 Aqui Agora 
:30 Cinema em Casa 
:30 Chapollin 
:()() Chaves 
:30 Passa ou Repassa 
;00 Colégio Brasil 
:30TJ Brasil 
:40 Maria Mercedes 
:00 Programa Livre 
:00 Razão de Viver 
:43) Escolinha do Golias 
:30 Jornal do SBT 
:43 Jó Soares Onze e Meia 
:00 Jornal do SB T 
30 Programa Joyce Pascowitch 
3.3 Perfil 

00:10 Programa Ecumênico 
00:13 1 elecurso Profissionalizante 
00:30 Telecurso 2000- 2" Grau 
00:43'Telecurso 2000 1" Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 I V Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:30 Jornal do Maranhão 1" Edição 
13:20 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:13 Vale a Pena Ver de Novo - 
Mulheres de Areia 
13:40 Sessão da Tarde 
17:30 Malhação 
18:00 Anjo de Mim 
18:30Jornal do Maranhão 2a Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jornal Nacional 
20:33 O Rei do Gado 
21:30 Plantão Médico 
22:30 Intercine 
10:10 Jornal da Globo 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Eir 
07:30 Escola Bíblica na'IA; 

08:00 Home Shopping 
08:13 Sailor Moon 
08:43 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:33 Feras do Carnaval 
11 ;00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:13 TV Alternativa 
13:43 Gente Importante 
14:43 Papa Tudo 
13:00 Corrida Maluca 
13:13 Super I luman Samurai 
13:43 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os Tamborim 
16:43 Sailor Moon 
17:13 Samurai Warriors 
17:43 Reboot 
18:13 Shurato 
18:43 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:33 Na Rota do Crime 
201)3 Jornal da Manchete 

03:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:33 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventura do 
Agente 86 - As Novas Aventuras 
do Agente 86 
11:00 Série Anjos da Lei - 
11 :.30 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Teiemarkeling) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa * 
18:00 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa) 
19:30 CNTJornal (com l.eila 
Richers) 
20:30 Programa Político Partidá 
rio - PSDB 

20:30 Série Hardball - Força Bru 
la-Caso de Família 
21:43 Juca Kfouri 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Festejando 

Larice Costa Valéria e Selira Amorim, reuniram-se na Cabana 

do Sol para participarem da grande comemoração pela 

passagem de aniversário da amiga Francinete. Foi um almoço 

bastante animado, com jovens senhoras elegantes e bonitas. 

Amigas 

Tereza Eugênia, Duda e Janete também foram abraçar a 

amiga e aniversariante. Confira abaixo o close especial. 
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Homenagem 

Falando em aniversário, Tina e Djelma Guimarães foram 

homenageadas esta semana no Restaurante kid Batatas com um 

delicioso jantar oferecido pelas amigas do Bem Querer. 
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Leonardo 

O gatíssimo que está emoldurando a coluna é o Leonardo 

Maciel, filho do meu grande amigo Dr. Pedro Filho e Eveline 

Maciel. Ftoje Leornado cursa o 2q ano de Medicina em Recife. 

Doces Tentações 

A Doce Tentações, da nossa amiga Jussara 

Cerqueira, está se equipando das cestas de 

café da manhã, telemensagens e diferentes 

presentes, agora com micro computadores e 

impressoras com fax, co eiadora e ainda está 

mandar seu recado. igada a Internet. Que ta 

Doces Tentações fica no le piso do Imperatriz 

Shopping e atende pelo fone: 721-4982. 

Rogério e família 

Rogério Frota sempre visitando nossa cidade 

e prestigiando o Zero Grau. Ontem encontrei 

com Rogério acompanhado de Bárbara e os 

filhos. O amigo fazia um comentário de que 

iria passar o Carnaval no Rio de Janeiro. 

Atrações 

O Timbira Shopping continua com sua programação 

da l9 Feirarte. Todas as noite^ acontecem atrações 

como apresentações de cantores da terra, capoeira, 

karatê, judô, danças e Work Shopp. Venha participar 

você também desta grande festa! 

M. M lóiqs Otkqs 

Sua melWor4 ióioy o o ml 

25% 

oçao 

e férias med k\or pre-çio  

de desconto Faça seus óculos de grau 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 

conosco 
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ATACADO E VAREJO 



Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte Página 2C 

As notícias mais recentes 

da cidade de Imperatriz 
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As notícias do Brasil vm 
j. 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
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\ cobertura diária e 

completa do dw-adia de 

cidades da . egião Tocaudna 
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Imperatriz 

Urgente' 

Francisco do Vale 

Reunião 

Foi aberto na tarde de 
ontem na sede do 
Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
João Lisboa o encontro 
que irá reunir lideres 
sindicais de toda a região 
locantina, assim como 
representantes da 
FETAEMA e do Fórum de 
Carajás. No encontro 
serão abordados vários 
assuntos, como as 
conseqüências deixadas 
pelos grandes projetos já 
implantados na região. 

Termina 
hoje 

O evento que teve 
início às iTUO horas de 
mtem se estenderá até às 
18:00 horas de hoje onde 
os sindicalistas deverão já 
discutido todos os 
assuntos em pauta. 
Cosmo Rodrigues de 
Araújo presidente do 
Sindicato dos 
Trabalhadores daquele 
município informou que o 
encontro se faz 
necessário porque a 
Sociedade organizada 
precisa conhecer o que 
existe por trás do que 
considerou de enlatados 
que prejudicam a 
população, sobre tudo a 
mais carente e mesmo 
assim são divulgados 
como o progresso para a 
região. 

Prejudicados 

O Sindicalista destacou 
ainda que projetos como o 
da Celmar tem trazido 
grandes conseqüências, 
como aos trabalhadores de 
Varjào dos Crentes, onde 
foram várias as seqüelas 
registradas em 
conseqüência da 
irresponsabilidade de um 
projeto ainda por ele 
considerado desumano. O 
presidente acrescentou 
ainda que o projeto não é só 
maléfico, apresenta bons 
resultados, mas ainda muito 
pequeno diante do mal que 
causa aos trabalhadores. 
Agenda para hoje a 
discussão sobre o projeto do 
Governo Federal de 
privatizar a Companhia Vale 
do Rio Doce. Todas as 
discussões sobre o encontro 
serão posteriormente 
relatadas em um documento 
que será enviado a diversas 
.autoridades brasileiras e até 
estrangeiras. 

Clandestinos 

Os Moto-táxis mesmo de 
forma clandestina 
continuam desenvolvendo o 
t rabal h o no r mal m ente. 
Segundo a declaração do 
presidente do Sindicato das 
Empresas do setor Doracir 
Fernandes, enquanto-se 
aguarda a decisão do 
Tribunal de Justiça os moto- 
laxislas estão operando 
normalmente. 

Especulações 

Aproveitando as 
discussões em torno da 
proposta da reeleição para 
presidente, governadores e 
prefeitos que tramita no 
senado, a Câmara de 
Vereadores de Imperatriz 
inicia uma série de 
conversações no sentido da 
reeleição do presidente 
daquela Casa. A proposta 
partiu do atual presidente 
da mesa vereador Valmir 
Izídio. 

Apoio 

Walmir Izídio vem 
recebendo adesão de vários 
parlamentares, mas como 
sempre e em tudo existe a 
oposição muitos se 
mostraram contrários a 
reeleição do presidente da 
Casa Dorgival Pinheiro de 
Souza. Para o vereador 
Valdinar Barros do PT o 
processo da reeleição no 
País tem que amadurecer. 
Valdinar acredita que é 
necessário haver uma 
politização. 

O uso 
da 

máquina 

Quanto as declarações de 
Valmir Izídio de que ele é 
favorável a reeleição da 
mesa diretora da Câmara, 
Valdinar Barros foi taxativo 
em dizer que com a 
proposta de reeleição a 
máquina administrativa será 
usada para esse fim'. O 
vereador acrescentou ainda 
que no Congresso Nacional 
a votação da proposta está 
acontecendo na medida do 
toma lá da cá. 

Ondas Curtas 

O Cavalo de Aço vem ai com força total...Dia 09 de março enfrenta a Caxiense 

Carnaval do BIC...É o bicho 

Da Super Quadra 602....Direto para Rua Nova 

Virgem que riqueza II 

Tem neguinho, que nasce, cresce e fica caduco e é sempre... 

Oposição...Oposição 

O pinto quando nasce...Ele nasce de baixo da mãe 

Pelas ondas da Capital....Edvan Vila Nova, Reginaldo e Valter Silva 

Cameleira é outra coisa...Pindoba é mais em baixo 

Pelas ondas curtas... Messias Júnior vai militar em Açailândia 

Neste Carnaval a única batida é a dó coração 

O tempo passa o tempo voa...E 

A briga é para saber quem é o mais novo... 

Justino afirmou que o dinheiro da Federação Maranhense estava com tesoureiro. 

Aloisio pegou-ou não na grana? 

Campeonato maranhense só em março... 

Santa Tereza Davila... 

Salgado Filho e Sacola estão afinados para assumir a secretária de esportes 

Napoleão Neto, Baltazar, Gean, Izânio...A turma da pesada 

O bom dia de hoje é para o humorista e apresentador Badinho 

DEÜ W IMPRENSA 

Tricolores querem 
presença maciça da torcida 
no jogo de estréia do 
Fluminense, nesta sexta- 
feira, na rua Bariri, contra 

o Itaperuna. Júlio César 
Leal tem apenas uma 
dúvida para definir a 
equipe. Deu no Jornal dos 
Sports 
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Om Fan taaMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

02- Demostradores 

de venda 

10- Vendedoras 

03- Vendedores 

externos 

01- Cozinheira 

05-Domestica 

01- Técnico em. 

eletrônica 

02- Auxiliares de 

frentista 

01 -Secretária. 

01-Garçonete 

LABORATÓRIO CLSSIO FONSECA 

1 =.XAMES: SANGUE, Fl EZ ES, URINA. 

Atendemos por convênio l. F raNE: 7 2 l -54 l jJ 
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"Baianada" na Belém-Brasília 

Contramão na BR-010 coloca em 

risco a vida de muitos aventureiros no trânsito 

O retorno na BR-010, que 
fica em frente ao Hotel 
Anápolis e à Rodoviária de 
Imperatriz vem sendo 
utilizado de forma errada por 
motoristas aventureiros e 
irresponsável que estão 
fazendo contramão no local 
para alcançar a pista central da 
Belém-Brasília. 

O artifício vem sendo 
utilizado por ciclistas, que por 
sinal não respeita qualquer 
norma de trânsito em 
Imperatriz, motoqueiros, 
carroceiros e até veículos de 
passeio que se aventuram na 
contramão, entendendo que o 
curto espaço a ser cumprido 
dá margens de segurança para 

ser transposto. O local é de 
fácil fiscalização até porque já 
existe um posto policial na 
rodoviária que, mesmo não 
sendo de competência da 
polícia que atua naquela área, 
pode ser delegado poderes 
para o trânsito e um guarda 
manter vigilância no local 
autuando os transgressores. 

A impaciência no trânsito 

É comum os motoristas que não têm a mínima paciência no 

trânsito urbano principalmente, buscando todas as formas de 

avançar no excesso de velocidade e nas transgressões às normas 

de tráfego. 

Direção perigosa também é contravenção e a polícia do trânsito 

em Imperatriz até agora não tem mantido qualquei atuação nesse 

sentido, permitindo que sejam cometidos abusos de toda ordem 

contra a regras de trafegabilidade. Nesse sentido é preciso 

disciplinação dos próprios policiais que, ao que parece, ainda não 

entenderam que a disciplinação é mais importante do que regras 

convencionais que naturalmente não refletem perigo evidente, mas 

que acabam terminando em multa. 

m mm 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, 

Extração: Rua 

bro,1310, 

Fone: 

LTDA. 

DE NOVEM- 

DNER promove limpe? 

da Rodovia BR-OIO 

Funcionários do 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, DNER, 
estão promovendo a limpeza 
dos canteiros centrais da 
Belém-Brasília, melhorando 
principalmente a visibilidade 
para os motoristas que 
trafegam pela rodovia. 

São inúmeros veículos, 
estimado num movimento 
diário de 5 mil carros, que 
passam pelo trecho de 
Imperatriz, e todo esse 
contingente vem lutando, 
principalmente, com o descaso 
da BR-010 em determinados 
trechos. A questão dos 
canteiros centrais da rodovia já 
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Depósito: fl». Babaçulãndia. 176. fone: 

l 

estava causando um mal estar 
na comunidade que vinha 
enfrentando, entre outros 
problemas a questão da 
violência estampada atrás de 
cada monte de mato que cresce 
na área, facilitando a ação de 
meliantes que ficam à espreita 
para assaltar principalmente os 
ciclistas que se deslocam para 
suas residências em horas 
avançadas e ermas. 

Também tem o aspecto 
técnico que vem sendo 
sacrificado, já que o mato alto 
que vinha tomando conta dos 
canteiros centrais da rodovia 
atrapalham sobremaneira a 
visibilidade dos motoristas, 

facilitando a incidência de 
acidentes voluntariosos, já que 
os motoristas passam a 
arriscar em determinadas 
situações a ultrapassagem não 
de veículos, mas dos vários 
pontos de entroncamento que 
cruzam a Belém-Brasília. 

Com a retirada do mato alto 
melhora também o aspecto 
estético dos canteiros centrais 
que já chegaram a ganhar 
adoções promovidas pelo 
Rotary Club, mas acabou não 
vingando na sua acepção já que 
os empresários da cidade não 
levaram para.frente uma das 
maneiras viáveis de se manter 
florido e bem cuidado o espaço. 
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Õ* canteiros da Belém Brasília começam a receberem cuidados de funcionários do DNER 

Trabalho custoso 

É preciso acima de tudo 
que o Dner entenda a 
importância do trabalho que 
vem sendo desenvolvido e 
continua com a manutenção 
dessa tarefa de forma 
duradoura e permanente, 
beneficiãndo os motoristas e 

ajudando a preservar a vida. 
^ Um outro aspecto é a 

morosidade do trabalho que, 
nesse andar da carruagem, 
quando terminar de roçar o 
último canteiro, o primeiro 
já cresceu todo de novo. 
Ainda de forma primitiva, 

com foices, não há como 
acelerar o ritmo do trabalho 
e assim o Dner precisa 
primar pela sua obrigação 
manter em dia a manutenção 
das estradas sob sua 
jurisdição, como é sua 
obrigação social. 
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%Ta?' COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR ..... 
''Cíb® -cO ' - UM PROJETO DE VIDA - — sc* 

■■ 22" ANO DE FUNCIONAMENTO 
_ Lís-LOV 

RO0 Direção: Vânia Lúcia da Cunha SaddTs 
Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

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

DO MATE RN AL 1 (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

TT - UNIDADE II - GRAU 
TURNOS: MATUTINO F NOTURNO 

1 9 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCE1RAO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESIRUIURA 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 n2 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS matutino vespertino noturno 
Maternal/Jardim l 101,10 101,10 
Jardim II/29 Série 111,20 111,20 
39e4y Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 13L5Q..   
29 Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n3 130 - Fona 723-1692 - Imperatriz - MA 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone: 723-2885 

M\ll l.HOR OPÇÃO EM VIAGENS, COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM; AR CONDICIONADO, SISTEMA DE SOM. VÍDEO CASSETE, TV A CORES E FRIGOBAR. 

FAZEMOS LINHA PARA! BALSAS, GOIANESIA, SÃO LUÍS, TERESINA. RIO BRANCO. PORTO VELHO, CUIABÁ, GOIÂNIA, ANÁPOLIS, BRASÍLIA E VITÓRIA. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Raimundo Primeiro 

Bom 
Atendimento 

Quem atendo com 
cordialidade o pessoal que a 
oroeura todos os dias, na 
eerelaria da Comunicação e 

da Cultura (Comunic) ca Ana 
Camurça. Não mede esforços 
no sentido de fazer agilizar as 
atividades burocráticas da 
pasta, além de manter bom 
relacionamento com seus 
colegas de trabalho e com os 
profissionais da comunicação 
da cidade. Hnlende que 

trabalhando assim segue os 
passos do prefeito lidou 
Marques e do titular da 
Comunic, Kdmilson Sanches. 

Na 
Terra 

O trabalho que Ana Maria 
vem fazendo no Departamento 
de Jornalismo da Rádio Terra 
FM vem conseguindo obter 
resultados esperados pela 
direção geral da emissora. 
Profissional experiente, sabe 
levar até ao ouvinte a notícia 

como ele deseja ouvir, sem 
meios termos, e com 
objetividade. 

De 
folga 

Liliani Moreira, repórter de 
Economia de O Imparcial, 
entrou de férias na sexta-feira, 
dia 31. Ao lado do seu marido 
Emílio Azevedo, também 
jornalista, ela viajou para Natal, 
onde vai curtir as praias. 

Dia 
do "sim" 

O colunista conseguiu furar: 
casou-se ontem a irmã da 
Eliziete, ex-funcionária da 
Secretaria da Comunicação e 
Cultura do Município. A colega 
esteve lã na Comunic, pela 
manhã, onde reiterou tal 

informação. Parabéns, 
portanto, a nova senhora 
imperatrizense! 

Cobrindo 
carnaval 

A Rádio Universidade vai 
dar flashes ao vivo direto da 
passarela do samba, lá em São 
Luís. Todo o departamento de 
Jornalismo está acionado para 
fazer da cobertura um grande 
sucesso.. Além de divulgar 
notícias direto do Anel Viário, 
a Universidade vai cobrir 
também outros circuitos de rua 
de São Luís. 

Por telefone 
Ontem, às 12h30, mantive 

um contato por telefone com o 
repórter ITo Costa. Contou as 
novidades da Rádio Imperatriz, 

empresa que está trabalhando 
atualmente. O noticioso do 
meio-dia eslava sendo levado 
ao ar, tendo como apresentador 
Moacyr Spósito, proprietário 
da RI. 

Na Ascom 
O jornalista e cineastra 

Paulo Washington, deixou o 
DAC - Departamento de 
Assuntos Culturais da 
Universidade Federal do 
Maranhão .(Ufma), dirigido 
pelo jornalista Euclides 
Moreira Neto para fazer parte 
do quadro de funcionários da 
Assessoria de Comunicação 
(Ascom), sob o comando de 
Fernando Oliveira. 

Força deVontade 
O Robson Machado vem 

mostrando ter muita força 
de vontade trabalhando na 
editoração eletrônica do 
Jornal Capital. Já é um bom 
scaneador, fazendo com que 
as fotos publicadas no seu 
líder diário saiam com uma 
nitidez impressionante. 

Nas 
ruas 

Claudir Porcínio mostra 
o dia-a-dia da grande cidade 
no programa Thompson 
Motta, que é veiculado pela 
TV CRC - Rede 
Bandeirantes. As 
reportagens de externas 
são uma espécie de 
radiografia dos problemas 
reclamados pela 
comunidade local. 
Parabéns! 

H0R0SC0P0 TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF2 ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos Leão -Q- Libra Sagitário yvw 

✓WA Aquário 

Seu ilia será nuiilo melhor s<■ 
você ficar acitamlo muito, ou se, no 
máximo, fizer um psseio bem leve, 

ar livre. Relaxe. 
Número de Sorte: 42. 

hsteja alenta a Iodos os Você esta sensível e isso facilita a As pessoas tendem a solicitar sua As possibilidades de mudança se Evite o confronto direto com 
movimentos a sua volta. I). repente, expressão dos sentimentos. Diga tudo ajuda mais do que imagina. Cuidado, apresentam, mas você se sente incapaz pessoas mais próximas, 
você pode aprender coisas muito o que for prociso, sem rodeios. Use o não se envolva em problemas só para de ir adiante. Não se preocupe, tudo principalmente se você for casada, 
interessantes para sua vida. poder das palavras. Tensão e desânimo agradar aos outros. Dê mais atenção a acontecerá nó devido tempo. Manter a calma nessas horas é 

Número de Sorte: 07. podem agora domina-la. sua vida afetiva. Número de Sorte; 27. 
Numero de Sorte: 12. Número de Sorte: 02. 

fundamental. 
Numero de Sorte: 02. 

Touro Câncer 

fíf 

ü 

Virgem 

A Escorpião ^ Capricórnio Ô""q Peixes 
ITocun fazer coisas que lhe 

tragam prazer, mas não pense 
somente em si. Para se e-Mar bem, é 
preciso qne todos lambem estejam. 

. Número de Surte: 21. 

\oce esta agora mai< mlrospecliVH. Pela manha, recarregue suas Aproveite a manhã para fazer um Unr sentimento de insatisfação Você está mais sensível e 
Respeite osse momento, pois ele e energias fazendo um passeio ao ar belo passeio <• encontrar os amigos. pode tomar conta de você. Tudo ficará receptiva a tudo a sua volta. Nessas 
necessário. As declarações de amor livre. Depois, aproveite para definir sua Reserve a tarde para recarregar as melhor se usar essa energia para horas, o melhor a fazer ê cuidar do 

programação na semana. baterias e relaxar bastante. realizar mudanças em sua vida. corpo e da mente. 
Número de Sorte: 42. Número de Sorte; 29. Número de Sorte: 11. 

devem ficar para depois. 
Número de Sorte: 20 Numero de Sorte: 50. 

PROGRAMAÇÃO DE TV ■ VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 
05:00 Igreja da Ciraça 
00:20 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:20 I xícal 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:20 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Pular com Deus 
11:20 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:20 Figura 
12:00 Estação Criança II 
12:15 Local 
15:15 Cine Trash (A Programar) 
17:00 Supermarlã -i (com Ricardo 
Corte Real) 
17:20 Programa Sílvia Póppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
20:20 Horário Político 
21:00 Jornal Bandeirante^ 
21:20 Campeonato Paulista de 
Futebol 

06:00 0 Despertar da Fé 05:58 Palavra Viva 06:10 Programa Ecumênico 
07:00 Repórli-r 190 , 06:00 Alvorada Sertaneja 06:15, Telecurso Profissionalizante 
97:3(1 Cidade Agora 07:0(1 Bandeira 2 06:20 Telecurso 2000- 2" Grau 
08:30 Note e Anoti- 08:00 Bom Dia <V Cia (com Eliena) 06:45, Telecurso 2000 I " Grau 
12:20 Imperatriz 24 Horas 10:00 Muppet Babies 07:00 Bom Dia Imperatriz 
12:00 0 Rádio na TV 10:2(1 O Fantástico Mundo de Boby 07:20 Bom Dia Brasil 
14:20 Super Vick 1 1:20 A Pequena Sereia 08:20 TV Colosso 
15:00 Bi 11 Body 12:00 Moreira Serra Especial 1 1 :()0 An gel Mix 
16:00 Agente G 12:20 Aqui Agora Maranhão 12:00 Mirante Meio Dia 
17:20 O Mundo de Beakman 12:20 Aqui Agora 12:30 Globo Esporte 
18:00 Cidade Alerta 14:20 Cinema em Casa 12:5,0 Jornal do Maranhão P" Edição 
19:00 Jornal da Record 16:20 Chapollin 13:20 Jornal Hoje 
19:45, Informe São Paulo 17:00 Chaves 13:40 Vídeo Show 
20:00 Zorro 17:20 Passa ou Repassa 14:15 Vale a Pena Ver de Novo- 
21:00 25' Hora 18:00 Colégio Brasil Mulheres de Areia 
22:00 Super Pela 18:5,0 TJ Brasil 15:40 Sessão da Tarde 
00:00 Cidade Alerta 2" Edição 19:40 Maria Mercedes 17:30 Malhação 
00:20 Palavra de Vida 21:00 Programa Livre 18:00 Anjo de Mim 
03:2(1 Jesus Verdade 22:00 Razão de Viver 18:50 Jornal do Maranhão 2:, Edição 
05:20 Despertar da Fe 22:45 Escolinha do Golias 19:00 Salsa e Merengue 

22:20 Jornal do SBT 20:00 Jornal Nacional 

Rádio Capital AM, 950 
22:45, Jó Soares Onze e Meia 
01 ;00 Jornal do SBT 

20:35 O Rei do Gado 
w 1 !.">() Plantão Módico 

Khz. 10 mil watts de 01:20 Programa Joyce Pascowitch 22:20 Inlercine 
potência 01:25, Perfil 10:10 Jornal da Globo 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Uir 
07:20 Escola Bíblica na 'IA' 
08:00 Home Shopping 
08:15 Suilor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:20 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15,1T Alternativa 
12:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Iluman Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os Tamborim 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Rebool 
18; 15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:25 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omegu 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventura do 
Agente 86 - As Novas Aventuras 
do Agente 86 
11 ;Ü0 Serie Anjos da Lei - 
11 ;50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Teiemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa * 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:30 Programa Político Partida 
rio - PSDB 

20:5,0 Série Hardball - Força Bru 
la-Caso de Família 
21:45 Juca Kfouri 
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"CÂMARA MuNÍcipAl" 1 

Recebo das mãos do companheiro Jaldene Nunes Ma- 
(diretor) uma edição do jornal "Câmara Municipal", editado, 
Agência Pingo no i — Comunicação e Publicidade Ltda. 

Editado em dezembro do ano passado, o jornal traz o 
dos 19 vereadores empossados dia Io de janeiro. 

Detalhes depois. 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SEFAZ pREpARA campanIha dE 

IEVAINTAMENTO dE EMPRESAS 

Descartando a possibilidade de se tratar de uma 
"perseguição fiscal", o secretário de Fazenda do Município, 
Edison Pires de Araújo Uma, anuncia para os próximos dias, o 
início de uma campanha com objetivo de fazer um verdadeiro 
levantamento das empresas estabelecidas na praça comercial 
de Imperatriz, sejam elas "regulares ou irregulares". O 
levantamento será na base do "porta-a-porla", se constituindo 
num verdadeiro "arrastão", oportunidade em que a equipe da 
Secretaria de Fazenda estará promovendo um verdadeiro 
"pente fino" junto aos contribuintes fiscais do município. 

"Arrastão discipliNAdoR" 

"Será um arrastão disciplinador", adianta o secretário Edison 
Lima, ao se reportar sobre a campanha de regularização e 
atualização de todos em relação aos alwás de licenciamento, 
1SS e IPTU, entre outros tributos cobrados pela Prefeitura. 
Ele acrescenta que o erário público conta com a compreensão 
de todos os contribuintes, lendo em vista que, as previsões do 
Orçamento financeiro do Município só poderão ser cumpridas 

-U 
H í -f- 1 «fi 

l; 

Mercado 

Financeiro 

POUPANÇA 

Hoje  1,33% 

Ontem   1,24% 

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

UfÍR 

Semestral até 31 de dezembro de 96: 

R$ .     0,9108. 

URFI (MumícípaI) 

JANE1RO/97  RS 9 II 

UPC 

RS RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo    R$ 1.08 

* Turismo : R$ 1.06 
::: Comercial    R$ 1,04 

Cotações de Quarta-feira, 05/02/97. 

Ouro 

O grama na abertura ontem, 30. da BM&F: 
R$  11.64. 

SaIárío Mínímo 

Dezembro/96 R$ 112,00 

| SaIárío FamíIía 

Dezembro/96 R$ 7.66 

OfERECÍMENTO 

Oferecimento LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 

bobinas para fax. pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA ÁS 
AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 

4 1400.    

se a arrecadação fiscal corresponder às expectativas traçadas 
pela SEFAZ nesse sentido. 

CoNSCÍENTÍZAR O CONTRibuÍNTE 

"Nosso objetivo, é conscientizar o contribuinte da necessidade 
de cumprir suas obrigações para com o fisco municipal, sem 
alusão a qualquer tipo de perseguição fiscal", disse o secretário 
Edison Lima, adiantando ainda que o contribuinte em situação 
irregular que procurar os guichês de arrecadação fiscal da 
Prefeitura, será imediatamente beneficiado com a redução de 
multas correção e juros estabelecidos em lei. 

PaÇAMENTO ÓE SERVÍdoRES 

A Prefeitura de Imperatriz deu início ontem ao pagamento da 
folha do mês de janeiro creditando em conta corrente no Banco 
do Estado do Maranhão, os salários dos servidores lotados no 
Gabinete do prefeito, SEFAZ, Secretaria de Governo, 
Planejamento, Administração, Procuradoria, Vice-prefeito e 
Desenvolvimento Integrado. 

Hoje, (i, recebem os barnabés lotados na Secretaria de Saúde, 
Desenvolvimento Comunitário, Infra-estrutura, Desenvolvimento 
Rural, Comunicação e Cultura, Esportes e l^azer SEMEC, letras 
A a 1. 

Amanhã, 7, estarão recebendo o mês de janeiro os 
funcionários da SEMEC, letras J a Z. 

Garís prímeíro 

Na verdade, o pagamento dos servidores públicos municipais, 
referente a janeiro, foi iniciado no último dia três, recebendo antes 
dos demais, os garis lotados na Secretaria dê infra-estrutura, 
conforme promessa do prefeito Ildon Marques de Souza de pagar 
em primeiro lugar os mais humildes. Além do mês de janeiro, o 
prefeito Ildon Marques cumpriu mais uma promessa, mandando a 
Secretaria de Fazenda quitar também o 13" salário do ano passado 
que o interventor Dorian Menezes deixou de pagar aos garis. 

Correção 

Homenaçem a SaIó 

m 

Aniversariantes (ACII) 

* Alesandra Silva 

Costa (Cerâmica 

Fortil). 

Aniversaria hoje e 

recebe os 

parabéns e votos 

de muitas felicidades da ACII e 

do Feito à Mão Restaurante 

(self-service, churrasco no quilo 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, 

esquina c/ a rua Alagoas-centro. 

Fone: 721-3565A 

Curso CAbARiio 

Também através de Jaldene Nunes, tomo conhecimento da 
instalação em Imperatriz, de uma unidade do curso pré-vestibular 
"Gabarito, cuja sede fica em São Luís. 

Ijocálizado inicialmente no Teatro Ferreira Gullar (721-3047), 
o curso "Gabarito", firma-se em definitivo na cidade, com turmas 
à tarde e à noite. 

Os detalhes ficam para depois. 

Na edição da última terça-feira, 4, fiz o registro da vitória de 
Irailde Silva de Sousa, no vestibular da l JEM A, onde ela foi aprovada 
para o curso de Historia. 

Esqueci de dizer que a jovem universitária, sobrinha do amigo 
Bernadino Barbosa e secretária do escritório de advocacia do Dr. 
Michel, é filha do Sr. Francisco de Sousa (agricultor aposentado) e 
da senhora Adélia Silva de Sousa. 

Fica a correção e os parabéns ao casal pela alegria de ver a filha 
entrando para a Universidade. 

DATÍ loSCOpiSTA 

ontem, 5, foi comemorado o Dia do Datiloscopista. 
Parabéns, embora tardiamente. 

Remí manÚa teIeçrama 

Lamentando profundamente a triste ocorrência, o presidente 
em exercício do PMDB estadual, Remi Ribeiro mandou um 
telegrama de pêsames à família do correligionário e amigo 
Salomão José de Santana, enterrado ontem. 

Devido a compromissos inadiáveis, Remi não pôde vir a 
Imperatriz. 

W 

m 

M 

Como eslava previsto, aconteceu na tarde de ontem (17h) no 
cemitério particular da família em I>agoinha (estrada de João 
Lisboa), o enterro do ex-presidente do PMDB e éx-vereador 
Salomão (Saló) José de Santana. 

Muitas homenagens foram prestadas ao saudoso peemedebista 
antes e depois do férelro para a sua última e definitiva morada. 

Ele que, além de político, era também Maçom, membro da D)ja 
"l Iniào e Fraternidade", tia rua Alagoas. 

Destaque hoje para o Dr. Gilson Otávio Soeiro Casanova, titular 
cD Qíni&i de Urologia e de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
e também especializado em Medicina do Trabalho, com curso 
de reciclagem realizado em dezembro do ano passado, 
destacando-se entre os melhores profíssionais da região. Ele 
que, de forma desinteressada, presta assistência aos alunos da 
escolhinha do Marwel, presidida por Moreira Silva. Na foto, o 
Dr. Gilson dá assistência médica a mais um aluno do Marwel, 
Mígno Lima Marques. Vale o registro e o fone: 721-1096. 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Geral 
(721-1065); PEDIATRIA Hospital Pequeno 

Príncipe (723-2022) OBSTETRÍCIA: Hos 

pitai Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 
Oferecimento: FARMACIA DO ZEZÉ, na 

Rua Ceará, (723-2224), desejando a todos os 

clientes e amigos, muito sucesso. 

-á- Humor 

E a vaca recatada estrila: 

- Acho que você não escutou. 

Eu falei "bumba", meu boi. 

(Playboy/Set/96). 

Materiais para 

Wiúmia rasara? bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

•f^moção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
-frir a) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

1 .. é —1-- 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14g0 
/ 

Rua Simplíciç Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatríz-MA 

1 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO IIDA 

PET ClínicaLab. 

Consultai, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurai 

' y 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique * 
Soares e Silva 

Médico Veterinário. 
CRMV/TO - u204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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—i ' - - -^1 Lavadora - H I I ■ ' B M 

i mbalIMill 

por mês 

* |lavagein <om Tlmer 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de gorontio 

de Roupa 
ARNO IA VETE 

ffS 168^00 
à vista ou 30X 

16 

nm im 

SEM ENTRADA 
ou 5 theques 
de R$ 37,80 

Med IO 10.000 
EL6IN 

55 

Cond. de 
ar ELGIN 

10.000 BTUs 

j?S568jr00 à vista ou 30X 

R$ 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 127,00 

Comprando um Conditlonador de Ar 
ELGIN 
Você 
Ganha um 
Prático e 
Resistente Guarda-Sol 

# BLACK S. DECKER 
'Termostato para regular 
a temperatura 
'Frita, tosta,grelha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 
Grlll 
BLACK & DECKER 

r$ 78,00 à vista ou 24X 

ff( f) 

8 R$**, 00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 17,50 

BRASTI 

Refrigerador 
BRASTEMP 

401 Lts, 

R$ f «065,00 
à vista ou 30X 

V 04. 

por mês 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 239,00 

E&VMUKr 

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

Fogão ESMALTEC 
CANOA 

4 BOCAS 

rí 106,00 

à vista ou 30X 

10 R$ ',50 

por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 23,80 

Panela de Pressão PULGOR 
4,5Lts POLIDA 

R$ 17,00 
à vista ou 12X 

,40 por mês 

SEM ENTRADA 
qu 5 cheques 

de R$ 3,80 

R$ 

v-|. 

/ . ■» V 
■s V J 

'x< 

SINGER 
Maq. de Costura SINGER 

Facilita Plus Portátil 

r$ 299,00 à vista ou 30X 

R$ W/SO por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 67,00 

DE BRINDE 

01 RELOCIO 
MONDAINE 

ARNO 

Ferro 

automático 

ARNO 

JFSlSyto à vista ou 

2 Í2XR$ ,30 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 3,80 

da sua 

tiLSSsLSe&L 

PHILCO 

TEU COISAS QUE SÓ * PHLCO FAZ PM WCf. 
TVPNi 

14" 

* 

i 

À Á 

Wtco 

5a 

rs 285oo 

vista ou 30X 

*s27. ,00 

por mes 

SEM ENTi TRADJ 
6Í,9( ou 5 cheques de RS 63,90 

CINsRAL 

3 Anos de 

Garantia 
AoiTCWl 

Controle remoto 
* Com relógio 

3 Tipos de desÜgameiito 
automático 

Garantia de 3 anos 

TV CINERAL 
20" Cores 
C/Controle Remoto 

RS 379,00 à vista ou 30X 

RS 36. 90 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 85,00  

ConL de Som 
PHILIPS 
Mod.AS425 

PHILIPS 

RS 325,00 à vista ou 30X 

«29. 90 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 72,80 

PHILIPS 

Fita de VÍDEO 
PHILIPS 

RS2y3o 

à vista 

'A 
n2o 

mm 

MallorY 
* 4 Velocidades com Qejp ♦ pulsar 
* Tampa dosodora 
* 3 Anos de Garantia 

Liqüidificador 
MALLORY 

Duplo Clean 

RS 4 1,00 

à vista ou 30* 

RS2,90 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de RS 9,50 

Oferta., válidas até 000207 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque SX (1+4), juros de 6% a.m. Piano Carnel I2X(0+I2) juros d'J*a;"-fâ<0+24»uros de 

„ m 30X ( 0+30) juros de 8 e 9% a.m. Plano s/ entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pgto. de . 0 em 30 dias. 

Internet: 

http: //www. intermar. com. br/liliani 

SUNDÓWN% BIKE 
f^g-R/V PA5 6I CÉ-S 

* Câmbio shimono 
* 18 Marchas 
* Aro de aluminio 

* 

V 

Bicicleta SUNDOWN BIKE 
SHiMANiMAL 

RS 199,00à vista ou 30X 

RS 19. 50 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 45,66 
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Comerciante morre com um tiro 

no coração no Parque São José 

A Delegacia de Roubos e 
Furtos de Imperatriz recebeu 
ao longo do ano passado, várias 
denúncias de assaltos e 
arrombamentos praticados 
pelo elemento Ratinho e seus 
comparsas. Por volta das 20h(K) 
da última terça-feira, um 
cidadão que não quis se 
identificar à reportagem, por 
medidas de segurança, esteve 
na Delegacia de Polícia para 
comunicar que foi abordado 
por dois elementos 
desconhecidos. 

Segundo ele, os dois 
elementos estavam armados de 
revólver e pediu que o 
.queixoso entregasse a bicicleta 
e sua carteira porta-cédula, sob 
pena de receber um tiro caso 
não atendesse a solicitação dos 
elementos. 

A vítima disse1 à reportagem 
que ao ser abordado entregou 
a bicicleta e saiu correndo no 
meio de um matagal com medo 
que os elementos vinhessem 
lhe assassinar. Conforme o 
registro no livro do plantão da 
Depol, os elementos ainda 
detonaram vários tiros em 
direção ao cidadão, mas para 
sua felicidade, nenhuma das 
balas lhe acertaram. 

Ao se livrar dos marginais, 
a vítima foi ao Plantão de 
Polícia e registrou a 

■ Investigações 

O caso foi repassado a DRF 
— Delegacia de Roubos e 
Furtos, onde o delegado 
Reginaldo Nunes e o chefe de 
capturas daquela 
especializada, Edilson Santos, 
iniciaram as investigações. 
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Ratinho, morto na troca de tiros, tinha várias passagens pela polícia 

ocorrência. Os policias 
estiveram no local mas não 
conseguiu prender os 
acusados. De acordo com as 
informações do comunicante, 
um dos elementos foi 
identificado como sendo o 
perigoso Ratinho. Depois do 
assálto ao cidadão, os dois 
elementos entraram no 
Supermercado Bom Jesus, no 

Por volta das 15h00 de ontem, 
os policiais conseguiram 
localizar o elemento Ratinho, 
que reagiu a voz de prisão, 
trocou tiros com a polícia e foi 
mor,to. "Ratinho" era 
considerado pela população 

Parque São José e detonaram 
vários tiros. Um dos disparos 
atingiu o peito esquerdo do 
proprietário do 
supermercado, comerciante 
Abdoral Ribeiro de Souza, 
maranhense, 55 anos de idade, 
residente na Rua Bom Jesus, 
n0 100. Os elementos tentaram 
contra a vida de mais duas 
pessoas que se encontravam 

daquele bairro como um 
elemento de alta 
periculosidade, responsável 
por vários arrombamentos e 
assaltos naquela região. O 
corpo do elemento foi levado 
para a Funerária Perpétuo 

no interior do supermercado, 
uma delas se encontra em 
estado grave em uma clínica 
local, enquanto que a outra 
pessoa não sofreu 
absolutamente nada. Abdoral 
Ribeiro de Souza, proprietário 
do supermercado, não teve a 
mesma sorte. A única bala que 
lhe atingiu perfurou o coração, 
tendo ele morte no local. 

Socorro. Após a autópsia, o 
corpo do elemento foi liberado 
para a família. A Polícia .Civil 
ainda não identificou o segundo 
elemento que estava envolvido 
no assalto seguido de morte no 
Supermercado Bom Jesus. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de documentos 
Jonas Teixeira de Melo, 

maranhense, motorista, 
comunicou que perdeu todos 
seus documentos pessoais. 
Conforme o comunicante, os 
documentos estavam dentro 
de uma porta-cédula que 
provavelmente deve ter caído 
do seu bolso no centro 
comercial de Imperatriz. Além 
dos documentos, estava deplro 
da porta-cédula um carnê do 
Armazém Paraíba já quitado. 

Arrombamento 
José Alencar Júnior, 

paraense, casado, 35 anos de 
idade, residente na Rua Bahia, 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua casa e levaram vários 
objetos. De acordo com as 
denúncias do comunicante, 
somente neste mês os larápios 
já visitaram sua residência^or 
duas vezes. Na primeira vez 
eles levaram uma Montain 
Bike de propriedade de seu 
filho. Na madrugada da última 
segunda-feira, eles 
retornaram ã casa e 
arrombaram a porta dos 

fundos e do interior da casa 
levaram um aparelho de 
televisão, a cores, Phillips 14 
polegadas e outros objetos de 
pequenos valores. 
Perda de documentos 

O aposentado João 
Cardoso da Silva, 
maranhense, residente em 
Senador La Rocque, antiga 
Mucuíba, comunicou que 
quando trafegava daquela 
cidade com destino a 
Imperatriz, perdeu todos seus 
documentos pessoais. 
Segundo o comunicante, os 
documentos estavam dentro 
de uma bolsa tipo porta- 
cédula. 

Furto de bicicleta 
Adailton Dias de Carvalho, 

maranhense, residente na 
Rua! lenrique Dias, foi vítima 
de furto de uma bicicleta 
Montain Bike, cor cinza, ano 
96. Conforme Adailton, a 
bicicleta estava estacionada 
em frente o Hospital Santa 
Isabel, onde estava tentando 
fazer uma consulta. O furto 
ocorreu por volta das l lh()() 
da última terça-feira. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Radige Barbosa 

Escrivão: Francisco Barbosa 

Perito: Júlio Sérgio 

Agentes: laldo, Araújo e José Ribamar 

Comissário: Edilson 
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Respeite st vida. Bríuque o Carnaval sem morrer» 

Xito ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da putal? 
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Neste Carnaval, a nmea batida é a do eoraeão 

Apoio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba DPM - Distribuidora dos produtos Marilan 

Onde Você Estiver Arcor e Trigo Fina 


