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Anunciado conflito armado 

com os índios Krikatis 

O esposo da prefeita de 
Montes Altos, Nelson Castilho, 
chegou de São Lins disposto a 
tudo para manter a questão em 
litígio com os índios Krikatis. 
devido à demarcação da reserva 
íik lig( ma, a qualquer custi >. Nels< m 
adiantou que deverá acontecer 
uma reunião com os agricultores 
de Montes Altos na terça-feira, 
quando deverá ser tomada uma 
decisão para se definir as ações 
que de verão ser tomadas. For 
enquanto o processo de 
demarcação da reserva se 
encontra ixiralizado em São Iaiís, 
mas Nelson tõislilho anunciou 
(|ue vai pari ir para a represália 
contra os Knkalis; ele disse que 
pretende levantar barricadas na 
entrada da cidade impedindo o 
acesso dos índios ao perímetro 
urbano, já que os Krikatis 
interromperam o tráfego na 
"Strada que vai para Sítio Novo e 
Amarante do Maranhão. Nelson 
também afirmou que vai comprar 
essa briga disposto a tudo, e que 
será fácil arregimentar 
quatrocentos ou quinhentos 
homens para fazer frente aos 
índios Krikatis que insistem em 
tomar represálias para forçar a 
(lemarcaçã() das terras 

O renomado exotérico 
Prof9 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

y Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vaie publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1 C. 

Indkcidorcs 

Dólar Comercial 
Compra   RS 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 
Venda   RS 12.57 
Poupança 
Rendimento   1.1275% 
Ufir (ate dezembro) 
Valor   R$ 0,8247 
Salário Minimo 
Outubro R$ 112.00 
Salário Família 
Valor   R$ 7.66 |: 
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\eIson Castilho chegou ontem de São Luís disposto a manter o território municipal e os direitos dos agricultores de Montes Altos 

■ Futebol 

Cavalo de Aço 

começa treinos 

na segunda 

O técnico Isnard Antônio 
já foi informado pelo diretor 
tle futebol William Marinho 
que asTontratações só vtrao 
apos o carnaval. A polêmica 
criada a respeito do débito 
do Cavalo <Ío Aço junto à 
Federação Maranhense de 
Futebol, íoi esclarecida por 
Willíam Marinho que 
apresentou o devido 
comprovante bâncártó, 
atestando que. ao contrário 
do que foi ventilado 
tentando prejudicar o 
Imperatriz, o débito foi pago 
devidamente. Página 6A. 

Lislào dos aprovados 

no vestibular 
Foram i ireenchidas 105 vagas 

nos cursos de Direito, Pedagogia 
c Ciências Contábeis. A 
Universidade Federal do 
Maranhão - Ufma, divulgou 
ontem a lista dos aprovados no 
Vestibular 07, que alcançou um 
bom índice de tranqüilidade entre 
os concorrentes, apesar das 
provas da primeira fase terem 
sido realizadas na Escola 
Dorgival Pinheiro de Souza 
devido ao grande número de 
candidatos. Confira a lista dos 
a]trovados. Página 4B. 

Sálvio Dino é o novo 

presidente da Amsul 
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A reunião dos prefeitos para eleição da nova diretoria da Amsul foi bastante disputada 
e elegeu Sálvio Dino para o próximo mandato 

onde A Associação dos Municípios 
do Sul do Maranhão é o resultado 
da associação dc duas entidades 
que congregaram os municípios 
da região locantina com os do 
exlremo sul do estaclo, e tem uma 
grande represcnlativdade junto 
às instâncias governistas 
superiores. A eleição aconteceu 
nessa sexta-feira no plenário I éo 
Franklin daCíunara Municipal de 

Imperatriz, para 
convergiram a grande maioria 
dos prefeitos do Sul do 
Maranhão, | irestigíiuido o evento 
de forma consagradora. Na 
abertura dos trabalhos foi 
apresentado uma segunda chapa 
encabeçada pelo prefeito de 
Fortaleza dos Nogueiras, 
Gildãsio Coelho; mas atendendo 
aos apelos dos ex-prefeitos 

Deoclides Macedo c Raimundo 
Cabeludo, houve consenso para 
formação de uma única chapa 
que acabou manlendo a 
presidência com Sálvio Dino, 
prefeito dc João Lisboa, c 
Gildãsio assumindo a D Vice- 
Presidência. Sálvio Dino foi 
escolhido por aclamação para 
dirigir a entidade no próximo 
mandato. Página 3A. 

■ Governador Edson Lobão 

Ney adota medidas 

sociais de impacto 

O prefeito da nova 
Unidade Administrativa de 
Governador Edison Lobão, 
Ney Bandeira, garantiu que 
em breve o problema do 
abasleeimento de água no 
município estará 
completamente solucionado. 

■ Eleições 98 

Também os serviços de 
limpeza das ruas da cidade já 
foram iniciados melhorando 
a qualidade de vida em 
Governador Edison Lobão. 
Ney também já pediu uma 
ambulância para atender a 
população. Página 3C. 

Acordo com Davi 

afasta tucanos 

O PSDB deverá repudiar 
qualquer tipo de acordo que 
possa ser firmado entre Davi 
Alves Silva e o Senador 
Epitácio Cafeteria que 
pretende concorrer ao 
Governo do Maranhão em 
98. Ney Bandeira já anunciou 

que se afasta imediatamente 
se for concretizado o acrodo 
e o vereador Simplício Zuza 
Neto disse que o Deputado 
Federal Sebastião Madeira 
só tomará qualquer atitude 
após o desenrolar dos fatos. 
Página 3C. 

■ Segurança Pública 

Delegacia de Homicídio não existe 
O delegado Vandir Júnior de Segurança para a Região 

abriu o jogo em uma 
entrevista ao programa 
"Cidade Alerta", e afirmou 
que a Delegacia de 
Homicídio não existe 
oficilamente, existe apenas 
no papel. O Sub-Secretário 

Locantina, Luciano Abreu, já 
havia garantido 
anteriormente, que iria levar 
a questão da criação da 
1 lomicídios para o Secretário 
de Segurnaça, Jair Xexêo. 
Página 8A. 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA ........vMv.v.: 

Bandeira pelo Maranhão Curso de Fitoterapia Exposição de Arte no PMDB bate de frente 1 

encerra hoje Timbira Shopping com o Governo Federal 
Página 4B Página 4C Página 28 Página 4B 

Io Torneio Francisco PC prende assassinos 

Almeida de estudante 
Página 6A Página 8A 
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Sr. Editor: 
O que me levou a 

escrever para este jornal foi 
o fato de saber que somente 
denunciando as coisas 
erradas que vêm 
acontecendo em nosso 
município podemos 
modificá-las. 

Vejo que apesar das 
mudanças que conseguimos 
com a revolução de janeiro, 
ainda não é suficiente, 
precisamos moralizar o 
setor público. Vejo que 
ainda existe muita coisa 
errada, uma delas é a falta 
de prestação de contas do 
executivo para o Legislativo. 

Não entendo porque o 
administrador da cidade não 
está prestando contas do 
que é gasto na prefeitura, e 
onde as verbas públicas são 
aplicadas. Se está tudo 
dentro da lei, não vejo 
motivo para que não seja 
realizada uma prestação de 
contas para que toda a 
população saiba no que foi 
aplicado o dinheiro que 
afinal de contas, saiu do 
nosso próprio bolso. 

Sabrina Valadares 
Bairro Três Po deres 

Sr. Editor: 
Gostaria de lembrar as 

nossas autoridades que o 
inverno está se 
aproximando e com ele uma 
série de transtornos que só 
ainda existem por 
displicência das autoridades 
constituídas. A estrada que 
dá acesso ao porto da balsa, 
está em péssimo estado de 
conservação e com a 
chegada da temporada de 
chuvas, é provável que mais 
uma vez fique intrafegável. 

E um verdadeiro 
absurdo que esta situação 
perdure por tanto tempo, 
quando sabemos que seria 
necessário apenas uma 
verba insignificante para 
que o problema fosse 
resolvido de uma vez por 
todas. 

Sei que dentro de poucos 
meses, ou mesmo semanas, 
terei que encontrar um 
lugar para ficar até o final do 
inverno, mas isso não me 
preocupa, porque sei que 
apesar de ter solução sei 
que o montante necessário 
para resolver este problema 
seria alto, peço que pelo 
menos resolva os 
problemas mais sérios, mais 
que requerem pouca verba. 

Acredito que pelo menos 
é possível. 

Maria da Paz 
Setor Beira-Rio 

Sr. Editor: 
Quero parabenizar a toda 

a equipe que compõe o 
Jornal Capital, 
principalmente a equipe de 
diagramadores, que 
conseguiu modificar a 
editoração eletrônica deste 
matutino, dando-lhe uma 
aparência mais bonita e 
elaborada. 

Inovar é algo que exige 
muita seriedade e 
competência. Parabéns a 
todos e torço para que outras 
mudanças deste nível sejam 
implantadas neste jornal, 
valorizando o que é nosso. 

Jairo Antonio 
Bairro União 

lil 

■ Medicina 

Alívio para os pés dos diabéticos 

Pesquisadores gaúchos desenvolvem uma palmilha anatômica 

que reduz o risco de lesões graves e evita as amputações 

encomendada a UFSM em 1992 
pelos fabricantes de calçados do 
Vale dos Sinos, congregados 
pelo Cntero Tecnológico de 
Couro, Calçados e Afins, com 
sede em Novo Hamburgo. A 
proposta era traçar o ijerfil do 
pé do brasileiro, com base no 
qual a indústria poderia 
aprimorar o seu produto. 

Os dados estavam ainda em 
fase de coleta no Núcleo de 
Biomecânica do Laboratório de 
Pesquisa e Ensino do 
Movimento Humano (Lapem) 
do CEF, em fevereiro de 1994, 
quando os médicos 
responsáveis pelo setor de 
prevenção de diabetes do 
Hospital Universitário 
encaminharam a sugestão: 
incluir seus pacientes no 
universo da jtesquisa. Aceita a 
idéia, a nova frente de estudo 
passou a vigorar como o fio 
condutor de todo o trabalho. "É 
o que se dá na relação entre a 
Fórmula 1 e a indústria 
automobilística, em que a 
peimeira serve de laboratório 
de testes para o avanço da 
segunda", compara Ávila. "Se 
sair daqui um calçado que 
atenda às necessidades dos 
diabéticos, com certeza esse 
produto irá satisfazer os 
consumidores em geral." 

Há um ano atrás 35 
portadores de diabetes, ao lado 
de centenas de cidadãos 
saudáveis, já haviam passado 
pelos testes no Núcleo de 
Biomecânica. 0 trabalho 
consiste de duas etapas. Na 
primeira, os envolvidos 
posicionam-se em pé sobre 
duas palmilhas eletrônicas, que 
carregam 960 sensores em sua 
su|>erfícies. Estas palmilhas são 
ligadas ao FScan, um sistema de 
computador desenvolvido pala 
Tekscan, empresa de 
informática de Boston, Estados 
Unidos. O F-Scan projeta numa 
tela a distribuição de pressão e 
força na planta de um pe'e 
outro, conforme o apoio do peso 
de cada indivíduo. Em seguida, 
a mesma operação é realizada 
com a pessoa em movimento, 
utilizando palmilhas envolvidas 
por meias. Esse processo, além 
de gerar dados de interesse dos 
portadores da doença e 
fabricantes de calçados, tem 
servido ultimamente para a 
avaliação de técnicas cirúrgicas 
em pés chatos. 

m 

Primeira etapa da pesquisa: palmilhas eletrônicas ligadas 
a um sistema de computador avalia a distribuição da 
pressão exercida sobre a planta do pé 

perna pode estar 
comprometida. Resultado: 
amputação. 

Trata-se de uma palmilha 
anatômica que há um ano vem 
sendo desenvolvida por 
especialistas da UFSM e pode 
reduzir drasticamente a 
incidência de gangrenas. E um 
trabalho maticuloso, que 
adquire maior relevância 
quando se constata o 
contingente a que se destina: 
algo em torno de 15 milhões de 
pacientes só no Brasil, ou quase 
10% da população. E esses 
índices tornam-se ainda mais 
significativos quando se 
referem apenas a pacientes com 
mais de 60 anos - nada menos 
que 16%. "E possível que em 
1997 já possamos apresentar 
boas novidades", anima-se o 
coordenador de pesquisa e 
diretor do Centro cie Educação 
Física da UFSM, Aloísio Ávila, 
um professor que ostenta em 
seu currículo um curso de pós- 
doutorado na Universidade de 
Wisconsin, nos Estados Unidos. 

O sapato ideal 
A busca da#palmilha ideal 

corresponde apenas à primeira 
parte cia pesquisai Na verdade, 
a idéia é avançar até a confecção 
de um calçado de máximo 
conforto e feito de um material 
que facilite a transpiração, 
evitando assim a formação de 
micoses, tão prejudiciais a 
quem tem a doença. Na prática, 
acrescentando detalhes 
estéticos, um sapato de boa 
qualidade que possa ser usado 
por qualquer pessoas, diabética 
ou não. Essa pesquisa, a 
propósito, é derivada de uma 
outra maia ampla, 

Ligados ao sistema F-Scan, 
as palmilhas envolvidas por 
meias estudam os pés em 
movimento 

Comparada com outras 
complicações, a condenação às 
doses diárias de insulina a que 
estão sujeitos os portadores de 
diabetes é café pequeno. Há 
outras seqüelas graves, a 
começar pela pior delas, a 
gangrena, decomposição de 
tecidos do corpo que 
comumente leva o indivíduo a 
uma cirurgia radical, 
eufemismo médico para 
amputação. Não se conhece 
ainda forma eficaz de evitar esse 
recurso extremo, mas alguns 
passos têm sido dados nessa 
direção. A íltima novidade vem 
da Universidade Federal de 
Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul, e vai justamente de 
encontro aos pés de quem sofre 
de diabetes. 

Sim, aos pés. talvez o maior 
ponto fraco desses doentes: 
basta uma ferida não cicatrizada 
num dos dedos e logo todo a 
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Direta 
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Promessas 
Durante a sua campanha 

para a governadoria do 
Estado, Roseana Sarney fez 
várias e importantes 
promessas para Imperatriz e 
Região Tocantina caso ela 
fosse eleita. Vieram as 
eleições, e de forma um 
quanto duvidosa, Imperatriz 
acabou sendo a responsável 
pela sua vitória. 

Aniversário 
Roseana Sarney já 

completou dois anos de 
mandato, e até agora nenhuma 
das promessas feitas foi 
cumprida. Certamente a 
memória da governadora deve 
ter entrado em colápso, 

precisando por isso de 
"lembretes" tocantinos que a 
façam lembrar de tudo quanto 
foi prometido. 

Prioridades 
Mesmo tendo sido um 

discurso de campanha, 
Roseana Sarney elaborou um 
documento onde, em síntese, 
eram estabelecidos os 33 
pontos prioritários do seu 
governo para Imperatriz e 
região, que poderiam ser 
realizados a curto, médio e 
longos prazos. 

Social 
Entre as prioridades 

sociais, Roseana Sarney 
destacou que retomaria o 
programa do leite criado no 
Governo Sarney, agora 
também com a distruição de 
pão. Vale lembrar à 
governadora que em 
Imperatriz está faltando até 
mesmo a merenda escolar e o 
pão ficou mesmo só na 
promessa. 

Inacabadas 
No documento da 

governadora ela se 
comprometeu a dar 
continuidade as obras e ações 
do governo Fiquene em 
Imperatriz, tais como a Av. 
Beira Ido, o Socorrão, Estrada 
do Arroz e outros, além de 
garantir a estadualização das 
Escolas Municipais, sem 
demissão de professores. 
Com a palavra os professores 
desempregados. 

Industrialização 
Interessante notar que na 

promessa de "construir o 
distrito industrial da rodo- 
ferroviária", ela se esqueceu 
que prometeu também 
concluir a estação rodoviária 
iniciada por Fiquene, que está 
muito longe da ferrovia e de 
qualquer perspectiva de um 
local adequado à implantação 
de um verdadeiro distrito 
industrial. 

Absurdo 
O item 4 da síntese dos seus 

compromissos para com 
Imi)eratriz e região afirma que 
ele vai "criar a Companhia de 
Desenvolvimento da Região 
Tocantina afim de fortalecer a 
região para comandar o 
processo de desenvolvimento 
do Estado." 

Bríncanagem 
Esse item 4 é uma das mais 

vis brincadeiras que um 
governante poderia fazer, 
sobretudo porque a 
governadora se nega até 
mesmo a vir à cidade, quando 
mais criar condições para 
Imperatriz comandar o 
desenvolvimento do Estado. 

Equívoco 
P(xle ser que a governadora 

tenha criado um bairro em São 
Luís com o nome de Imperatriz, 
ou ter enviado à Assembléia 
legislativa uma mensagem 
para mudar o nome de Rosário 
l)ara Região Tocantina. São dois 
anos de governo em que 
Roseana Sarney passa com as 
costas viradas para lm{)eratriz 
e região. 

Campanha 
98 vem aí. Pode ser que a 

governadora, a partir de agora, 
Ijelo menos visite a região em 
busca de votos. E como o ikwo 
tem memória curta, haja votos 
para a governadora. 

Para meditação 
"Jesus, aproximando-se, 

falou-lhes, dizendo; Toda a 
autoridade me foi dada no céu 
e na terra. Ide, ixnrianto, fazei 
discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo." 
(MT 28-18,19) 

Utilidade Pública 25/01/97 

Polícia Militar 190 
Delegar.la ri#» Planiãn    722-1287 
Corpo de Bombeiros   193 
Hospital de Plantão (Geral)   723-1955 
Hospital de Plantão (Pediatria) — 721-2187 
Aprnnnrtn   721-0662 
Estação de Trem , 723-2260 

799_9717 
Trooioás 791 .aw* 
Paragás 721-1795 
Alcóolicos Anônimos 771-7711 
Prefeitura Municipal   722-1748 

723-1652 
Fórum Hnerique de La Roque   721-0404 
Disque Rni na Mnit^   722-1956 
Defesa do Consumidor 198 
Cemar 196 
Daema ..... . 727-7505 
Correios ♦    721-0136 
Receita Perieral 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 
Polícia Federal 722-1071 
Polícia Rodoviária Perieral 722-3048 
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Montes Altos 

Questão indígena pode causar mais um conflito arma 

Até agora não houve uma solução para a demarcação da reserva Krikati, que marcha para um sério conflito 
conflitante se por ventura 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora I 

751 dias. E as promessas 
vão bem? As obras 
concluídas? A reeleição 
garantida? E a popularidade 
governadora, como vai os 
70%, vão bem? Isto é, 
econometricamente falando, 
quem paga manda, mas 
democraticamente falando 
pela vontade popular dos 
eleitores do Maranhão a sua 
popularidade deve está. deve 
está... Tira o zero do 70 
excelência, aí sim, pode ser 
verdade. 

Governadora, vamos 
deixar de falar sobre 
pesquisa, até porque nem 
ano eleitoral é a senhora 
tambéjn não está disputando 
nenhum cargo, portanto, 
vamos nos ater somente às 
famosas 33 promessas de 
sua campanha quando serão 
cumpridas, heim? 

Bom dia 
governadora II 

Governadora, perguntar 
não ofende, então lá vai: como 
a senht >ra vai ] mrticij tar durante 
os quatro anos do governo 
Ildon Marques? Só no blá, blá, 
blá ou vai injetar dinheiro na 
administração do lldão? 

Bom dia 
governadora III 

Governadora, o lldon não 
é mais interventor, presta 
atenção. Antigamente 
quando ele era funcionário do 
seu governo, a senhora 
empurrava Imperatriz com a 
barriga. Hoje lldão é prefeito 
eleito pela vontade de mais 
de 35 mil eleitores, e por isso 

^ lldão não deve ficar calado 
com as falsas promessa do 
Maranhão do Novo Tempo. 

O prefeito Ildon Marques 
agora tem obrigação de 
prestar esclarecimento com 
o povo que o elegeu, não 
pode mais tapai o sol com a 
peneira como fazia 
antigamente. E n t e n deu 
governadora? 

Dupla dinâmica 
em ação 

A população 
imperatrizense vivenciou nos 
últimos tempos uma nova 
forma de fazer política em 
nossa cidade, principalmente 
quando o atual prefeito 
resolveu colocar o seu bloco 
nas ruas e desenvolveu um 
trabalho diferenciado dos 
outros grupos políticos já 
desgastados em Imperatriz. 

Baseado nesse discurso, 
Ildon Marques de Souza 
enveredou pelo caminho da 
valorização do ser humano. 
Exemplo: PO é o homem, 

asfaltamento das mentes, 
escola e alimento para 
crianças de 07 a 14 anos e a 
valorização do funcionalismo 
público, além de outros 
projetos colocados em 
prática por Ildon Marques 
assessorado por seus 
amigos. 

Recentemente, um dos 
seus amigos de caminhada 
retornou ao seu lado e 
reafirma a sua posição no 
projeto da cidade de 
Imperatriz do ano 2000. 

Estou feliz pela volta da 
dupla dinâmica do pisada de 
porção e do seu amigo da 
branca. 

Iluminação pública 
A avenida que dá acesso a 

praia do Cacau, que por 
coincidência também dá 
acesso ao reservatório da 
Caema, late Clube de 
Imperatriz, Náutico Clube de 
Imperatriz, Bic, Balneário 
late Clube e finalmente a 
praia do Cacau, está 
totalmente abandonada, as 
escuras há vários meses. 
Agora com a instalação do 
Bic, os demais clubes nos 
convidaram para juntarmos 
late, Náutico e Balneário, 
juntamente com a Caema, 
para realizarmos um trabalho 
em parceria para iluminar a 
avenida, iniciando no Cerec 
até a praia do Cacau. 

Mas tudo não é maravilha, 
pois tem gente que estava 
todo afoito dizendo vamos 
comprar, vamos cotizar, mais 
vamos iluminar esta avenida. 
Na hora do pega pra capar, 
isto é. de comprar o material, 
tem neguinho querendo 
pular fora. E meu amigo, falar 
é fácil, o difícil é bolar a mão no 
bolso. 

Executivo: quatro 
ou oito anos 

A grande iK-rgunta que está 
sendo feita agora em lodo o 
país é se o projeto da reeleição 
vai passar no Congresso 
Nacional. Nós acreditamos 
piamente que a reeleição de 
presidente, governador e 
prefeito, já está garantida no 
Brasil, mesmo que para que 
isso aconteça, seja necessário 
a realização de plebiscitos nas 
ruas, mas isso já são favas 
contadas. 

Daí vem a grande pergunta: 
Qual dos executivos 
(presidente, governador e 
prefeito) sairão para a 
reeleição? Todos. Por isso, é 
importante lembrar aos 
políticos aquele velho ditado: 
barriga não dói só uma vez. 
Quem ajuda a ganhar eleição, 
nunca ajuda governar até o fim 
do mandato 

Nelson Cástilho, esposo 
da prefeita de Montes Altos, 
Patrícia Castilho, acabou de 
chegar de São Luis onde foi 
tratar da questão da 
demarcação da reserva 
indígena. A situação, a cada 
dia que passa se complica 
ainda mais, não se 
vislumbrando qualquer 
solução viável, por enquanto, 
que satisfaça a todos os 
envolvidos nessa questão. 

Nelson explicou que o 
governo entendeu que 
deveria contratar um 
antropólogo para fazer um 
levantamento da situação e 
uma análise profunda da 
situação. Os profissionais 
dessa área, alegando a ética 
profissional, se recusaram a 
aceitar o convite, porque 
ficaria de certa forma 

houvtsse um parecer J Conflito à vista 
contrário à causa indígena, Nelson C astilho voltou 
tendo um antropólogo como bastante determinado da capital 
relator do conflito. do Estado, onde esteve tratando 

quase que exclusivamente desse 
assunto, e afirmou que agora vai 
partir para abriga com os Krikatís 
na base do olho por olho, dente 
por dente, ou seja, os índios 
cortaram o acesso à estrada de 
Sítio Novo e Amarante; Nelson 
afirmou que nessa próxima 
semana, vai levantar barricada na 
entrada de Montes Altos 

A partit da dificuldade em 
se encontrar um 
antropólogo, o governo 
agora autorizou a 
contratação de um 
indigenista para 
desempenhar a mesma 
função que seria dada a um 
antropólogo^ na tentativa de 
encontrar uni caminho 
técnico, mas conscencloso, 
com base fundamentada no 
conhecimento pleno e 
profundo da situação. Por 
enquanto o processo da 
demarcação da reserva 
indígena se encontra 
completamente paralisado 
em São Luis. 

proibindo apassagem dos índios, 
em represália à ação indígena de 
obstruir uma das estradas de 
acesso ao município. 

Nelson disse também que não 
é difícil arregimentar 
quatrocentos a quinhentos 
homens para fazer frente aos 
krikatis e partir para a briga. No 
entanto, ele salientou que quer 
buscar uma solução pacífica mas 
se for precisa partir para a briga, 
então vai ter briga. 

Nelson Castilho na eleição de 98 
Sobre essa questão de ser ou eleições, ele estará à disposição 

do partido para discutir o assunto 
e vê com bastante simpatia a 
possibilidade de se candidatar a 
uma esfera superior, 
representando o povo da Região 
Tocantina. 

não candidato em 98, Nelson 
afirmou que indítica se faz todos 
os dias e que não existe político 
sem eleição. Se seu nome for 
ventilado para qualquer cargo 
eletivo pelo PMDB nas próximas 

Eleição na Amsul 

Consenso aclama Sálvio 

Dino como presidente 

Na hora da votação apareceu a chapa encabeçada pelo prefeito de 

Fortaleza dos Nogueiras, Gildásio Coelho, para concorrer com Sálvio Dino 

A reunião dos prefeitos do 
sul do estado do Maranhão 
aconteceu no plenário da 
Câmara de Vereadores de 
Imperatriz, com o objetivo de 
eleger a nova diretoria para a 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, Amsul, para 
o próximo mandato. 

A reunião começou com 
uma polêmica sobre a questão 
da modificação do estatuto da 
entidade, proposta pelo 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
Dino. Também havia a nova 
proposta para a eleição da 
entidade que seria a chapa 
encabeçada pelo prefeito 

Fortaleza dos Nogueiras, 
Gildásio Coelho. Tudo então 
passou a ser discutido, debatido 
e articulado de acordo com a 
nu tvimenlaçãt i dos J irefeitoS c< mi 
maior representalividade dentro 
da Amsul. 

Na mesa diretora dos 
trabalhos, dirigida pelo seu 
presidente e ex-prefeito de 
Carolina, Itibiré Jucá, estavam 
presentes o ex-prefeito João 
Lisboa, Raimundo Cabeludo; o 
presidente da Famem e prefeito 
de Balsas Luis Rocha; o 
Deputado Estadual João Paiva e 
o advogado José Lamarck, 
secretariando a reunião, além do 

Nova diretoria da Amsul 

Presidente 
19 Vice presidente 
29 Vice presidente 
39 Vice presidente 
19 Secretário 
29 Secretário 
19 Tesoureiro 
29 Tesoureiro 
Diretor Executivo 
Suplente 

Sálvio Dino 
Gildásio Coelho 
Ribamar Azevedo 
Daniel Silva 
Zequinha Coelho 
Patrícia Castilho 
Alfredo Nunes 
Raimundo Pimente 
Edimar Alves 
Alfredo Neto 

ex-prefeito de Porto Franco e ex- 
presidente da Famem, Deoclidcs 
Macedo. 

No seu discurso, Deoclides 
Macedo pediu a união dos 
municípios em prol da entidade e 
propôs a unificação tias duas 
chapas para que se buscasse um 
consenso e a nova diretoria fosse 
escolhida por aclamação. O ex- 
prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo também fez 
uso da palavra para apoiar a 
proposta de Deoclides Macedo 
e sugerir o retificar a 
necessidade do consenso. 

A partir daí veio o debate 
sobre o tema que acabou 

Conselho Fiscal 

levantando uma segundo 
sugestão, de se eleger as duas 
chapas para os próximos dois 
anos, cada uma administrando 
pelo período de um ano, e que 
foi imediatamente recusada por 
todos. Sem outra alternativa e 
devido ao peso respresentativo 
dentro da entidade de 
Deoclides Macedo e Raimundo 
Cabeludo, foijou-se o consenso 
e a nova diretoria acabou saindo 
por aclamação, como era 
pretendido desde o início, 
elegendo Sálvio Dino como 
presidente da Amsul e a nova 
diretoria ficou montada 
conforme mostra o quadro. 

Ney Bandeira 
João Pedro 
José Lisboa 
João Alfredo 
Erivaldo Marinho 

Suplentes Pedro Barros 
Sônia Araújo 
Claro Moura 
Gildásio Chaves 

Bandeira pelo Maranhão do Sul 

A redivisão do Maranhão é discurso de muitos prefeitos da região Sul do Estado 

Durante a reunião dos 
prefeitos que fazem parte da 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, Amsul, o 
discurso mais comum era a 
criação do novo Estado do 
Maranhão do Sul. O local era 
certo, as pessoas eram as 
adequadas, mas o idealismo, 
nem sempre era verdadeiro. 

A criação do novo estado é 
como um barco que sobe e desce 

o Rio Tocantins, viaja nas duas 
direções. Os ixilíticos que têm a 
capacidade e o poder para tal 
decisão, ou mobilização em favor 
da causa, estavam presentes na 
Câmara Municipal de Imperatriz 
ontem. 

O que falta então? 
Determinação em se 

desvincular do governo de 
Roseana Sarney e das hostes 
sarneystas, não por 

determinação de se compor 
oposição, mas pela necessidade 
da causa que, sem dúvida, não 
agrada, ainda, ao velho José 
Sarney. O político, prefeito ou 
não, que tomar essa iniciativa 
com toda a certeza será alijado 
das benesses do Palácio do 
Governo em São Luis, sendo 
boicotado de toda projeção 
política que possa se obter a 
nível pessoal. 

Ninguém que está nas 
graças do poder quer entrar 
em desgraça com as instâncias 
superiores, como no caso, o 
governo do Maranhão, e até 
mesmo o Congresso Nacional 
onde ainda há uma liderança 
muito forte do Senador José 
Sarney. O Maranhão do Sul é 
uma causa nobre mas que 
ainda não enobrece nenhum 
|K)lítÍC(). 

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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JORNAL CAPITAL 

Servidores de São Luis querem 

receber salários atrasados 

O funcionalismo municipal da capital do Maranhão 

está fazendo pressão para receber o que a prefeitura 

deve de salários atrasados à categoria 
suas famílias. Alguns já nao 
tem mais como se arranjar 
dentro das necessidades 
causadas pela falta do 
pagamento e apelam para a 
sensibilidade de Jackson 
Lago, que apesar de haver 
dado a receita para Conceição, 
não vem aplicando a mesma 
regra no seu governo. 

Acontece que antes -de 
concluir o mandato de 
Conceição, Jackson declarou 
que bastava a prefeita 
renunciar para que o 
funcionalismo tivesse uma 
solução porque o vice- 
prefeito sabia o que fazer. 
Nem conceição renunciou, 
nem Jackson pagou. 

Essa situação afeta 
diretamente uma parte 
substancial da população de 
São Luis onde, pelo menos, 
oitenta mil pessoas são 
afetadas diretamente pela 
omissão do governo 
municipal da capital em nao 
efetuar o pagamento dos 
servidores, deixando também 
de circular uma quantia 
substancial que normalmente 
age como capital de giro 
mensal no mercado. 

Um fato curioso vem, 
inclusive, discriminando parte 
do funcionalismo. E que a 
limpeza pública e o Socorrão 
vem recebendo normalmente 
porque o prefeito Jackson 
Lago considera que uma 
cidade não pode ficar sem o 
socorrão e sem a limpeza 
pública, o que caracteriza uma 
discriminação em relação aos 
demais servidores. 

■ Reeleição 
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PMDB bate de frente 

com o Governo Federal 

Mesmo admitindo ser governo, o PMDB não 

abre mão de negociar a votação da reeleição 
— — reeleição, o Ministro das 

Comunicações, Sérgio Mota, 
principal articulador político do 
governo tucano, articulava por 
debaixo dos panos a 
derrubada da candidatura de 
íris Resende, candidato à 
presidência do Senado pelo 
PMDB. 

Micbel Temer, líder da 
bancada do PMDB, também 
explicou que o importante é a 
articulação do corpo a corpo 
para garantir os votos 
necessários para que chegue 
à presidência da Câmara. O 
jogo do poder envolve muitas 
artimanhas, sem dúvida, e 
Sérgio Mota é um trator 
quando se trata de alcançar 
objetivos e metas. Só que 
dessa vez ele bateu de 
encontro à rocha do PMDB, 
que como disse o deputado 
Getúlio Silva, venceu os 
militares, porque não vai 
vencer o governo tucano. 

Não existe qualquer 
controvérsia nessa questão. 
Os Deputados Maranhenses 
que estiveram em Brasília para 
a convenção do partido 
voltaram entusiasmado com a 
militância encontrada dentro 
do Congresso Nacional. 

Agora o assunto está de 
questão fechada; o PMDB só 
vota a reeleição após o dia 15 
de fevereiro. O partido vai 
mesmo negociar as 
presidências do Senado e da 
Câmara dos Deputados, em 

troca tios votos para a aprovação 
da reeleição, já que tem plena 
consciência que é o fiel da 
balança dentro do Congresso 
Nacional, por ser a maior 
bancada parlamentar. 

O deputado Getúlio Silva 
explicou, quando chegou de 

'Brasília após participar dos 
trabalhos da Convenção 
peemedebista, que o motivo que 
mais abalou os deputados do 
partido foi a descoberta de que, 
enquanto os "caciques faziam 
os acordos por cima em favor da 

Jackson Lago, prefeito questionado na capital do Maranhão 

A situação herdada por 
Jackson Lago, prefeito de São 
Luis que assumiu a exatos 25 
dias não é nada agradável. O 
funcionalismo municipal está 
pressionado o novo prefeito 
para pagar os salários 
atrasados do governo de 
Conceição Andrade, que 
deixou três meses sem a 
efetuação do compromisso 

trabalhista. 
Os servidores municipais 

estão reclamando da própria 
situação que está de 
completa penúria, onde 
alguns alegam que estão 
sustentando a família com 
mangas, já que não 
conseguem receber seus 
salários para prover o 
alimento necessário para 

gp; 
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Golpe no funcionalismo 

Quando ainda era prefeita e 
acabou pressionada para que 
fosse realizado o pagamento dos 
salários dos servidores, ainda 
nos primeiros meses, Conceição 
Andrade alegou que precisava 
fazer o repasse do Fundo de 
Garantia porTempo de Serviço, 
FGTS, do funcionalismo, até 

porque esse atraso complica a 
vida administrativa do município 
em caso da necessidade de um 
convênio ou do repasse do 
Fundo de Participação dos 
Municípios, FPM. 

No entanto, o Sindicato dos 
Servidores de São Luis acabou 
descobrindo que nada disso foi 

efetivado e que existe um atraso 
de quatro mtjses no repasse do 
dinheiro do FGTS, aumentando 
ainda mais a c< mi] ilicada situação 
em que se encontram os 
servidores, deixando claro o 
golpe prático aplicado pela ex- 
prefeita para não pagar o 
funcionalismo. 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Ética e política de campanha 

IMovembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

Cansados de procurar uma 
solução junto ao governo de 
Jackson Lago, que não emite 
nenhuma resposta sobre a 
questão do atraso dos salários 
dos servidores, o Sindicato faz 
uma severa crítica ao jargão da 
campanha de Jackson que tanto 
falou em ética e moralidade e 
agora adota um posicionamento 
unilateral, fechado para as 

negociações e diálogo com a 
categoria, no esforço para 
resolver o impasse que está 
causando um transtorno imenso 
para os servidores, que já não 
têm mais como justificar seus 
débitos e nem mesmo como 
obter crédito na praça. 

Depois de tanto falar em ética 
e moralidade, o sindicato acusa 
Jackson de faltar com seus 

próprios preceitos na prática 
dessa questão, demonstrando 
que não existe aquele político 
que a campanha mostrou, mas 
um outro que administra em 
cima da necessidade dos 
servidores que trabalharam e 
ainda trabalham pela 
municipalidade, mas não 
recebem seus salários como é 
de direito. 

Em busca de uma solução 

O sindicato dos Servidores 
Municipais de São Luis está 
tentando viabilizar junto ao 
prefeito Jackson Lago a 
possibilidade da prefeitura 
contrair um empréstimo legal 
para efetuar o pagamento dos 

salários atrasados do 
funcionalismo junto à 
instituições financeiras, como 
é permitido por lei. Eles 
também estão insatisfeitos 
com a justiça que, 
inicialmente permitiu o 

bloqueio do FPM para efetuar 
o pagamento mas depois o 
presidente do Tribunal acabou 
permitindo o desbloqueio dos 
recursos e deixando a 
categoria sem qualquer 
alternativa. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Gil Carvalho (interino) 

Educadora 

O polivante radialista 
Tony Castro, atualmente 
trabalhando na Super 
Rádio Educadora de São 
Luís, procura sempre 
manter contatos com os 
companheiros da 
imprensa imperatrizense. 
Recentemente, Tony 
Castro participou direto 
da ilha dando um "flash" 
para uma emissora local. 

Firme 

O titular do programa 
Tribuna da Cidade(Rádio 
Capital Am), radialista 
Aurino Brito, sempre que 
possível, aborda temas um 
quanto tanto polêmico; a 
participação do ouvinte é 
importante para dirimir 
quaisquer suspeição. 
Aurino também incorporou 
à equipe da Secom — 
Secretaria de Comunicação 

Social da Prefeitura de 
Imperatriz. 

Na Câmara 

O radialista Jorge 
Quadros, ex-vereador do 
Município de Paragominas- 
Pa; que esteve 
recentemente militante na 
imprensa imperatrizense, 
agora é o assessor 
parlamentar do vereador e 
jornalista, Otair Moreira, 
na Câmara Municipal. Um 
amplo trabalho certamente 
será desenvolvido pelos 
profissionais. 

De Férias 

A Coluna Fora de 

Pauta(0 Progresso), 
deverá retornar somente 
no próximo dia 14 de 
Fevereiro.Informa-se que o 
jornalista William Marinho 
se encontra de férias, 
devendo retornar as suas 
atividades, nos próximos 
dias. Nesse meio tempo, a 
coluna quando do seu 
retorno virá recheiada de 
novas e interessantes 
notícias" dos bastidores 
políticos de Imperatriz e 
região. 

Liderança. 

O programa policial— 
Patrulha da Cidade, 
apresentado pelo 
"polêmico" radialista, 

Osvaldo Filho, no vizinho 
município de Açailândia, é 
sem dúvida líder de 
audiência; tanto no rádio 
quanto na televisão. 
Osvaldo, iniciou seu 
primeiro programa pelas 
ondas da Rádio Cultura 
Am; quando na época era 
intitulado "Ronda Policial". 

Cobertura 

Dezenas de repórteres e 
jornalistas marcaram 
présença na sala de 
Imprensa— Wilson 
Alisson,da Câmara 
Municipal de Imperatriz, 
para registrar todos os 
fatos e acontecimentos 
em torno da eleição para 

escolha do novo 
dirigente da Amsul— 
Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão. No evento, 
compareceu militantes 
da Imprensa regional; 
onde vários assuntos 
foram colocados em 
evidência. 

Um Alô 

A coluna registra hoje 
um forte abraço aos 
amigos: João 
Rodrigues (SMC) ; 
Claudir Porcínio(CRC); 
Fran Lisboa e 
Arialdo(Marcony FM); 
Ribinha(SDC) e Wendell 
Carvalho (RI). 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL - PROf 

r 
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n 

Gêmeos 

O momento é excelente 
para rever os amigos e elimi- 
nar antigos mal-entendidos. 
Não hesite em ser mais calo- 
rosa e espontânea. 

Número de Sorte: 21. 

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

Número de Sorte: 03. 

Leão n Libra Sagitário 
xw\ 
xw\ 

Aquário 

A energia de Vênus lhe ga- 
rante uma dose extra de ener- 
gia nos assuntos amorosos. 
Tudo é favorável a um encon- 
tro equilibrado e armonioso. 

Número de Sorte: 06. 

Mercúrio passa a brilhar em 
seu signo, tornando muito pro- 
dutivas as conversas e a troca 
de espírito. 

Número de Sorte; 35. 

O momento é muito favorár 
vel ás conversas e troca de idéi- 
as. Você estará receptiva às 
opiniões dos outros, o que lhe 
trará aprendizado. 

Número de Sorte: 34. 

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

Número de Sorte: 23. 

Touro Câncer Virgem Escorpião 
H 

Capricórnio 
23 

Peixes 

Este é um dia ideal para 
você fazer visitas ou mesmo 
receber seus amigos em casa. 
Vênus garante uma perfeita 
harmonia entre as pessoas. 

Número de Sorte: 57. 

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

Número de Sorte: 61. 

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

Número de Sorte: 87. 

Pela manhã você se sentirá 
meio indisposta e é melhor evi- 
tar programas mais agitados. 
No amor, tente manter um cli- 
ma harmonioso. 

Número de Sorte: 09. 

Lua e Vênus geram um cli- 
ma mais harmônico, ideal para 
esclarecer antigos mal-entendi- 
dos. Procure melhorar seus 
relacionamentos. 

Número de Sorte: 11. 

Voce pode fazer tudo hoje, 
menos se isolar! São grandes 
as chances de você fazer no- 
vas amizades que podem 
mudar o rumo de sua vida!. 

Número de sorte: 13 

PRQGRAMAÇAO DE TV - VHf/UHF 
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Difusora 
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TV 
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21 

TV 

CNT 

05:30 Local 
11:56 Vamos Falar com 

Deus 
12:00 Terra Brasílis 
12:30 Terraw Sports 
13:00 Boletim do Vôley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Gol (O Grande Mo 

mento do Futebol) 
15:45 Campeonato Paulista 

de Futebol 
18:00 Campeonato Espa 

nhol de Futebol 
18:50 Local 
19:00 Anos Incríveis (A 

Programar) 
19:30 Um Amor de Famí 

lia (A Programar) 
20:00 Memória Band 
20:30 Louco por Você (A 

Programar) 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Liga Mundial de 

Vôley Masculino 

06:00 Educacional Mec 
06:30 Falando de Vida 
07:00 Repórter 190 
08:00 Na Fazenda do Corró 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
11:00 Gospel Line 
12:00 Edson Moura - Brasil 

Feliz 
14:30 Mara Maravilha Show 
16; 15 Quem Sabe... Sábado! 
18:00 Sessão de Sábado 
19:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:00 Murphy Brown 
20:30 Casal 20 
21:00 Nanny 
21:30Programa Ana Maria 

06:58 Palavra Viva 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Sábado Animado 
11:00 Estação Alegria (c/ 

Polianna) 
12:00 Chispita 
13:00 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:25 Feras da Indy 
16:30 Show de Calouros 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 Pit Stop Indy 
18:55 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
20:30 O Renegado 
21:00 Chuck Norris 
22:00 Razão de Viver 
22:50 A Praça é Nossa 
23:50 Sabadão Sertanejo 
01:20 Fim de Noite 

TV e Jornal Capital 

no Carnaval 97 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 

Reapresenlações 
07:25 Globo Educação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão T 

Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasilei 

ro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 23 

Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 O Rei do Gado 
22:20 Chico Total 

06:00 Programa Educativo 
06:30 Sessão Animada 
07:00 RX 
07:30 LBV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Proclamai 
08:45 Escola Bíblica na TV 
09:15 Pare e Pense 
09:45 Movimento 

Pentencostal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 
18:00 Grupo Imagem 
19:00 Ultraman 
19:30 Esquentando os I am 

borins 
19:35 Na Mira do Tira 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Elba Ramalho - Uma 

História de Sucesso 
22; 10 Minha Vida Deprava- 

da (Mine Série - 3a Parte) 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Ômega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadão do Auto 

móvel 
11:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 TV Auguri 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 TV Rodeio 
16:30 Pescadores do Bra 

sil 
17:30 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com 

Leila Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bru- 

ta - Mente Doentia 
22:001 ela Mágica - Rebe- 

lião em Alto Mar 



2B □ social/imperatriz □ Sábado, 25 de janeiro de 1997 
JORNAL CAPITAL 

Capital 

Social 

secreto 

.;L 

Linda Veloso lil 

de 

as 

m 
lis 

■ 

■ 1 

m 
m 

m 

/f 

■< 

•A 

í p 

: í 

■ 

<slA<A^mosc\ e. 

slmpa+lea 

veKvdedoLn de 

lvu+omóveis dev 

Real VeíeuloSy 

^/olaKvda 

^.ma^aly anda 

com o eoratpao 

batendo muito 

|o^tey pois a 

amiga está 

apaixonada e 

não conta pLa 

ninguém o seu 

gLande amoL 

secreto. 

Qrupo oviimndo 

y\rnaldinKo - (Z^CU , Tel<a Veloso e o casal de apaixonados Renata 

Ricupero e Êdson (SunKa/ em um animado encontro no Zero éurau. Ror 

sinal é uma ótima opção para guem badala todas as noites^, e um 

ambiente super agradável. 

Lcstivol de c^\Kte 

A gatinba SacKa L uanay jiIba dos 

amigos çl0só antonio e Zaiama 

recebendo os amiguinKos boje 

para comemorar seus 3 aninbos. 

Desejamos a linda Sacba toda 

felicidade do mundo gue ela merece. 

O Ximbira SKopping promove o Reinarty i0 Pestival Regional de ^Krte/ 

de 29 de janeiro a 07 de fevereiro. O Pestival estará realizando vários 

eventos como exposição de pinturas/ Worksbopy barracas artesanaisy 

dança/ capoeira e outros. y\ abertura será dia 29 de janeiro a partir 

das i8 Koras com apresentação da Bandinba /Vunicipai/ e logo depois 

a sbow com /l)eném Bragança. 

Oi^arcondo presença 

m 

m m 

mgmncms 

/Mossa amiga /áorísia proprietária da y\gua de 

é^beiro resolveu ofertar sua clientela de uma forma 

bastante significativa; com promoções de preços e 

ofertas com prazos de até 30 e 00 dias no cbegue e 

no cartão. (Z a promoção do més são as fragrãncias 

Obelisk/ yAbsinto/y\.maury 3ónior. Vá i á e confira. 

soe 

y\demar /Variano e Rita/ casal romântico gue 

sempre marcam presença nos principais eventos 

ials da cidade. y\í vai um click gue coibi do bonito 

casal. 

ÊZm m 

A 

Sua melbor jóia/ com melbor preço Ibc 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 857.  

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

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

Imperatriz Maranhão 

MftCl Barra Cvraiide 

MA li J Mcilerlois de €©ftslr«f ô© 

"A snelhor opçio poro sua construção 

Desligue-se dos outros 

(cbel é bcvmto 

hmm m 

Primeiro Piso 



Cidade 

FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA CIDADE SOB 

O PONTO DE VISTA DE 

Luiz Duarte 
Página 2C \ 
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Cidade 

Secom abre projeto 

Associação Comercial 
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Sábado, 25 de janeiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Em vigor 
A contribuição provisória 

sobre a movimentação 
financeira a CPMF, entrou em 
vigor desde da última quinta- 
feira e a previsão de está 
movimentação vá até o dia 22 
de fevereiro do próximo ano. 
Os recursos arrecadados vão 
para o orçamento da saúde. O 
governo espera com a 
contribuição colocar 4 milhões 
e meio de reais nos cofres do 
Ministério da Saúde no período 
de um ano. 

Sucesso 
O Bloco Draft Beer vai 

arrebentar neste carnaval. Se 
depender da composição da 
música e do som puro e 
cristalino da gravação ao som 
de uma nova voz vai ser um 
sucesso. A composição ficou a 
cargo do companheiro Assis 
Fontinelle e de Luis Carlos 
Dias. A nova voz que pinta no 
pedaço recebeu e que recebeu 
o aval do diretor da Cerpa em 
Imperatriz Fernando (Cerpa) é 
do talentoso Cassius. Valeu me 
dá uma Drafit Beer, me dá uma 
Draft Beer... 

Julgamento 
0 líder do movimento dos 

sem terra José Rainha Júnior 
vai a Júri Popular no dia 19 de 
março por acusação de 
homicídio duplamente 
qualificado. 

O julgamento será na cidade 

de Pedro Canário-ES. Naquela 
cidade foram mortos o 
fazendeiro José Machado Neto 
e o policial militar José Agrísio 
da Silva, o duplo assassinato 
aconteceu em OS de junho de 
1982 e se for condenado o líder 
dos sem terra poderá ficar até 
25 anos na cadeia. 

Fase final 
As comissões da Câmara 

Municipal estão na fase final de 
analize da reforma 
administrativa para darem seu 
parecer. A afirmação é do 
vereador Valdinar Pereira 
Barros, segundo ele aixis esta 
fase o presidente do legislativo 
poderá em fim convocar uma 
sessão extraordinária para 
aprovar o projeto do executivo. 

Ao comentar sobre a 
desistência do prefeito de não 
extinguir a Fundação Cultural 
proposta pelo artigo 39 da 
reforma administrativa, Valdinar 
Barros disse que Ddon Marques 
foi inteligente. 

SUS 
Os médicos credenciados no 

Sistema Único de Saúde no 
Maranhão ameaçam suspender 
o atendimento enquanto não 
tiverem reajuste na tabela de 
honorário. 

O presidente do Conselho 
Regional de Medicina Abdon 
Murad, afirmou que hospitais e 
médicos do Estado trabalham 
•em situação de penunria. Ele 

disse ainda que um médico 
recebe do governo apenas R$ 
2.00 reais por consulta, 
enquanto que nas Clínicas 
particulares a consulta sai na 
fSixa de R$ 60,00 (Sessenta 
reais). O médico considerou 
que nestas condições a saúde 
no Maranhão se encontra na 
UTI. 

De olho... 
O D MT - Departamento 

Municipal de trânsito estará 
realizando blitz nas principais 
ruas de Imperatriz. O objetivo 
do departamento é tirar de 
circulação todas as motos em 
situação irregular, bem como 
aquelas que estão sendo 
conduzidas por pilotos sem 
habilitação. 

A documentação das motos 
e dos pilotos serão averiguados 
com bastante atenção, caso for 
constatado alguma 
irregularidade a moto será 
apreendido na hora. Os moto- 
taxistas receberam uma 
averiguação mais rigosa. 

Premiaçào 
Escritores, poetas e 

intelectuais da cidade voltam a 
contar com a possibilidade de 
receber um prêmio da 
Prefeitura Municipal a cada 
ano após a eleição a critério da 
Academia Imperatrizense de 
Letras. 

Confiante com o 
compromisso do prefeito Ildon 
Marques para com a cultura de 
Imperatriz, o presidente da 
Academia Vito Milese, 
solicitou o pagamento do 
prêmio por meio de ofício 
entregue pessoalmente em 
audiência com o chefe 
executivo. 

Ondas Curtas 
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Moreira Silva nunca marcou um gol e Janduí também não... 

E bom ser oposição? 

Nem tanto mestre...Diz André Paulino 

Nota 10 para entrevista do jornalista José Filho com o vereador André Paulino 

Hoje é dia do bola mucha e bola cheia 

O bola mucha da semana é o técnico Batatinha 

O bola cheia é o prefeito de João Lisboa Sálvio Dino presidente da AMSUL 

Que saudades de Dalvanir...Também é da terra de Dino 

Compre o bingão, compre o bingão, compre o bingão... 

Edição especial de ano novo.,.É o bicho, é o bicho 

Doe sangue e salve vidas... Procure o Hemomar 

Balneário Iate Clube, Pinduca e banda... 

Cerpamente falando vai se de arrebentar... 

Carnaval com muito pique só no BIC 

Estive no aniversário de João Marinho...Gente nossa 

João Victor é o preferido do avô... 

Renilson Souza...Está de Monza... 

Alô olho vivo...Vamos baixar a bola garotinho... 

Deus tem sido tão generoso comigo que eu não posso reclamar de mais nada... 

O bom dia de hoje é de Luis Duarte...Este sini é o bicho! Que bicho? o bicho papão. 

Deu na Imprensa 

■r 

As recomendações da 
sociedade civil sobre a 
privatização dos setores de 
eletricidade e de 

telecomunicações devem ser 
ouvidas pelos parlamentares. 
A advertência foi feita sexta- 
feira pelo senador José 
Agripino Maia, ao relatar 
conclusões de um seminário 
sobre regulação dos dois 
setores, promovido no ano 
passado pela Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, da 
qual é presidente. Ele alertou 
para o cuidado necessário na 
elaboração da legislação. 

Sine Empreao 

03- Marceneiro 

04-Técnjco segurança 

do trabalho 

34- Vendedores 

01- Babá 

01-Auxiliar de 

escritório 

02- Operadores de 

retro-escavadeira 

05- Doméstica 

£ o bieho 

w 

\ 1 I 
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IABORATORIO ClÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Prefeitura cadastra 

ambulantes 

Procuradoria Geral do Município 

busca solução pacífica 

Parceria envolvendo a 
Procuradoria Geral do 
Município de Imperatriz e a 
Secretaria da Infraestrutura 
vai possibilitar — sem que 
haja conflito. — a tomada de 
medidas preventivas em 
relação aos ambulantes de 
milho e de espetinho na 
cidade. 

Sem a devida licença ou 
inscrição municipal, esses 
vendedores atuam de 
maneira irregular. Para o 
procurador Raimundo Jurivê 
Pereira de Macedo, a maior 
preocupação do Município diz 
respeito à segurança dos 
transeuntes. 

Tanto o espetinho de 
carne, comercializado 
permanentemente, quanto o 
milho, cuja produção e venda 
aconlecem uma vez por ano. 

I ' 

podem trazer sérios 
problemas para que os 
comercializa. Mas o 
procurador observa um outro 
fator; o social. 

Para não entrar em conflito 
com esse segmento do 
comércio informal, a 
Prefeitura de Imperatriz 
pretende cadastrar os 
vendedores. Depois, serão 
adotadas normas que 
resguardem a segurança dos 
pedestres, mais passivos de 
sofrer acidentes. 

A Secretaria da 
Infraestrutura, responsável 
pelo cadastro, pretende 
levantar todos os dados 
pertinentes à venda desses 
produtos. Vão ser coletadas 
informações sobre o número 
deles e o horário de 
funcionamento, entre onlra-v 

r 
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Mutirão limpa praça pública hoje 

Iniciativa é dos professores José Macena e José Miguel, da 

Associação Cativos de Capoeira  
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A Praça Dilermano Reis foi tomada pelo matagal 
entre o Hospital Henrique Um mutirão organizado 

pelos professores da 
Associação Cativos de 
Capo fita com a 
participação dos seus 
cerca de cinqüenta alunos 
vai dispensar, hoje (25), 
um tratamento todo 
especial à Praça Dilermano 
Reis, 110 Bacuri. 

Extensa e arborizada, a 
área bem que poderia 
proporcionar lazer à 
população das redondezas. 
Mas, abandonada há anos, 
está tomada pelo mato e 
serve, p r i n c i p al m e n l e 
durante a noite, á atuação 
de marginais. 

Sua construção 
estratégica seria um 
privilégio, desde que 
recebesse cuidados de 
manutenção: fica situada 

de La Rocque, também 
abandonado., e a Unidade 
Integrada Edison Lobão, 
que felizmente funciona. 

Do mutirão deste 
sábado, segundo 
informaram os professores 
José Macena e José 
Miguel, podem participar 
quaisquer pessoas 
interessadas em defender 
o que é público. "E para o 
nosso bem e da 
comunidade", declarou 
José Macena. 

Depois da retirada do 
mato que tomou conta da 
Praça, outras providências 
serão tomadas, como a 
colocação de novas 
luminárias e a limpeza dos 
três postes existentes, hoje 
enferrujados. 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA NQ 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

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

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

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

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

imperatriz- MA.. .jS| ti&ian&io ttè 19§7 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, 

Sala 2, munidos dos seguintes 

documentos: Recibo de quitação dos 

títulos, carteira de sócios e os títulos de 

proprietários, para regularizarem sua 

situação junto ao BIC, como também 

anistia todos os débitos das taxas de 

manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

nãó comparecerem dentro do prazo de 

30 dias, a contar da data de hoje, terão 

seus títulos cancelados, de acordo com 

as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Recebendo 
livros 

A Biblioteca Pública 
Municipal de Imperatriz 
receberá cerca de 100 livros 
de literatura de alta qualidade. 

Os livros deverão chegar 
até o mês de fevereiro, 
segundo comunicou a 
diretora da Biblioteca 
Benedito Leite, de São Luís, 
Rosa Maria Ferreira Lima, ao 
secretário (indicado) da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches. A doação 
faz parte do Programa de 
Apoio às Bibliotecas Públicas. 

Resultado 
surpreendente 

A Rio-Sul alcançou um 
surpreendente resultado com 
o sistema de distribuição de 
reservas Sabre. Em apenas 
dois meses de operações 
foram efetivadas 77 mil 
reservas. Além do volume' 
inesperado, o que mais 
impressionou o gerente de 
distribuição da companhia, 
Renato Viana, foram as 
origens das mesas, pois além 
do Brasil, houve reservas 
oriundas da Ásia, Austrália, 
Canadá, Caribe, Europa, 
Oriente Médio, México, 
América do Sul e EUA. 

Segundo Viana, "há de se 
considerar que ainda estamos 
na fase standard, que é um 
nível mais baixo de acesso 
entre os sistemas Sabre e 
Amadeus. Em breve, porém, 
deveremos entrar no nível 
direct connect sell, o que 
representará maior 
abrangência e 
oportunidades". 

Na 
Internet 

Desde março a Rio-Sul 
inaugurou sua home-page na 
Internet, alcançando 
excelentes resultados nesta 
primeira fase. 

Com pouco mais de seis 
meses de implantação, o 
serviço, que estava em fase 
experimental, superou todas 
as expectativas em número de 
consultas e já está sendo 
cadastrado num maior 
número de catálogos em todo 
o mundo. 

O site da Rio-Sul continua 
em permanente processo de 
desenvolvimento, o que aliás 
é característica da rede. 
Através deste site podem ser 
acessadas todas as 
informações relativas a vôos, 
horários, serviços, bem como 
realização de reservas. Em 
breve também será 
implantado, o endereço 
eletrônico da Nordeste, cuja 
página já está em processo 
de finalização. 

Imprensa 
em tela 

Sempre é botar tocar no 

assunto, principalmente por 
saber que trata-se de algo de 
suma importância para o 
setor cultural de Imperatriz. 

O Projeto a Imprensa em 
Tela será aberto na terça- 
feira, 28, às 20 horas, no 
auditório da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACH). Sua 
principal meta é propiciar 
condições de disseminação 
de informações, exposição e 
debate de idéias e reflexão 
de conteúdos postos em 
apresentação. 

E mais uma iniciativa do 
jornalista Edmilson Sanches, 
secretário (indicado) da 
Comunicação e da Cultura, 
que faz questão de lembrar 
que o mesmo consistirá em 
um ciclo de debates a ser 
provcados pela exibição de 
filmes que tratam de 
temáticas relacionadas a 
diversos aspectos do 
exercício do jornalismo. 

O primeiro filme a ser 
mostrado será "A montanha 
dos sete abutres", com Kirk 
Douglas. Edmilson Sanches 
afirma esperar poder contar 
com o maior número 
possíveis de profissionais de 
comunicação da cidade, a 
fim de reciclar os seus 
conhecimentos. 

"Estão convidados, além 
de profissionais da mídia, o 
corpo de funcionários de 
agências de notícias, 
diretores de rganizações de 
imprensa, entidades, 
secundarislas e 
universitários", conclui. 

Em 
alta 

O Caneleiros continua 
sendo o principal ponto de 
referência da Musica 
Popular Regional (MPR). 
Wilson Zara, coordenador da 
casa de espetáculos, anuncia 
para o final do mês o show 
de Tetê Spíndola. 

ÉO 
Tchan! 

Ontem, às 21 horas, Carla 
Perez mostrou a sua 
sensualidade em São Luís. O 
Tchan (antigo Gera Samba) 
esteve se apresentando no 
clube da Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB), no 
São Marcos. 

Foi a terceira vez que o 
grupo mostrou sua arte na 
Ilha-Capital e, mais uma vez, 
a a "loura do Tchan" 
arrancou aplausos, além de 
deixar o público masculino 
em êxtase total. 

Frase 
do dia 

"As mais belas viagens 
são as que são feitas pela 
janela" 

(George Brassens, poeta 
e cantor francês) 

al. 

-iC 

Expresso Açaí lan dia 

Informações: Fone: 723-2885 

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

FAZEMOS LINHA PARAI BALSAS, GOlANESIA, SÃO LUIS, TERESINA. RlO BRANCO, PORTO VELHO, CUIABÁ, GOIÂNIA, ANÁPOLIS, BRASÍLIA E VITÓRIA. 
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■ Novos Prefeitos 

Participação nos destinos da região 

Desenvoltura e ainda um certo receio na hora dos debates decisivos da Amsul 

■ Eleições 98 

Os novos prefeitos já 
começam a ter uma 
participação mais ativa na 
vida política da região, 
completamente entronizados 
com os carros-chefes da 
política regional. 

Pelo plenário da Câmara, 
eles caminharam, 
conversaram, contestaram e, 
com toda certeza, influíram 
para que a eleição da Amsul 
tivesse o desempenho cordial 
que acabou tendo, 
principalmente nos pontos 

conflitantes onde, 
normalmente, se apresenta o 
medo do separatismo para a 
formação de novos grupos 
regionais. Esse elo de 
inexperiência, mais ouvindo 
do que falando foi importante 
e muitos terão oportunidade 
de demonstrar atuação em 
favor da região através da 
nova diretoria da Amsul, 
como os casos de Daniel 
Silva, de Davinópolis, e Ney 
Bandeira, de governador 
Edison Lobão, por exemplo 

■ Nomes complicam 
Na hora de declarar os municípios oriundos de cada prefeito, 

aconteceu o inevitável. Ney Bandeira começou como prefeito 
de Senador Líi Rocque, depois passou para Senador Edison 
Lobão e finalmente acabou prefeito de seu município, 
Governador Edison Lobão, onde até mesmo experimentados 
políticos ainda não conseguem definir bem os novos municípios. 
Na região, Senador U Rocque e Governador Edison Ubào, 
além de Governador Fiquene, são os municípios que ainda 
continuam consignados respectivamente como Mucuíba, 
Ribeirãozinho e Sumaúma, para o povo. 

II IIIV. I |mi IIIV III.\ ii*' ^     , ■ mvw.-.- ^ 

Curso de Fitoterapia encerra hoje 

Lideranças comunitárias e a Prefeitura apoiaram o projeto 

Termina hoje, às 12h, o Curso 
Básico de Fitoterapia, na 
Universidade Federal do 
Maranhão (l lima), com a presença 
de várias autoridades. O prefeito 
Udon Marques de Sousa foi 
convidado a itarlicipar. 

Coordenado ix-lo engenheiro 
agrônomo, Paulo César da Silva, o 
Curso contou com a (larticiiiação 
de lideranças comunitárias de 
diversos bairros da cidade, além 
da Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário 

(Fundeco), da Prefeitura Municpil 
edaUfma. 

() curs<) teve a duraçã< > de duas 
semanas e foi realizado com a 
finalidade de ensinar e difundir 
conhecimentos sobre o uso de 
plantas medicinais com fins 
terapêuticos. Os alunos receberão 
um certificado e, segundo César 
da Silva, estão aptos a orientar a 
comunidade. 

O engenheiro declara que o 
Maranhãi > é um esta» k > | «ivílegiado 
jtorque ikjssuí a flora medicinal 

mais vasta do País. Somente na 
região de Imperatriz, foram 
encontradas oitenta plantas que 
podem ser utilizadas com fins 
lerai)éuticos e que já são usadas 
liela ixpilação. Entre elas, ele cita 
a iridreira, que é um ótimo 
calmante; o boldo, que ajuda o 
fígado e é muito usada pelos 
adtptôs di cerveja; e aimla o aipim 
santo, que auxilia a digestão. 

"Precisamos conscientizar as 
ix-ssoas doixxler das plantas e de 
como a saúde ixxle ser vista de 

■ Governador Edison Lobão 

Medidas Sociais de impacto 

começam a ser implantadas 

O sistema de abastecimento 
(Págua do recém criado 
município de Governador Edison 
Lobão, distante32 quilômetros de 
Imperatriz, em breve, estará 
completamente solucionado. 

A garantia é do prefeito Jorge 
Ney da Moita Bandeira (PSDB), 
ao frisar que as questões 
burocráticas referente ao 
município estão sendo 
regularizadas junto aos órgãos 
competentes.O objetivo é 
'xwsibifitar que o município tenha 
Condições de firmar convênios 
junto á Secretarias Estaduais e 
Ministérios, em Brasília. 

O chefe do Poder Executivo, 
ressaltou que, vem mantendo 
conversações com o Secretário 
de Estado da Solidariedade, 
César Viana, para que seja 
instituído em seu município o 
programa do leite. Além disso, 
a implantação de outros 
programas sociais. A 

comunidade carente será a 
maior beneficiada. O prefeito 
Ney Bandeira, assegurou já fez 
o |xxlido de uma Kombi para que 
seja utilizada como ambulância, 
afim de atender os casos de 
emergência do município. 
Destacou que um jxistode saúde 
será reformado para que 
funcione como um pequeno 
hospital, com aproximamente 
trinta leitos. O posto funcionará 
diariamente, inclusive com 
atendimentos médicos à 
comunidade carente. 

Os serviços de limpeza das 
princij tais ruas já foram iniciadas 
pela prefeitura que pretende 
recuixTár, trechos considerados 
críticos. A meta do prefeito Ney 
Bandeira é dotar o município de 
uma completa infra-estrutura e 
saneamento básico, para que 
empresas possam vir à se 
instalar, brevemente, gerando 
empregos e renda ao município 

Acordo com Dl 

pode enfraquece 

Cafeteira na região 

Davi terá que compensar a perda do 

PSDB na região, que não acompanhará 

Cafeteira se o acordo for concretizado 

uma maneira mais natural, 
utilizando o medicamento certo na 
hora certa", recomenda Paulo 
César. Ele observa que a 
comunidade cria e pnxluz quando 
dispõe do conhecimento 
necessário, o que deixa mais clara 
a importância do papel do 
educador! 

Durante a solenidade de 
encerramento, serão servidos 
coquetéis de frutas, ] kira confirmar 
a imjxirtância de uma vida o mais 
natural ix issível. 

■ 
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Cafeteira poderá fechar acordo com Davi 

r 

A ey 

Ney Bandeira afirmou 
ontem que não acompanhará 
qualquer determinação em 
relação a Cafeteira se for 
celebrado o acordo do 
Deputado Federal Davi Alves 
Silva com o Senador para as 
eleições majoritárias em 98. 

"Eu estou fora" - disse Ney 
bandeira. 0 Deputado Federal 
Sebastião Madeira está com 
uma batata quente nas mãos 
liara resolver, já que também 
depende de sua reeleição, ou 
pelo menos de rumos na sua 
promissora carreira como 
parlamentar e até mesmo 
como líder representativo da 
região, e poderá esbarrar com 
seu colega de Congresso 
Davi, de forma bastante 
conflitante, até pelas primícias 
do PSDB do Maranhão que, a 
princípio, não aceita participar 
de qualquer acordo onde 
esteja o Deputado Federal do 
PPB. 

A intenção de Cafeteira é 
reunir em torno de si um 
grupo forte para combater 
mais uma vez a dinastia 
Sarney rumo ao Governo do 
Maranhão. No entanto, essas 

forças são dissidentes e 
podem também marchar para 
um conflito interno 
extirpando as possibilidade 
reais, e deixando apenas as 
chances de campanha, que 
precisam ser garimpadas ao 
longo do tempo para se 
alcançar a confiança, a 
preferência e o voto do eleitor. 

Ney Bandeira assume de 
forma incisiva sua 
determinação de não marchar 
com Davi. Resta agora ao 
Deputado Federal Sebastião 
Madeira, articular o que for 
melhor para o grupo qu« 
deverá se reunir em torno do 
Senador Epitácio Cafeteira 
rumo ao Governo do Estado, 
até porque existe uma 
projxista consistente para que 
Madeira assuma a vice- 
governadoria, e essa proposta 
tem que ser viabilizada de 
forma consistente e com reais 
chances de eleição, já que 
Cafeteira ainda deverá contar 
com mais quatro anos de 
mandato no senado enquanto 
Madeira não terá mandato, 
caso perca essa eleição ao 
ístado. 

social valorizando Bandeira. Prefeito 

-;xxsí: 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRADAS 

Você também vai claLvçaé! 

Carnaval da Vida no BIC 

Pínducn c Jgnndti e o J§oi £létrico de 

^rnsmo ^nrlos c 
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Professor Benedito Batista 

Proposta para a nova diretoria da Amsul 

A entidade política, pela 
proposta, poderá agir também 
na cultura do estado do 
Maranhão. 

O professor Benedito 
Batista, que já integrou vários 
governos municipais de 
Imperatriz na qualidade de 
Secretário, e que também 

secretariou a Associação dos 
Municípios do Sul do 
Maranhão, apresentou uma 
proposta cultural para a 
entidade, dentro dos seus 
preceitos atuais na área cultural. 

O projeto são duas 
antologias sobre a cultura 
maranhense que poderá ser 

viabilizada através da Amsul, 
valorizando a literatura 
regional, e abrindo um espaço 
consistente para os escritores 
da Região Tocantina 
principalmente, mas 
essencialmente d o estado, para 
que seja registrado nos anais da 
histéma tal prosperidade 

literária. 0 texto, na íntegra da 
proposta você confere abaixo, e 
deverá encontrar um poço fértil 
à sugestão no novo presidente 
Sálvio Dino, que também é 
homem leterato e de vertentes 
criativas, onde milita através da 
Academia Imperatrizense de 
Letras. 

Imperatriz (MA), 20 de janeiro de 1997. 

Exmo.Sr. Presidente da Associação dos Municípios do 
Maranhão do Sul. 

Impulsionado pelo desejo de participar do processo de 
desenvolvimento da nossa, potencialmente rica e 
promissora, Região, mais objetivamente no setor cultural, 
venho propor o que abaixo segue: 

1 — Organizar uma ANTOLOGIA (de poesia erudita) 
do Maranhão do Sul; 

2 — Organizar outra ANTOLOGIA, porém, de poesia 
popular. 

Para isso sugiro: 
a)— Que os municípios envolvidos colaborem 

financeiramente. Para tal fim necessito de uma pessoa, em 
Imperatriz (lotada na sede da Associação), que saiba digitar 
computador e que cada município pesquisado, coloque, à 
minha disposição, durante o tempo em que nele 
permanecer, uma pessoa que, pelo menos, seja um bom 
datilografo. 

b)— Que a Associação me proporcione, diretamente ou 
através de cada município MEMBRO, as despesas com 
transportes, hospedagem e refeições. 

c)— Que a Associação arque com todas as despesas de 
editoração e impressão das duas ANTOLOGIAS. Estas 
terão as seguintes características: 

I —Tamanho 21 x 13; 
II — O perfil biográfico de cada poeta, ocupando meia 

página; 
III — As poesias de cada biografado ocupando, no 

máximo, três páginas; 

Permita-me ainda, V. Exxria., sugerir que, como 
remuneração do meu trabalho, seja-me destinada a 
importância de R$3,00 (três reais), por cada exemplar, numa 
tiragem mínima de 2.000 (dois mil) volumes de cada 
ANTOLOGIA. 

x 

Ki 
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JUSTIFICATIVA 

Creio que o Maranhão do Sul ainda não possui um trabalho 
específico dessa envergadura, com o fim precípuo de alcançar 
nossa hegemonia cultural, quer no plano erudito, quer no 
plano popular que constitui a base fundamental de todo 
progresso humano. Creio, portanto, ser, se a fizermos agora, 
uma tarefa pioneira e unificadora de nossa cultura, iniciada, 
no dizer de Maria do Socorro Coelho Cabral, com "os 
caminhos do gado." 

Senhor Presidente, o Estado do Ceará, há muito tempo, 
vem promovendo e apoiando financeiramente obras como a 
que no ensejo proponho. Tenho em mãos, a exemplo do que 
disse, uma ANTOLOGIA do Cordel Nordestino, financiada, a 
fundo perdido, pelo Banco do Nordeste. 

Por outro lado, a obra proposta, comporá o crisol 
ideológico-político-cultural para tansformar este meio 
geográfico em Estado autônomo. Sem contar. Senhor 
Presidente, que nossos jovens estudantes, mormente os de 
Io Grau, terão, ao seu dispor, a obra há tanto tempo reclamada, 
pelos nossos doscentes, pelos próprios discentes de todo o 
Sul maranhense, bem como, por toda a população culta deste 
pedaço de Brasil tão esquecido. 

Pela imperiosa e urgente necessidade da consecução da 
obra em apreciação, espero convicto o imprescindível apoio 
de V. Excia., bem como, de todos os novos Prefeitos do 
Maranhão do Sul. 

Por fim, antecipo os meus sentidos e reiterados 
agradecimentos, colocando-me ao dispor de V. Excia., Senhor 
Presidente, e de seus ilustres pares. 

Atenciosamente, 

BENEDITO BATISTA PEREIRA 

í? ^ * •, 
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Vá brincar o carnaval em Fortaleza-CE 

Saídas diariamente as 

09h20 

19h30 

ECi0'1 
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Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

A/ão passa 
Está marcada para 

segunda, 27, a sessão em que 
a Câmara tomará uma 
decisão final sobre o projeto 
de reforma administrativa do 
prefeito Ildon Marques. 
Espera-se que os vereadores 
não adiem mais uma vez a 
deliberação sobre a matéria. 
Não se justifica que o Poder 
Legislativo leve mais de duas 
semana para votar um 
projeto sem maiores 
difilcudades técnicas e 
políticas. A rigor, o único 
artigo polêmico, que prevê a 
extinção da Fundação 
Cultural de Imperatriz, será 
suprimido do texto a pedido 
do próprio chefe do 
Executivo depois da reação 
negativa da classe artística e 
dos intelectuais da cidade. 
No mais o projeto é simples 
e fundamental para que a 
Prefeitura, com sua equipe 
devidamente formada, possa 
funcionar a plenos pulmões 
neste começo de ano. 

Retorno 
Deu lógica na eleição para 

a presidência da Associação 
dos Municípios do Sul do. 
Maranhão, realizada no 
início da tarde de ontem, 24. 
O advogado e ex-deputado 
Sálvio Dino, prefeito de João 
Lisboa, foi eleito por 
aclamação depois de levar 
um susto com a ameaça de 
lançamento de uma 
candidatura alternativa 
encabeçada pelo jovem 
médico Gildásio Coelho, um 
imperatrizense que acaba de 
ser eleito prefeito de 
Fortaleza dos Nogueiras. 
Primo do ex-vereador e 
advogado Aroaldo Santos e 
do também advogado Elias 
Santos, Gildásio foi escolhido 
para compor a chapa como 
vice de Sálvio, evitando uma 
racha na primeira assembléia 
geral dos prefeitos do sul- 
maranhense. 

Gigante 
Sálvio Dino retoma o 

cargo que exerceu em seu 
primeiro mandato prefeitural 
numa nova conjuntura. 
Ampliada na gestão do ex- 
presidente Itibirê Jucá, que 
foi prefeito de Carolina, a 
AMSUL tornou-se a maior de 
todas as associações de 
prefeitos do Estado. Com as 
recentes emancipações dos 
povoados de maior 
expressão da região, ela 
reúne nada menos que 41 
prefeitos municipais. Isso 
significa que Sálvio Dino terá 
que liderar simplesmente 
quase um quarto de todos os 
administradores municipais 
maranhenses. 

Eleição Prestigiada 
Quase todos os prefeitos 

compareceram ao plenário 
Léo Franklin, da Câmara 
imperatrizense, para 

prestigiarem a assembléia. 
Entre eles o ex-deputado e ex- 
governador Luís Rocha, novo 
prefeito de Balsas e recém- 
eleito presidente da 
Federação das Associações de 
Municípios do Maranhão. 
Rocha fez um 
pronunciamento forte cm 
favor da união dos prefeitos 
em torno dos interesses 
municipalistas. E trabalhou, 
nos bastidores, pela formação 
de uma chapa consensual que 
terminou evitando uma 
disputa pela presidência da 
AMSUL. 

Nova Audiência 
Embora eleito presidente 

de honra da entidade, o 
prefeito do maior município 
sulino, anfitrião da 
assembléia, deixou de 
recepcionar stms colegas na 
assembléia de ontem. Ildon 
Marques sequer enviou 
representante ou justificou o 
incomparecimento à eleição. 
Nem seu vice, o dr. Luis 
Carlos Noleto, que gosta de 
articulações políticas, se fez 
presente ao ato de grande 
repercussão na política 
regional. 

Contatos 
Convidado especial, o 

deputado João Paiva (PSD) 
prestigiou a eleição da nova 
diretoria da AMSUL. 
Conversou com prefeitos e 
trabalhou pela chapa de 
consenso encabeçada por 
Sálvio Dino. Paiva já procura 
intensificar sua atuação na 
região, tendo em vista o 
fortalecimento de sua 
candidatura a reeleição, em 
98. 

EX 
Itiberê Jucá (Carolina), 

Raimundo Cabeludo (João 
Lisboa) e Deoclides 
Macedo (Porto Franco) 
circularam com desenvoltura 
entre os prefeitos que se 
reuniram ontem na cidade. 
Pelo jeito não pretendem 
abandonar a vida pública tão 
cedo. E serão candidatíssimo 
98. 

Perguntinha 
Quanto barulho não fariam 

quarenta e um prefeitos 
unidos em torno de uma única 
bandeira? 

Ressureiçào 
Está na hora da Associação 

dos Vereadoreb do Sul do 
Maranhão voltar a 
funcionar de fato e de 
direito. O presidente João 
Macedo parece 
desestimulado e já 
confessou que, se 
pudesse, transferiria por 
decreto o seu comando. A 
AVESMA, que o congrega 
mais de quatro centenas 
de vereadores, pode 
tornar-se uma verdadeira 
potência. 

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

ÃO DE OURO I -IMOI 

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

(...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

Ta/iíLt SaxlclL . Lffio 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax; 723-3158 

Imperatriz-MA 

GãSTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

rai 
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Os lançamentos das sessões; suspense, 

policial/ westen, eróticos e comédias. 

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

A cesta básica da dona-de-casa 

Feirinha do Bacuri - Fone; 721-0443 
Imperatriz-Maranhão ^ 

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos; Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 
Imperatriz-Maranhão 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone; 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Piva^ Bar il Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

CONSTRULAR 

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

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

Av. Getúlio Vargas, 21 25 - Fone; 721 -2275 
, Imperatriz-Maranhão ^ 

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 
 721-2221  x 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

Vende-se 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 

1Q Em bom estado de conservação Valor; RS 
1.350,00 

29 Semi-nova, dois meses de uso 
Valor: R$ 1.850,00 

Tratar pelo fone: 977-41 51 

/^i 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

^í 

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

Técnico em Contabilidade 
- CRC. 6569-MA 

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

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone; 721-5650 ou 977-2241 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone; 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura 

Oade <x ante ftne&cvtte 

v 

Vasos ornamentai^, fbres naturais e artificiais e artigos para presente. 

ESSS /mpemn-fe-Mamn/.ão 
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Sai o resultado dos 

candidatos classificados para 

o segundo período letivo/97 

Foram preenchidas 105 vagas aos cursos de 

Direito, Pedagogia e Ciências Contabéis 

A UFMA— Universidade 
Federal do Maranhão; divulgou 
nesta sexta-feira, a lista dos 
candidatos classificados para o 
segundo período letivo de 97. 

Em sua primeira etapa, 
participaram mais de 
novecentos candidatos. Em 
virtude da quantidade de 
inscritos, as provas tiveram que 
ser realizadas no Colégio 
Dorgival Pinheiro de Sousa. A 
diretora do campus II, em 
Imperatriz, professora Simone 
Omizzolo, solicitou apoio às 
autoridades policiais segurança 
no sentido de que fosse 
garantido a integridade física 
dos candidatos durante o 
período de realização das 
provas; para que nenhum 
incidente viesse a ser 
registrado. 

O assistente do Vestibular, 
Vicente Marques de Castro, 
disse à reportagem do Jornal 
Capital, que todo o processo de 
provas transcorreram na mais 
absoluta normalidade e, que 
nenhum problema fora 
detectado pelos agentes da 
Polícia Federal. Informou 
também que, essa segunda 
etapa do vestibular fora 
realizada no próprio campus, 
tendo em vista que o número de 
candidatos que conseguiram 
classificação na segunda fase foi 
bastante reduzido. Na primeira 
etapa, o espaço para a realização 
das provas era um dos maiores 
entraves, entretanto, foi 
rapidamente solucionado, 
depois de conversações com a 
direção do Colégio Dorgival 
Pinheiro. 

O número de cursos e a 
quantidade de vagas oferecidas 
à comunidade, é uma questão 
que vem sendo discutida pelos 
mais diversos segmentos 
sociais imperatrizense. O 
campus II da Universidade 
Federal do Maranhão, atende 
não somente aos estudantes 
locais, como também, dos 
municípios das regiões 
circunzinhos, onde dezenas de 
estudantes aqui se dirigem na 
tentativa de ingressar na 
Universidade. 

Há perspectivas de que a 
nova diretoria da UFMA, eleita 
recentemente, trará para o 
campus II, de Imperatriz, 
extensão de cursos; no sentido 
de atender as solicitações da 
comunidade estudantil, uma vez 
que os atuais cursos oferecidos 
e as limitações de vagas são 
meramentes insuficientes. 

Lista Candidatos 
Classificados para o 
Segundo Período Letivo/97 

Curso de Direito— 
Imperatriz 

Ordem Candidato: 
1 Francisco Roberto de 

Sousa 
2 Paulo Sérgio Ferreira de 

Almeida 
3 Abmael Gomes Neto 
4 Geraldo Rolim Tavares 

Júnior 
5 José Carlos Tajara Reis 

Júnior 
6 Raquel Chaves Duarte 
7 Raquelma Rejane Sousa 

Santos 
8 Givanildo Braz Torres 
9 Marlon Costa Luz 

Amorim 
10 Mauro Serodio Silva 

Araújo 
11 Mirella de Souza 

Ferreira 
12 Osvaldo Paiva Martins 
13 Jorge Heberth Feitosa 

Lima 
14 Sérgio Ricardo Oliveira 

Vieira 
15 Regina Maria Borges dos 

Santos 
16 Viviane Loiola Bezerra 
17 Admiel Gomes Neto 
18 José Roberto Viegas 

Nunes 
19 Antonia do Socorro 

Freitas Chaves 
20 Andra Raquel Gomes 

Mesquita 
21 Francisco Célio Ribeiro 

Lima 
22 Claudston da Silva Cunha 
23 Juvenal Botelho Almeida 
24 Paulo de Tarso Cruz 

Viana Júnior 
25 Anailton dos Reis 

Nascimento 
26 Marco Antonio Lopes de 

Moraes 
27 Eloisa Barbosa Cardoso 
23 Jermino Albuquerque de 

Andrade 
29 Alixeya Porto Tinto de 

Sousa 
30 Aureliano Coelho 

Ferreira 
31 Alysson Ricardo Aragão 

Duarte 
32 Leonel de Sousa Santos 
33 Nilviano Pereira Santos 
34 Celcimar Custódio Silva 
35 Katiuscia Noleto Silva 

20 Renata Jacome da Rocha 
21 Marinalva da Silva 
22 Conceição de Maria 

Siqueira Botelho 
23 Cassandra Pessoa 

Bezerra 
24 Stephanita Maxima 

Viüanova 
25 João Andrade da Silva 
26 Valdineia Ferreira Alves 
27 Aricelma Sales Costa 
28 Claesia Maria de Sousa 

Oliveira 
29 Ana Amélia da Silva 

Castro 
30 Ne uma Maria Araújo 

Coelho 
31 Haroldo Pereira Costa 
32 Fernanda da Silva 

Macedo 
33 Ana Cristina Carvalho 

Araújo 
34 Janne Rocha Novaes 
35 José Odorivam Diniz de 

Sousa 

Curso de Ciências 
Contabéis—Imperatriz 

Ordem Candidato: 

Curso de Pedagogia— 
Imperatriz 

Ordem Candidato: 

1 Dayana Kyara Moreira 
Almeida 

2 Fernanda Feitosa lima 
3 Kesia Cristyne Silva 

Santos 
4 Geane Sousa de Freitas 
5 Antonieta Andrade da 

Silva 
6 Merandolina Rego 

Pinheiro 
7 Eurilene Alves Lima 
8 Janete da Silva Santos 
9 Maria Telma Leite Rocha 
10 Rogério Alves da Silva 
11 Cleudilene Silva Cardoso 
12 Daniela de Sousa Cortez 
13 Elis Gardência Alves de 

Oliveira Carvalho 
14 Raquel ferreira Morais 
15 Maria do Socorro Bitar 

Lobo Bravim 
16 Genilza Gomes Sipião 
17 lonne Nunes Rocha 

Santos 
18 Reginaldo Sales Costa 
19 Cleuda Valdivino e Silva 

■2* 
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ÉiÉ^COLEGlO EVANGÉLICO IMPERADOR 
WMW-'- - UM PROJETO DE VIDA - ■ jijíSíx 22" A NO D E F U N CIO N AM E NT 

DireçAo: Vânia Lúcia da Ounha éAi$Dfr| 
Luciana da Ounha Sadoí 
Farkat Saddi Filho 

r.y.. :- vv-.vvvvir»-»-»'■vVV . 

GRAU I - UNIDADE 1 - PRE-ESOOLAR e Ia 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I (crlança do 2 anos) a 82 SÉRIE 

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

I a A 3fl SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 
8 TERCE IRÃO 

A DireçAo informa que no ano de 1997 o Colcoio proporcionará um avanço 
W-TODCLÓG.CO E UMA NOVA LS1RU1URA. DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o SEU slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando; 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
c) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n- de filhos 

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
turmas matutino vespertino noturno 
Moter no l/J o.'Cti m 1 101,10 101,10 
Jardim 11/2' Sé fie 111,20 I I 1,20 
3- e Série 121,40 12140   
5^ a 8° Série 131,50 151.50  " 
2-Grau 141.00 141.60 121,40 
lerceirão 184,10 

MATRÍCULAS ABERTAS - WÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n* J30 - Fone 723-1Ó92 - imperafríz - MA 

1 Jonas Magno Oliveira de 
Souza 

2 José Gonçalves Teodoro 
3 Magno Borges Santos 
4 Marina Lima Nunes 
5 Mônica Serra Campos 
6 Rodolfo Moraes da Silva 
7 Elvis Nascimento da Silva 
8 Flávia Amaral Batista 
9 Ana Célia Muniz dos 

Santos 
10 Maria Francisca Pereira 

Souza 
11 Lourival Solano Nogueira 

Júnior 
12 Tecia Rafaela de Oliveira 

Dias 
13 Sarah Lamarck 
14 Weslley dos Santos 

Pereira 
15 Antônio Idbrlan Teixeira 

de Melo 
16 Luzinaria Ribeiro Pereira 
17 Marissandra Lima Barros 
18 Meires do Carmo Reis 
19 Rozanha Veloso Ferreira 
20 Luiz Carlos Menezes Paz 
21 Paulo Rogério Soares dos 

Santos 
22 Francisco Rogério 

Limeira Franco 
23 Paulo Roberto Ferreira 

Primo 
24 Aldenira Vieira Santana 
25 Leoei Marinho de Araújo 
26 Liantonia Santos 

Monteiro 
27 Silden Henrique Batista 

Lopes 
28 Dayana Alves de Alencar 
29 Maria Luiza de Jesus 

Rego 
30 Elaine fernandes da Costa 
31 Alessandro Gomes dos 

Reis 
32 Nilvânia Pereira Santos 
32 Raimundo Clemilton 

Rodrigues Fonseca 
33 Elisvaldo Manoel de 

Araújo 
34 Maria Oneide Meneses 

Pina 

COMUNICADO 

A diretoria do Araçagi Clube 

comunica que neste domingo 

dia 26 de janeiro 

O clube não estará aberto aos 

associados pois o mesmo foi 

alugado para realização 

da convenção 

de uma empresa particular 

O clube voltará às suas 

atividades normais na 2- feira 

dia 27 de janeiro 

Agradecemos a compreenção 

de todos. 

A diretoria 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense  
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Imperatriz vai ganhar curso inédito 

de prótese dentária 

O responsável pelo curso é o técnico em prótese dentária, 
Devandro José de Freitas. Formado em Belo Horizonte, com 
larga experiência no ramo, tendo sido presidente do Sindicato 
dos Técnicos em Prótese Dentária do Distrito Federal entre 82 
e 84, Devandro José de Freitas, 35 anos, foi também o criador 
do primeiro curso de prótese dentária de Brasília, com duraçao 
de dois anos, o curso de Técnico em Prótese Dentária a ser 
iniciado em Imperatriz a partir de março, está surgindo na 
cidade com o objetivo de preencher uma grande lacuna. 
Segundo Devandro José de Freitas, existe uma grande carência 
desses profissionais em toda a região do Maranhão, Pará e 
Tocantins, onde existem pouquíssimos técnicos em prótese 
dentária atuando num mercado praticamente virgem, sem 
concorrência para os poucos que atuam na atividade, 
considerada bastante lucrativa. 

O curso a ser implantado em Imperatriz, contará com a 
par ticipação de cirurgiões-dentistas da cidade e de técnicos de 
renome do eixo Goiânia/Brasília que virão à Imperatriz 
transmitir seus conhecimentos aos alunos de turma que será 
formada por Devandro José de Freitas. 

Conteúdo 

do curso 

O primeiro curso de Técnico em Prótese Dentária a ser 
implantado em março na cidade (teoria e prática em 
laboratório), está sendo elaborado com o seguinte conteúdo: 

. Prótese removível; 
. Prótese fixa de metaloplástico e Metal; 
. Prótese em cerâmica; 
. Prótese sob implante. 
Os interessados, queiram por favor marcar entrevistas pelo 

723-3045, ou na sala 707 do Edif. Centro Com. Empresarial 
(Praça Brasil). 

Aniversário de 

São Paulo 

São Paulo está de parabéns hoje por conta de sua festa de 
fundação. 

Em função do feriado municipal, os bancos e os demais 
agentes do mercado financeiro não deverão funcionar hoje, em 
São Paulo. 

Parabéns. 

BC reconhece 

Dengue 

Com a chegada das chuvas, aumenta consideravelmente na 

da temível febre da dengue. 
A FNS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 

incrementa a campanha de combate à dengue, utilizando mais 
carros "fumacê" no centro e nas periferias da cidade. 

pré-datados 

Colaboração 

do povo 

Não basta somente as ações da FNS/SEMUS. A colaboração 
da população é de suma importância para que a campanha de 
combate à dengue obtenha o sucesso esperado. 

Abrir portas e janelas na hora da passagem do caro "fumecê"; 
eliminar depósitos de água parada (garrafas, pneus, entre outros 
locais onde o mosquito põe ovos e se reproduz), são cuidados 
que todos devem tomar para que a dengue não se alastre ainda 
mais em toda a região. 

Weclerson Pereira 

Destaque também hoje, para o aniversário (transcorrido 
ontem) do garotão Weclerson Pereira, filho do vereador 
Raimundo Costa. 

Embora tardiamente, ele recebe também os parabéns da 
Escolhinha do Marwel, dirigida por Moreira Silva. 

Aniversariantes (ACI1) 

* Sidney Geraldo das Neves (INDUSPAR-índústria Parquete 
Amazônia lida). Aniversaria hoje e recebe os parabéns e votos 
de muito sucesso, da ACII e do Feito à Mão Restaurante (self- 
service, churrasco no quilo e aquela saborosa feijoada neste 
sábado). Na Av. Getúlio Vargas, esquina c/ a rua Alagoas-centro. 
Fone: 721-3565. 

Plantão Médico 

Plantão Geral/Hoje; Hospital Sta. Maria (723-1955); Pediatria: 
Hospital Sta. Tereza (721-2187); Obstetrícia: Hospital Regional 
Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); Ortopedia: Clínica 
de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: Farmácia do Zezé, na Rua Ceará (723- 
2224), desejando a todos os clientes e amigos, muito sucesso. 

Pois é. O Banco Central acaba de reconhecer os cheques 
pré-datados como documento de garantia nos empréstimos 
bancários concedidos à pessoas físicas e jurídicas. 

Apesar disso, o pré-dalado continua ilegal. Ganha apenas o 
reconhecimento do Banco Central, favorecendo sobretudo as 
micro e pequenas empresas nos empréstimos bancários e nas 
transações entre pessoas físicas e jurídicas, entre outras. 

Carteiro e Correios 

Comemora-se também hoje, o Dia da Fundação dos Correios 
e Telegráfos do Brasil e o Dia do Carteiro. 

Outro registro especial com os nossos parabéns. 

A vuÀ/er^arioA^t&y ACII 

f* Maria da Faz M. de Jesus (Ferrama); 
* Tarciana Miranda Brandão (Moema 

Móveis); 
* Alana Paula de Araújo de Sousa 

(Mercantil Avenida). 
Aniversariam hoje e recebem os 

parabéns e os votos de muitos sucesso de 
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: 721-3565. 

Detnque hoje para o Centro Educacional São José de 
Ribamar (CESJOR), dirigido pela professora Dulce Ferreira 
(diretora-geral); Ribamar Ferreira (diretor); e Dulcimar 
Costa (coordenação). A foto, de arquivo, registra uma das 
muitas participações do CESJOR nas festas cívicas da 
cidade. Vale registro. 

Humor 

Zbigniew sente a vista cansada e vai a um oculista de 
Varsívia. O médico lhe mostra um quadro com as letras 
CVKPNWXSCZ e faz a clásica pergunta; 

— Então, consegue ler? 
E Zbigniew, com um sorriso triunfante: 
— Claro, doutor! Além disso, sai com a irmã dele ontem 

à noite. 
(Playboy/Fev/ 95) 

Para Pensar 

"Sejas sempre feliz, e 

assim sua vida 

sempre será alegre e 

sem disgostos." 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE; 

Hospital Sta Maria (723-1955); 

PEDIATRIA/HOJE: Sta Teresa (721-2187); 

OBSTETRÍCIA: (todos os dias) Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 
ORTOPEDIA: (todos os dias). Clínica de 

Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ, na Rua 

Ceará (723-2224), desejando aos clientes e amigos, 

muito sucesso. 

Merccuity fincuicelro- 

Poupança 

Hoje 1,29% 

Ontem 1,29% 

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

Ufir 

Janeiro/97: 

R$ RS 0,9108. 

Dólar 

* Paralelo  1,H 

* Turismo » RS 1,06 

* Comercial RS 1,04 

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem 20/01 da BM&F: 

RS 11,75. 

Salário Mínimo 

Janeiro/97   R$.112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 RS 7,66 

A Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax. pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

^ • Materiais para 

í * ' 'ihAl/lJSI escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

FL^-rnoçao em p.-ipel repórter (niod. 400) R$ 6,00 
\ prn a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

l_L 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 
^  _  ^ 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

? f É 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Ui 
Clínica Lab. e Pet Sh 

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

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Cavalo inicia treinos na segunda 

Sociedade Atlética Imperatriz só irar contratar jogadores estrageiros após o carnaval 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Alencar 
O atacante Alencar já se 

encontra em Imperatriz, o 
jogador se desligou do 
elenco do tricolor das 
Laranjeiras após sentir uma 
contusão na coxa esquerda. 
Segundo informou Moreira 
Silva o jogador pretende se 
recuperar o mais rápido 
possível para tentar 
novamente uma vaga em um 
clube no sul do país. 

Fluminense 
O Fluminense foi o 

primeiro time a ser 
eliminado da Copa Rio/São 
Paulo. Após o empate em 1 
a 1 no tempo normal a 
decisão foi para as 
penalidades. Na loteria dos 
penaltes o tricolor carioca 
não teve sorte e acabou 
perdendo a vaga para o 
tricolor do Morumbi. O 
goleiro Rogério foi a grande 
sessão da partida ao 
defender uma penalidade do 
atacante do Fluminense. 

América 
O América Futebol Clube 

do técnico Nôga conseguiu 
fazer um jogador na peneira 
realizada pelos professores 
do Rio Branco de 
Americana. Dos quatro 
jogadores que foram 
aprovados na peneira dois 
deles pertencem ao Marwel 
Futebol Clube. O outro 
jogador atuava pela equipe 
do Bananal Esporte Clube. 

A prova 
dos nove 

Nenhum jogador da 
Escolinha de Futebol 
Sociedade Esportiva Janduí 
conseguiu passar pela 
peneira de Diorley Cândido. 
A seriedade do trabalho 
realizado pelos professores 
agradaram a todos que 
estiveram nas dependências 
do Estádio Municipal Frei 
Epifânio D' abadia para 
acompanhar o desenrolar 
dos testes. 

No ponto de vistas dos 
pais de alunos faltou mais 
jogo de cintura por parte do 
presidente da Escolinha de 
Futebol Janduí. Na prova 
dos nove deu a 
primeira...Marwel Esporte 
Clube a experiência vale 
mais. 

Apoio 
O apoio da família e a 

competência de Moreira 
Silva tem feito dos alunos 
que escolhem uma boa 
escolinha de futebol. 0 
Marwel Futebol Clube do 
técnico Moreira Silva tem 
conseguido ao longo dos 
alunos fazer com que a 
estrela do clube continue 

brilhando. 0 apoio que a 
Escolinha Marwel vem 
recebendo do 50° BIS está 
sendo fundamental para o 
brilhantismo do Marwel. 
Adriano e Alex criados nas 
divisões de base da 
Escolinha que o diga. 

Fran Cardoso 
A Escolinha de Futebol 

Fran Cardoso também vem 
fazendo planos para o futuro. 
O presidente da Escolinha 
que já gozou do 
profissionalismo está de bem 
com a vida. Curtindo ferias 
com os familiares em São 
Paulo Fran Cardoso só 
deverá retornar a cidade de 
Imperatriz no início do 
próximo mês. A informação 
que a reportagem obteve na 
sede da Escolinha Fran 
Cardoso é de que os 
trabalhos com alunos só 
deverão acontecer após o 
carnaval. O ex-meio campo 
do Imperatriz (Ari) e irmão 
de Fran Cardoso está 
respondendo na parte 
administrativa e técnica da 
escolinha. 

Amistoso 
O elenco do Tocantins 

Esporte Clube deverá deixar 
a cidade de Imperatriz rumo 
a Rondon do Pará por volta 
das 7:00 horas deste 
domingo. Na tarde de ontem 
o técnico Batatinha realizou 
um coletivo no centro de 
treinamentos Salgado Filho. 
0 treinador reuniu uma 
moçada nova entre 17 e 20 
anos. De acordo com 
Batatinha o futebol local 
precisa de uma 
reformulação. 

Valdo 
O atacante Valdo ainda 

tem muito futebol para 
mostrar ao torcedor 
Imperatriz. Valdo Cabaça 
que foi uma das peças 
importantes no Campeonato 
Maranhense de 1093 
aguarda com expectativa 
uma proposta dos clubes 
locais. Atualmente Valdo 
trabalha como treinador das 
divisões de base da 
Escolinha de Futebol Janduí. 

Palmeiras 
O Palmeiras de Telê 

Santana garantiu a 
classificação ao empatar em 
1 a 1 com o Botafogo pela 
Taça Rio/São Paulo. O gol do 
time do Parque Antarctica 
nasceu de um tiro livre direto 
cobrado pelo atacante 
Djalminha. Para o técnico do 
Botafogo Joél Santana a 
males que vem para o bem. 
"O gol do Palmeiras deixa 
claro que este esquema não 
funciona" disse o treinador. 

O técnico Isnad Antonio já 
foi informado pelo diretor de 
futebol do clube William 
Marinho que as contratações 
de peso para as disputas do 
Campeonato Maranhense só 
irão acontecer após o período 
de carnaval. Segundo o 
presidente a contratação de 
jogadores é certa mais o clube 
precisa agir com cautela para 
não se individar com os 
jogadores e comissão técnica 
"o nosso trabalho é sério o 
time do Cavalo de Aço 
representa a cidade de 
Imperatriz e por isso teremos 
que agir com cuidado para que 
os jogadores não fiquem com 
péssimas impressões do nosso 
clube" disse Conor. 

Isnad Antonio está 
confiante de que irá montar 
uma grande equipe para lutar 
pelo título inédito para a 
Região Tocantina. "Estamos 
confiando no projeto do 
presidente e de acordo com as 
proposta apresentadas o time 
do Imperatriz será mais uma 
vez o melhor do estado, o 
apoio da imprensa de um 
modo em geral será 
fundamental para que 
possamos desenvolver um 
bom trabalho" finalizou Isnad. 

fm. 
m 
li 
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Raimundo Lima diretor da FMF depósito bancário contradiz suas denuncias 

■ Débito 
Com relação aos débito dajmderação Maranhense de Futebol William Marinho disse1 a 

reportagem que as notícias oriundas da capital do listado são infundadas e que o Cavalo de Aço já 
depositou R$ 1.()()(),()() reais na conta-corrente da FMF de acordo com as negociações mantidas 
com o presidente daquela Casa "A crônica esportiva de São Luís juntamente com alguns dirigentes 
de clubes da capital estão preocupados com a participação da SAI e isso é natural, o certo é que 
estamos mais uma vez no Campeonato Estadual" garantiu William Marinho. 

Armazém Paraíba realiza torneio 

Funcionários do Armazém Paraíba realiza no clube da empresa 

Io torneio "Francisco Almeida" 
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Tofneio Soçayte do Armazém Paraíba movimenta o tlnai de semana iniperatrizense 

O aniversariante do mês "Chico Almeida" será hoinenagmdo no final da competição. De 
acordo com sorteie» a ordem dos jogos é a seguinte: 

* 1® Rodada: 
•08:00 Pubücidades x Confeções 
-09:00 Cobranças x Depósito 
-10:00 Eletro x Escritório 

Os funcionários do 
Armazém Paraíba estão 
organizando uma grande festa 
esportiva para o próximo final 
de semana. O lu torneio 
interno de futebol soçayte irar 
homenagiar um dos grandes 
craques da equipe e 
desportistas de Imperatriz 
Francisco Almeida gerente da 
loja que estará colhendo mais 
um repolho na horta do 
japonês no próximo dia 30. 

O torneio está previsto para 
iniciar às ()<S;()() horas, sendo 
que a final acontece no mesmo 
dia. Estarão participando da 
competição as seguintes 
equipes: Public idades, 
Confecções, Cobranças, 
Depósito, Eletro e Escritório. 

Todos os jogos serão 
dirigidos pelo experiente 
Mangueira assim como a 
participação -do árbitro 
Anhanguera (o famoso barca 
furada). O campeão e o vice do 
torneio irá receber da 
comissão organizadora um 
troféu. 0 goleiro menos vazado 
e o artilheiro também 
receberão suas premiações 
como participantes do evento. 

Jackson poderá assumir cargo de Walber 

O ex-árbitro de futebol e aspirante A FIFA Jackson Silveira irá pensar na proposta 

O destino do futebol da 
terra do Frei ainda não foi 
definido. Com a exoneração 
do presidente do quadro de 
arbitragem Walber Coelho 
Santana, Jackson Silveira 
poderá vir a assumir o cargo 
de diretor de árbitro da LID- 

Liga Imperatrizense de 
Desportos. O convite já foi 
formalizado pelo presidente 
Antonio Alves dos Santos, 
mas Jackson pediu um 
prazo para que ele pudesse 
pensar na possibilidade de 
assumir o cargo. 

Os árbitros que integram 
o quadro de arbitragem de 
Imperatriz até o momento 
estão sem entender o 
porque da exoneração do 
cargo que pertencia a 
Walber Coelho que até aqui 
segundo eles vinha 

desenvolvendo um bom 
trabalho frente ao quadro 
dos profissionais do apito. O 
presidente da LID - Antonio 
Alves dos Santos não 
encontrado pela 
reportagem para falar sobre 
a demissão de Walber. 

éá Ti 

PRESEOTE ato SEU 

arovo ano !ü 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Md LM 

ARNO 

Lavadora 
de Roupa 

ARNO LAVETE 
10.000 BTUs 

#$163,00 
ta ou 24X 

R$ 

insta ouziji 

■ O,00 

por mês 
SEN ENTRADA 

ov 5 theques 
de R$ 37,60 

Cônsul^ 
Fogão CÔNSUL 

4 Bocos Essencial Nexl 
* Mesa Inox 
* Balões embutidos 
* prateleiras do forno com trava de 
segurando 
* Garantia de 1 ano 

ffS 179,oo 

nr RS ,00 

por mes 
  SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 39,90 

UBIN 

Cond.de ar ELGIN 
10.000 BTUs 

#$585,00 à vista ou 24X 

tf* 

y). 

RS O* O*,50 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 131,00 

Comprando um Condicionador 

de Ar 

ELGIN 

Você 

janha um 

Práfico e 

Resistente Cuarda-Sol 

# BLACK &DECKE 

'Termostato para regula^ 
a temperatura 
'Frita, tosta,grelha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 

Grlll BLACK DECK _ 
r$ 78,00à vista ou 12X 

RS to, 30 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 17,50 

118X14 
,>»• 

HnmTTTi 

12 

Colthão DALBAN 
D-23 Magiflex bordado 

9S,oo 
à vista ou 12 X 

Ssfeira Crg 
LUDMSi 

MEDIDOR DL 

* Pulsação 
* Calorias 

* Tempo 

RS 739,00 
à vista ou 

por mês 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 165,50 

a v±si 

69 24XRS ,90 

0 

Á 
CòlOl MEDIDOR DE^ 

* Velocidade^ 

* Pulsação 1 

* Calorias f 

* Tempo» y 
filc/defa P/ 

Glnosflca 
CALOICICLE 
ELETRONIC 

RS 298,00 
à vista ou 12X Â À 

rS Om 77,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 66,70 

SINCER 
MIBAJ fSEIVI=» 

Maq. de Cest SINGER 
Port. pret aporter 
RS 2 7 9*00 à vista ou 24X 

20 RS qj,80 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 49,00 

i 

MIS 

w 

Vídeo Cassete TOSHIBA 
4 Cabeças 

fíS 598,oo à vista ou 24X 

RS** M ,80 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 89,00 

WALITA 
Faz Com Carinho 
Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

r$ 43,oo 
à vistwu 12X 

RS ^9 ,70 por mês 

SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 
de R$ 9,60 

Ferro Automático ARNO 

RS 16,00 
à vista ou 3X 

R$ 00 por mês SEM ENTRADA 

eu 5 cheques de R$ 3,60 

MallorY 

BA SUA 

Ventilador MALLORY 
30 Cm Luxo Plus 

Ê R$ 33,00 à vista ou 
lil 

4 ,30 por mes 12XRS 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 7,40 

RS R mi,60pormêsSEM ENTRADA 

ou 5 cheques de Rf 21,30 

Na compra de qualquer 
colchão Dalban 

você ganha 

UM TRAVESSEIRO 
Of'TU* válidas até 25/01197 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque 5X (1*4), juros de 6% a.m. Plano Cornei 24(0*24) e I2X (0*12), juros de 8% a.m.. Plano Carne! 3X <0*3) juros de 6% a.m. Plano st entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou 5/ entrada, pgto. de 311 em 31) dias. . 

««T120 

PHILIPS 

Fita de vídeo 
PHILIPS 

RS 2,90 à vista 

Internet: 

http: //www.intermar.com.br.liliani 
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Delegacia de Homicídio não existe 

Delegado Vandir Júnior que foi nomeado para assumir a Delegacia de Homicídios abriu o jogo 

Em recente entrevista ao 
repórter Nilson Santos o 
delegado Vandir Júnior que 
foi nomeado par assumir a 
delegacia de homicídios 
abriu o jogo e afirmou a 
reportagem do cidade 
alerta que a delegacia só 
existe no papel. 

C) delegado regional Dr. 
Luciano Abreu de acordo 

com uma coletiva realizada 
na última visita do coronel 
Jair Xexéo a cidade de 
Imperatriz disse a 
reportagem que iria levar 
ao conhecimento do coronel 
a criação da Homicídios. 

Naquela oportunidade o 
delegado acreditava que a 
delegacia iria ajudar na 
elucidação dos crimes em 

Imperatriz e na região 
tocantina. No entanto a falta 
de condições de trabalho 
está fazendo com que o 
delegado daquela 
especializada acumule 
vários processos. 

Vandir Júnior que a 
princípio iniciou os 
trabalhos na Delegacia 
Regional, passando pelo 

Primeiro Distrito e hoje o 
delegado ocupa uma cadeira 
no 2o DP. O crime mais 
recente que será 
investigado pelo delegado 
Vandir Júnior é de um 
lavrador de Água Viva que 
foi assassinado a pauladas. 
A polícia trabalha com as 
possibilidades de que a 
vítima seja homo-sexual. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

PM prende suspeito de roubar bicicletas 

Elemento desconhecido é preso com bicicleta 

roubada na periferia de Imperatriz 

A Polícia Militar de 
Imperatriz está de olho nos 
assaltantes de bicicleta que 
estão agindo em toda a cidade. 
Na noite da última quarta-feira 
o um homem identificado ajtenas 
por Erísvaldo foi preso quando 

conduzia uma bicicleta roubada. 
O elemento foi conduzido para 
o plantão do segundo distrito. Na 
Depol ele disse apenas que está 
(Mil Imperatriz a três dias e a 
bicicleta linha emprestado de 
um amigo que se encontrava em 

uma bar na Vila Cafeteira. Ele 
afirmou ainda que é do Rio 
Grande do Norte mas que a 
vários meses estava 
trabalhando na cidade paraense 
de Dom Elizeu. A polícia civil 
desconfia que o elemento esteja 

ligado a uma quadrilha 
especializada em furto de 
bicicletas e assaltos a mão 
armada. Erisvaldo disse aos 
policiais que tinha perdidos 
todos seus documentos na 
viagem. 

PC prende acusados de matar estudante 

Os dois elementos presos com uma certa 

quantia de maconha confessaram o homicídio 

A Polícia Militar de 
Imperatriz conseguiu após 
uma denúncia anônima 
prender dois elementos com 
vários cigarros de maconha. 
Conduzidos ao plantão da 
Delegacia do 2° DP os dois 
elementos confessaram ter 
assassinado a tiros o 
estudante Lucivaldo Morais, 
20 . residente no bairro Nova 

Imperatriz. Conforme 
algumas testemunhas que 
não quiseram se identificar o 
estudante foi morto por dois 
elementos que disparam 
vários tiros contra Lucivaldo. 
Ao lado do corpo da vít ima foi 
encontrado um frasco 
contendo uma certa quantia 
de cola de sapato que é usado 
como droga pelos 

assaltantes. 
Alexandre Bandeira de 

Araújo, maranhense, 2i,>, e 
Erancisco de Araújo Eelix 
foram autuados em Õagrante 
peso consumo e trafego de 
drogas e pelo homicídio do 
estudante. 

O crime ocorreu por volta 
das 21:00 horas do último dia 
de 10 de janeiro na Rua Ix^ste 

Oeste no bairro Nova 
Imperatriz. O depoimento dos 
dois acusados foi tomado 
pelos escrivãs Gentil Ferreira 
e Augusto Gabina. Após o 
depoimento eles foram 
conduzidos para o CCPJ. A 
movimentação em frente o 2" 
DP era intensa e os policias 
agiram rápido para a 
transferência dos acusados. 

Perda de documentos 
Gilcêlia Santos Vieira, 

maranhense, solteira, residente1 

na Rua Urbano Santos 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Título eleitoral e outros. 
A queixosa informou a 
reportagem que a bolsa deve 
ler caído em via pública 

Perda de documentos 
André Gonçalves Dias. 

paraense, solteiro, motorista, 
residente na Rua Santa Tereza 
bairro Nova ImixTatriz esteve 
mt-Depol para comunicar que 
perdeu sua porta cédula 
contendo a imixirtáncia de R$ 
40,00 reais e todos seus 
documentos pessoais. De 
acordo com as informações de 
André a porta cédula deve ter 
caído (nu via pública. 

Arrombamento 
Maria El vira Santos Lima. 

maranhense, residente na Rua 
E bairro Ouro Verde 

comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram a 
porta dos fundos de sua casa e 
retiraram um botijão de gás, 
uma espingarda calibre 20 e 
um ventilador. Maria Elvira 
informou ainda que o falo 
ocorreu na tarde da última 
quinta-feira quando a 
comunicante se encontrava no 
trabalho. 

Investigações 
E continua as investigações 

sobre o caso WiDiam Barbosa. 
0 delegado foi acusado pelo 
elemento Antonio Carlos de 
participar de uma quadrilha 
que age na ngião da C idade do 
Perro. Na última terça-feira o 
elemento Zezinho que também 
foi acusado de participar da 
quadrilha se apresentou ao 
1 Jelegado Regional Dr. I .uciano 
Abreu e negou todas as 
acusações. Zezinho também 
confessou a autoria dos 
disparos contra Anl onio Carlos 
que desapareceu do Hospital 
que estava internado. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Edilson Santos 
Escrivão: Carlos Alberto 
Perito: Joacillo Magalhães 
Agentes: laldo Alves. Araújo e José Ribamar 
Comissário: Edilson 
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