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O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 
■ 

Encontro dos líderes sírios e 
palestino para encontrarem uma 
solução para as Colinas de Golan. 
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André confirma vitória de Ildon 

Peemedebista afirma que administração municipal é o espelho da moralidade 
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Ildon Marques será o candidato do PMDB a prefeito de Imperatriz André Pauíino faz o "V da vti&tíÚ da z. a.t.l. d tlca de lldon 

O suplente de vereade 
pelo PMDB, médico Andi 
Paulino D'Albuquerque, 
confirma que o candidato do 
partido à Prefeitura de 
Imperatriz é o interventor 
estadual Ildon Marques. 

"Ildon é o melhor nome 
para administrar a cidade, 
está provando isso com seu 
trabalho à frente da 
Prefeitura Municipal", disse 
Paulino. 

André Paulino convoca 
todas as forças 
democráticas para cerrarem 
fileiras em torno da 
candidatura de Ildon 
Marques. 

A Frente Ética, formada 
pelo PT, PDT e PV poderia 
inclusive indicar o 
candidato a vice-prefeito na 
chapa de Ildon Marques, 

afirma André Paulino, 
confirmando a possibilidade 
de uma aliança com os 
setores de centro-esquerda. 

Candidato a vereador 
pelo PMDB, André Paulino 
disse que o Partido realiza 
convenção nacional no 
próximo dia 24 de março, 
oportunidade que a 
agremiação poderá retornar 
a antiga denominação. 
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O numero 

03 

É o número do dia cm 
i; que acontecerá a eleição 
| para prefeitos e vereadores, 
^ em outubro vindouro. 

Fiquene é candidato com ou 

sem o apoio da governadora 

A 
O fato 

0 ex-governador do 
Estado, José de Ribamar 
Fiquene disse ontem a noite 
que é "o candidato do povo" e 
que disputará a prefeitura de 

Imperatriz, com ou sem apoio 
da. governadora do Estado, 
Roseana Sarney. 

Fiquene disse que o mais 
importante é o 

0 ex- 
governador do 
Estado, José de 
Ribamar 
Fiquene, 
concede 

entrevista exclusiva ao 
programa "Imperatriz 24 
Horas", apresentado por 
Conor Farias. 

A pessoa 

Durante 
sua 
conversa 
com Conor IAC I 
Farias, 
ontem à 
noite, 
Fiquene 
afirmou que 
durante o tempo em que foi 
governador realizou obras 
que promoveu mudanças 
radicais em Imperatriz. 

Beto se apresenta 

no Ganeleiros Bar 

reconhecimento popular. "As 
pessoas estão ajudando na 
minha campanha", disse. 0 ex- 
governador classificou de 
covardes, seus adversários. 
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O cantor e compositor 
maranhense Beto Pereira faz 
show hoje, às 21hÜ0, no 
Caneleiros Bar, Setor Beira-Rio. 
Vem mostrar seus novos 
trabalhos e reafirmar que a 
música regional continua 
crescendo. 

Não é a primeira vez que Beto 

Pereira canta em Imperatriz. Já 
se apresentou outras vezes e 
conseguiu fazer sucesso. É 
considerado uma expressão da 
Música Regional Maranhense. 

Após o período de carnaval, 
o cantor viaja para o Rio de 
Janeiro. Vai gravar seu novo 
disco. 

AçQlIãndla 

Ildemar 

abandona 

cidade 
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de autorização para realização do Bingão do Conor Farias. A 
emissora mostra a cópia da autorização da dep. Marly 
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0 Jornal Capita] não adota 
o expediente de fazer o 
editorial na Capa. Ele sempre 
está na página dois "A", 
geralmente sem assinatura ou 
assinado pelos diretores do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, empresa 
proprietária deste órgão da 
imprensa escrita. 

Porém, Imperatriz vive uma 
situação excepcional. Passado 
pouco mais de um ano de 
intervenção, a cidade mudou, 
e para melhor. 

Estamos de volta com a 
esperança, os corações e as 
mentes estão pavimentadas 
com perspectivas de dias 
melhores. 

A maior obra da 
intervenção foi a educação. A 
educação da consciência. E a 
educação normal com mais 

salas de aulas e a redução dos 
índices de analfabetismo. 

Essa obra não pode parar. 
0 imperatrizense não pode se 
dá a esse luxo. 

Portanto, o Jornal Capital 
inicia uma campanha para que 
a governadora Roseana 
Sarney indique no dia 31 de 
março, um nome que continue 
a obra do interventor Ildon 
Marques. 

Entre os numerosos nomes 
que a cidade dispõe para ser 
interventor estadual de 
Imperatriz, lembramos o atual 
secretário de Educação do 
Município, Agostinho Noleto. 

Elogiar a conduta de 
Agostinho Noleto na 
Secretaria de Educação é fato 
desnecessário. Cov r ,.iuui 
discorrer sobre as qualidades 
morais do auxiliar de Ildon 

Marques. 
Mas é bom lembrar, que 

Agostinho Noleto é o 
secretário de governo que é a 
cara da atual administração 
municipal. 

Com um discurso e uma 
prática de nível elevado. 
Consegue transitar com as 
escolas particulares, com o 
Sindicato dos Professores, e 
com os segmentos 
interessados no setor de 
educação. 

A governadora ao indicar 
Agostinho Noleto para ser o 
interventor estadual de 
Imperatriz a partir do mês de 
abril, e. aria ensinado ao 
Maranh' a íaetodologia 

• ? T-r" _ fazer política. Com 
uma pedagogia digna de quem 
pretende virar páginas da 
história deste Estado. 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

O trabalho infantil 
Programação da TV 

o 

J Caderno 
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E muito triste ficar 
sabendo todos dos dias de 
acidentes que acontecem 
nas ruas de Imperatriz. 
Ontem mesmo duas moças 
sofreram acidente ali na rua 
Ceará. A gente já não sabe 
aonde é que está o erro e 
gostaríamos de pedir 
providências às autoridades 
competentes quanto ao 
problema de sinalização. 

Já presenciei várias 
vezes motoristas 
ultrapassando o sinal 
vermelho ali do lado do 
viaduto. E um risco muito 
grande que corremos. 

Valdirene Gonzaga 
Vila Lobão 

O caso Sivam está dando 
o que falar até mesmo no 
Exterior. Acho que já é 
hora do presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso agir com mais 
rigor. Chega de tanta 
confusão. 0 povo brasileiro 
exige mais respeito. 
Anderson Fagundes 

Centro 

0 nosso bairro parece 
que foi esquecido pela 
Secretaria de Obras do 
Município. Quandq será que 
o secretário Jairo de 
Oliveiráanunciará alguma 
coisa, que vise diminuir o 
nosso sofrimento? As ruas 
estão todas esburacadas. 

Maria Gonçalves 
Vilinha 

A governadora Roseana 
Sarney já deveria ter olhado 
com mais carinho para o 
setor cultural de Imperatriz. 
Ele é efervescente. Mesmo 
assim, não trabalha na 
viabilização dos projetos 
reivindicados pelos artistas 
locais. 

Marcos Vieira 
Três Poderes 

0 time do Imperatriz 
ainda não conseguiu um 
fadrinho político neste início 
de ano, apesar de estarmos 
em pleno período que 
antecede as campanhas 
eleitorais. E lamentável que 
a maior cidade do interior do 
Estado não tenha um time 
profissional à altura. 

Henrique Santos 
Centro 

A falta de energia 
elétrica em alguns bairros 
da cidade é mesmo uma 
calamidade. Não entendo o 
porque de, até hoje, o 
Governo do Estado não ter 
se interessado por 
olucionar o problema. E 
^cessário haver 
obilização por parte das 

o. munidades 
Andréia Buarque 

irque Anhanguera 

Uma região descalça 

A Região Tocantina está, 
literalmente, descalça. Sem 
estradas e com rodovias 
esfarrapadas. 

A chamada Rodovia do Arroz 
mais parece um pesadelo do 
que um sonho ou umaaspiração 
de um povo que deseja o 
crescimento auto-sustentado. 

Em Imperatriz, em pleno 
perímetro urbano, o que se 
percebe é a BR-010 com 
buracos e crateras que lembram 
o solo lunar. 

0 contorno da Bernardo 
Sayão é um exemplo clássico. 
Governos Federal e Estadual 
fazem ouvidos, olhos, tato, nariz 
e paladar de mercador. Em 
todos os sentidos; reina e 
impera, o descaso. 

Quando os olhos se voltam 
para os outros municípios, a 
situação também é grave. 
Montes Altos, Amarante, Sítio 
Novo e região, estão com vias 
de escoamento da produção 
capaz de desanimar o mais tenaz 
dos agricultores. 

Passado o ciclo do ouro, e o 
ciclo da madeira, o futuro da 
RegiãoTocantinaestá calcado no 
desenvolvimento agroj)astoril. 

0 terreno do meio norte 
brasileiro maranhense é 
excelente para produção 
agrícola. As chuvas são 
regulares. A região é cortada por 
rios perenes, e o Tocantins tem 
volume de água suficiente jiara 
qualquer projeto de irrigação 
mais arrojado. 

Porém, o Palácio Henrique 
De La Rocque insiste com sua 
política de desprestigiar a 
Região Tocantina. 

Quer continuar com a 
dependência, para que seja mais 
fácil o domínio eleitoral sobre os 
cidadãos. 

Neste aspecto, 0 Governo 
Estadual está mais para um 
ditador de alguma repubbqueta 
de bananas do que para um 
déspota esclarecido. 

Pois o rompimento desta 
região com essas mazelas, 
quando vier, será de forma 
definitiva, pois as feridas estão 
aumentando, e deixando 
cicatrizes que nem mesmo o 
tempo, ou alguma cirurgia 
plástica, poderão apagar. 

O caso Sivam 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

0 Brasil inteiro assiste, de 
forma perplexa, as notícias 
escabrosas dando conta do 
envolvimento de políticos (e de 
peso) no caso Sivam. Agora, 
pergunta-se oportunamente: 
que final terá essa novela? 

Ninguém sabe ao certo. 
Porém, é preciso que o 
Governo Federal faça alguma 
coisa no sentido de reverter o 

quadro negro. O tempo urge de 
forma impressionante e a Nação 
exige um resultado que não 
prejudique a imagem do País no 
Exterior. 

Os segmentos da sociedade 
civil organizada acham essas 
notícias hórridas. Realmente, 
são pavorosas. Passam uma 
imagem negativa da forma de se 
administrar no Brasil lá fora. 

Portanto, o Sistema de 
Vigilância da Amazônia tem de 
receber uma atenção diferente. 

Deve ser melhor fiscalizado. 0 
caso Sivam já deu muito o que 
falar. Agora, é hora de resolver 
o assunto. (Leia matérias sobre 
o assunto na página 3 — 
Terceiro Caderno). Sou do 
ponto de vista que o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
tem de ser mais rígido, duro, ao 
proclamar que sua intenção é a 
busca da verdade no caso Sivam. 
Passa uma mensagem direta de 
que busca logo finalizar o 
assunto. 

Um novo dia 

por Raimundo Primeiro 

Hoje acordei alegre. 
Levantei da cama com o 

presentimento de que terei 
um belo dia, 

um dia de vibrantes 
recordações, 

de viver fortemente o 
passado recente, 

de ouvir Mozar, etc... 

Hoje acordei alegre. 
Saí da cama com o pé 

direito, 
com meu amuleto da sorte 

fazendo crer que terei apenas 
momentos de felicidades, 

de sintonia com coisas 
marcantes, 

legais. 

Hoje acordei alegre. 
Pulsando, 
saltilante, 
trauteando músicas que 

estão cada vez mais vivas no 
meu subconsciente, 

pensante. 

Hoje acordei alegre. 
Disposto, 
vitalizado, 
rejuvenescido. 

Hoje acordei alegre. 
Sem nenhuma pedra no 

meu caminho, 
com o carma unindo-me ao 

elo perdido, recentemente. 

Hoje acordei alegre. 
Desejando ir, 
ser transportado voluntária 
ou involuntariamente. 
Comparecer, aparecer, 

apresentar-me. 
Enfim, seguir os rastros...!? 

Hoje acordei alegre. 
Principalmente por saber 

que tudo era realidade, 

poderia acontecer, 
mesmo que num futuro 

distante. 

Hoje acordei alegre. 
Motivo: 
certeza de poder viver mais 

um dia, 
fazer um retrospecto de 

tudo. 
De meditar, 
vislumbrar 
boas perspectivas. 

Que maravilha! 
Estou acordado, 
um novo dia surge em 

minha vida. 
Penso nela. 
A musa faz até o poeta se 

inspirar de forma apressada. 
Que coisa! 
Acordado estou. 
0 novo dia vem, 
lindo, leve, solto. 
Ensolarado! 
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por JOSE FILHO 

Carnaval 

Se discutir o mérito da 
qualidade, a avenida Beira-Rio 
foi construída com dinheiro 
público, continua sendo um 
patrimônio público, e mesmo 
assim a prefeitura a cedeu para 
ser palco de uma festa 
carnavalesca com direito a 
ingresso pago, como se ela, a 
Beira-Rio, fosse de 
propriedade privada. 

Precedente 

Este pode ser um 
precedente perigoso para a 
administração do município, 
porque vai chegar o dia em 
que vão querer fechar a 
avenida Getúlio Vargas para o 
mesmo fim e ninguém vai 
poder dizer não. 

Adhonep 

Será realizado hoje, a par tir 
das 20 horas, na Churrascaria 
Boi na Brasa, mais um jantar 
promovido pela Associação 
dos Homens de Negócio do 
Evangelho Pleno - Adhonep -, 
com a participação de um 
empresário de Belém-PA., que 
será o preletor da noite. Os 
convites podem ser adquiridos 
na hora, na própria 
churrascaria. 

Eleição 

Muitos candidatos estão se 
preocupando com os velhos 
amigos, que são mais velhos 
do que amigos, e se 
esquecendo que o maior 
contingente hoje do colégio 
eleitoral de Imperatriz é a 
juventude. O discusso para os 
jovens não ixxle e não deve ser 
o mesmo empregado em 
úxiasas campanhas eleitorais. 
Filosoficamente, "jovem é 
outro papo". 

Constituição 

Menores com 16 anos de 
idade podem escolher o 
presidente da República, 
determinar o futuro da Nação, 
do Estado e do Município, 
porque a Constituição entende 
que eles têm consciência 

política e responsabilidade na 
hora de votar. No entanto, eles 
não podem ser 
responsabilizados 
criminalmcnte por seus atos, 
isto é, continuam com uma 
carta branca para continuarem 
matando, assaltando, 
estuprando e praticando tudo 
quanto é crime. 

Drogas 

E alarmante o índice de 
viciados em drogas em 
Imperatriz. E onde há viciados 
e dependentes, supõe-se que 
hajam também os traficantes, 
só que a cidade assisti Jiuto 

isso sem uma ação energética 
c competente dob 
responsáveis pelo setor. Além 
disso, prender pequenos 
consumidores e vendedores 
de maconha não resolve o 
problema mais sério, que é a 
cocaína. 

Vice 

De acordo com 
especuladores políticos de 
plantão, a governadora 
Roseana Sarney está 
articulando um moveimento 
político, através do pai, 
senador José Sarney, para ser 
a candidata a vice-presidente 
da República na chapa que vai 
ser encabeçada por Fernando 
Henrique Cardoso, que 
brevemente terá assegurado 
o direito de reeleição. Ela 
seria a primeira mulher 
brasileira a ocupar uma vice- 
presidência. 

Ministro 

Conforme uma fonte de 
crédito em Brasília, nos 
primeiros dias do mês de 
abril, o senador Edison Lobão 
deverá assumir um 
Ministério, a convite do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Para meditação 

"Sereis odiados por todos 
por causa do meu nome; 
aquele, porém, que 
perseverar até o fim, esse 
será salvo". (Mt 10-22) 

^0) plontõo HospitoÍQf 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

09/02/96 

'ospital São Marcos 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

09/02/96 

Hospital São Vicente 
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André Paulino quer "Éticos" indicando vice de "Ildão" 

Ildon Marques é o candidato do PMDB, suplente de vereador lembra luta histórica do velho MDB 
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porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

404 dias. Excelência, o 
povo de Imperatriz c 
municípios vizinhos ainda 
estão esperando as obras 
anunciadas pela senhora 
durante a sua campanha 
eleitoral. Governadora, 
Roseana Sarney quando 
será que a sua 
administração ficará mais 
dinâmica? Só o tempo dira. 

Previdência 
em foco 

O líder do governo na 
Câmara, deputado Luiz 
Carlos Santos (PMDB-SP), 
disse ontem cedo que o 
maior problema agora em 
relação à reforma da 
Previdência é o número de 
destaques, 308 até agora. 

Segundo o líder, dos 13 
novos pontos apresentados 
pelo presidente da CUT, 
Vicentinho, o governo 
aceitou 3: a definição da 
comissão quadripartite para 
acompanhar a 
administração da 
Previdência, a contagem 
para efeito de aposentadoria 
do período de auxílio 
invalidez e acidentes e o 
detalhamento da 
aposentadoria para o 
trabalhador rural. 

Dura 
renovação 

Os bancos brasileiros em 
processo de renovação dos 
eurobônus emitidos há até 
3 anos estão se deparando 
com uma situação diferente 
de mercado em relação à 
época da emissão. Detalhes, 
amanhã na página 3 
Caderno C. 

Correio 
Médico 

Já está funcionando o 
Correio Médico Luitpold, 
dirigido a cerca de quarenta 
mil médicos visitados pela 
equipe de vendas dessa 
empresa. 

Esse serviço baseia-se nas 
informações contidas em um 
banco de dados médico- 
científicos que contém 
artigos publicados em todos 
os países a partir de 1996. 

A estrutura de 
funcionamento desse correio 
obedece a seguinte forma: 
os méõirr»' oderão pedir 
informações publicadas 

sobre qualquer assunto 
científico, como por 
exemplo, artigos sobre 
diabetes, que a Luitpold 
enviará um resumo de todo 
o material de pesquisa 
encontrado. O serviço é 
gratuido. 

Maiores informações 
para fazer parte dessa rede 
podem ser obtidas na 
Luitpold através do telefone 
(011) 421-4522 ou pelo fax 
(011) 725-0218. 

Mestre 
na terra 

O ex-governador do 
Estado, José de Ribamar 
Eiquenc, está em 
Imperatriz. Já manteve 
encontro com os jornalistas 
da cidade. Ontem, esteve no 
programa "Imperatriz 24 
Horas", TV Capital, Canal, 
Rede Record. 

Afirmou, a propósito, 
que o seu projeto rumo à 
Prefeitura Municipal já foi 
todo elaborado. Faz visitas 
às suas bases eleitorais. 
Disse que construiu a 
avenida Beira-Rio com o 
propósito de transformá-la 
num dos pontos de 
referência da beleza da 
terra fundada por frei 
Manoel Procópio. 

Eiquene também 
asseverou que entrou no 
páreo por saber que ainda 
tem muito a oferecer ao 
povo de Imperatriz. Disse 
que sua vida é um livro 
público e aberto. Quando 
foi prefeito incrementou o 
setor educacional, 
reformando, construindo e 
ampliando escolas. 
Destacou a escola do bairro 
Vila Lobão e a merenda 
escolar de primeira 
qualidade que pôde 
oferecer aos alunos das 
escolas municipais, quando 
prefeito e, depois, do 
Estado, na qualidade de 
governador. 

Fiquene informou que 
estão estudando, hoje, mais 
de mil alunos no Centro de 
2" Grau Amaral Raposo. 
"Tenho um amor especial 
pela juventude 
imperatrizense", assinalou. 
Um município só cresce 
promovendo a sua 
educação - lembrou - 
ressaltando que é por esse 
motivo que sempre esteve 
preocupado em melhorar a 
qualidade do ensino da 
cidade. "O desenvolvimento 
intelectual e cultural é a 
nossa principal arma". 
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André Paulino afirma que Ildon é o candidato do PMDB 
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dia no Ildon Marques se desincapatibiliza 

por Frederico Luiz 

O primeiro suplente de 
vereador do PMDB, médico 
André Paulino 
D'Albuquerque, declarou 
ontem que o interventor Ildon 
Marques é o candidato da sigla 
a prefeito de Imperatriz. 

André Paulino disse que o 
partido está aberto para 
conversar com outras forças 
políticas que pretendem 
continuar o processo de 
resgate da moralização 
pública. 

Segundo André Paulino, o 
povo já experimentou outros 
prefeitos e comparando com a 
administração Marques "eles 
ficam na poeira", 

"Ildon Marques significa a 
modernidade, novos tempos e 
a certeza de um futuro melhor 
para a cidade", afirma André 
Paulino. 

"A Frente Ética poderia 
indicar o vice", defendeu 
Paulino, acrescentando que os 
atuais seis candidatos da 
Frente e as executivas do PT, 
PDT e PV poderiam analisar a 
proposta. 

André Paulino confirma 
que no próximo dia 24 de 
março, haverá a convenção 
nacional do PMDB e também 
as comemorações dos 30 anos 
de fundação do MDB, 
Movimento Democrático 
Brasileiro, a agremiação 
política que fez oposição a 
ditadura militar e do qual 
PMDB é sucedâneo. 

O suplente de vereaüur 
afirma que o PMDB faz 
estudos com o objetivo de 
retornar a antiga sigla, o 
MDB. Para tanto, o partido 
tentará mudar a atual 
legislação partidária que exige 
a letra "P" em todas as 
agremiações política. "O MDB 
velho de guerra jamais se 
cansará na defesa dos direitos 
sociais e das garantias 
individuais do povo brasileiro", 
justificou Paulino. / 

"A Frente Ética tem 
identidade histórica e lutou 
junto com o MDB contra a 
ditadura militar, eles poderiam 
somar e indicar o vice, 
formando uma coligação 
vitoriosa de centro-esquerda", 
conclui Paulino. 

Fiquene afirma que vence eleição 

por Frederico Luiz 
O ex-governador e 

prefeiturável do PFL, Partido da 
Frente Liberal, José de Ribamar 
Fiquene foi o entrevistado de 
ontem do programa Imperatriz 
24 Horas, veiculado no Canal 5 
e apresentado por Conor Farias. 
Fiquene disse que representava 
o bem e que seria o próximo 
prefeito de Im{)eralriz. 

Lembrando o poeta 
Gonçalves Dias (Canção do 
Exílio), Fiquene classificou de 
covardes, referindo-se 
claramente a seus adversários 
que o atacam "de forma 
desleal". 

"Todos os outros 
administradores juntos, sequer 
fizeram 20% do que eu fiz", 
confirmou o ex-governador. 

Fm relação a educação, José 
de Ribamar disse que foi o 

governante que mais realizou 
em Imperatriz c no Maranhão. 
"Até as pessoas de São Luís e 
ligadas a educação reconhecem 
que fui o melhor governador 
para o setor", disse Fiquene. 

Ainda de acordo com o ex- 
governador, ele será o candidato 
do governo à prefeitura. "Vou 
sozinho para sua campanha, 
para seu palanque" teria dito o 
senador pelo Amapá, e ex- 
presidente da República, José 
Sarney. 

"Cada um cuida de si e Deus 
cuida de todos", disse Fiquene, 
afirmando que não atacará seus 
adversários durante a campanha 
eleitoral. 

O virtual candidato do PFL 
não desmentiu que poderá 
receber o apoio do deputado 
federal Davi Alves Silva (Sem 
Partido). 

m 
José de Ribamar Fiquene reafirma candidatura 

João Pinto não é mais candidato em Vila Nova 

O vereador João Moreira 
Pinto, sem partido, poderá entrar 
na Justiça contra sua filiação ao 
PPB, promovida pelo deputado 
federal Davi Alves Silva e que 
terminou impugnada pela 
executiva nacional da sigla. 

João Pinto que está impedido 
de disputar a reeleição, viajou para 
Belo Horizonte no dia dois de 
dezembro do ano passado e 

retornou ao município no dia 25 
do mesmo mês, portanto, dez dias 
após o encerramento do prazo 
para mudança de partido. 

0 vereador, que fez parte do 
grupo do deputado federal Davi 
Alves Silva, viajou a Belo 
Horizonte para inicar tratamento 
médico. João Pinto está com 
problemas no coração e deverá 
implantar pontes de safena para 

resolver a insuficiência 
coronariana e o aneurisma da 
maior artéria do corpo humano, 
a aorta. 

João Pinto obteve 1049 votos 
na eleição passada e seu reduto 
eleitoral é no distrito de Vila Nova 
dos Martírios. 

O parlamentar está em 
campanha para prefeito de Vila 
Nova. E mesmo que o distrito seja 

elevado a condição de município, 
João Pinto está impedido de 
disputar a prefeitura porque está 
sem partido. 

A legislação em vigor exige 
que para a homologação dos 
candidatos, faz-se necessário que 
o postulante seja filiado a um 
partido político, cujo prazo final 
para inscrição, terminou no 
último dia 15 de dezembro. 

GASTROCÜNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

( Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNiMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

Segunda a Sexta 

TV7 - Capital - Canal 5 
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Cidade Imperatriz, 09 de fevereiro de 1996 

Hanseníase se alastra no Bacuri 

O Governo do Estado não anuncia investimentos no setor da saúde em Imperatriz e 

moradores do bairro pedem socorro 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Invasão 

Os sem terra, já 
cansados de tanto esperar, 
continuam aguardando 
um posicionamento dos 
poderes públicos em 
relação a distribuição das 
terras devolutas e, 
consequentemente do 
assento das inúmeras 
famílias carentes. 

Enquanto isso, em 
decorrência da falta de 
moradia, a indústria da 
invasão continua 
aumentando a cada dia, 
sem que ninguém tome as 
devidas providências para 
coibir. 

Sucessão 

Em meio as notícias 
veiculadas em relação a 
confirmação de expulsão 
do deputado federal Davi 
Alve» Silva do PPR, o 
parlamentar continua 
insistindo em permanecer 
candidato a candidato 
para as próximas eleições. 

Trabalho 

Final de março já se 
aproxima com tanta 
velocidade, entretanto, o 
silêncio ainda deve 
continuar em relação ao 
nome do próximo 
interventor de Imperatriz. 
Seja ele quem for, terá que 
ter um único objetivo, o de 
trabalhar em conjunto 
com a população. 

É dando, 
que se recebe 

Enquanto a gente 
percebe a grandeza do 
coração dos 
imperatrizenses, ao 
mesmo tempo nos 
entristecemos com a 
situação de miséria que 
vive uma grande parte da 
população. 

Estradas 

Com a aproximação do 
final de governo, começa 
também o início de muitas 
solicitações de verbas ao 
Governo Federal, com a 
finalidade de recuperar 
estradas vicinais. 

E bom que fatos como 
ste sejam divulgados, só 

assim a população poderá 
ficar mais atenta para as 

cobranças. 
Unânime 

E como dizia um poeta 
popular, que quando muita 
gente começa a concordar 
com tudo, ou seja, quando 
a unanimidade é muito 
grande, certamente já é 
hora de começar ligar o 
desconfiômetro porque 
tem alguma coisa errada. 

Uma das unanimidades, 
é a moeda real, ela está 
trazendo mais comida 
para a mesa do portador 
do menor salário mínimo 
do mundo, o assalariado. 

Outra, é sem dúvida 
nenhuma o governo novo 
tempo divulgar um Estado 
modelo, que na realidade 
só existe mesmo na 
imaginação de muitos 
políticos demagogos. 

Negligência 

O atendimento médico 
hospitalar às pessoas 
carentes em Imperatriz, 
continua deixando muito 
a desejar, principalmente 
pela negligência de 
alguns médicos na hora 
do atendimento. 

Notícias veiculadas em 
alguns órgãos de 
comunicação local, 
mostraram recentemente 
uma clara realidade no 
atendimento a alguns 
pacientes necessitando 
urgência. 

Este sim, é um dos 
quadros clínicos de um 
governo que se auto- 
intitula de "novo tempo", 
é sim, a verdade sem 
cortes. 

Descaso 

Moradores dos 
bairros mais afastados do 
centro da cidade, 
certamente são os que 
mais sofrerão com o 
descaso das autoridades 
governamentais, em 
relação a recuperação das 
ruas de acesso ao centro 
da cidade. 

Sabemos contudo, que o 
acesso aos bairros sempre 
foi difícil, porém devido ao 
aumento das chuvas que 
vem caindo ultimamente 
sobre a cidade, "as 
condições de 
trafegabilidade deverá 
ficar ainda pior", previu um 
morador da Vila Lobão. 

por Raimundo Primeiro 

Da Editoria da Cidade 

Os casos de hanseníase 
estão mesmo tomando conta 
do Bacuri, um dos maiores 
bairros de Imperatriz. 
Apesar do quadro, o 
Governo do Estado ainda 
não tomou nenhuma 
providência no sentido de 
evitar que novos casos da 
doença sejam registrados. 

Segundo os moradores, 
está faltando ação da 
administração de Roseana 
Sarney nos setores de saúde 
e saneamento básico. São 
considerados prioritários e 
se eles fossem viabilizados 
pela administração estadual 
resolveria em muito. "Não 
estamos mais suportando 
mais. E preciso que sejam 
anuncidas obras que visem 
nos assistir melhor", 
afirmou a dona-de-casa, que 
reside no Bacuri há 15 anos. 

Somente no Bacuri, a 
cada mês são canstatados 
dez novos casos de 
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hanseníase (leia opinião 
abaixo), o que está preocupando 
os seus moradores. "Estamos 
morrendo aos poucos", 
desabafou o comerciante 
Antonio Ferreira, morador na 

por 
dos 

rua Beta. 
Apesar dos apelos 

mudanças por parte 
moradores, até agora a 
Secretaria de Estado da Saúde 
parece não saber de nada que 

está acontecendo em 
Imperatriz. O titular da pasta 
não informa quando fará uma 
visita a cidade. "Que vergonha", 
finalizou o estudante Luciano 
Mendes. 

Perfil epidemiológico da hanseníase 

S 

E preocupante a evolução da doença no Maranhão 

por Antonio Madeira 

Farmacista 

Mal de Hansen 
A hanseníase, ou mal de 

Hansen, amplamente 
conhecida pela designação de 
lepra, parece ser uma das mais 
antigas doenças dentre as que 
acometem o homem. 

E uma doença infecto- 
contagiosa de evolução 
crônica. O agente etiológico é 
o Mycobaterium (ou bacilo de 
Hansen), descoberto pelo 
norueguês Gerhard Armauer 
Hansen, em 1873. 

A hanseníase ficou então 
classificada segundo sua 
tendência de evoluir em 
direção a um dos pólos, 
encontrando-se duas formas 
polares: a forma tuberculóide 
(AT) e a virchowiana (HV), 
além de dois grupos 
intermediários: o 
indeterminado (HI) e o 
dimorfo (HO). 

Forma virchowiava (V): é 
uma forma estável. Apresenta 

eritema e infiltração difusa, 
placas eritematosas infiltradas 
e de bordas difusas, tubérculo 
e nódulos machorose (queda 
de cílios e supercílios) e lesões 
das mucosas. 

Forma tuberculóide (T): 
é geralmente estável. As lesões 
se apresentam como placas 
eritematosas de limites 
externos nítidos ou 
marginados com 
microtubérculos, com ou sem 
descamação. 

Forma indeterminada: é 
relativamente instável, 
apresentando manchas 
hipocrônicas e eritema- 
hipocrônicas com áreas de 
anestesias. 

Forma dimorfa (D): 
apresenta lesões pré-faveolares 
(eritematosas infiltradas com 
centro deprimido de tonalidade 
ferrúgena). 

A lepra é considerada um 
estigma na sociedade. A fim de 
superar esta notação, Rotberg, 
nosso País, propôs a adoção da 
palavra hanseníase, visto que a 
palavra lepra lembra imagens 
de deformidades e é encarada 

como uma das principais 
origens de preconceitos 
relacionados à doença. 

Com o advento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
nosso Páís, a saúde pública 
começa a adquirir certo grau 
de prioridade e não só o 
tratamento da hanseníase 
como de todas as doenças 
endêmicas foi beneficiado. 

E preocupante a evolução da 
hanseníase no Maranhão, 
inclusive em Imperatriz, onde 
há progressivo aumento do 
número de casos e a 
predominância de formas 
graves e contagiantes. 

O bairro do Bacuri é onde 
se verifica maior aumento do 
número de casos. Conforme os 
registros epidemiológicos, no 
período de setembro de 92 a 
dezembro de 93 foram 
registrados 297 casos. Esse 
índice foi constatado devido à 
abertura do Posto de Saúde do 
Cumaru. 

No ano de 1994, houve 149 
casos novos, em registro ativo, 
um índice que alertou os 
agentes comunitários. De 

janeiro a maio de 1995, houve 
49 novos casos, uma média de 
dez casos por mês. 

A hanseníase é uma doença 
do fácil diagnóstico que tem 
cura, mas quando atinge as 
camadas sociais menos 
favorecidas torna-se agravante 
pelo difícil acesso dessa 
população aos serviços de 
saúde competentes diante de 
seu alastramento em 
determinadas áreas. 

Mas é uma doença cercada 
de estigma, o que dificulta 
diagnóstico de casos novos e o 
seu controle em relação aos 
comunicantes não 
comunicantes das pessoas 
portadoras da hanseníase. 

E uma doença que se 
prolifera nas camadas de baixa 
renda, onde existe alto índice de 
desnutrição, falta de higiene e 
uma desinformação absoluta. 
Por se considerada uma doença 

discriminatória, os portadores 
de hanseníase, além de 
sofrerem com as conseqüências 
físicas da doença, ainda sentem 
a discriminação na vida social e 
profissional. 

Rádio Capital 

Assista todos 

os dias o 

programa Rádio 

Festa na Rádio 

Capital 

\Produto8 Químicos Ltda 

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros ''DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
KIBONA", breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Promoções: 
Cloro granulâdo (balde 10 

) R$ 60,0o - à vista o» cheque 
K dias 
* Algicida manutenção (01 It) 

RS 3,80 • à vista 
* Barrilha (kg) R$ 0.90 - à 

vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 

0,90 - à vista 

Segunda a Sexta - 09 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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por MARCELO CARDOSO 

Língua não tem osso 
Cronistas esportivos e 

outros, entre eles, Ari 
Aragão, Renilson Sousa e 
o próprio William 
Marinho (presidente da 
Imperatriz), no ano 
passado malharam 
demasiadamente o ex- 
presidente em exercício 
Damião Benício dos 
Santos. Ago. O mundo faz 
muita gente bater a cara 
no muro! 

Entusiasmo 
O radialista e 

empresário Conor Farias, 
mostra-se entusiasmado 
depois depois da visita e 
conversa mantida com o 
ministVo Sérgio Mota. 

Segundo ele, a conversa 
representada pelo deputado 
Sebastião Madeira foi 
muito proveitosa e ganha 
com isso, a cidade e região, 
naturalmente se falando de 
rádiofusão. Sucesso! 

Difícil 
Conversar com o 

Orlando Menezes não é 
tarefa fácil. O titular do 
programa Cidade Alerta 
(TV Cidade), em Açailândia 
dificilmente é encontrado 
na emissora e para 
contactar com ele, precisa- 
se marcar um horário. 
Muita correria do meu 
amigo, que no dia-a-dia 
cuida do roteiro do seu 
priorama, uma audiência 

que ninguém discute. Um 
grande abraço amigo! 

Contração 
A ex-operadora de VT - 

setor de exibição da TVE, 
Raimunda Doca poderá 
voltar a trabalhar na 
televisão. O assunto está 
sendo tratado com o diretor 
Conor Farias e quem sabe 
(da realmente volte as 
atividades ainda este mês. 
Fm pouco tempo Doca se 
afinará com o manejo dos 
equipamentos. Boa sorte! 

Disposição 
Moacyr Spósito, diretor 

presidente da Rádio 
Imperatiz, colocou-se à 
disposição para ajudar o 
time do Imperatriz naquilo 
que for viável. - O 
empresário radialista 
esclareceu aos diretores do 
time que sempre contribuiu 
para o crescimento do 
esporte imperatrizense e 
não seria agora que iria 
mudar. Nada de diretor, 
apenas um colaborador! 

Méritos 
O jovem Francisco Sousa 

,é um trabalhador que não 
mede esforços para 
executar suas tarefas. 
Simples, humilde, mas de 
uma capacidade fora de 
série, gosta de tudo bem 
feito, zela pela 
uniformidade dos 
equipamentos e se escora 
as atividades profissionais. 

Um coordenador de 
operações, que a Mirante 
reconhece no dia-adia. 
Competente e bom moço. 

promocionais 
O locutor e diretor 

artístico da Rádio Capital, 
Clodomir Guimarães, 
decididamente resolveu 
fazer eventos 

Reflexão 

Seja sempre nobre em sua expressão 

de trabalho, se quiser atraia para sl 
a nobreza dos companheiros de Itota. 

Demonstre sempre, Inicialmente, a 

sua própria nobreza, para que os 

outros se mirem no seu exemplo e o 

Imitem* 

Seja bem educado, Antes de exigir 

que os outros o sejam* 

A força do exemplo é a mais 

convincente e eficaz que existe no 

mundo. 

Vale mais um exemplo que milhares 

de palavras. 

Dê a você, em primeiro lugar, o bom 

exemplo em sua conduta.   : 

promocionais no Forró 
do Corró. Na semana 
passada realizou um 
show com o cantor Júlio 
Nascimento, que 
aproveitou para fazer 
para fazer o lançamento 
de seu CD na Imperatriz., 
Foi casa cheia e o Corró 
ficou animado para novas 
investidas. Valeu, 
campeão! Você merece 
mais sucesso! 

Alegre 
Ernani Timóteo 

continua sempre alegre e 
descontraído na 
apresentação de seu 
tradicional Bar de 
Esquina, na TV CRC, 
todos os sábados pela 
manhã. Para este final de 
semana pretente convidar 
jornalistas e 
carnavalescos para falar 
sobre o carnaval das 
Escolas de Samba e os 
motivos pelos quais a 
Prefeitura de Imperatriz 
não deu apoio necessário 
para houvesse a 
passarela do samba. 
Timóteo conhece bem o 
assunto! 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:30 - O despertar da Fé 
06:00- Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da Fé 

Local 
08:00-Note d Anote 
12:00-0 Rádio na TV 
13:00 - Falando com Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança com 

Mariane 
17:00 - Ciadade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícicas 
18:15 - Jornal da Record 
19:00- Imperatriz 

24 Horas 
19:30 - Rede Nacional 
20:00 - Série - Paixões 

Perigosas 
21:00 - Arquivo X 
22:30 - Record Dinheiro 

Vivo 
23:00- 258 Hora 

Cinema Record 

TV pitai 

Canal 5 

fique 

ligado 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:00 
05:30 
06:00 

06:30 
07:00 
08:30 

09:00 

09:56 

10:00 
11:00 
11:45 
12:15 
14:15 
16:00 
16:30 

18:00 

19:00 
19:50 
20:00 

20:30 
21:00 
23:00 
23:30 
23:35 

- Igreja da Graça 
- Diário Rural 
- Home Shopping 

Show 
- O Gordo e o Magn 
- Dia a Dia 
- Cozinha 

Maravilhosa 
da Ofélia 

- Meu Pé de 
Lranja Lima 

- Vamos Falar 
com Deus 

-Eestaçào Criança 
- Jacques Cousteau 
- Anos Incríveis 
- Avante! Imperatriz 
- Cine Prash 
- Super Marketing 
- Programa Sílvia 

Popovick 
- Meu Pé de 
Laranja Lima 

- Cavalo Amarelo 
- Rede Cidade 
- Jornal 
Bandeirantes 

- Louco por Você 
- Cine Chevrolet 
- Jornal da Noite 
- Circulando 
- Flash 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:15- Home Shopping 
06:30 - Telemanhã 
07:00 - Patrine 
07:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
08:00 - Cozinha do 

Lancellotti 
08:15 - Dudalegria 
09:30 - Os cavaleiros do 

Zodíaco 
10:00 - Grupo Imagem 
10:55- Feras do Carnaval 
11:00 - Manchete 

Esportiva 
11:25 - Boletim Olímpico 
11:30 - Edição da Tarde 
12:00 - TV Alternativa 
13:30 - Os Médicos 
14:40 - Home Shopping 
15:00 - Winspector 
15:30 - Grupo Imagem 
16:00 - Sorteio 

Antecipado do 
Super Bingão 
De Imperatriz - 

Transmissão 
Ao Vivo 

18:30 - Solbrain 
18:50 - Esquentando os 

Tamborins 
18:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
19:15- Manchete 

Esportiva 
19:30-Canal 100 
19:35 - Jornal da 

Manchete 
20:45 - Tocaia Grande 
21:45 - Sexta Máxima- 

O Bebê de 
Manhattan 

23:45 - Momento 
Econômico 

00:00 - Dose P 
00:45 - Home Shopping 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15-Telecurso 
Profissionalizante 

05:28 - Telecurso 2000 - 
II Grau 

05:44-Telecurso 2000- 
I Grau 

06:00 - Bom Dia Brasil 
06:29 - Bom Dia Imperatriz 
07:00 - 'IT Colosso 
11:33 -Globo Esporte 
11:48 Jornal do MA. lã 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:38-Vídeo Show 
13:17 - Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
14:37 - Sessão da Tarde 
16:24 - Malhação 
16:56 - História de Amor 
17:50 - Jornal do Ma. 23 

Edição 
18:05- Cara e Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:39 - Explode Coração 
20:44 - Globo Repórter 
21:47 - Festival de Verão 
23:34 - Jornal da Globo 
00:05 - Corujão I 
02:10 - Boxe Internacional 

I. Júlio César 
X Scott Walker 
Boxe 

Internacional 11. 
Oscar De La Hiya 
X Dahryl Tyson 

03:51 - Anjo Maldito 

LEÍA g ASSÍNE 

JornaI 

CapítaI 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30 - Thompsom sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & Cia 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:45 - Repórter Difusora 
12:35 - Cinema em Casa - 

Anjos de Aço 
14:25- Dr. Quinn 
15:20 - TV Animal 
15:50- Passa ou Repassa 
16:20 - Programa Livre 
17:15- Aqui Agora 
17:50 - TJ Maranhão 
18:15- TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
19:45 - Futebol 
21:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
22:45 - Jornal do SBT 
23:00-Jô Soares 

Onze e Meia 
00:15 - Jornal do SBT 
00:45- Programa Joyce 

Pascowitch 
00:50 - Perfil 
01:50 - Telesisan 

Rádio Capital 

curta essa 

onda 

TV CNT 

não forneceu 
programação 

Continue 

mandando 

suas 

cartinhas 

para 

nossa 

redação. 

Participe 

m 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Lançamento foi sucesso 

O sucesso do novo plano de saúde do Serviço de Assistência Médica Empresarial - Same, foi um 

verdadeiro presente para Açailândia e região. O coquetel de lançamento do plano individual, realizado 

na última terça-feira na Zoom Danceteria, contou com a expressividade da classe empresarial, 

bancária, jurídica, médica, política, comunicadores e senhoras da nossa sociedade. O evento foi 

coroado de grandeza. O vice-presidente da Acia - Associação Comercial e Industrial de Açailândia, 

empresário José Raimundo Oliveira, fez a abertura da solenidade e ressaltou a importância do plano 

individual, nesse momento em que atravessamos uma crise do Sistema Único de Saúde - Sus. Em 

seguida o diretor do Sistema Same, médico Petrônio Gonçalves, fez a apresentação do novo plano e 

do fundador responsável, o sr. Marco Aurélio Café, que deu início à fundação há três anos atrás, 

iniciando com 120 conveniados, hoje com mais de 8 mil beneficiados. Além de ser um plano seguro, 

por ser uma empresa dirigida por pessoas idôneas, o usuário ainda tem a vantagem de ter um 

serviço centralizado, o qual torna-se possível a realização de um diagnóstico com plena segurança. 

Os atendimentos são feitos no Hospital São Sebastião, com profissionais altamente capacitados. O 

que podemos afirmar, é que o Plano Individual do Same só veio somar. 

O médico 
Petrônio 

Gonçalves, 
proprietário 
do Hospital 

São 
Sebastião, 

posando na 
qualidade 
de diretor 
do Same, 

com a 
diretora 

comercial e 
o fundador, 

Marco 
Aurélio Café 
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È 

Catherine Deneuve, a musa francesa, mata sua sede 
com uma Cerpa gelada 

O médico 
Petrônio 

Gonçalves, 
do Hospital 

São 
Sebastião, 
ladeado 
pelos 

ginecologistas 
An to nios 
Silveira e 

Walter 
Ribeiro 

Da 
esquerda, o 
engenheiro 
Antonio, o 

casal 
Licélia e 
Amaury 

Vasconcelos 
(Simasa) e 
o médico 
Antonio 
Silveira, 
posaram 
para a 
coluna 

mmm 
Sf li 
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Nomes 
expressivos 
confirmam 

presença no 
coquetel de 
lançamento 
do Same. O 

vice- 
presidente 

da Acia, 
Raimundo 
Oliveira e 

sua mulher, 
o casal 

Alzanir e 
Francisco, 

entre outros 

Grande festa 

Para festejar a passagem do aniversário da nossa amiga Francisca (O Boticário), 
o seu marido Antonio Carvalho (BB Açailândia), reuniu políticos, empresários, 
bancários e jornalistas na última quarta-feira, em uma grande festa para esse 
seleto grupo de amigos. A Danceteria "SaintTropez", de propriedade do amigo 

Miro Ferraz, foi fechada para realização do grande encontro. A grande festa, a 
qual podemos chamar de "uma festa de arromba", foi regada a muita animação, 
uisque e cerveja, com direito a bolinho e velinha. E claro, parabéns à 
aniversariante. Ela que faz o tipo amiga fiel, prá toda hora. 

Requinte 

A colunista e a executiva Railda Ramos, estão a todo vapor, ultimando na manhã 
de hoje, os preparativos do Chá Requinte, que reunirá hoje na Zoom Danceteria, 
socialites no primeiro encontro do ano. O Chá Requinte, contará com a presença 
das mulheres de Expressão da sociedade açailandense, que prestigiarão o evento. 
Uma belíssima coleção do mundo fashion será desfilado. Vale ressaltar, que será 
uma coleção da Minas Brasil, Júlia Vilela e Lácqua di Fiori. 

As senhoras da alta sociedade açailandense já confirmaram presença. Por isso, 
o Chá tem tudo para ser badaladíssimo. A Zoom será palco de belo evento. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

CAIWIC 

wãmm 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 
SJSbsíK 
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W 

Planos de saúde para empresas, 

^ir ' famílias e individuais. 

Saúde é produto de primeiríssima 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Aplaude ele 
aplaude ela 

Meu amigo, foi coisa de 
primeiro mundo. Riqueza, 
riqueza, riqueza. 0 show de 
Chiquinho França no 
Ferreira Goulart anteontem. 
0 homem desconcertou a 
platéia. O novo Hino Nacional 
e a Ave Maria arrebentaram 
a boca, nariz e ouvido do 
balão. 0 In Concert merece 
bis. bis, com certeza. 

Buraco do 
Salgado 

0 buraco, ou melhor, a 
malha de galerias que passa 
na rua Beta, no bairro do 
Bacuri vai ter solução a curto 
prazo. E quem perdeu 
dividendos políticos foi o 
vereador Antonio Salgado 
Filho, que saiu como o vilão 
da história. As vezes o 
vereador quer fazer uma 
média e acaba ficando com o 
menor pedaço do bônus de 
ser governo. E a maior fatia 
do ônus. 

Hospital 
Regional 

Chico 
do Rádio 

Foi o único que se deu 
muito bem no troca-troca de 
partidos. Chico do Rádio foi 
para o desproblemático (olha 
o neologismo) PL, o Partido 
Liberal. Quem alçou vôo maior 
está com terríveis dores de 
cabeça. 

O próximo 
interventor 

Na menor das hipótese, o 
Hospital Regional de 
Imperatriz é um foco de 
desprestígio para o Governo 
do Estado. Quando a gente 
liga um rádio, assiste a um 
programa de teve ou lê um 
jornal, tem sempre uma 
denuncia itra aquela 
Unidade de Saúde. 

Agora já é demais. 
Imperatriz vai ser exportador 
de sangue de barata. Um {jacto 
de silêncio total está 
dominando a cidade. Uma viva 
alma pode pelo menos fazer 
uma "fofoca" de quem será o 
próximo interventor estadual? 
Já vi acordos enormes. Mas 
esse está envolvendo até os 
moradores do Campo da 
Saudade. 

Jurivè 
de Macedo 

Sem fazer qualquer 
estardalhaço, Jurivê de 
Macedo comporta-se como 
deve ser um Procurador-geral 
do Município. Muita ação 
combinada com total silêncio. 
0 que tem de inquérito, 
processo e outras pendengas 
jurídicas não é brincadeira de 
magistrado. Quem é decano 
em guardar fontes, como 
Jurivê, também é Papa na 
advocacia-geral do município. 
E ponto final. 

Rádio 
Capital AM 

Em breve, dentro de no 
máximo três meses, estará 
retornando o jornal matinal 
da Rádio Capital, que trata de 
assuntos específicos da 
Região Tocantina, Norte do 
Tocantins e extremo 
Sudoeste do Pará. 

Novo 
Tempo 

Ondas Curtas 

□ Clélio continua irrevernte no Rádio na TV. Ao meio dia no Canal 5. 

□ Um forte abraço para Ilya. 0 Natasche. 

□ Zezé Marcocine continua arrasando na Assessoria de Imprensa de Ildon Marques. 
Supimpa. 

□ Zé da Praça continua irreverente, aí embaixo. 

Que pena, uma música 
símbolo da resistência a 
ditadura militar, ser usada 
como pano de fundo de um 
governo que implanta o 
terror no funcionalismo 
público. Os funcionários da 
Caema estão pedindo 
demisão "obrigatória" da 
Companhia. Até mesmo 
cipeiros e demais pessoas 
com estabilidade não estão 
escapando da fogueira. J,Um 
Novo Tempo". O tempo do 
terror. Os DCE(s) da Ufma 
e Uema bem que poderiam 
entrar em contato com Ivan 
Lins, o autor da música, e 
informá-lo sobre essa 
situação. Tenho certeza que 
ele não emprestaria sua 
música para despistar o 
terror. 

Doce 
Hipocrisia 

As galerias na Rua Beta 0 Buraco do Salgado de 

repente ficou 
éo causando a maior confusão 

msosso 

:■ 
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Em nome da arte 

Desejo Manifesto 

m 

o- 

por JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

A Justiça Eleitoral brasileira 
proíbe que candidatos façam 
campanha eleitoral antes da 
realização das convenções 
partidárias que homologam as 
candidaturas. Dá para 
acreditar? Durma-se com um 
barulho desses. 

Piedosa intenção de fazer o Bem 

Nas marras de sacrifício 

Alternando as vozes do Mal. 

No arcabouço da perfídia!... 

Incontido desejo de rasgar 

Os retalhos da fraqueza 

Para guindar o leme da sorte 

As encruzilhadas de vidas vazias! 

Absoluta vontade de combate, 

No campo árido da eternidade 

Pelo incessante sopro da vitória, 

Bendizendo conquistas ovantes!.. 

Tudo se conforma 

No leito estreito 

De enseada Baldia 

Haurida dos pingos da chuva, 

Subindo 

Descendo 

Enchendo 

Secando 

O rio da terra 

0 rio do céu 

O rio de mim... 

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 á dispo >!cao dos senhores empresários que '"ySe 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

% 

TCI - BR- 010- Km 1350 > Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Imperatriz, o governo e a indústria do turismo 

Governadora Roseana Sarney despreza setor que mais cresce no mundo 

■ 

■ 

^■1 a 

■ 

Governadora Roseana ainda não liberou verbas para o turismo 

por Frederico Luiz 

A indústria do turismo em 
Imperatriz, pode e deve ser 
implantada. Iniciativa privada 
e o governo podem fomentar 
o único setor que desconhece 
crise em todo o globo. 

E bem verdade que a 
cidade deixa de dispor de uma 
boa imagem na mídia nacional. 
Porém, este fator não pode ser 
desconsiderado, nem 
superestimado. 

Raciocinasse dessa forma, 
os árabes jamais jogariam um 
petrodólar no setor de 
turismo. 

No caso particular de 
Imperatriz, percebe-se a 
disposição da iniciativa privada 
local e da administração 
municipal em atender e 
divulgar a grande indústria do 
lazer. 

Porém, em todo o Brasil, 
está provado, que se faz 
necessário uma injeção maior, 
ou seja, faz-se necessário que 
o Governo do Estado passe a 
ter vontade política para com 

a cidade. 
Foi assim em Campina 

Grande, que boje conta com 
duas grandes festas de alcançe 
nacional, a Micarande, o 
carnaval fora de época; e o 
Maior São João do Mundo, nas 
festas juninas. 

Caruaru não fica atrás, no 
Estado de Pernambuco. Existe 
a Feira de Caruaru, o ano todo. 
E 0 Maior São João do Brasil. 

0 exemplo da Feira de 
Caruaru é um exemplo 
clássico do apoio estadual. 
Enquanto a feira era divulgada 
apenas pelo município, seus 
dividendos eram pequenos e 
quase que folclórico. 

Ao tomar posse em 1986, o 
governador Miguel Arraes 
investiu de forma maciça na 
mídia e deu o atual suporte 
nacional. 

È sempre assim. 0 
município para desenvolver o 
turismo, necessita de apoio do 
Estado. 

Vamos esperar que a 
governadora Roseana Sarney 
consiga investir mais no setor 
do turismo além-litoral. 

Um Branco Verso 

por João Estrada Branco 

Certo de amar a distância 

conheci a solidão de perto 

assim é a manhã do amanhã 

onde ontem veio a noite branca 

A angústia de medo 

é a mesma daquela doce rima 

dos errantes que na prosa 

encontra o travesseiro para o sonho 

A certeza da razão de quem ama 

sabe que o sol é amigo 

dos sonetos vivos 

Mas eis que só pelo prazer 

busca-se versos loucos 

com a força de quem respira 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

r Tchan, tchan, tchan, tchan 

€ssc é de Imperatriz, é coisa nosso 

€sse você acredito, você confio. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador' 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

Uma 

drpam 

59 Prêmio 

Moto 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Ttan 

79 Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 
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Usina de Serra da Mesa será concluíd 

Hidrelétrica vai ser arrendada por um consórcio que 

terá o direito de comercializar a metade de sua energia 

Brasil em 

Revista 

CZZ3 

por SOCORRO CARNEIRO 

A Internet 
Trata-se da maior rede de 

computadores do planeta, 
interligada a mais de 20 mil 
redes menores. Em 1995, 
possuía mais de 50 milhões 
de usuários, expandindo-se à 
razão de 150 mil novos 
assinantes por mês. 

A Internet teve sua 
origem nos anos 60 na 
comunidade de acadêmicos 
e pesquisadores dos Estados 
Unidos, mas evoluiu 
rapidamente até se 
transformar em um sistema 
de uso internacional, nos 
quais os usuários comerciais 
perfazem mais de 50% do 
total. Entre os americanos, a 
rede é extremamente 
popular, abrangendo desde 
os homens de negócios até 
o público particular. 

Em meados de 1995, a 
Internet deixou de ser 
privilégio americano, quando 
constatou-se que mais da 
metade dos assinantes já se 
encontrava fora dos Estados 
Unidos. Para estender suas 
malhas k América latina, a 
Internet teve que superar 
entraves como linhas 
telefônicas deficientes. No 
Brasil, a Internet chegou em 
1991, mas seu uso estava 
restrito às universidades e o 
acesso foi liberado para a 
população em geral apenas 
em 1995. 

Caloteiros crônicos 
E dura a vida de quem 

depende de usineiros. O 
governador Divaldo Suruagy 
fez um acordo para eles 
voltarem a pagar ICMS. O 
primeiro a roer a corda foi o 
seu próprio secretário do 
Planejamento, o usineiro 
Jorge Toledo. Não pagou um 
centavo. Outro barão do 
açúcar, o senador Teotônio 
Vilela Filho, pagou só R$ 
40,74 reais. 

Ficção e realidade 
Uma notícia agitou o meio 

científico em meados de 
1992: uma equipe de 
biólogos conseguira 
recuperar fragmentos de 
cadeias de DNA que 
pertenciam a insetos 
imersos em âmbar desde a 
época dos dinossauros (há 
cerca de 100 milhões de 
anos). Como as bactérias são 
muito mais complexas que 
um fragmento de DNA, a 
possibilidade de se reativar 
bactérias daquela época era 
considerada ção científica, 
mas com a uma descoberta 
o limite entre o possível e a 

ficção já não está mais tão. 
claro. No entanto, a 
possibilidade de serem 
revividos organismos 
complexos - como 
dinossauros ou outros 
animais - é muito remota. 

Galáxias azuis 
Quatro fotos, obtidas pela 

Hubble, de galáxias azuis, 
agora são reconhecidas 
como as mais comuns no 
Universo. Estas galáxias 
estão a uma distância de 3 a 
5 bilhões de anos luz da 
Terra, o que nos permite ter 
uma idéia de como foram em 
uma etapa inicial do 
Universo. As áreas azuis 
denotam intensa atividade de 
formação de estrelas. Estas 
galáxias apresentam formas 
irregulares e bastante 
variáveis. 

Leite materno 
O leite humano pode ficar 

até nove horas fora da 
geladeira sem azedar e sem 
perder suas propriedades 
nutricionais. Isso possibilita 
às mães que trabalham 
continuar amamentando os 
filhos. A boa notícia está em 
pesquisa feita pela 
professora Zeína Moulin, da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais. O leite 
materno é o melhor e único 
alimento necessário para 
crianças até os seis meses. 
Mamãe, não deixe de 
amamentar o seu bebê. 

Cultura nobre 
"O livro Hagakure, do 

samurai Jocho Vamamoto, 
adaptado pelo escritor Yokio 
Mishima, é um belo retrato 
da cultura nobre japonesa do 
século XVII. O seu 
ensinamento básico é que o 
caminho do samurai é a 
morte. Por isso, todas as 
pessoas devem viver o 
momento presente e estar 
sempre preparadas para os 
desafios 'mortais'. Com 
dicas que vão desde 'como 
evitar bocejos em reuniões' 
a dicas do tipo 'o verdadeiro 
amor nunca deve ser 
revelado', Mishima 
transporta todos esses 
conselhos exóticos para a 
realidade contemporânea e 
os traduz para as demandas 
do homem moderno, 
inclusive ao dia-a-dia dos 
executivos. Vale a pena 
conferir". 

G"sé Augusto Marques, 
vice-presidente de 
Marketing Corporativo da 
ABB) 

A partir de 1998, Goiás 
ganhará um novo artifício que 
irá impulsionar o 
desenvolvimento sustentado 
no Estado. As obras da 
Hidrelétrica de Serra da Mesa 
— paradas desde 1989 — 
serão finalmente concluídas 
graças a financiamentos da 
iniciativa privada e ajudarão a 
dar suporte a uma nova 
política de desenvolvimento no 
setor energético. 

A ABB assinou um contrato 
com a Nacional Energética — 
empresa que pertence ao 
Banco Nacional — para 
fornecimento de 
equipamentos (geradores, 
transformadores e turbinas) 
para a Hidrelétrica de Serra da 
Mesa. 

A usina — que tem 
capacidade para gerar 1.2 mil 
MW — será construída 
através de uma associação 
entre Furnas Centrais 
Elétricas e a Nacional 
Energética. O projeto deverá 

movimentar cerca de US$ 1 
bilhão e contará com 
financiamento do Banco 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social, BNDES. 

O consórcio arrecadará a 
usina ganhando o direito de 
comercializar a metade da 
energia. E a primeira 
^experiência prática em que o 
setor privado participa do 
processo de geração de 
energia no Brasil. 

A usina deveria ter ficado 
pronta há três anos, mas por 
falta de recursos as obras 
pararam pela metade. 

Furnas, a estatal 
responsável pelo projeto, já 
reviu o cronograma de 
conclusão das obras, 
confiando que a primeira 
turbina de Serra da Mesa 
entre em operação em 
dezembro de 1997. A 
segunda e a terceira devem 
começar a funcionar seis 
meses depois. 

Crono^ama da hidrelétrica 

: i 

1998 

1996 

1994 

1992 

1990 

1988 

1986 

1984 
Obras paractas 

cfescfe 
Funcionamento 

previsto 

Sivam é assunto mal resolvido 

Qn|Daaçã)a1iedvicfae9\aTi 

BtíBObd 

s3a\igDdidud 

iãvam 

O caso Sivam, na opinião do 
senador Ademir Andrade, 
PSDB-PA, é apenas mais um dos 
assuntos polêmicos mal 
resolvidos pelo Governo 
Federal, ao longo dos anos. "O 
Sivam agora se transformou em 
uma verdadeira novela que vem 
ocupando demasiado espaço na 
mídia", criticou o senador. 

No entender do líder do PSB, 
o serviço da dívida externa do 
Brasil, que chega R$ 2 bilhões 
de juros por mês, é muito mais 
assunto para ser reavaliado pelo 
Executivo e rediscutido pela 
sociedade do que o Sivam, cujos 
números atingem cerca de R$ 
1,4 bilhão. 

Contratos 
Ao mencionar o noticiário 

segundo o qual o deputado 
Valdemar Neto, PL-SP, acusa o 
ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta, de ter 
dispensado licitação em 
contratos entre a Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos, EBCT, e 
companhias de ativação 
comercial, Ademir Andrade já 
pediu que o ministro ofereça 
explicações a respeito. 

"As acusações são sérias e 
graves, e merecem uma 
resposta do ministro. Se o 
deputado estiver errado, que 
o ministro o interpele e o purr , 
mas o Congresso precisa d* 
respostas seguras sobi 
questão de tam; 
gravidade", afirmou. 

Élcio: "FHG busca a verdade 

■# 1- 
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O líder do governo, Élcio 
Alvares, PFUES, garantiu que 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso nunca 
deixou de proclamar que a sua 
intenção é a busca da verdade 
no caso Sivam. 

Ele fez a declaração ao 
rebater as críticas do senador 
Eduardo Suplicy, PT-SP, ao 
comportamento do Executivo 
frente ao caso. 

Élcio Alvares acrescentou 
que "dúvidas, suspeições e 
meias-palavras não devem ser 
admitidas". Para o líder 
governista, Fernando 
Henrique fez história, 
construiu passado respeitado 
por todos os brasileiros, tem 
brilhado na presidência da 
República e, em nenhum 
momento, faltou ao dever 
como primeiro mandatário da 
Nação. 

Ele esclareceu que o 
governo não questiona contrato 
já celebrado, admitindo discutir 
se o Legislativo autoriza ou não 
a substituição da empresa Esca, 
já afastada do projeto, por órgão 

do governo, para implantação 
do Sivam. 

Para o senador, quem pode 
dizer se o contrato tem validade 

ou não é o Tribunal de Contas 
da União. 

1 m 
é; 

Fernando Henrique Cardoso busca a verdade sobre o caso Sivam 

Segunda a Sexta - 07 hs 
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Apraacirtação: José Filho 
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Marinho busca apoio de políticos 
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por Jaldene Nunes 

Da Editoria do 3o 

Caderno 

Mesmo com a notícia de 
que o Imperatriz poderá 
ficar de fora do Campeonato 
Maranhense deste ano, o 
presidente do clube, 
jornalista William Marinho, 
não desanima. "Sabemos 
que a situação financeira não 
é satisfatória, mas nós 
estamos lutando", disse. 
Marinho afirma que está 
realizando contactos junto 
aos políticos da cidade. 

Informa-se a bocas miúdas 
que o deputado federal 
Sebastião Madeira foi 
procurado pela diretoria do 

Cavalo de Aço, mas que teria 
negado o incentivo solicitado. 
0 presidente Marinho não 
confirmou tal conversação, 
entrenlanto, anunciou que o 
ex-governador do Estado, 
José de Ribamar Fiquene, 
seria o "próximo" contactado. 

A empresa Dismar, 
distribuidora da Brahma em 
Imperatriz, deve mesmo ser 
o patrocinador oficial do 
clube. O problema são as 
dívidas do Cavalo de Aço 
junto à Federação 
Maranhense de Futebol, que 
ultrapassam a casa dos R$ 3 
mil. O presidente disse que 
o time poderá ficar de fora do 
estadual, mas do Copão 
Maranhão do Sul tem 
participação garantida. 

Contratação 

de Belfort 

O i ite dã 
Sociedade Atlética 
impei uv \ dliam 
Marinho. ainda não 
cotífi ?o do 
tmhâdor Sérgio Belfort* 

"Rei , i íTueiro 
contado, ■ ^e na 
conlr KMH>rém 
a?mia não foi a sua 
vinda 

Marinbo tanjhém ainda 
nao defmiy sobre a data 4 
.íioráaio da reap-eseníação do 
grupo. Segundo ele, te>i 
poderá vir a ocorrer a 

íC , ■ • ■ ' , . U; . :: Único time profissional da cidade, o Imperatriz pode ficar fora do estadual 

  2a Copa Antarctica de Futebol Júnior 

Rodada terá 6 jogos 

Disputas vão acontecer neste final de semana 
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Em reunião ocorrida no 
início da semana, entre 
representantes dos clubes 
participantes e a diretoria da 
Liga Imperatrizense de 
Desportos, decidiu-se pela 
antecipação dos três jogos 
da segunda rodada, na chave 
B, que estavam marcados 
para o último final de 
semana deste mês. 

A medida foi tomada por 
sugestão dos próprios 
dirigentes de clubes, que 

justificaram o grande tempo 
em que teriam de ficar 
parados. Porém, a 
antecipação da rodada só foi 
possível com a transferência 
do campo de jogo, do 
Estádio Municipal para o da 
Laminadora Paraná. 

As alterações na data, 
horário e locais das disputas, 
defendida pelos dirigentes 
de clubes, e que teve o aval 
da diretoria da Lid, estão 
previstas no regulamento da 

2a Copa Antarctica de 
Futebol Júnior, proposta e 
defendida antes da abertura 
da competição, pela Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, em comum 
acordo com os próprios 
dirigentes. Ao lado, você 
pode conferir o que afirmam 
as regras a respeito do 
assunto. Observe o que 
explicita os incisos A e E, do 
Capítulo II, Art. 2o do 
Regulamento. 

Marília, bicampeão de Futebol Júnior, enfrenta o PSV neste sábado 

2a COPA ANTARCTICA DE FUTEBOL JÚNIOR 

Promovida pela Liga Imperatrizense de Desportos 

1a RODADA 
RESULTADOS/CHAVE A HORÁRIO DATA LOCAL 
Marília 2x2 Volta Redonda 16h00 27/01 Estádio Municipal 
Ouro Verde 6x1 Guarani 14h00 03/02 Estádio Municipal 
Ponte Preta 3x2 PSV 08h00 04/02 Estádio Municipal 

RESULTADOS/CHAVE B HORÁRIO DATA LOCAL 
Redes Janduí 1x0 Marwei 08h00 28/01 Estádio Municipal 
Bananal 3x5 Fabril lOhOO 28/01 Estádio Municipal 
Plaza 4x1 Asken 10h00 04/02 Estádio Municipal 

PRÓXIMOS JOGOS/CHAVE A HORÁRIO DATA LOCAL 
Ponte Preta x Ouro Verde 14h00 10/02 Estádio Municipal 
PSV x Marília 10h00 11/02 Estádio Municipal 
Guarani x Volta Redonda 08h00 11/02 Estádio Municipal 

PRÓXIMOS JOGOS/CHAVE B HORÁRIO DATA LOCAL 
edes Janduí x Bananal 16h00 10/02 Estádio Municipal 
abril x Plaza 08h00 11/02 Laminadora Paraná 

/larwel x Asken 10h00 11/02 Laminadora Paraná 

O QUE DIZ O REGULAMENTO 

CAPÍTULO II — CONTROLE E DIREÇÃO DO CAMPEONATO 

Art. 2o — O Campeonato, constante do Calendário OFICIAL, 

será dirigido pela Lid, à qual lhe competirá: 

A — Adiar ou antecipar jogos de interesse da Competição; 

B — Homologar os resultados dos jogos realizados ao tomar 

conhecimento das súmulas e relatórios junto aos árbitros e 

representantes da Lid; 

C — Decidir, ouvindo o Conselho Diretor da Lid, os casos 

omissos no presente regulamento, que não sejam regulados 

pelas entidades superiores, suprindo falhas regulados pelas 

entidades superiores, suprindo falhas ou lacunas, através das 

leis e portarias, bem como interpretá-las; 

D — Estudar e propor ao Conselho Diretor da Lid, sobre as 

matérias etenente a este regulamento; 

E — Determinar datas, horários e locais para a realização dos 

jogos do Campeonato; 

F — Tomar todas as providências de ordem técnica necessárias 

a realização do Campeonato; 

G — Fazer cumprir o que dispõe o presente Regulamento. 

AS 
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O falso progresso de Açailândií 

Governadora e prefeito abandonam a Cidade do Ferro e desenvolvimento anunciado é puro engot 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria Regional 

Da Editoria Regional 

Bem que Açailândia já 
deveria viver uma nova 
realidade. Uma época de 
efetivo desenvolvimento. De 
luta e participação ativa das 
autoridades competentes. 

Só que isso, infelizmente, 
ainda não aconteceu. 

Os governos estadual e 
municipal ficam parados. Nada 
fazem. Cruzam os braços. Não 
escutam os pedidos por 
mudanças por parte da 
comunidade. 

0 Distrito Industrial de 
Pequiá ainda carece de muitos 
benefícios. Seu atual modelo 
não agrada os industriais de 
outras regiões do País. Deve 
haver um programa bem 
elaborado de incentivo. Desta 
forma, talvez, sejam 
viabilizados projetos que 
visem a instalação de projetos 
de peso na Cidade do Ferro. 

A Prefeitura de Açailândia 
deve cobrar uma ação urgente 
do governo Roseana Sarney. P" 
que ele permanece estático, 

mesmo a governadora tendo 
recebido expressiva votação no 
município. E hora, pois, de se 
tirar a carapuça. 

A comunidade açailandense 
está cansada. Não suporta mais 
tanto descaso. Viver na contra- 
mão do progresso. 

Açailândia é uma cidade 
pujante. Consegue viver graças 
a força de seu povo. Roseana 
Sarney e lldemar Gonçalves 
dos Santos têm de modificarem 
o quadro de atraso. É hora de 
trabalhar. 

Chega de descaso! 
Promessas de campanha 
Quando estava em 

campanha, o prefeito lldemar 
Gonçalves dos Santos anunciava 
que promoveria a realização das 
obras reivindicadas pela 
comunidade açailandense. 

Só que nada passou de 
engodo. Os projetos solicitados 
pela população até hoje ainda 
não foram colocados em 
prática. 

O povo continua pedindo 
obras. Os setores da educação, 
saúde e infra-estrutura não 
receberam atenção especial 
dos governos estadual e 
municipal. 

Saúde 
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Governadora Roseana Sarney abandona Açailândia Prefeito lldemar Gonçalves não realiza obras 

Cai número de 

leitos no Brasil 

Imperdível 

DIA 10 DE FEVEREIRO 

NO JUÇARA CLUBE 

Cinco leitos por cada mil 
habitantes é a recomendação 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em termos de 
densidade populacional. 

Em 1982, o Brasil possuía 
pouco mais de quatro leitos 
para cada mil habitantes. Uma 
década depois, este número 
caiu para apenas 3,2. 

Estes números constam da 
pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que 

recolheu dados nos quase 
cinqüenta mil 
estabelecimentos de saúde no 
País, em 1992, incluindo oito 
mil e seiscentos laboratórios 
de análises clínicas, bancos de 
sangue e clínicas radiológicas. 

Um dado relevante: a 
maioria das unidades de saúde 
está localizada nas regiões Sul 
e Sudeste. 

Em São Paulo estão 18% 
delas, em Minas Gerais 12%, 
Rio Grande do Sul 8%, Rio de 

Janeiro e Paraná, cada um com 
7,5%, o que dá cerca de 3/4 do 
total de estabelecimentos no 
eixo Sul-Sudeste. 

A pesquisa mostrou 
também que 90% das unidades 
de saúde particulares 
mantinham convênios ou 
contratos com órgãos 
públicos, ou seja, o setor 
público é o principal 
responsável pelo pagamento 
dos serviços prestados em 
estabelecimentos privados. 
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Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Câmara setorial 

da laranja 
Representantes da 

citricultura e do governo 
reuniram-se ontem a partir 
das llhOO no Ministério da 
Indústria e Comércio para 
discutir a instalação de uma 
Câmara Setorial. A meta é 
discutir os interesses de 
produtores e indústrias num 
mesmo fórum. 

Nova 
lei agrícola 

O "The Times" informou 
ontem que o senado 
americano aprovou quarta- 
feira uma legislação agrícola 
que põe fim aos programas 
da época da depressão que 
pagavam produtores para não 
plantar determinadas 
culturas. 

A nova lei substitui 
subsídios por pagamentos 

fixos que irão gradualmente 
declinar nos próximos sete 
anos. Segundo o "Times", a 
medida também vai pôr fim à 
maior parte do controle 
federal sobre as decisões de 
plantio. 

Superando 
pontos 

Pela primeira vez nos 
últimos 19 meses, a Bolsa de 
Tóquio superou a barreira dos 
21 pontos. 

0 Nikkei subiu 174,81 
pontos (0,83%) e fechou em 
21.118,30 pontos. O dólar era 
cotado ao final do dia a 107,09 
ienes, contra 105,77 ienes de 
quarta-feira. 

Fluxo 
cambial 

O saldo cambial ficou 
quarta-feira em US$ 87,332 mi 
e o saldo acumulado cm 5 dias 
úteis já édde US$ 1,153 bi. As 
exportações somaram US$ 

158,173 mi e as importações 
US$ 143,106 mi. A entrada de 
capital ficou em US$ 223,828 
mi e a saída em US$ 151,562 
mi. 

Projetos 
sociais inéditos 

Duas iniciativas na área 
social serão lançadas nos 
próximos dias. A Fenabrave 
vai destinar R$ 2,00 de cada 
veículo comercializado, 
cerca de 100 mil por mês, 
para o movimento 
Comunidade Solidária, de 
Ruth Cardoso. 

A Fenabrave deve fazer o 
anúncio hoje. No dia 13, a 
BM&F vai iniciar um projeto 
social em que investiu cerca 
de US$ 1 mi. Trata-se da 
adoção de menores carentes 
e de suas famílias por um 
período de 5 meses, no qual 
a BM&F financiará cursos 
profissionalizantes em tempo 
integral. 

O objetivo das aulas será 
o de preparar os menores 
para o ambiente atual do 
mercado de trabalho. 

Assim, ao invés dos 
habituais cursos destinados 
à indústrias, as aulas 
treinarão os menores para 
áreas em ascensão na 
economia, como redes de 
fast food e outras franquias. 

Destacada atuação do BNB 

P 

Dep. Madeira elogia BNB 

"Decididamente, o Brasil 
não poderá julgar-se 
desenvolvido, se nesse projeto, 
Norte, Nordeste e Centro- 
Oeste não estiverem 
envolvidos. Pois como diz a 
expressão popular: "Nenhuma 
corrente é forte se um dos seus 
elos é fraco". Foi o que afirmou 
o deputado federal Sebastião 
Madeira (PSDB-MA), em 
discurso da tribuna da Câmara, 
ao destacar a atuação do Banco 
do Nordeste do Brasil - BNB e 
sua contribuição nesse 
processo de desenvolvimento. 
Ele destacou a geração de 
empregos - mais de 850 mil, nos 
últimos cinco anos e 170 mil, 
criados somente em 1995 - em 
razão dos recursos financeiros 
liberados pelo BNB. 

// 
/ / 

»/• 

/a 

. 
b-Tj ' > / 

i < 

/ f: 
! f 

> 1 

■ 

I m 
• >' / / 
•t 

i / 

H 
,t ; 

/ 

I ■ 
U\ 

V 

v \ 

: 
/>• 

i J ^ 

llll 

x íij 
í 

i >.} 

i>t S , 9>>: 

■ ■vivti A-tí »ais* 
, "ílrMUíií: -«í «r» 
: JSJ, >.v nsTÍ xtlft m 

m f- 

«VVtlITÍ 
UM*»,»*»' ! : 
      <_• - T t 

I 4.1í> j 9>/C</$í 
    

l 

?à, iC ^ c- m ■■■ 

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO. Escrivã e 
Tabeliã do Cartório do Io Ofício e Oficial do Registro de Imóveis 
desta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 
Etc... 

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro 
de Imóveis, os termos de pedido de Registro de um loteamento 
urbano, com denominação de "LOTEAMENTO JARDIM BRASIL", 
cuja documentação examinada por esta Oficial foi achada em ordem, 
do imóvel constituído de: UM TERRENO nesta cidade, Frente para 
a Av. Santa Luzia, com Área total de 58.445,74m2 (cinqüenta e oito 
mil quatrocentos e quarenta e cinco metros vírgula setenta e quatro 
centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
11F1D na margem direira da BR-222 sentido Açailândia/Santa Irizia 
e divisa com o loteamento Jardim deAlahcom azimutede 197Q32'31" 
e distância de 67,30m, chega-se ao marco 9BD; deste, com azimute 
de 209c06'20" e distância de 141,74m, chega-se ao marco 8DIY na 
divisa com o lote Jardim Glória; deste, com azimute de 303047'21" e 
distância de 404,95m, chega-se ao marco 3B1 na divisa com a área do 
Rotary Clube, com azimute de 22047'31" e distância de 57,08m, chega- 
se ao marco 1B5 na divisa com área de José Moreira; deste, com 
azimute de 107Q58'31" e distância de 86,62m, chega-se ao marco 19; 
deste com azimute de 25Q4r08" e distância de 37,15m, chega-se ao 
marco 21C2 na margem direita da BR-222: deste, com azimute 
de 107Q33'33" e distância de 320,08m chega-se ao marco 11FD1, 
Ponto inicial da descrição deste perímetro. O imóvel localiza-se no 
perímetro Urbano de Açailândia, com 1.114,92 metros lineares, 
conforme levantamento topográfico realizado pelo EngQ Agrimessor 
-JoséAlberto Lazzarin-Creanu 12591-SC-4364-MA. Devidamente 
Registrado no Livro n; 2-AB, lis. 135, Mal. n0 4.630 e AV-Ol; de 
propriedade do Sr. JOSE ANTONIO NETO, brasileiro, comerciante, 
casado com a Sra Janete de Oliveira Silva, portador do CPE na 

025.662.141-15 e da CI.RG. nQ 460.087 - SSP/GO ela de CPF nQ 

335.684.481-49 e da CL RG. n0 104.896 - SSP/GO, residentes e' 
domiciliados à rua Alvarindo Elias de Oliveira nQ 95, em Santa Helena 
de Goiás-GO; n/ato representados por seu bastante procurador Sr. 
Paulo Humberto Sobreira, brasileiro, casado, comerciante, portador 
do CPF n0 004.524.91649 e da Cl. RG. nQM-69.854-SSP/MG, residente 
e domiciliado nesta cidade, nos termos da procuração pública lavrada 
n/notas do Livro n0 028, fls. 176 v0, em 23.02.95. e para que ninguém 
possa alegar ignorância, fez expedir o presente edital, que será 
publicado na imprensa local do Jornal Capital; por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o dito registro ser impugnado no prazo do 
quinze (15) dias, contados da data da última publicação. Dado e 
passado nesta cidade de Açailândia. Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão. Cartório do lu Ofício e Registro de Imóveis, aos trinta 
e um (31) dias do mês de Janeiro (01), do ano de hum mil novecentos 
e noventa e seis (1996). Eu,   Paulo Oliveira Sousa, 
Escrevente Juramentado Substituto, datilografei e suberevo. 

PAULO OUVEIRA SOUSA 
Esc. Juramentado Subsri 

Para Sebastião Madeira, 
esse resultado positivo é uma 
saudável repercussão 
econômica da utilização correta 
do Fundo de Financiamento do 
Nordeste e Norte de Minas, 
mais de 140 mil estão na área 
rural, setor de investimento em 
que o BNB é lider, há muito 
tempo, ocupando sempre o 
primeiro lugar nos "rankings", 
periodicamente divulgados 
pela Febraban. 

Segundo o parlamentar 
tucano, essa performance do 
BNB deverá ser aumentada 
neste ano, porque as 
estimativas revelam que o 
aporte de recursos do FNE 
praticamente duplicará, em 
relação ao ano passado e 
ultrapassará a casa dos 900 
milhões de reais. Embora 
duplicado, Madeira revela que 
esse total não seria ainda 
suficiente para atender à 
demanda por crédito registrada 
pelo banco, que seria superior 
em, pelo menos, quatro vezes. 

Em Imperatriz e cidades 
maranhenses sob a sua 
influência, "para se ter uma 
idéia, o Banco do Nordeste, 
sozinho, é responsável por 
setenta por cento do volume 

total das aplicações de toda a 
rede bancária existente na 
região"- ressaltou, destacando 
ainda que, a cidade de 
Imperatriz tem mais de 20 
agências bancárias. Outro dado 
revela que as 176 agências do 
BNB, competem com cerca de 
2 mil e 600 de outros bancos. 
Isto é, no Nordeste, o BNB só 
participa com seis por cento da 
rede de agências e, entretanto, 
responde por 43 por cento do 
total de financiamentos da 
região. 

Finalizando o seu discurso, 
Madeira lembrou que a 
"atuação eficaz" do BNB, está 
transcedendo aos limites da 
região e do País e já chama a 
atenção de países como a 
Bélgica, de onde virão 
técnicos para conhecer, de 
perto, a experiência do banco 
nordestino. Com uma 
mesagem de agradecimento e 
otimismo, ele disse acreditar 
que o BNB haverá de 
fortalecer ainda mais a sua 
atuação, como gente de 
referência máxima da 
elevação do Nordeste à 
condição de indispensável 
parceiro no desenvolvimento 
nacional. 

Gooperval 

faz campanha 

O objetivo é ajudar deficinte físico 

si 

Sebastião Feitosa é beneficiado com moto adaptada para deficiente 

A Cooperativa Mista dos 
Produtores 
Hortifrutigranjeiros do Vale do 
Tocantins Ltda (Cooper vai) 
realiza uma campanha 
beneficente com o objetivo de 
conseguir uma moto adaptada 
para deficiente físico. 

A campanha visa beneficiar 
o deficiente Sebastião Feitosa 
dos Santos, que trabalha como 
vendedor na cidade. Sebastião 
Feitosa é casado, pai de 5 

filhos, e reside em Imperatriz 
há 17 anos. Ele é sócio da 
Cooper vai, que tem como 
presidente Aluízio Barroso de 
Melo. 

'Tenho todo o apoio para 
pediç a sociedade de 
Imeperatriz e região ajuda 
para uma cadeira de roda 
motorizada, para que facilite o 
meu trabalho", diz, em 
comunicação enviada à 
redação do Jornal Capital. 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

aqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Happy hour special 

As Amigas do Bem Querer estão com a agenda lotada para o início da 

atividades filantrópicas, exercida pela associação no ano de 96. E na última 

quinta-feira, as Amigas se reuniram em clima de festa na Cabana do Sol, 

para um jantar de confraternização das aniversariantes do mês de janeiro. 

As sortudas, Tina (Óticas Maia) e Djelma (Casa Novo Mundo), 

emocionadas, comandaram a noite com energia. Confira. 
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Aniversariantes e as associadas na hora do Parabéns Prá Você Tina (Óticas Maia) e os pimpolbos 
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Emoção à flor da pele: Linda e Li A aniversariante Tina, em pose especial ao lado de Teka Veloso e Madalena 
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Um dose de Daniele, Marivalda, Djelma (de pé), Violeta, Carla e Neilamy (arquiteta) A aniversariante Djelma recebe o caloroso abraço de Marívalda Veras (Três Poderes) 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 

participação m ClCfCld17 

Unidade Móvel 
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Telma amplia telefonia celular 

Serão instaladas 30 mil novas linhas na capital e interior do Estado 

por Jaldene Nunes 

Lançado no início desta 
semana pela 
Telecomunicações do 
Maranhão S/A (Telma), em 
São Luís, um novo plano de 
investimento no setor de 
telefonia. Serão instalados, em 
todo o Maranhão, 30 mil novos 
celulares. Para tanto, serão 
gastos recursos na ordem de 
R$ 112 mi, possibilitando a 
ampliação do número total de 
terminais de 186 mil para 246 
mil. 

Na solenidade, que contou 
com a presença do ministro 
Sérgio Motta, o presidente da 
Telma, Jorge Cateb Neto, 
anunciou a criação de 32 novas 
centrais DDD, além da 

ampliação de todas as 77 
existentes, no interior do 
Estado. Todas as sedes 
municipais serão interligadas 
pelo sistema, até o final de 
1996, segundo recomendação 
da governador Roseana 
Sarney. 

De acordo com 
informações obtidas na capital 
maranhense, dos 30 mil novos 
telefones celulares que 
deverão entrar em 
funcionamento ainda este ano, 
20 mil serão destinados para o 
interior. As outras 10 mil 
linhas, para a capital — São 
Luís. Além disso, há a previsão 
de que sejam comercializadas 
e instaladas em todo o Estado 
cerca de 60 mil linhas 
convencionais. 

A Telma pretende priorizar 
o atendimento à população de 
menor poder aquisitivo. 
Informa-se, também, de São 
Luís, que entre as cidades 
ainda não servidas por 
telefonia móvel, o Governo do 
Estado pretende priorizar 
aqueles que são pólos de 
desenvolvimento turístico, 
como são os casos de 
Barreirinhas e Carolina. 
Imperatriz também será 
beneficiada com o ousado 
plano. 

Onde será ampliada a 
telefonia celular 

Açailândia - Bacabal - 
Caxias - Chapadinha - Codó - 
Imperatriz - Pedreiras - 
Pinheiro - Santa Inês - Santa 
Luzia 

Verõo 

Horário termina amanhã 

No Estado do Tocantins, relógios também serão 

atrasados em uma hora, à meia-noite de amanhã 

Cabeludo solicita recurso 

O prefeito do Município de 
João Lisboa, Raimundo Cabeludo 
(PPB), solicitou ontem ao 
secretário especial de Políticas 
Regionais do Governo Federal, 
Cícero Lucena, recursos da 
ordem de R$ 1 mi, para a 
recuperação de 120 quilômetros 
de estradas vicinais, destruídas 
pelas fortes chuvas que se 
abateram sobre a região. 
Segundo ele, as vicinais são de 
vital importância para a 
sobrevivência da população do 
município, uma vez que o 
escoamento da produção de 
grãos e de gado bovino, é feito, 
exclusivamente, por essas vias. 

Em visita ao gabinete do 

deputado federal Sebastião 
Madeira (PSDB-MA), Cabeludo 
agradeceu o apoio aos seus 
pleitos junto a órgãos federais e, 
em especial, às emendas 
apresentadas jxJo jarlamentar ao 
Orçamento da União, em 
benefício do município de João 
Lisboa, classificando-a de 
"positiva e muito profícua" para o 
Maranhão e, especialmente, para 
a Região Tocantina. 

O prefeito Raimundo 
Cabeludo deve permanecer em 
Brasília até a próxima semana, 
jjara manter contatos junto aos 
ministérios do Planejamento, da 
Agricultura e da Saúde, visando 
a liberação de recursos j ara o seu 

Município. Na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, 
Cabeludo visitou gabinetes de 
outros integrantes da bancada 
federa] maranhense. 

Das realizações de sua 
administração, Raimundo 
Cabeludo destacou a construção 
de cem casas populares, em 
convênio com o Governo Federal; 
a despoluição de açude na sede 
do Município; adquiriu três 
ambulâncias; projeto de 
eletrificação rural para "Ca{)emba 
Dãgua" e "Açaisal Grande"; a 
criação do sistema de transix)rte 
escolar gratuito para a rede 
pública municipal e a implantação 
de água jxjlãvel em Buritirana. 

A exemplo do que 
ocorreu em mais quatorze 
umdades da federação, no 
vizinho Estado do focanlins 
também foi instituído, em 
sua 21* edição, o horário de 
verão. Amanhã, 10 de 
fevereiro, é a data prevista 
pelo Ministério das Minas e 
Energia para o fim do 
horário. Com isso, 
moradores do Tocantins,; 
como nos dentais estados 
que instituíram o meio de 
racionalização de energia, 
terão de atrasar seus 
relógios em uma hora. 

De acordo com o 
Ministério das Minas e 
Energia, a estratégia evita a 
necessidade de construção 
de uma usina hidrelétrica 
com duas máquinas 
equivalentes às da usina de 
Itaipu, ou 1,400 mw. O 
horário foi instituído no 
governo do ex-presidente 
José Sarney, com a idéia de 
evitar o pico de coosu mo em 
determinados horários, 
fazendo com que haja espaço 
entre a utilização da energia 
pelo setor produtivo e 
residências. 

Segundo ura 

levantamento de dados, 
somente em 1994 a 
implantação do horário de 
verão trouxe uma economia de 
0,5% do consumo de energia,; 
reduzindo em 3.7% a demanda 

máxima do horário de pico 
do sistema. A economia em 
valores eqüivale a R$ 5,2 mi, 
se considerada a hipótese de 
que a energia fosse 
j>roduzida por combustíveis. 
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ONDE O RELÓGIO VAI 

ATRASAR UMA HORA 

Alagoas 

Bahia 

Brasília 

Espírito Santo 

Goiás 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Minas Gerais 

Paraná 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

São Paulo 

Sergipe 

Tocantins 
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VENTURA DIFERRO 

DESTILARIA 

CAIMAN S/A 

A CERVEJA OFICIAL 
DO CARNAVAL É 

CERRA 

0 RESTO É 

BLÁ-BLÁ-BUA 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 

Presença do Corpo de Bombeiros 

e da Polícia Militar 

Promoção: Sistema Tucant/s de Comunicação 
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Bingo Dominaão Alegre 

MP solicita autorização da Sedei. 

Kstá devidamente autorizada 
a realização do SU PER BINGO 
DE IMPERATRIZ nos dias 10 
(sorteio extra) e 14 de fevereiro 
(sorteio principal). A autorização 
é da Secretaria de Estado de 
Desportos e Lazer (Veja fac- 
símile ao lado, assinado pela 
titular da pasta). 

O SUPER BINGO DE 
IMPERATRIZ — Edição do 
Tchan — é organizado pelo 
empresário Conor Pires de 
Farias, sob a responsabilidade da 
Federação Maranhense de 
Atletismo (Lama), representada 
pelo seu presidente, o senhor 
Raimundo Nonato Irineu 
Mesquita. 

A autorização foi dada no 
último dia 6 de fevereiro, 
considerando, entre outros 
pontos, o que determina a Lei 
Federal n9 981, de 11 de 
novembro de 1993, que instituiu 
normas gerais sobre desportos. 
O Bingão do Conor Farias é 
apresentado através da Rádio e 
TV Capital. 

Essa é a terceira edição do 
Bingão, que tem a confiança e 
credibilidade do imperatrizense. 
Os ganhadores, quando 

^autorizam, são apresentados 
ípara o público. A premiação é 
feita na hora em que acontecem 
os sorteios, desde que os 
ganhadores se apresentem com 
a documentação. 

Contudo, a Procuradoria 
Geral da Justiça, através do 
promotor de Justiça Domingos 
Eduardo da Silva, solicitou o 
evnio, o mais breve possível, da 
devida autorização para 
realização dos sorteios, 

Autorização foi dada em 6 de fevereiro pela titular da Sedei 

conforme o artigo 57 da Lei n9 

8.762/93 e artigo 40 do Decreto 
n9 981/93. 

O diretor-superintendente do 
Sistema Tucanu's de 

Comunicação, Conor Farias, 
recebeu o ofício e já autorizou o 
envio do documento que 
publicamos ao lado. No entanto, 
o que eqüivale aqui cobrar é um 

posicionamento idêntico, dos 
fiscais da Dn, no que diz respeito 
às demais extrações que são 
realizadas no Estado, bem como 
na Região Tocantina. 

ai 

CSTAOV DO MAKANHAO 
SfcCRETARíA PE tSIAOU Dt DESPORTOS í 

PORTARIA 031 /9e-SS 06 »£ FKV/REIRO Ct 
A SECRETÁRIA DE ESTADO Ot DESPORTOS i IAZER. no uso de suss 

legais; 
Considerando c qoe determina a lei Federai n® 8.67? de 06 do Julho de 

1993, que instituiu nonoas gerais sobre desportos; 
Considerando o previsto no Decreto Federal r\Çt 981 de 11 de novembro 

1993, que regulamentou a lei Federa) 8.672 de 06 de Julho de 199.'», 
Considurando a necessidade de nomaliiâçâo complementar no am&Uo do E* 

tado do Maranhao a que se refere os artigos 40 » j* 4o Oecreto nO 981 cte 
J] de novembro de 1993, a Portaria de n9 025 de 06 de novembro de 1993, 

Considerando o estatuido no Decreto federal r.& 13.570 de 30 dc ndvtiabro 
de 1993 jío Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que transferiu a Sk-btL as 
atribuições conferidas a Secretaria de faienda. 

1996.- 
atribuições 

dc 

R l S 0 t V í: e 

Autor-Unr o renlizoção do SüfcfcK BIRGO Dfc ,XI4P£WRÍÍ5 nos dias i 
10.02.96 (sorteio extra) e 14.02,96 (sorteio principal), na^ ciúfid* 
de Irr.peratriz-WA, ficando sob a rosponsabIIidade da Federação dc i 
Atlctisr.o do Mítranhão-FAMA, representada pelo seu presidente o Sí - 
RAIMUNDO NONATO TRlNÊU MESQUITA. 

Oê-se ciência, publique-se e cumpra-ac. 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESPORTOS F. LA2FR, EM SÃO 

LUlS-MA, 06 ÜE FEVEREIRO DE 1996. 
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SecrelAiia de Estado dc Desportos e Lazer; 

Suspeito de furto é 

preso por populares 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

O frentista Antonio 
Francisco da Silva, de 27 anos, 
foi preso e conduzido até o 
Box da PM (Rodoviária) sob a 
suspeita da prática de furto. 

Antonio Francisco, que 
mora na rua Monte Castelo n9 

615 (Vila Davi), havia entrado 
sem a devida permissão na 
residência do engenheiro civil 
Richard Seba, situada na rua 

Minas Gerais n9 215 
(Entroncamento), quando foi 
flagrado pelos populares que 
prenderam. 

Na Delegacia de Roubos e 
Furtos, para onde foi levado 
pela patrulha da PM, Antonio 
Francisco deveria dar as 
explicações exigidas. A polícia 
investiga se ele queria mesmo, 
ou não, carregar uma pasta da 
secretaria da residência do 
engenheiro, como foi 
denunciado pelos populares. 

Tentou subornar 

soldado da PM 

Acusado ofereceu óculos 

ao militar para ser liberado 

O acusado tentou reagir à 
voz de prisão, dada pelo 
soldado João Vieira Filho. 
Contudo, o PM conseguiu levá- 
lo até a Diretoria Regional de 
Segurança. Na Relação dc 
Ocorrência Policial, lavrada no 
ato da entrega na permanência 
da especializada, o militar disse 

que o acusado tentou suborná- 
lo, oferecendo-o um óculos. 
Como a proposta não foi aceita, 
o frentista de 27 anos ameaçou 
o soldado da PM, afirmando 
que irá "féchá-lo", na primeira 
oportunidade que tiver. 

Além dessas anotações, 
Antonio Francisco acabou com 
um corte na orelha direita e 
manchas de facão nas suas 
costas e no peito. A violência, 
não foi detalhada, mas deve ter 
sido praticada no ato da 
detenção do larápio.  " 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

.A'V 
' V v- 

.v--. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINAC1ADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT Automóveis e Peças Capri Ltá 

FÁBRICA. REVENDEDOR AUTORIZADO 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o 
cliente. 

METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA: 

- O que é "VENDER" - conceituação moderna; 
-Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- O profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas; 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes mais freqüentes; 
- A abordagem; 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência; 
- O preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- O fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. 

Instrutor: Prof5 VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
D ração: 15:00 hs. aulas 
Pt 'iodo& De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
f c. al: Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, nQ 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00     
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Luciano Abreu aguarda diretrizes 

■ ■:.l 
imi 

O diretor regional de Segurança Pública, Luciano Abreu aguarda encontro com Xexéo 

Segundo disse o secretário, 
a nova política que será adotada 
na Segurança Pública deverá 
"alicerçar-se na segurança 
individual e comunitária, 
entendida como a situação na 
qual- o indivíduo se sinta, 
interiormente seguro, livre do 
temor e com suas necessidades 
básicas e direitos garantidos". 

Luciano confirmou que 
haverá o encontro dos diretores 
regionais de Segurança Pública. 
No entanto, a data ainda não foi 
definida "Estamos aguardando", 
disse. Luciano, juntamente com 
o diretor da Central de Custódia 
de Presos de Justiça, Janay 
Alencar, já iniciou um 
planejamento |)ara aquela casa 
de detenção. 

Retornou de São Luís no meio 
desta semana o diretor regional 
de Segurança Pública, João 
Luciano de Abreu Matos Júnior. 
Na capital maranhense, realizou 
diversos contatos, mas teve de 
retornar cora a ausência do 
delegado Arlindo Assunção da 
Silva, titular da Roubos e Furtos. 

Apesar de ter passado uma 
larga temporada em São Luís, 
Luciano Abreu não .manteve 
qualquer audiência com o novo 
secretário de Justiça e Segurança 
Pública, Jair de Araújo Caldas 
Xexéo. Mas Luciano informou 
que o titular da pasta vai reunir 
todos os diretores regionais. 

Xexéo assumiu o cargo no 
último dia lç, oportunidade em 
que justificou que o Maranhão 

não é um Estado violento, apesar 
de ter problemas como todas as 
unidades da federação. Ele disse 
que todo o mundo fala dos 
problemas da violência do 
Maranhão. 

"Mas eu estou achando um 
Estado calmo, tranqüilo, com 
acidentes normais como em 
qualquer lugar", afirmou. Depois 
de receher o cargo do ex- 
secretário Celso Seixas, Jair 
Xexéo se reuniu com delegados 
e Unia a cúpula policial. 

"Nós vamos fazer essa 
reunião i)ara nos conhecermos 
melhor", disse. 'Traçamos uma 
diretriz das idéias que serão 
apresentadas e daí partiremos 
para um planejamento e uma 
ação". 

Convocação de Empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A., convoca os Srs. 
Francisco Alves da Silva, CTPS n917836-Série00009/PA; Adão 
Sousa da Silva, CTPS n9 11959 - Série 00009/MA; Alcindo 
Ferreira de Sousa, CTPS n968702- Série (XXX) 1/MA; Reginaldo 
da Silva Pereira, CTPS n9 17986 - Série 00009/MA; Elison 
Pereira da Silva, CTPS n9 15367 - Série 00009/MA; Domingos 
Santos dos Santos, CTPS n9 46741 - Série (XXX)9/MA; Joaquim 
Gonçalves da Cunha, CTPS n993065- Série00008/GO; Antonio 
da Silva, CTPS 28212 - Série 00004/MA; José Ribamar 
Evangelista, CIPS n9 67975- Série (XXX)9/MA; Fernando Vieira 
da Silva, CTPS n968074 - Série 0ü(X)9/MA; Antonio da Silva 
Castro, CTPS n9 9087 - Série (XXXXi/MA; Luis Brandão da 
Conceição, CTPS n9 74753 - Série 00009/MA e Raimundo de 
Sousa Carvalho, CTPS n9 23933-Série00396/G0.,aretoniarem 
ao trabalho no jrazo de 72 horas, sob pena de sa em demitidos, 
conforme Artigo 482 -1jetra I, do Decreto Lei n9 5452 da CLT. 
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Ladrão leva aparelho 
de som 

Um homem de 
identidade ainda não 
levantada pela polícia 
conseguiu entrar na 
residência do trabalhador 
João Carneiro Guimarães, 
localizada na rua Principal 
s/n9 (Vila Chico do Rádio), 
e do interior da mesma 
subtraiu um aparelho de 
som e uma bicicleta, sem 
falar na quantia em dinheiro 
de R$ 200 e documentos 
pesoais. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades policiais da DRF. 

Quebrou o cadeado e 
furtou 

A ação de quebrar o 
cadeado da residência do 
comerciante Raimundo 
llilmar Corrêa Neto, que 
fica situada na rua Maranhão 
n0 840 (Centro), para depois 
furtar um ferro elétrico e 
roupas, foi praticada por um 

elemento ainda não 
identificado i)elas autoridades 
da DRF. O caso está sendo 
investigado, tendo em vista a 
captura do delinqüente, que 
há muito vem praticando 
furtos naquela localidade. 

Desconhecido aplica 
golpe 

Quem compareceu ontem 
na permanência da 
especializada, para denunciar 
que fora vitima de estelionato, 
foi o trabalhador Oritan 
Bezerra César, de 28 anos. 
Ele mora na rua Simplício 
Moreira n9 3042 (Baçuri), de 
onde se deslocou para 
denunciar o acontecido. 
Contou a vítima, que recebera 
um cheque no valor de R$ 
285, de um desconhecido, 
cujo recibo era o pagamento 
de um carnê para o Armazém 
Paraíba, pagando uma das 
prestações pendentes. O 
comunicante disse ainda, ter 
informações de que o cheque 
é roubado, cujo proprietário é 
dono de uma locadora que 
não existe, a Locadora 
Carajás Ltda. (Locar). O caso 
será apurado pelas 
autoridades da DRF, que tem 
como chefe de capturas o 
agente Edilson Santos. 

Homem revida 
acusação 

O homem apenas 
identificado pelo pré-nome de 
Jorge, mas que também 
atende pelo apelido de 

"Maçuleta", foi denunciado 
ontem sob a acusação de 
calúnia. Jorge ameaçou de 
levar o comunicante Pedro 
Teixeira Araújo e a polícia 
até a sua casa, afirmando 
que o mesmo teria lhe 
roubado um motor. O caso 
será apurado na DRF, que 
tem à sua frente o delegado 
Arlindo Assunção da Silva. 

Cadela morre 
envenenada 

Com o simpático nome de 
Dara, morreu, após ter sido 
envenenada, a cadela de raça 
dog-alemã de propriedade 
do comerciante José dos 
Santos Silva, 26 anos, 
morador na rua 9 n" 15 
(Parque Buriti II). O caso 
ocorreu ontem, às llh, mas 
o comunicante declarou não 
conhecer o autor da 
maldade. O desconhecido 
teria oferecido carne, com 
veneno, para a inocente 
cadela, que tinha apenas 3 
meses de idade. O caso está 
registrado no livrào de 
ocorrências da DRF, situada 
na rua Sousa Lima. 

Mulher denuncia 
amante 

A doméstica Rosa Lúcia 
Rodrigues Santana, que tem 
30 anos de idade, denunciou 
o homem com quem vive 
maritalmente há (reze anos. 
Trata-se de José Lima 
Nobre, de quem ela foi 
agredida fisicamente na 
noite do dia 6 passado. 
Segundo disse na DEM, às 
15h de ontem, José Lima 
teria lhe aplicado vários 
socos, deixando-a com 
diversos hematomas. O caso 
será apurado pela delegada 
Radige Barbosa, que já 
HlViwftlb? ítfaspda-9 n? 15 
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