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■ Futebol 

Torcedores 

contestam 

eleição 

no Tecão 
Alguos abnegados 

torcedores do Tocantins 
Esporte Clube, o Tecio 
Maravilha, liderados jielo 
jornalista Manoel CcciUo, 
pretendem intervir na 
eleição reaHada ih> ultimo 
final de semana que ek^gi-u 
una (fireloria jiara o biênio 
97/98. Página «IA. 

■ Fitoterapia 

Ufma vai 

realizar 

curso básico 
Já estão abertas as 

inscrições |>ara o Curso Básico 
do Fitoterapia. promovido pela 
Universidade Federal do 
Maranháo e ministrado jielo 
engenheiro agrônomo Paulo 
César da Silva, no pcruxlo de 
Kl a 18 de janeiro no Campos 
II de Imperatrâ Página 4A. 

Imperatriz 

Carlos Amorim anuncia 

municipalização da saúde 

Dr. Cario» Gomes de Amorim, diz que somente as pessoas carentes estão sendfo contempladas 

Pré-matrícula 

Va^as para 40 mil 

alunos na educação 

A decisão da Secretaria 
Municipal da Educação é 
abrir vagas para 40 mil 
alunos |>ara que tixla criança 
e adolescente em idade 
escolar, (aixa eláríaile 6 a 14 
anos. |K>ssa freqüentar uma 
sala de aula. Confira nesta 
edição o restante da 

■ Leqislativo 

listagem dos pólos onde 
estarão sendo feita a pró- 
matricula, e as res|>eclivas 
escolas conferindo as datas 
para que os pais façam a pró- 
matrícula de seus filhos, 
sempre nas escolas mais 
próximas de suas 
residências. Página 2C. 

Líder governista não 

prega a autoconvocação 

O líder tio Governo na 
Câmara, vereador Arnaldo 
Alencar, destacou em 
entrevista que não recebeu 
a missão de pregar a 
autoconvocação da Câmara 
para apreciação das 
matérias que deverão ser 
enviadas pelo Executivo 

Municipal. Mas res|)cilartft 
opinião ilos edis nesse 
sentido e lutará pela 
aprovação das matérias, 
como líder do Governo no 
legislativo, c |"»r entender a 
real necessidade ilas medidas 
para a Administração Pública 
Página 3A. 

Vereadores vão participar das 
reuniões do Governo Municipal 

O prefeito Ddon Marques 
de Souza abriu espaço i>ara 
que pelo menos dois 
vereadores parlici|>em das 
reuniões do seu governo, 
sendo um deles o líder da 
bancada governista, na 
Câmara. Arnaldo Alencar, e 
um outro que si- dispuser a 

acompanhar Arnaldo, de 
situação ou não. Essa 
declaração foi prestada pelo 
próprio líder governista. 
Arnaldo Alencar, que 
enfatizou a disposição do 
prefeito lldon Marques em 
realizar uma administração 
transparente Página 3A, 

Instaurada sindicância no 

Legislativo de Açailândia 

111 

Desde o primeiro momento 
que assumiu a cadeira da 
presidência do Legislativo 
Açailandense, o vereador 
Sidney Figueiredo tomou a 
medida de realizar uma 
sindicância para lazer o 
levantamento da real situação 
em que se encontra a Casa ile 
Ix-is. A primeira medida foi 

instituir umna Comissão 
Parlamentar para realizar o 
trabalho que ji está sendo leito, 
formada |>elos vereadores 
Vaklelice Santana de Moraes, 
Rosa ile Souza Vieira. Antonia 
Esmeralda da Conceição c 
Miguel Ferreira de O. Filho. O 
levantamento que está sendo 
realizado pretende aluar nas 

■ Privatização da Vale 

Esquenta discussão no Congresso 
A Cia. Vale il» Rio Doce é líder mundial na exploração de minério dc ferro e está prestes a 

SCT transferida para a iniciativa privada, levando junto lodo esse potencial que vera dando certo 
ao longo dos anos e servindo como uma das alavancas do progresso sustentado do pais. O» 
governista» fazem discurso palltko em favor do Planalto Central enquanto a oposição aposta 
na moralidade para afastar a decisão dc privatizar a Vale. Página 2C. 

POLÍTICA cidade 
Arestas entre líder Empresariado precisa ler 

governista e oposição consciência de potencial 

SOCIAL 
O society recebe t 
viria em • 

O Secretário Municipal da 
Saúde, Carlos Amorim, está 
otimista para a próxima 
gestão que estará à frente da 
pasta. Carlos Amorim 
anunciou que continuará 
empreendendo os programas 
em amlamenlo na sua área, e 
o mais importante, reafirma 
o compromisso dele e do 
prefeito lldon Marques de 
Souza, liara a municipalização 
da saúde em Imperatriz, 
como o ato prioritário a ser 
empreendido no município. 

Dr. Carlos Gomes dc 
Amorim afirma: 
municipalização da saúde é o 

' melhor caminho, por isso, é 
prioridade do governo lldon 
Marques. O secretário dc 
Saúde objetiva melhorar as 
condições de trabalho dos 
agentes de saúde e está 
implantando salas de 
referências nos centros dc 
saúde. Página 3A. 

Ú ♦ r * l 

O renomado exotérico 
Prol" Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus lantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Pógina 1C. 

Os hrns da Câmara de Açail/mdLt estão sendo levantado» por determinação da presidência 
áreas de bons patrimoniais, 
financeira c pessoal do 
legislativo da Cklade do Ferro. 
Já foram detectados, pelo 
menos em primeira instância, 
que está faltando alguns bens; 
por exemplo, a Câmara terá 
que investir em cadeiras |>ara 
começar a funcionar. Página 
3C. 

REGIONAL ESPORTE 
Nova diretoria da Água Viva tom amistoso 

ACIAC contra o Cruzeiro 

IndícQdores 

DôUr Comercial 
Compra  .R$1,0197 j 
Dólar Comercial 
Vend*  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  _ R$ 1JJM j 
Dólar Paralelo 
Venda  -RS 1.039 i 
Dólar TUrlimo 

RS 1.0010 ' 
Dólar Tutiimo 

RS 1,0350 i 
Ouro (g) 
Venda RS 12.57 i 
Poupança 
Rendimento — - 1.1275% 
Ufir (até dezembro) 
Valor    RS 0,8247 1 
Salino Mínimo 
Outubro  .R$112.00 j| 
Salino Família 
V>W R$7.6Ó | 

POLICIA 
Assaltante do molotó 

preso cm Impei atri 
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Cartas 

Fone 

Fax 
Sr. Editor: 

Gostaria do usar um 
pouco deste espaço 
reservado ao leitor para 
fazer uma reivindicação em 
nome de Iodos os 
moradores de minha cidade, 
que AuRustinójxdis. 

Está chegando o inverno, 
e junto com ele a Uma e as 
dificuldades de locomoção 
daqui para qualquer cidade 
deste ou de outros estados 
da federação. 

O que Iodos nós 
queremos é que o 
governador do estado dó 
mais atenção as cidades do 
Bico do Papagaio, pois nos 
sentimos isolados do 
restante do estado do 
Tocantins c do Brasil. 

Creio que não seria tão 
difícil para o governador 
melhorar as condições de 
nossas rodovias, que estão 
praticamente inlrafegáveis, 
e até o término do inverno 
estarão inlrafegáveis. e para 
sair da c idade só mesmo em 
carros pesados e ainda 
correndo o risco de ficar no 
meio da estrada ou até 
ca|iotar. 

José da Conceição 
Augundnópolin • TO 

Sr. Editor: 
Estou preocupado com 

os rumos que estão tomando 
os caminhos da política 
imperatrizense, muitos 
vereadores eleitos Já 
começam a se preocupar 
com o jabá que vai rolar nos 
bastidores da Câmara 
Municipal de lm|>eralrí/ a 
partir de primeiro de 
janeiro. Mas pelo que eu 
estou sab-mlo são isiucosos 
que estão procurando 
esquema, creio que esta 
legislatura vai ser diferente 
«h* todas as já («assaram por 
Imperatriz. Acredito que 
finalmente lemos na Câmara 
a maioria de vereadores que 
estão comprometidos com 
os desejos e anseios da 
(«opulação da cidade, e que 
«lesta vez os projetos qm- 
forem para o bem da 
(«opulação serio aprovados 
e aqueles que forem (ara 
beneficiar a ou b, não serão 
aprovailos. 

Márcio Santana 
Bairro do Imignnlc 

TV 

Capital 

Canal 5/ 

Rede 

Record. 

Ligue-se 

no 

esporte e 

fique 

sempre 

bem 

informado 

FMs piratas interferem no 

sistema de proteção ao vôo 
AlAm rln Inevraltalrtrla* eatta» \ *»«!-» PavKoài ^ n\ 11 n «t » i rt «• ntitnm n r> Além da legalidade que 

praticam, as rádios piratas 
ocupam freqüências deixadas 
vagas para proteção dos canais 
utilizados pelas emissoras 
comerciais c, ignorando 
completamente normas e 
critérios técnicos, acabam 
inler ferindo nos equipamentos 
de bordo dos aviões e pondo 
em risco as vidas de milhares 
de pessoas. 

Essa é a grande 
preocupação do Serviço 
Regional de Proteção ao Vôo 
de São Paulo e de lodo O pais. 
Em seu gabinete, no Aeroporto 
de Congonhas, o chefe do 
SRPV-SP, coronel-aviador Ney 
Antunes Cerqueira, explica 
que um avião em procetfimenlo 
de pouso, quando passa 
próximo à antena «!«■ u.na 
estação clandestina, sofre 
interferências que acabam 
confundindo o pilm 

"Os insIniiiH-nU» indicam - 
erroneamenti • que ele está a 
direita do local iMta aterrissar. 
Com isso. ei'1 "ira à esquerda, 
a p r o x i ni a n d o - s «• 
perigosamente «Ia Serra «Ia 
Cantareira, (hiaialo sai «la área 
de inlirlerência, |"-rc«'be qui' 
está fora do alinhamento «Ia 
l>ista. Então, precisa arremeter 
bruscamente e começar o 
procedimento novamente", 
r «•clama Cerqueira. 

(tcorrèncias com» i essa lénv 
se re|ielido com freqüência - 
«•m maio, («ir exemplo, atingiu 
um avião «Ia American Airlines 
-. e como ficam r«'gislra«Jas 
chegam ao conhecimento «los 
organismos inlernackinais «le 
aviação, que cobram 
providências. "Isso afeta a 
confiabilidaile «Ias operações 
em São Paulo". 

E é para não afetar essa 
confiabilidade que o coronel 
Cerqueira anuncia a dis|iosiçân 
do Ministério da jV-ronáulica 
de ler a prerrogativa de fazer 
"uma análise técnico- 
profissional. para ver s»- as 
fn-qüências são compatíveis 
com as utilizadas («-la aviação" 
nas futuras rádios (onninilârus 
qu«' receberem a licença «Io 
Ministério das ComunicaçiM-s. 

Blilze ■ Chefiando o SRPV- 
SP «h-sde o dia Z! d.- jam-in» 
passado, e com uma longa 
experiência «le 2" anos em 
funções de proteção ao vôo, o 
coronel Ney Cerqueira 
observou que «i Maer 
participou «Ias blilze contra 
rádios piratas. aconi|>anhanilo 
O trabalho dos ag«'nl«'s do 

Minkom o da Policia Federal, 
com o objetivo de conscientizar 
os responsáveis («or aquelas 
estações clandestinas dos 
riscos que suas transmissões 
causam ao tráfego aéreo. 

"Só o Aeroporto de 
Guarulhos registra 450 vôos 
diários., numa méMia de 60 mil 
pessoas", contabiliza o oficial, 
lembrando que o pico das 
interferências ocorre no 
período compreendido entre as 
I7h00 de sexta-feira às 23h00 
do domingo. 

Cerqueira revela o cálculo 
para se saber qual estação 
Clandestina interfere nos 
equipamentos de bordo «los 
aviões. Tomando-se como 
exemplo <> .pan lho de VIIF 
que opera em 109.7 MHz, 
diminui-se «luas vezes 10.7, 

eqüência intermediária dos 
equiiiaiiK-nlos de FM. Assim, 
109.7-21.4 ■ Mllz. 

Para fornecer subsídios ãs 
lilil/.', um avião do Grupo 
Es|HVÍal «l<* lns|M ç;'ao em V«m> . 
do Rio «le )an« ito. «sleve em 
Cutnbicaemjunlw.fozentluiiin 
ma|«-anHiilo «Lis rádios piratas 
na região, em conjunto com 
engenheiros e viatura «le 
railiumoniloragem, «Ia 
Delegacia Regí«in.«l «Io 
MiniconvSP Ivm consi qüência, 
no período de 17 de junho a I" 
de agosto foram fechatlas 61 
FMs e a visita a outras 17 
constatou que estavam 
desativadas. 

Justiça • Em recente 
relatório a si-us su|ierinres, o 
coroiH-l Ney Cerqueira analisa 
a nxilida liminar ci mceilida («u 
um juiz da 2* Vara Federal de 
Santos à Rhema FM, que havia 
sfclo lacrada («-tos técnicos «|o 
Minicom-SP por funcionar 
ili*gal mente. 

"lanMntavelmente, entre as 
alegações do magistrado os 
argii menlos e aitálise ulilizaik is 
demonstram um total 
desconhecinamlo «le :is|hx'Ios 
técnicos «• operacionais", 
escr«v«'u «> c l« le «Io SRPV-SP. 
imra.a seguir, «Lixar cLiroqiH- 
«i conleúilo «Ias transmissões 
não está sendo aiialisa«lo ou 
questionado mas sim. «• tão 
somente, a utilização de 
iquiiniiK-nltts de radiodifusão" 
sem aulorizaçiio. 

O relatório termina 
criticando um juiz da Justiça 
I "ileral de Santos, que sempre 
Um «Lulo decisões favoráveis 
ás emissoras piratas: "O Sr. 
Juiz Wallor Amara), quando 
afirma que as emissoras 

comunitárias aluam na 
freqüência de 50 MHz. 
enquanto que as emissoras 
comerciais operam em 
freqüências de 250 Mllz para 
cima. carece de base técnica 
pois os receptores de FM 
estão siIua«los entre 88 Mllz 
e 108 Mllz. Caso isto fosse 
verdadeiro, ninguém ouviria 
nada em FM, pois as 
transmissões estariam ou 
abaixo ou acima dos 
receptores (rádios) 
residenciais. 

Agride c ofende o 
Ministério da Aeronáutica 
quanilo, baseado em 
declarações de entidades 
sintlicais, certamente de s>-u 
conhecimento através «le 
publicações distorcidas «Ia 
iiimILi. afirma qui- o ntesmo é 
quem coloca i-m risco vidas 
humanas. 

Nti total «li-somlKcimento, 
no que tangi ao trabalho 
executado pelos órgãos de 
Proteção ao Vim», nos leva a 
duvidar «Ia seriedade «• 
profissionalismo e scimIo «li- 
humildade com que ousa 
discorrer sobre assunto 
específico, técnico e sério, 
onde a manutenção «h- 
segurança de vidas humanas 
norteia o trabalho daqueles 
que são responsáveis pelo 
controle do espaço aéreo". 

Centro controla l.tiOO 
vôos por dia 

. O Serviço Regional de 
Proteção ao Vôo de São Paulo, 
chefiado |ielo corom-l-aviidor 
Ney Cerqueira, abrangi' os 
Estados «le São Paulo e Mato 
Grosso do Sul. Tem Sele 
destacamentos «le Proteção ao 
Vôo (DPV) em ckla.k-s oivU- 
o tráfego aéreo aos 
justifiquem. Flstão localizailis 
em Corumbá e Campo 
(írande, no MS e em São 
Paulo. Santos. Guaralinguelá. 
São José «k-s Campos, Cam|M 
«le Marte (na Capital) «• «•m 
Piras sununga. 

O DPV de São Paulo, ao 
qual está subonlinado o centro 
de controle de a|>roxiinaçãod«' 
vôos, conheciilo como APP 
(do inglês approach. 
aproximação). E uma sala 
omle militares <■ civis, «lepois 
de passarem por um 
demorado curso, ofieram as 
consoles que controlam as 
clu gadas «• saídas «!«• aviõies 
nos aeroiHitlos «le Congonhas. 
Cumbica. Cam|N> de Marte. 
Viracopos e Santos, numa 
média «le I 600 vtHis iliáiio»: 

O Jornal Capital é uma puolicaçáD 

Sistema Turanj s de (om- 'ieução 

do 
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Empréstimo 
O prefeito lldon 

Marques de Souza não está 
conseguindo a maioria de 
2/3 da Câmara para 
aprovação de um 
empréstimo de 50 milhões 
de dólares. Contra o 
empréstimo fecharam 
questão os vereadores 
André Paulino, Joel Costa, 
Adhcmar de Freitas, 
Carlinhos Amorim, 
Simplício Zuza e Raimundo 
Traja no, podendo ainda o 
bloco oposicionista contar 
com o voto de Valdonar 
Barros. 

Reunião 
Várias c sucessivas 

reuniões foram feitas com 
os vereadores qui- são 
contra «»empréstimo de 50 
milhões «le «lólares 
pretendidos por lldon 
Marques. Eles alegam que 
o Município não está em 
condições de contrair 
novas «lívidas, sobretudo 
antes «Ia própria Câmara 
saber onde elas serão 
aplieadas. 

Motos 
Elas continuam 

tumultuando o já precário 
lrãnsil«> de Imperatriz. 
Muitos motoqueiros são 
irresponsáveis e 
imprudentes a extremos, 
cortando pela direita e 
fazendo ullrapassagens 
perigosas, colocando em 
risco a vida inclusive de 
passageiros. 

Trânsito 
Por outro lado, o 

Departamento Municipal 
«li- Trânsito já «l«'veria há 
muito li-mixi ler «-laborado 
um horário de carga «• 
descarga no centro «Ia 
cidade, inclusive proibindo 
«i tráfego «le caminhões 
vazios no centro da cidade, 
principalmente os 
madeireiros. 

Visita 
Fofoqm-iros «!«• plantão 

na capital «Io Estado 
afirmam qui- a governadora 
Roseana Satney não tem 
mais neccssHlade de visitai 
o Município «le Imiieralriz, 
visto qiu' a sua presença 
física na cidade é 

representada pelo 
jornalista Sérgio Macedo. 

Retornos 
O departamento de 

engenharia do DNER em 
Imperatriz precisa rever 
com urgência os retornos 
da BR-010. Eles são 
irracionais, precários e 
insuficientes para o tráfego 
local de veículos. Vários 
acidentes sáo 
conseqüências desses 
problemas. 

Repercussão 
Ainda repercute nos 

meios evangélicos a 
declaração do vereador 
Simplício Zuza Neto de que 
a bancada deles na Câmara 
comete os mesmos erros 
do passailo. Simplício h-z 
uma generalização 
perigosa. iní«'liz e 
|trecipila«la. 

Liberdade 
O vereailor Carlinhos 

Amorim (PSDB), afirmou 
que não há o menor 
constrangimento «'m ler 
seu pai, Carlos Gomes de 
Amorim, como titular «le( 
uma secretaria do 
Município. Ele disse que 
no exercício «Ia democracia 
isso é natural e que uma 
coisa nã«« obriga outra. 

Respeito 
Carlinhos Amorim «lisse 

ainda que resp«'ila a 
posição de seu pai, assim 
como vê respeitada a sua 
condição de vereador 
oposicionista. Nã«i existem 
cobranças ou 
constrangimentos imlílicos 
entre nós. concluiu «• 
vereador. 

Especulação 
Não verdaileiras as 

«•sp«'culaçóes de que sai* 
iminentes so sintomas «!«• 
um rompimento político 
entre lldon Marques «• a 
governadora Roseana 
Sarney. 

Para meditação 
-Del.' Iodos OS profetas 

«lão lesleniunho de que. 
por meio «h' seu nome; 
IimIo o que Nele crê rcc«'b«' 
a remissão de pecad»)#' 
(AT 10-43) - 

Utilidade Pública 10/01/97 

O Jornal Capital recebe noticiários da Agência Estado e Voz da América 
Os amgov c notas assinadas nas Colunas, bem como os ensaios publicados, 

não renetem ncccssahamcnie a opinião do lornal 
Canas pVa a Redação devem ser postadas para o endereço contido neste expediente, 

ao Jornal Capital é facultado o direito de publlcê-los de forma resumida. Fotos o 
matérias enviada* o"" «nao devolvidas, mesmo que néo publicadas 
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■ Arnaldo Alencar 

Líder vai participar das reuniões do goven 

0 líder do governo na Câmara deverá participar das reuniões da administração pública em companhia de outro vereador 
Arnaldo Alencar vem exerça mflilAncia pohlka a um 

Côncavo & 

Convexo & 

Cone 

Bom dia 
governadora 

737 dias do governo do 
MaranhSo do Novo TcmjH». 
Onde eslà mesmo o Novo 
Tempo governadora? 

Se depender das obras 
deixadas pelo governo 
anterior com as promessas 
de que seriam reiniciadas a 
partir de janeiro de 95. a 
coisa vai de mal a pior. É |>or 
isso que os imperalrizenscs 
cantam em verso e prosa 
que nunca lm|)eralri/ terá 
vez no governo da senhora. 
O governo do Novo Tempo 
esbanja propaganda de 
eslalaçíio de fábricas, jxSlos 
industriais em Caxias. 
Bacabal. Rosário, Miranda. 
Será que os votos dos 
eleitores imperalrizenscs 
náo sáo válidos nas eleições 
do Estado, ou é porque 
Imperatriz náo tem ainda um 
líder político de cacife para 
chutar o |>au da barraca e 
ilizer: Aqui farropilha, se 
quer usufruir dos votos do 
nosso |«>vo tem que realizar 
obras cm nossa cidade!? 

Madeira afirma: 
Sanches é o bicho 
() deputado Sebastião 

Madeira, em contate» com o 
secretário de Comunicação 
do Município, disse que 
nunca •"imaginou"' que 
o jornalista Edmilson 
Sanches não fosse um bom 
profissional, e acrescentou 
dizendo: "no governo do 
lldon Marques é o único de 
prestígio e de competência*. 

Madeira confirmou que 
Sanches era o editor de seus 
discursos no Congresso 
Nacional, como também, 
editava os discursos de Ddon 
Marques. Palavra de 
Madeira a Sanches. 

Franclscano 
realizou obras 

O ex-presidente do 
Sindicato Rural, Frandscano 
Soares, realizou várias 
obras em sua gesláo. 

Reformas: 22 barracas/ 
bares. 04 galpões/baias, 06 
galjKies/argoIas, pistas de 
provas eqüestres, palanque 
oficial, currais e cercas de 
divisas. 

Ampliaçáo/adequaçáo: 
sede. tetersal, pista de 
vaquejada, iluminação pista 
de vaquejada e vias 
internas. 

Construções: obras 
terrenos em frente ao 
parque, via de acesso 

tetersal, cinco barracas 
bares/currais, alambrados e 
bilheterias dos 
estacionamentos/sócios bar 
e banheiros/ vaquejada, três 
lavatórios para animais, rua 
bloqueies, escola Centro do 
Roberlão, rede de 
iluminação do 
estacionamento/sócios, 
camarins, palanque oficial, 
drenagem do parque 
Cl>arcial), rearborizaçáo do 
|>arque (parcial). 

Aquisições; sistema de 
computação, sistema de 
comunicação/rádios, e 
móveis para a sede. 

Questão de ética 
e decência 

A convivência com o 
membro político nos ensina 
muitas coisas: o primeiro 
item a ser observado neste 
contexto trata-se da lealdade 
entre amigos, outro fator 
interessante refere-se a 
ética e a decência do 
indivíduo público. 

Baseado nestes fatos, 
|>odemos notar o (tonto de 
equilíbrio do prefeito lldon 
Marques, em percorrer i» 
seu caminho político 
respaldado pela ética, 
decência e lealdade. Para 
que isso aconteça, o homem 
(túblico terá que ler caráter 
e determinação, náo se 
deixando envolver por 
picuinhas e pelos famosos 
puxa sacos. Ildão, o povo 
conlia e acredita em você. 
Não deixe que o bloco dos 
l>uxa sacos te distanciem do 
teu povo. 

Coincidência, 
ou mero acaso? 

O jornalista José Filho, 
mais conhecido como (taslor 
Zé Filho, pela sua grande 
atuação no mundo 
evangélico, disse-me certa 
vez que ao visitar do 
gabinete de um determinado 
secretário municipal, ficou 
surpreso ao encontrar em 
uma mesma sala na 
prefeitura Humberto 
Castro, Sérgio Macêdo. 
Jurivê Macêdo, Chafi Braide 
e Anlonio Filho. Iodos da 
família Mirante. E 
coincidência, ou mero 
acaso? 

Frase 
da semana 

Ildão profetiza a um 
amigo; feliz do homem 
(túblico que pode escolher 
os seus adversários. 

O convite foi feito pelo 
próprio prefeito Ddon Marques 
de Souza, e confirmado pdo 
vereador Arnaldo Alencar. 
Quando foi formalizado o 
convite para que Arnaldo 
assumisse a liderança da 
bancada governista no 
l-egislalivo Municipal, lldon 
Marques fez a sugestão (tara 
que o vereador participasse 

das reuniões de seu governo, 
juntamente com outro 
vereador qualquer, de situação 
ou oposição, com intuito de 
contar com uma participação 
ativa do Poder Legislativo 
durante sua administração, e 
abrir um cordial espaço (tara 
que os edis tenham 
conhecimento da Iranqarência 
absoluta de seu governo. 

demonstrando um competente 
representante dos interesses 
do Executivo junto ao 
Legislativo, e vem 
freqüentando os meios de 
comunicação com uma 
competência até inesperada 
para quem assume pela 
primeira vez um mandato 
Legislativo, muito embora já 

tempo considerável. Ele 
também confirmou que existe 
uma liberdade muito grande 
dentro de sua missão 
parlamentar, afirmando que 
lldon Marques lhe deixou à 
vontade para agir em nome do 
governo, demonstrando uma 
confiança considerável no seu 
representante na Câmara. 

Auto-convocação do Legislativo 

Arnaldo Alencar 
desmislificou a idéia da auto- 
convocação da Câmara 
Municipal, afirmando que o 
prefeito lldon Marques 

■ prepara as mensagens que diz 
respeito à Reforma 

Administrativa e do pedido de 
autorização para contrair 
débito financeiro na ordem de 
até 50 milhões «le reais, mas 
que em momento algum 
recebeu a ordem para 
provocar a auto-convocação 

da Câmara. Ao contrário, ele 
disse que lldon lhe 
recomendou que fosse 
adotada a vontade expressa 
dos vereadores, e que não 
houvesse qualquer pressão 
para a aprovação das 

matérias, apenas que se 
trabalhasse em prol da sua 
aprovação pela necessidade 
imediata da administração 
pública para que se viabilize 
o governo e beneficie a 
comunidade. 

Arestas com a oposição 

Como todo bom líder de "alfinetadas" do vereador como já aconteceu em governo na Câmara sabe que 
bancada, Arnaldo está sendo Simplício Zuza Neto, Arnaldo plenário, em episódio recente é apenas o começo e afirmou 
obrigado a reconhecer que resolveu assumir seu durante a eleição da que se for atacado, vai se 
não se vive só de flores, poskionamcnlo parlamentar e presidência da Câmara. Nesta defender, a despeito de ser um 
Depois de algumas vai sustentar na mesma moeda questão, inclusive, o líder do homem evangélico. 

■ Açailàndia 

Câmara Municipal faz sindicância 
Assim quê foi empossado 

no cargo de presidente da 
Câmara Municipal de 
Açailàndia, o vereador 
Sklncy Figueiredo, autorizou 
aos seus funcionários fazer 
um levantamento para saber 
como a Casa eslava. 

O trabalho é liderado por 
Valdelice Santana de 
Moraes, Rosa de Sousa 

Vieira. Anlonla Esmeralda da 
Conceição Silva o Miguel 
Ferreira de O. Filho. Eles 
estão fazendo o levantamento 
de bens patrimoniais, 
financeiros e pessoal do 
Legislativo da Cidade do 
Ferro. 

Foi formada uma Comissão 
de Sindicância, que terá um 
prazo de dez dias para 

apresentar o resultado do 
Iraballto. por meio de relatório. 

De acordo com a referida 
Comissão de Sindicância, os 
primeiros resultados já 
começaram a aparecer. Foi 
constatado o desvio de 
diversos objetos, inclusiva 
cadeiras, o que acarretara em 
dispêndios para a Legislativo, 
uma vez que terá de aplicar 

verba na compra de material 
para iniciar os trabalhos. 

O vereador Sldney 
Figueiredo afirma que "é uma I 
verdadeira afronta à 
população que sempre 
confiou em seus 
representantes políticos*. 
Emenda dizendo que "agora 
a coisa mudou c tudo andará 
dentro da lei". 

■ Secretaria de Saúde 

Carlos Amorim volta atenção- ao carente 

Promete cumprir cronograma de ação traçado e colocado em prática ano passado 

•r- 
rSP 

Cirlos Amorim, secretário dc Saúde de Imperatriz 
O secretário de Saúde do 

Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, após a 
confirmação no cargo pelo 

prefeito lldon Marques, está 
procurando dar 
prosseguimento ao seu (dano 
ile metas. " * 

"A municipalizaçáo da 
Saúde ê o melhor caminho por 
isso será a prioridade dc nossa 
gestão. Esse também é o 
desejo do prefeito lldon 
Marques, c juntos lutemos pela 
concretização desse objetivo", 
disse o secretário Carlos 
Gomes de Amorim. 

Criança é prioridade 
Objetivando atender à 

comunidade carente, a 
Secretaria Municipal dc Saúde 
— Scmus, está expedindo 
autorização para exames dc 
allo-cuslo, como: ullra- 
sonogratias c elclro- 
cardkogramas. 

As consultas de vista, mais 
um benefício oferecido pela 
Semus. foram reativadas. E 
estão sendo expedidas a|»enas 
quatro autorizações diárias (dc 
segunda a sexta-feira). O dr. 
Carlos Amorim titular da 
Semus, esclarece, para evitar 
tumultos ou aglomerações que 
apenas as pessoas de baixo 
poder aquisitivo estão sendo 
contempladas com as 
autorizações que dão acesso ao 

médico-oftalmologisla; isso 
após cadaslramcnlo prévio. 

Semus melhora Paes 
O secretário de Saúde do 

Município, médico Carlos 
Gomes de Amorim, 
objetivando melhorar as 
condições dc trabalho dos 
agentes comunitários dc saúde, 
está implantado salas dc 
referências nos centros de 
saúde: Cumaru, Nova 
Imperatriz, Santa Rita c Vila 
Nova. 

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

Na próxima sexta-feira, a 
partir das I4h00, o secretário 
dc Saúde, Carlos Amorim. 
entregará oficialmente essas 
salas aos agentes comu nilários 
dc saúde. 
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VALE TRANSPORTE 
O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregador - 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários ..-.it 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Curso Básico será realizado na UFMA 
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Engenheiro agrônomo é o difusor do método em Imperatriz 
' WHSBÊÊl csludanlcs, aRrdnomns, 

I '.in.is doenças esdto sendo curtdrs com p/nnl.is medicinais 

por Raimundo Primeiro 
Da Ediloria de Cidade 

Enconlram-sv aln-tias a« 
ins<riv<V's liara o Curso Básico 
de Filolorapia, que- s«-rá 
minislrailo jh-Io «-nRonhi-iro 
aRrAnomo Paulo Cósar da 
Silva. no período 
comiireendicli <lc- 13 a 18 do 
mês cm curso, na Caminis de 
Imperatriz da UniversUlade 
Federal do Maranh&o 
(UFMA). 

Tem como meta 
proporcionar aos 
(n-quenladores conhecimentos 

técnicos concernentes a 
ulilizavao dos recursos 
vcRctais. na sua forma bruta, 
selecionada ou beneficiada, 
com o|iroi>osilo de possibilitar 
uma melhor compreensão com 
o estudo das plantas medicinais 
durante os conhecimentos 
transmitidos enquanto o 
mesmo estiver sendo levado a 
efeilO. 

Paulo César informa que o 
público alvo são as pessoas 
interessadas no cultivo de 
plantas de valor medicinais, 
como donas-de-casa. 
professores, práticos. 

proprietários rurais «• pessoas 
interessadas em conhecer o 
mundo 'maravilhoso das 
ervas, como soluçio para 
diversos problemas 
otRánicos*. 

1V acordo com informações 
do orRanizador. o proRrama^ào 
do curso consta de 
Conceiluaç&o, Norma e 
LeRislacão, Utilização das 
Plantas. Beneficiamenlo. 
Princípios Ativos e AlRumas 
Espécies de Interesse 
Terapêutico. 

A métodoloRia vai ser aulas 
exiNisilivas, dinâmica «le rtuixi 
com discussões, oficinas e 
relatos. Hsiiera-se que o 
publico participante consiRa 
superar suas expectativas 
quanto aos conhecimentos 
mormentesa Fitotciapia, temlo 
em vista qne a Comissão 
(IrRani/adora (reocupou-se no 
sentido <l«- colocar em |*aula os 
assuntos mais importantes 
relacionados ao lema enfocaili. 

As inscric«M-s «-slão sendo 
feitas na Fundação para o 
DesenvolvinMmlo Comunitário 
(Fundeco). a rua Piauí. 600, 

telefone 721-0870. com 
Ix-onkT. No ato. a pessoa tem 
de paRar dez reais (se a 
inscrição for anleci|>ada). O 
relarilalãrio terá _ «le 
desembolsar vinte reais para 
participar do Curso «h- 
Fitoti-rapia 

Foi viablizado |K>r meio de 
uma («arceria firmada c«im a 
Fumlecu. UFMA e Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 
ARiiarda-se um público 
expressivo em lace «Ia 
relevância «Ia matéria em 
questão. 

je COLÉGIO EVANGtUCO IMPERADOR - 
L PROJETO DE VIDA - ., -.-AO» 22,, ANO DE FUNCIONAMENTO 

DioeçAo: VAnia Lúcia da Ounma Saddi 
LuCIANA DA Cunha SADDI 
Fabmat Saddi Filho 
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I - UNIDADE I - PRE-ESOOLAR e l9 ORAU 
TURNOS: MATUTINO E.VESPERTINO 

DO MATERNAl I (criança ao 2 anos> à 8* SERIE 
II - UNIDADE II - 2a GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOIURNO 
1" A 3' SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

oTERCEIRAO 
A Direção míorva oue no ano de 1997 o CclCgo proporcionará um avanço 
MEIOOOLÔGCO E UMA NOVA ES1WIURA DE FUNClONAMEMO. JJSTPICANDO, PLENAMENTE, 
o SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", aprcscntanoo: 
a) Pessoal especializado e) Reestruiurado guaoro de proeessores 
c) Laboraiòrco DE IN-ORVÁÚCA o) Acompaniat/ento INOMDUAl 
e) Vagas limitadas por classe p) Adequação por faxa etária 
g) Desconto por n9 de quos h) Cancelamento de &olsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 <do lurno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Mat«rnoi/JO'am l 101.10 101.10   
JoramlT^SÔro 11120 11120   
3'0 4'SônO I2I<W 121 A)   
5* a 8'Série 131.50 131,50   
2* Grau 141.60 141.60 12140 
Torcoifôo 184.10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO EARFMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 
Ruo lamondató n* 130 - Fono 723-1692 - Imporatiíz - MA 

Fitoterapia, a cura 

que vem das plantas 

A volta «los chazinhos «Li 
vovó nunca esteve tão em 
moda como nos dias aluais A 
Orsranlzação Mundial «Ia 
Saúile recentemente 
recoim-ndou aos profissionais 
da área, que utilizassem o 
inuamento «k- «kx-oças tdravés 
de plantas (Fitolcraiãa). em 
seus iiacÍL-nlOB. 

Com isso, começou a 
ocorrer uma procura 

assustadora por ervas 
(plantas) medicinais. 

Segundo depoimento do 
enReobeiro agrônomo Paulo 
César da Sih-a. o USO de plantas 
mcdkinas i)or se tratar «k- uma 
prática, cujo métOlloé barato o 
vem ek ilos colalerais, quando 
utilizado adequadamente, a 
Fit<8era|iia não [Lira de crescer 
nestes tempos de crise 
hospitalar «• caneterizaçáo das 

indústrias larnuKéutkas 
Diz que as "ervas que 

perderam o odor 
característico não servem 
l>ara fms teraupèlicus*. 

Finalizando. Paulo César 
(risa que as plantas 
medicinais não são 
milagrosas, "r bom não 
disjH-nsar uma orientação 
médica, sempre que se fizer 
necessário". 

O que é Fitoterapia? 

Tralamenl»de «loe-nç» cm «> engenheiro agrêtnomo Paulo 
plantas. O méliulo vem César da Sflva. 
cr« s«endo subslaiuialnu-nte Kvento; Curso Hásic«> de 
emlndooPaís. Km lin|ier.ilriz. l ilol<-ra|na 
lenuomo principal divulgailor Taxa: KS |0.0» 

Inici.»; 13/01/97 
Dnal: UFMA/lmi- ratri/ - 

rua I rbano Santos - Centro 
Inlormaçiies: 721-0870, com 

Ivone. 
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VALE DO SOL 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda. 

Extração; Rua 15 de 

Novembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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MA Impet ili 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone: 723-2885 

A MELHOR OPÇÃO EM VIAGENS. COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM: AR CONDICIONADO. SISTEMA DE SOM. VfDEO CASSETE. IV AC .ORES E r RIGOOAR. 
Fazemos linha para; balsas. Goianesia. São luis. Teresina. Rio Branco, porto velho. Cuiabá. Goiânia, anápous. Brasília e vitória. 
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Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
Página 3B 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 
Página 211 JC 

Sociedade 

UM DA MeiOSO COMünrí 

A "jOCIGDADG 

IMPGRATRIZGM^G Página 2B 

Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Rumo ao altar 
Parece que desta voz e 

niosmo pra valor, final monto 
o apresentador Orlando 
Meneses (foto), atualmente 
om Açailfmdia. so romlou a<»s 
doces encantos do amor. 

Orlando está noivissimo e 
já marcou inclusive a data em 
que «levo acontecer o enlace 
matrimonial, a cerimônia está 
marcada para o dia 18 de 
fevereiro próximo. O nome 
da autora da proeza é Kátia 
Mendes, uma jovem de 18 

anos que conseRuiu 
conquistar o U-ló a ponto «le 
levá-lo ao altar. Dellle já 
desejo ao casal muitas 
felicidades e uma breve visita 
da cegonha. 

Retorno 
O editor de imagens 

Mazinho Oliveira está 
novamente trabalhando na TV 
Caiülal «lejKns de uma longa 
temporada fora dos 
corredores televisivos. É. 
televisão é tem que vicia. 

rcr;- 

» , 

a|H-sar do pequeno retorno, 
depois de uma vez no meio. 
fica difícil cortar o cordão 
umbilical. Seja bem vindo de 
volta a televisão, e boa sorte, 
com certeza voei vai precisar, 
além, é claro, de uma boa 
dose de paciência. 

Cidade Alerta 
Luiz Duarte ê o que se 

pode chamar de um 
profissional polivalcnle. Além 
de editor chefe do Jornal 
Capital, o mineiro ainda 
apresenta Iodas as manhãs o 
programa policial Cidade 
Alerta, luiz sô não está ainda 
acostumado ao horário que 
tem que está do |>ê Iodas as 
manhãs, sempre um pouco 
antes «Lis 06l«00 «Ia matina. Se 
servir de consolo Duarte, saiba 

que acordar cedo fez muito 
bom a saúde. 

No Palácio Branco 
A secretária de 

Comunicação da Prefeitura 
Municipal «Io Imperatriz, «rstá 
muito bem servida de 
profissionais. Um exemplo 
claro do nível de profissional 
que está comixmilo a Secom, 
ê a contratação da jornalista 
Durcila Cordeiro, que tem 
um currículo impecável. 
Formado pela UFMA, 
Universidade Federal «Io 
Maranhão, já passou pelo 
jornal O Imparcial da Ilha São 
Luis. Jornal Ca|>ilal. além de 
um longo período em São 
José do Rio Prelo, interior de 
São Paulo. Sem dúvida uma 
escolha acertada. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
Mnmuqw*: 

luAi rOj CfTto r 
podrrã «cuobvrr 
o dr.liiu pojcf* 
•unsccadii a* M 
nh-nirjinpiK* 
Cmlail.- Nilmn 

Aries 

que njU <li- nuu 
no [«ixOitki Imi», 

rncarn-gar de 
u< «•«(■vüliva» A 
o «mhi dr ordiinr 
drsorte iIp32. 

JL 
Gêmeos 

Pfrlrftdrndo «up^reflimaf o 
lk-*4'U- ■fBx-ional TOiV «••Urá (ugiivli 
indir.um<-Blc do» problema», ci» o 
n'«jllado da »iu 
Ao dr fk-ar ti-nlamlo i-vilar isto oo 
aquilo viinci-nln-M- no» objrliro» a 
ixoqiiltur. Nóinn de »oftr SS. 

Leão .O. Libra Sagitário 
✓wv Aquário 

G».U- rroi. onj b-mt». ali-1 
.■om qutn nVi o o «m trrat» 
pn.l-j »»» vulorirado r a mrlKor 
numlrailr l«a-lor omiurtiKHocoin 
a» (-••WU». (Var tú f a |>iof «oluçio. 
Para Ul iHv> demã fkar b-fa aV-nln i- 
il< .«.no. Númrrud»- .on-19. 

Sgnnt^lMU- do m«r»no ^ 
m lalavra». ou cm rniO(úr*, nu» 

im talixi Por hto, prww"- rrctnngV o 
limpo que ubliiaiia para vunwrur ou 
|ian rnbxkaueir. r afn|dar o trm|u da 
a\i.i Ri-wlUilo», n-mltailu».. 

Nónufu dp «mIi* 15. 

Sr fo>»r por voor «• prlo» «ro» 
lm(ul»u»,ii b-rta agi^) hã muilo Impo. 
ma» a» circuntllaciat conlinuam 
«AxandoOn- muão. ob-l-ulo. na «ia 
ffrolr. Por i»»o. ainda é prudmlr 
otxrrrar mal» <• agir drpoi». 

Numero dr Mlr I. 

P<«raal»<|i>rlhr(an-\a(faro<na 
bmpo »c rtvai rra «IbaacCrs qur nio 
rtiio dwrtammb' Hcadal ao» «ru» 
IMCTCMC» pruoai», »aiba que iuo 
acabara revertendo no »oti próprio 
beneficio. Ma» »ó quando o tempo 
l>a<ie. NOim-nide torte 23. 

Touro Câncer 

Ceflamenlr |M>Uru q» a vela 
rWáveMr andamlo mui» <lr|«f»»a, <ie ■noilo a «on— vul» («í. f ludo ik- uma 
vi*í Ma»toila Jitaiot\«rreullnfl»r 
a faxrr <■ ai(a|iUr-«<- ao e»|»nb> do» 
aconUvimrnlo». que a» veie» «io 
k-Blo». NUnMu de »ofV. 7i< 

nu 
Virgem Escorpião Capricórnio P q 

Todo» o» aconlecimenlo», o» de 
n<*óc»»» «• o» «molivo», ixm •■mjei-. 
Wm .utno ba-, a a ia/KÜ^a r a 
Za>Uva arrlam ik- mão da Ia» Ku>i »-^a, 
direito» e cumpra »ua» 
re»|.in«oh»!«laikr-. 

Númeroik- «orli- K/. 

Peixes 

O Yirlak-iru valor <la» e 
da» coi»a» vra (trovado mu inundo 
-laxiSo, na a,ã^ O n-Oo é |nifo (upo 
furado, qw- »rfa ra|>lamrnb- -B|>rado 
(■li» i- --. ia» que ••• dt-liqu.m a agir 
mal» e falar me no». È o «<« ca «o» 
Numero ik- utu- 23. 

Su|H-rar o» aconlecimenli'» • 
rucxetgar além daquilo que a P-aMailr 
lunvr apev—nUr é o »•<• ile-lioi aluai Tudo compita ao «ru favor nr««r 
•enlálo, nu» mnb-ntrcom uma exxlKa 
tirn-ila »ua |ievle^q«p 1»M H-kfa "r «na fixauo. /Vi«n|onSe . 
«ontum*k>. Núnu-ru ik- «oru- 25. Númeiu de Mb- 50. 

f, nevr«»ár»< cwenparlilkar o «eu 
caminho, b*k> no ik-Xino atual «■«•pira 
m-.u- vnlido, e Ioda r> »i»teneia qa. 
vikê fava em trli^ãj a Io»»- tornará 

■ na wa frii»!racii e mo 
irmio 

KvkknbrmUi-. nu fim ik- bak. o 
pncrco alui ik> »eu dr»lã»>, aiabura 
enconlraniki o vtladiiro valor ila- 
coi»atda»uav»li N»-mdeloda«.nu> 
pelo mrno» de alguma» Imicrlanlr». 
Iuo 1- euntcial, o reto e n-»b>. 

Numero (fc- Mb-5A 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
TV 

CRC Canal 
5 TV 

Capital Canal 
7 

TV 
Difusora Canal 

NAO'ORNtCEU PROORAMAÇAO 
10 

TV 
Mirante Canal 

13 

TV 
Nativ; Canal 

21 

TV 
CNT 

equipe 

PHOeMIX, 

ran e luz, 

rw UPl 

enppeeM- 

DIPl€MTO 

DO ÇITiePIA 

TUCAMU'Ç De 

oepuwo 

OSXO O DrMrrtar da Fé 
07WRepòrw l« 
0730 CkUde Ag"» 
OSííNob-eAniS.- 
I2<0 Imperatriz 24 Ikra» 
ISXOORãhoa.TA' 
l430Sr»»óu Kang Kang 
1515 Bill Boly 
18:1.' Agenle G 
1730 O mmdo de Bralcma 
IlUOCUade AWla 
1930Jornal ila Recorl 

20:15 Informe Sko Pauki 
2030 Zorro 
2IM Comando ('•pavül 
22ttl Atquhu X 
23.00 Chicago lloçe 
O«>.<025* llc«a 
0100 Palavra de Vida 
0330Ir.u. \V-fd.le 
08.<O|k-.|«UrdiFé 

TV Capital 
Canal 5, a 

verdade dos 
fatos na tribuna 

do povo 

055* Palavra Viva 
OfiO) Alvomh Srruneja 
0700 Bandeira 2 
OU» Bom II,. *■ Cia (o«n KSina) 
I0W Muppet Babirt 
1030 O KaBlátlk-o Mundo de IU>j 
II30A PequenaSefru 
I2.'W Morrtta Serra R»p<xUt 
12:10 Aqui Agora Maranhk 
1330 .Aqui Agora 
1430Cioenu em Ca «a 
l630CKapollin 
1700 Chave» 
l730Pa»»aouRe|v>»»a 
ISO) Colégio Hra<il 
1850 TJ Kraul 
19.40 Maria Mercede» 
210) Prugranu livn 
22(0 Karãõ ile Viver 
22:45 Sexta no Cinema 
0030Jonul do SBT 
0045J4 Soar»-» Onte e Meia 
OlOOJorBildoSBT 
0130 Progranu Joya- Pa^ifch 
0135 Perfil 

C^IO 1'rugrama Ecumênico 
(*< 15 Teleour»» prufiuionaliianle 
<1830Tekvurao 2000 - 2" Grau 
0*45 THrcano 2000 -1' Grau 
0700 Bom Dia Ireieralrá 
0730 Bom DuBraúl 
ORSOTVColo*» 
llOO.Angel Mu 
12.00 Mirante Meio Dia 
1230 Globo K-porb- 
12:50 J-rnal do Maranhã, I' Edivã» 
13:15 Jornal lh«e 
13:40 Vidro Sh« 
14:15 Vale a Pena Ver d<- Novo - 

MUIiiKI de Arrit 
1540 Srisãj da Tarde 
17:45 Maluv-ã> 
IR20An/)ile Mim 
19.15 J^nal Maranhã. 2* Kd^io 
1930SJueMe-.ng..e 
2030Jornal NacMuI 
2l(GO ReidoGad. 
22:100*0 Reik.br 
23:10 Inbitinr 
01:10 Jornal da Gkh. 
01:40 CampeOe» de Bilh-lrria 
(OlOCoro^ki I 

(*00 Tekmanhi 
<*30 Igreja da Graça no Ixr 
0730 E*x4> BiKva na T\' 
0SO0llomeVÍMÍ,.g 
ORtnSaikxMoon 
OR45 Sir-.orai Warrtcn 
0930 Gral» Imagem 
1030 Shuralu 
1055 K.T.. do Carnaval 
11 (O Ma^Setr R*(a.bva 
1130 Edição da Tar k- 
12:l5TVA)lrr nativa 
13:45 Gente Irapurlanle 
14:45 Papa T»»o 
15(0 Corrida Maluca 
15:15 Suprv Iluman Saraural 
15:45 Grupo Imagem 
18:45 Se»»ã.Animala 
17:15 Saikr M<xa 
l7:45Samurai Warriur» 
l&ISShurato 
18,45 O» Cavaleiro» do í5.1iaco 
193) KviuenUmk, o» Tamborin» 
1935 Na Roa ifc> Crime 
2005Jornal da Mun-heb- 
2l:IOXkadaSdva 
22:10 Na RoU ik. Ctime/23:10 Vrnlaik- 
23:40 Momenb. ' 
2355 Home Sho|S«>K 
0010 Ign-Jaila Graça no lar 
0Q40 Sala Viiv'<C:40 «Hp 

05.(0 Pai Wo Técnico 
0530 Alta eôroega 
0555 Mimrtodé Deu» 
(*.<0 Ign-Ja lia Graça 
08.00 Krm DuVida 
lOOOCarluon Mama (linda • Enbiçãi 

local) 
1150 Me»a Rixkmda 
1220 Ponto de Encontro 
13.(0 C*)ria 
13:45 Tetealorr- 
14.00 MoBarre» 
1700 Eli Corrêa 
1800CNT K"l»k) (cumCark.» Mar.ixi 

e luiz Geraldo Marra) 
1815190 Urgente (cera Cario» 

•Ratinho" Maua) 
1930 CNT Jornal (com LeiU Kk-tv-r.) 
20.15 Retrato* (cora Clxk/rtTl 
21 (O Joca Kfuiiri mo Vivo 
2200 Sexta BraUl 
COOOCffl Jornal-Ediçio da Noib-(ccm 

Palncla Woctayn e Gilberto 
Campo») 

C")20Walkingí*KAV 
(■>50 Trle»lore 
01.05 Kira de Noib- 
(000 EnerrramenU) 
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Capital 

Social 

Em família 

Linda Veloso 

Guai-ujá 

Os amÍ0os e T^oscmgela 

ju>Atc*menfe com as |ilKas esfa^ão emba»*ca»AtJo 

pai*a merecidas férias iao Owarujá, e esfâo fodos 
envolvidos com os preparafivos da viacjem. 

Desejamos uma boa viagem aos amigos e wm 

breve regresso à nossa cidade. 

Recebendo 

- Os amigos 1 V. Oli e ^élia A^ereb esfão 

recebendo em sua residência o casal ;Alessandro 

e .Abigail. Ola, prima do maravilhoso canfor e 

compositor Ovan Lins, e ele, do conceituado 

médico Dr. ^João Oli. Oomo bons an^ifriões, Zélia 

e Dr. JJoíía oferece aos sobrinhos um requintado 

jantar árabe neste final de semana. 

Almoço 

Tive o prazer de almoçar nesta quinta-feira com o 

gerente de Loja da A^puã em imperatriz, 

Lucas (Evangelista. Confesso que fiquei 

impressionada com a educação e fineza de Lucas 

e pude entender o porque do grande sucesso d< 

yXrapuã na cidade. 
a 

Jet Ski 

O empresófio Ribawíi»" T-ilUo p»\j mo vendo o 
lançamonlo do JJol SUi 97 cm Jmpccot»"!?, ol»v«v«*s do suo 

empreso, o Fo^t iet, e spcoioli?odo em JJet SUi/ í|u<* esse ano 
tray potências de ole 130 f I.P. Foi oferecido um coquetel 

finíssimo que contou com vários convidados, que foram 
conferir dc perto a grande novidade. 

Dr. Carlos flenriquc Veloso - dire-lor do Fórum de Cmperafriz 
- c esposa, ao lado de /Anlonio Veloso durante um encontro 
de família. fofo, um jlagranle. dos juíses especialmente 

para essa coluna. 

/ 

i r' 

XC 

V 

- 

■V 

Viajando 

/*Ja foto, Paulo e Lindalva Cuerra - Brasil y\rmas - casal 
simpático e amigo do nosso meio social. Paulo viajou ao 

encontro da esposa, que passa |érias na terra natal, junto a 
seus familiares. Desejamos um treve regresso ao nosso 

convívio. 

M. li. Jóias Óticas 

Sua melhor jóia, com melhor preço 

25% 

Todos os itens em promoção durante 
o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 
Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 

Fone; (098) 723-1697 o Avenida Gelúlia Vargas, lOOl - Fone: 721-0560 
Imperatriz Maranhão 

"BMdBarra Grande 

IJDVJIJ Molcriois dc Construção 

"A melhor opção para sua construção 

Desligue-se dos outros 

íSbel é 
ebeS 

Primeiro Piso 
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Regional 

OS FATOS QUE SÀO 

DESTAQUES NA REGIÃO 

SOB O PONTO DE VISTA DE 

JOSAFÁ RAMALHO 
Página 2C 

Uegloncd/ 

As notícias mais 

atualizadas sobre o que 

acontece na Região 

Tocantina „ . _ 
P^laaSC 

Regional 

Cobertura total dos 

acontecimentos que marcam 

a Região Tocantina 
P4gãui3C 

Regional 

TODAÇ M MOVIIDADCÇ 

£ ATUALIDAD€Ç DA 

CIDADG e ueciÃo 

Piígm*4C 

Scm lfm. 10 de iincito de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Acidcntos 
A lalla de alrnçáo c 

improdcncia ik» Irànsilo dc 
Iniix-ralriz, conlinuani fanuib» 
vitima* (alais. Na manhã <h* 
onk-m, mais um aciih-nti* (oi 
ri-Ristrado. Os condutores de 
veículos não respeitam as 
sinalizações, c com isso os 
acidentes são inevitáveis. 
Enquanto os motoristas e 
moloqueiros não se 
conscientizarem de que têm 
que respeitar as sinalizações, 
infelizmente as vitimas 
continuarão sendo os 
destaques na im|>rensa local. 

Movimentação 
Desik* da última scRunda- 

(eira islã s«'n<k> resistràilo um 
Kraixle movimento em João 
Lisboa, tendo em vista o 
recadaslramenlo do 
funcionalismo público, 
determinado pelo prefeito 
Silvio Dino. Segundo 
informou o secretário de 
Administração daquele 
município, Josú Carlos Pio, 
IikIos os servidores terão que 
I»assar |h*1o recatlaslramenlo. 
Pata o prefeito Sálvki lliixi, o 
recadaslramenlo é 
fundamental, pois vai 
proporcionar um diagnóstico 
sobre a real situação da folha 
de iiaRanu-ntos, que até então 
linha cerca de 1.200 
servidores. 

Repercute 
O legislativo de Imperatriz 

deve realizar sessão 
extraordinária. Conforme as 
notícias veiculadas, os 
vereadores deverão se aulo- 
convocar para ajxiciar o pedido 
de autorização para 
empréstimo. O projeto <• do 
Executivo. |'<>r todo o dia de 
hoje. deverá si-r confirmada ou 
não, esta reunião. 

Exames 
A procura por vagas no 

Centro de Ensino Graça Aranlia 
«■ intensa A afirmação é da 
diretora daquela instituição de 
ensino. Carmem Rodrigues <la 
Silva. Segundo a diretora, na 
última semana (oram realizados 
os exames seletivos e o teste 
será feito no próximo domingo. 
0 Graça Aranlia é dos colégios 
mais procurados pelos alunos. 

Revolucionar 
O («esilenledo Sindicatoilos 

Professores da Rixfe Muttidpal 
de Ensino em lm|ieralriz, 
Deusimar Negteiros. disse à 
reportagem, que o plano 
quadrienal na sua opinião, traz 
boas |>erspeclivas. Segumlo 
1 S-usimar Negtriros. se o plano 
(or realmente implantado na sua 
totalidade, vai revolucionar a 
educação em lm|"-ralriz 

Servidores 
Com relação à Federação 

dos Servidores Públicos 

D6U113 Cerca dc 20 mil famílias, que 
Imprensa v'v«m na Vila lldemar em 
^ Açailàndia, estào vivendo 

momentos de incerteza. Foi 
constatado que as terras 
desapropriadas pata a instalação das 

residências da vila. não foram pagas. A vila 
recebeu o nome do ex-prefeito e, foi criada em 
1993. A maior pergunta hoje em Açailàndia, 
consiste em saber onde foi parar o dinheiro que 
se destinaria ao pagamento da área. já que o 
mesmo saiu dos cofres públicos. 

Municipais do Estado, 
Deusimar Negrciros disse, 
que a preocupação maior da 
entidade está cm torno da 
instalação dos novos 
municípios. Para o 
presidente do Sindicato dos 
Professores c membro da 
diretoria da federação, os 
cuidados estão sendo no 
sentido de sabiT se os novos 
prefeitos vão cumprir a lei e 
|>agat em dia os professores. 

Reunião 
O Cavalo dc Aço será 

representado na Federação 
Maranhense de Futebol, 
pelo diretor do clube. 
William Marinho. Dc acordo 
com William. ele vai voltar da 
capital com uma posição do 
clube junto a FMF e a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). A diretoria 
do Cavalo de Aço está de 
olho na Copa Norte, que 
poderá ser disputada em 
Belém ou Sào Lufs. O 
campeão deste torneio 
poderá disputar com o 
cam|K ão da Co|ta Nordeste, 
uma vaga para a Co mine boi. 

Chuvas 
As fortes chuvas que 

estão caindo sobre a Região 
Tocantina, estão deixando a 
população que reside na 
periferia preocupada. 
Quando chove, o centro da 
cidade fica inlrafcgável. Qs 
buracos colocam em risco a 
vida de quem lenta trafegar 
lK*las avenidas. O problema 
da inundação no centro da 
cidade, é devido a Iodos os 
canais de rede de esgotos 
estarem enluiãdos dc lixo. 

Ondas Curtas 

Síne/Empregos 
Rua 15 de Mmmbro 

com Rui Barbesa 
Vagas Hoje 

02- DOMÉSTICA 
Oi-atende nte 

04- garçonetes 
01-Auxiliar de 

cozinha 
02- Vendedores 

EXTERNOS 
OI - Balconista.de 

Farmácia 
01-Babá 

Advogada dra. Nela é gente nossa. 

Pelas ondas do rádio, a Capital AM continua iiromovendo estréias. 

Assis Fontincle vem ai, que seja bem vindo! 

O que é o bom no rádio, é melhor na Capital AM. 

Compre o bingáo, compre o bingão... 

Aurino Brito, é pesado... 

Quem não tem cáo, caça com gato. E quem não tem galo. apela |»ara o rato... 

A cobra vai fumar. Manoel Cecilio está colocando lenha na fogueira... 

William Marinho viaja logo mais i>ara a capital do Estado. 

O Cavalo ik* Aço vem com força total... É BIC. 

Você joga no meu lime e joga legal... 

SimplCio esteve no programa lm|M*ralriz 24 Moras. O carequinha é oposição! 

APA. APA. APA... 

Josalà Ramalho continua "dengoso". 

Do jeito que a coisa vai. tem que ser só na base da Draft Bcer FIsta sim. desse macio e 

Requebra, requebra O esfrega mi comadre... Vamos requebrar galera! 

Bctão da Tocaulo continua mais forte... 

Walmir Magalhães é um dos grandes destaques da nova Casa. 

Virgem que riqueza ll.'0 circular me surpreendeu: rápido e confortável! 

<> bom dia <h* hoje, é pata o polivalentc Thompson Mola... 

V. 

O* FfnrcaM m#«■#■<•« 

IABORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sangue, urina. 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Financiamento recorde 
O Banco Inlcramcricano 

de Desenvolvimento (BID) 
aprovou um recorde de 
linanciamentos ao Brasil, no 
ano jxassado, com um volume 
do l!S$ 1,7 büháo, enquanto 
os desembolsos somaram 
USS 820 milhões. 

A informação foi dada pelo 
representante da instituição 
no Brasil. JoiRe Ele na, que 
prrvf para 1997, recursos <la 
ordem de US$ 2 bilhões i«ra 
o Pais, contra desembolsos de 
US$1.05 bilhão. 

No ano passado, os 
empréstimos à América 
somaram USS 6.74 bilhões, a 
seRurala maior ciíra anual na 
história do BID. O 
(inancíamcnlo náo 
reembolsável para 
coo|>eração técnica alcançou 
USS 105 milhões. "1996 foi o 
terceiro ano consecutivo em 
que o BID loi a principal fonte 
de financianK-nlo mullilateral 
para o continente", garantiu 
Jorge Ekna, sabenUuHlo que 
os desembolsos para a região, 
no período, somaram US$ 
4,13 bilhões. 

Setor de saúde 
Para as áreas de saúde, 

educação, proteção ambiental 
e redução da pobreza foi 
destinado cerca de 40* da 
carteira de aplicações, 
enquanto 36* dos 
empréstimos se «lestinaram a 
reformas c modernização do 
estado em diversos países, 
inclusive o Brasil. 

Os empréstimos ao setor 
privado, sem garantias 
estatais, atingiram US$ 455,5 
milhões, mais do que o dobro 
do registrado em 1995. Do 
total, US$ 256,5 milhões foram 
aplicados por bancos 
comerciais que subscreveram 
acordos de |«artici|<açào com 
o BID. 

Poslçáo de destaque 
O Brasil tem posição de 

«lestaque entre os signatários 
da Organização Mundial de 
Comércio (OMQ. Hm 1996, 
o País situou-se em nono higat 
entre as nações que mais 
fizeram notificação de 
regulamentos técnicos no 
âmbito do Acordo de 
Barreiras Técnicas da OMC. 
Ao todo. foram feiras doze 
notificações de regulamentos, 
diz o presidente do Instituto 
Nacional de Metrologia 
(Inmetro), Júlio César Bueno. 

Segundo Bueno, o 
resultado brasileiro torna-se 
ainda mais relevante, 
considerando-se que os 

Estados Unidos foram o país 
que liderou O processo, com 
apenas 37 notificações de 
regulamentos. 

Regulamento técnico é o 
documento que estabelece as 
características de um 
produto ou dos processos e 
métodos de produção. 

Normas técnicas 
Ao contrário das normas 

técnicas, que são voluntárias, 
os regulamentos têm 
aplicabilidade obrigatória. E 
de acordo com as 
determinações da OMC. 
Iodos os regulamentos 
técnicos produzidos pelos 
l>aises membros devem ser 
notificados à organização. O 
objetivo comum é evitar que 
normas e regulamentos 
técnicos venham a funcionar, 
implicitamente, como 
barreiras não-tarifárias ao 
comércio. 

O novo enfoque 
internacional determina que 
os regulamentos técnicos 
devem se restringir aos 
aspectos essenciais 
relacionados com a saúde, a 
segurança, a proteção do 
meio ambiente e a defesa do 
consumidor. 

Bueno observa que as 
questões relativas as 
barreiras técnicas vém 
ganhando grande 
importância no cenário 
mundial, onde os entraves ao 
comércio não mais se 
colocam via alíquotas 
elevadas de importarão. 
Tanto que Iodos os fóruns 
internacionais e regionais «le 
comércio têm, hoje. 
entidades constituídas e 
dedicadas exclusivamente 
aos assuntos relativos a 
normas, regulamentos 
técnicos e avaliação de 
conformidade — que verifica 
e avalia se os regulamentos 
técnicos estão, de falo, 
aplicados ao produto. Para 
cada um desses lemas, existe 
hoje um organismo 
internacional especifico. 

Amarrando destino 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso não é o 
único que amarra seu 
destino («dítico ã apnwaçáo 
de entendas da reeleição em 
Iodos os níveis e para os 
aluais mandatários. Para o 
governador «lo Paraná. Jaime 
Lerner (PDT). a 
possibilidade de poder se 
candidatar poderá significar 
o adiamento, mais uma vez. 
de seu sonho de disputar a 
Presidência da República. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

A firma SERRARIA MAPOAM LIDA . situada á BR-010. 
Km 1354, Cóco Grande, lmperalriz-MA., CONVOCA o 
Sr. RAIMUNDO MENDES DA SILVA, portador da CTPS 
n0 46721 — Série 0001-MA, a retomar ao trabalho no 
prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido conforme 
Ari 482 Letra I do Dec. Lei n# 5.452 da CLT. 

Imperatriz, 08 de janeiro de 1997 

Privatização da GVRD gera polêmica 

Discussões em tomo do assunto se alastram como rastilho de pólvora 

Disse-que-disse toma conta do Congresso Nacional e políticos se 

dividem em relação ao tema 

4 
Bastou o governo, através 

«lo BNDES, anunciar para o 
jtrimeiro trimestre de 97 o 
leilão de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD). para que as 
«liscussões em torno do 
polêmico lema se alastrassem 
conw rastilho «le jiólvora nas 
seções e corredores do 
Congresso Nacional, jxassanilo 
também a ocupar amplo esjiaço 
nos meios «le comunicação. 

. A razao de tanto alarde 
reside no falo «le que privaiizar 
a Vale significa transferir |>ara 
a iniciativa privada a empresa 
líder mundial «le protlução de 
minério «le ferro c a segunda 
maior mineradora «Io mundo, 
que il«-lém um |>alrimõnio de 
US$ 13 bilhões, emprega quase 
16 mil funcionários e que no 
ano «le 95 obteve lucro de US$ 
329 milhões. 

Suas exportações naquela 
ano atingiram US$ 1.5 bilhão. 
E mais; Ii«lera a produção de 
ouro na América latina. Ou 
seja, trala-si- «le uma socU-dade 
«le economia mista (51* «Ias 
ações pertencem à União) «le 
reconhecida competência e 
com números gigantescos. A 
Ixildíng liderada jK-la Vale «l«> 
Rio Doce reúne SI empresas, 
opera em nove estados 
brasileiros — Minas Gerais, 
Espírito Santo, Pará, 
Maranhão, Bahia. Rio de 
Janeiro. Sergipe, Tocantins e 
Mato Grosso do Sul — e em 

1 

WBm. 
Trens t/n Vale do Rio Doce cm Carajás, a matior reserva Jr 
minério de ferro a céu aberto do mundo 
outros seis |>aíses, entre eles 
Japão e Estados Unidos. 

Dentre os que se 
posicionam contra a 
privatização da Vale do Rio 
Doce. náo faltam argumentos. 
"A Vale não exerce momqiólio 

e compete vantajosamente com 
outras mineradoras, muitas 
«leias estrangeiras, no 
território nacional", afirma o 
deputado José Paes de 
Andrade, presidente nacional 
do PMDB e um dos mais 

firmes defensores da 
manutenção do controle 
acionário da CVRD nas mãos 
«lo Tesouro Nacional. "Graças 
à sua eficiência técnica — 
prossegue Paes de Amlraile — 
ela pôde localizar imensas 
jazidas minerais e manifestar 
suas descobertas ao 
Departamento Nacional de 
Recursos Minerais, obtendo a 
concessão para a |>esqui|ut e 
exploração «lesses dejHÜsilos, 
em lodo o Brasil". 

Nos quase 54 anos de 
existência, a Vale construiu um 
sistema integrado «le produção 
de transportes terrestre, fluvial 
(no rio Paraguai) e marítimo 
(com os grandes navios de 
minérios da Docenave) que é 
«los mais im|)orlanles. Ainda «le 
acordo com o deputado, a 
venda «Ia empresa — "que dá 
lucros, é moderníssima, 
r«'Colhe s«-us tributos C |>aga os 
seus dividendos — é uma 
insensatez política e o preço 
que Um- atribuem, um «Tinte". 

Desde 1942, quando foi 
criada com empréstimos «los 
Estados Unklos e Inglaterra ao 
governo Gelúlio Vargas 
mediante o compromisso «le 
fornecer até o fim «Ia 2' Guerra 
Mundial 1.5 milhão de 
toneladas/ano de minério «le 
ferro aos dois jiaises. a preços 
inferiores aos de n»erca«lo. até 
tornar-se a jiolência de hoje. a 
CVRD percorreu um longo 
caminho. 

Sistema Sul é o 

embrião das atividades 
A origem «!«• suas atividades 

é o denominado Sistema Sul. 
formailo jx-las minas de llabira. 
Brucutum Caraça. Tímbopeba c 
Capanema, em Minas Gerais. 
p«-Ia Estrada de Ferro Vilória- 
Minase jielo jiorto maiílimo «le 
Tubarão, em Vitória (ES), oiuk- 
a e mjiresa «nx-ra seis usinas «le 
jx-lotização. 

Já o Sistema Norte, na 
Amazônia, é constiiuid«> jxdas 
jazidas «Ia Serra «los Carajás, no 
Sul «lo Pará. pela Estrada «le 
Ferro Carajás — com exlensfto 
«le 892 km — e pelo Terminal 
Marítimo «le Ponta«la Madeira, 

em São luís (MA). 
Em Carajás situa-se a maior 

res«Tva «le minério «k- ferro a 
céu aberto «l«> mundy, com 18 
bilhões «fc* toneladas, lã também 
há Importantes reservas «le 
«xito, cobre, prata, manganês e 
níquel. A megaempresa alua 
com graixk- destaque não só na 
extração, beneficiamenlo e 
transporte «k- minério «k* ferro, 
como lambem na produção «fc- 
alumínio, fertilizante, pajKd e 
celulose e extração «fc* ouro, seus 
pnxfcili is e serviços jara clientes 
localizados em mais «le 3(1 
países. 

Os números da empresa 

Patrimônio: USS 13 bilhões 

Funcionários: 16 mil 

Lucro (em 95): USS 1,5 bilhões 

Estados onde opera: 

Minas Gerais, Espírito Santo, 

Pará, Maranhão, Bahia, Rio de 

Janeiro, Sergipe, Tocantins e 

Mato Grosso do Sul. 

Relação de postos de pré-matrícula 
Pólo IV - Parque Sio José/Vila Ipiranga/Vila 

Cafeteira - Dia 16/01/97 
Excola N" de Vagas 
01 - CIEI III 2.426 
02 - São jorge II 201 
03 - Ih-be Cortez 996 
01 - Santa Tcreza - 670 
05 - Cõn.-go José* «k- Ribamar 
06 - Santa Rita 

630 
330 

07-CIEI II 4.140 
08 - Cristo é Nosso Ri-i 
09 - Santa Tereza I)'Ávila 

161 
1.090 

10 - São Francisco «fc» Caniodé 361 
11 - Ipiranga 660 
12 - Raimumlo Ribeiro 140 
13 - Roque Gomes 550 
14 • Marly Sarney 406 
15- Lago do Cisne 266 
16 - Núckt) Sinta Cruz 315 
Total 13.342 

Pólo V • Vila Piquem- • Dia 17/01/97 
Escola N® de Vagas 
01 - Sarah Lamarck 775 
02 • Chapeuzinho Vermelho 399 
03 - Crescer 406 
04 • Menino Jesus 420 
05 - Madalena de Canossa 550 
06 • Angélica Fiquene 142 
07 • Pedro Abreu 550 
08- Dom Polro II 336 
09 - FxU-nsão tki Sarah lamarck 215 
10- Pequeno Polegar 203 
11 - IVqueno Princi|x- 120 
Total 4.116 

Pólo VI • Villnha/Parquc Alvorada - Dia 18/01/97 
Escola N® de Vaga» 
01 • São Jorge 1 
02 - Centro Educacional Mardlio Dias 

440 
616 

03 - João Dantas 660 
450 04 - Frei Damião 

05 - Santa Luzia 301 
06- Renato Cortez Moreira 280 
07 - Maria Amorím 258 
09 • loca Vieira 4(8» 
09 - Professar José Queiroz 250 
Total 3.641 

CIDADE AU 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

«TA 

Apresenlo^oo: Luiz Duarte 

Reportogem: Nilson Santos 
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■ Fort-Jet 

Empresa lança 

linha 97 da Sea-Doo 

Coquetel reuniu empresários e políticos 

Hi 

RESPONDA PRESENTE! 

por Raimundo Primeiro 
Da Ediloria de Economia 

A Fort-Jot fez o laii\anuiil() 
oficial «Li linha 97 dos pnxlulos 
Sea-Doo em Imperatriz quarla- 
feira. ás 20h00, em coquetel 
realizado nas proximidade» <l«- 
sua loja. que fica localizada à 
avenida Dorgiva] Pinheiro de 
Sousa o que contou com 
expressivo número de jx-ssoas. 

Em material promocional, a 
Sea-Doo enfatiza que "pela 
própria natureza, os golfinhos 
sabem como se divertir Pela 
própria natureza, os homens 
nio sabem. Nós encaremos 
essas duas realidades e 
tomamos algumas atitudes à 
respeito'. 

A novidade é que a fabricante 
inlnxluziu cinco novos modelos 
para a escolha de sua clientela, 
com tamanhos até 16 pós. 
Todos sào motorizados com 
motor marítimo Kolax, com 
sistema de turbina Bombanfier 
<k- alto desempenho, o mesmo 
sistema usado nas 
mundialmente famosas 
noloaquálicas. 

C) propriclárin da Fort-Jct, 
Kibinha Cunha, afirma que "são 
divertidas de usar. de 
manutenção simples c muito 
fáceis de rebocar e de s«- colocar 
na água, os Jet Hoals Soa-Doa 
são desenhados para aqueles 
que querem usufruir sti barco 
cm qualquer lugar que 
imaginarem em levá-lo!". 

A Fort-Jet foi a primeira 
concessionária da Sea-Doo a 
fazer o lançamento «Ia linha 97 
da fabricante em todo o Brasil 
F; o empresário Ribinha Cunha 
mostra-se confiante no que diz 

m 

o 
•> 

o 

Os jet ski 
respeito ao |iacoIc de vi-mlas já 
montado para os prúximos «lois 
meses. Tem uma lista de 
clientes já esperando o 
momento certo para a aquisição 
das lanchas e jct-ski da Sea-Doo 
arpii cm Impmdiz. 

"Nós acreditamos que a 
quantidade de diversão 
proporcionada ixir um barco 
deve exceder muito o seu preço. 
O stKirlster <• uma embarcação 
segura e esportiva, que irá 
divertir a família inteira alravós 
da combinação de alto 
desempenho com um preço 
bastante atrativo', garante. 

Ribinha Cunha revela que em 
97. o Sporlstcr conta com 
levíssimo motor martkno Rotax 
série 720 com 65 hp. cores 
novas, (Kitla-esquis, bomba (k* 
porão automática, área de 
armazenagem sobre o motor, 
pLdafi )rma <k' embarque traseira 
e o primeiro o único sistema 

a principal .tlr.ição do momento 
digital anli-furlo do mcrcaik>. 

Introduzindo o Jet Boai «k) 
futuro—o Chalk-nger 1800. Klc 
é díerenle de qualquer barco 
construído até hoje. Veloz, é 
destinado para esquiadores c 
um também para a diversão de 
toda a família. "O mais 
im|x>rlan1e. contudo, é que ek' 
é um Jet Boal Sca-I)oo. O 
Chalk-nger 1800 agora conta 
com dois motores Rotax 
marítimo série 800 com 110 hp 
cada um, pára-brisas 
envolventes high lech. assento 
para sete |x*ssoas, sistema anti 
algas, solário, toca-fitas estéreo 
com rádio AM/FM, 
conservador térmico e o 
primeiro e único sistema anti 
furto do mercado", concluiu 
Ribinha Cunha, convidando á 
populaçfio para conhecer a linha 
97 Sea-Doo na Fort-Jet. na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

A Scduc, Secretaria de Educação de 
Imperatriz está inovando o seu 

conceito de lecionar. 
A partir deste ano 

as matrículas serão 
feitas de maneira 

mais eficiente para 
oferecer mais confor- 

to e segurança para os 
alunos da rede municipal 

de ensino básico, 
Para isso. compareça a 

um dos PÓLOS DP. PKE- 
MATUÍ CUIA mais perto de 

sua casa levando apenas a 
certidão de nascimento pura 

que a SEDUC possa matricular 
scu(s) filhais) dc 6a N anos. 

Nao falte. 
Diga PRESENTE c assegure n 

FUTURO dc nossas crianças. 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRÉ-MATRICULA 
MAIS PR0XIM0 DE SUA CASA 

DATA 
13/JAN CENTRO tSCUlA 

8ACDRI SANTA 1AURA/DC 
B WJA/SIA RITA/O VERDE MARIANA LUZ/Si: 
S JOSÉ/IPIRANGA/CAf ETEIRA CIEI 3/CIEI 2 
V.FIOUENE SARAHIAMARCK 
VIUNHA/P ALVORADA SÃO K>RGE I 

ESCOAS 
ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
SANTA LAURA/DOM BOSCO , 
MARIANA LUZ/STA RITA DE CASSIA 

14/JAN 
15/JAN 
16/JAN 
17/JAN 
18/JAN 

DUOdE SEDUC 
r 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/ip/irecd/i 24 horas com você 

Imperatriz/ 
São Luis 

Ida 9:20 e 19:30 hs 
Volta 

9:30 c 22:40 hi 

Teresina/ 
Fortaleza 

Ida 8:20 c 21:00 hi 
Volta 

7:30 e 21:00 hi 

AP/PECDA 

Ptoretfo em servtços 
"tc^tre". ônlbos ccm 

cr refngerodo, ctoS 
televaores. vWco 

cossetecseMçocte 
terdo fimpio espoço 

poramoK* 
ccrrodidodedos 

possogcirose 
monotcnçôo 
corstonte. 

Vksjcrcomo 

/PdRECD/l 
mots cfie umo <*«stòo 

de detofres é umo 
questôodc estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILANDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

TuuedfMyt&tHd* lheê S 721-5687 

Bjpg 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁFICA 

FOTO KIRLIAN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto kirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Cadastro pelo celular: 
977 *037 • Nalva - imperatriz 
973-3502 - Giulia ■ São Luíj 
Tctefax-Ciulia-231-203* 

Edição Esoecíal de Ano Novo 

# Ml Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

^ 10 Batida: 01 Mobilete - 2o Batida: 1 Moto C-100 

WnÊm BBuSB Dream - 3'J Batida; 1 Moto 1 25C e mais 05 TV's a 
cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

l9 Batida: 1 Mobilete - 2" Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 39 Batida: 1 Au- 
tomóvel Mil 
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AGIAG empossa nova diretoria 

Catulé assume comando da Associação Comercial de Caxias prometendo muito trabalho 

Em discurso, presidente da FAEM afirma que os homens de negóciòs precisam mudar de comportamento 

e destaca a necessidade do exercício da cidadania 

por Raimundo Primeiro 
e Joào Fertosa 

Da Edrloiia de Regional 

A Associação Comercial, 
Imluslrial «• Agrícola de Caxias 
(ACIAC) lem novo jircsklcnlc. 
Tralase do economista Anlonk> 
Josí BMencourl íMboquerque. 
mais conhccklo por Caluló. que 
assumiu o conamk» <Li entidade 
prometendo fazer 
transformações radicais no 
sentido de poder promover, 
«lesta forma, a incremenlação 
de suas atividades. 

Empresário do setor 
farmacêutico, Caluk- tem ao sj-u 
lado uma forte diretoria e qu«' 
já está afinada com a sua 
proposta administrativa. Assim 
que foi empossado no cargo de 
dirigente máximo da ACIAC, 
Catulé reuniu-se com seus 

auxiliar es e colocou em pauta 
as primeiras diretrizes de açao 
que a entidade desenvolverá 
ainda nos próximos m«'ses. 
"Estou confiante de que 
faremos um bom serviço e que 
o resultado aiorecerá a curto 
espaço de tempo', observou. 

0 ato «le posse de Catuló na 
presidência da ACIAC foi 
festejado em Caxias e contou 
com a presença «le mais de 
duzenlas jx-ssoas. 

Ainda estiveram na 
solenidade de posse «h entidade 
o presidente da Federação das 
AssociaçiWs Empresariais do 
Maranhão (FAEM), Carlos 
(■as|iar, o |residente da Cánura 
.Munkipal de Caxias, Anlonio 
Ximenes: os deputa<l«>s 
estaduais Humberto Coulinlio 
e (ielülio Silva; o deputado 
federal Nan Souza; o ex- 

prefeito do município, José 
Teixeira: e o ministro do 
Supremo Tribunal «le Justiça 
(STJ). Edson Vidigal. 

O que s«' assistiu naqu«>la 
oportunidade foi uma 
demonstração de que a 
interferência política no 
processo eleitoral não afetou a 
união dos empresários. 

Outra providência tomada 
p«ir Catulé foi convocar todos 
os iwiliticos de Caxias para um 
entendimento, com o pro|"Vsiio 
de que a ACIAC possa 
contribuir para recuperar a 
economia «Io município. 

"A disputa, na verdade, não 
l>assou de um debate no cam|» 
das Mléias, isto é; os carofidalos 
a|ienas queriam, cada um a<» 
seu modo, demonstrar vontade 
«le ajtular a salvar o municipii»", 
com«>nli>u. 

Na opiniã«> dos deputados 
Humberto Coutinho e Gelúlio 
Silva, "mesmo sab«'ndo .,je o 
cargo ê em bem-íicio da política 
empresarial, Calulê, como 
homem de partido, vai 
trabalhar com a sensibili«la«le 
que caracteriza os homens 
públicos". 

Na opinião do ex-prefeito de 
Caxias, José' Teixeira, o novo 
presidente da Associação 
Comercial tem de agir com 
coerência '|>ara não fugir do 
seu estilo*. 

O vereador Anlonio 
Ximenes, presidente da 
Câmara Municipal, asseverou 
que a |)osse il«' Calulê também 
foi uma vitória do Poder 
Legislativo daquele município, 
Umtfo em vista que ele ê um dos 
mais deslacadores vere-ailon-s 
«le Caxias. 

Empresariado precisa tomar 

consciência do seu potencial 

O presidente «la Federação 
das Associaçó<-s Empresariais 
do Maranhão (FAEM). Carlos 
Gaspar, destacou, durante o 
seu pronunciamenl«>. ser 
necessária a união dos 
empresários, deslacamlo qu«' 
os homens de negócios 
precisam mudar em caráter «h* 
urgência seu comportamento. 
Significa «-ntau «lizer — frisa — 
que têm de exercitar mais a sua 
cidadania. 

Sobre o assunto, lembrou: 
"nós não podemos continuar 
sendo vistos como lubar<Vs, 
insaciáveis e outros conceitos 
pejorativos contra a nossa 
classe*, acentuando que. na 
verdade. i»s empresários são «»s 
promotores do 
"«lesenvoKimenlo'. 

Segundo o presidente «Ia 
FAEM. «»s empresários'ainda 
precisam tomar consciência de 
que as mudanças que o 

Maranhão tanto precisa 
depeixlem dos empresários.» 
que, unidos, pmlerão operar 
uma transformação substancial 
ixt Estado. 

Em discurso acaafomico, «» 
ministro do STJ. Edson 
Vidigal. preg«)u paz a«)« 
caxienses, condenando, no 
entanto, a passividade dos 
maranhenses, que. calados, 
assistem aos desmandos e uma 
das maiores concenlraçfcs «le 

remia do Pais sob o controle «le 
l-iucos, "enquanto a maioria 
padece de Iodas as 
necessidades* 

De acordo com ele, ainda - 
falta um campo «le 
concentração para definir o 
Maranhão conto um Estatkt «le 
exploração humana. "Achoqu«' 
«>s ■•mpri-sários maranhenses 
|><«lein «Lar uma contribuição 
no sentido de mudar essa 
situação", costurou. 

F azendo Nova diretoria 

balanço de daACIAG 

atividades 

Tendo completado 
recentemente cinqüenta c 
quatro anos de fundação, a 
Associação Comercial de 
Caxias lem uma história 
escrita como uma das mais 
tradicionais entidades de 
classe do Maranhão. Deu 
importante contribuição ao 
processo de 
desenvolvimento por que 
atravessa o município, além 
de, num trabalho que exigiu 
muito esforço, fomentar o 
intercâmbio entre os setores 
industrial e empresarial. 

0 ex-presidente da 
entidade, Hélio Queiroz, 

aproveitou — durante o 
evento — e enfatizou que a 
ACIAC ainda exerce grande 
influência no setor 
empresarial. No entanto, por 
outro lado. lamentou as 
dificuldades para comandar 
a casa. lembrando que "na 
maioria das vezes tive de 
tomar decisões isoladas 
porque não contava com a 
ação dos demais diretores. 
E, conseqüência disso, 
alerto os novos diretores 
para que tenham uma 
participação ativa e ajudem 
o presidente a encontrar 
soluções que surgirão". 

Antonio B. Alb«iqu«-rqiip 
Prcsidcnio 

Edjano Machado Sfan&o 
Vicepresklenlc 

Francisco «In» Chaga* 
Pinho 

Spcriiãrio 
Jo—* Góes de MesquiUi 

Tesoureiro 
Pedro Assunção de 

Souzn 
Tesoureiro 

Washington lx-ile Torres 
Dir. de Relações Públkas 
Azêlio Correia de Souza 

Diretor bibliou-eário 
Manoel Augusto do 

Moura 
Diretor 

Aírton Vieira Chaves 
Diretor 

Kniniundo Nonato de 
Sousa 
Direto» 

José Larle lima 
Diretor 

Raimundo Vilanova 

Asssunção 
Diretor 

Conselho Fiscal 
Efetiva*: 

FV-liz Barbosa Torres 
Devaldino Rocha lima 

Joscmar Gootes «le Sousa 

Suplentes: 
Daricne K Bezerra 

Deusalina Murais Oliveira 
Kaimiindn N. Saraiva «le 

Carvalho 

Conselho Consultivo 
Armamlo Vieira Chaves 

AMêríco Jclforson da SQva 
Salvador Moura 

F"raiK"is*u Mariano «li- 
Vas,j»iKelos 

Raimuixlo Nonato Cordeiro 
Francisc». AK-i-s «Ir. Silva 

José* Figueiredo «la Costa 
Jose Abreu ()lK'«ira 

Miguel Rodrigues «k- .Araújo 
Telma Cobço de Moura 

Tribuno 

Capital 

Jucelino Pereira 

Verbo 
Alcançou enorme 

repercussão o artigo do 
jornalista Edmilson Sanches 
publicado por este capital no 
último final de semana. Todos 
que leram o texto bem 
articulado em defesa da k-i 
orgânica e do código «le 
posturas «Io Município - c 
condenando abusos con» os 
barulfo-nlos eventos ixilíiico- 
comerciais realizados nas 
praças da cidade -. torcem 
muito para que o secretário 
d«' Comunicação c Cultura «• 
«le Desenvolvimento Integral 
use sua reconhecida 
influência na Administração 
Ddon Marques |iara que. nos 
próximos quatro anos, 
lni|K'ralriz se aproxime mais 
do kkal de é-tica e cidadania 
que a tornará melhor para 
seus habitantes. 

Casuísmo dobrado 
Descoberta a tempo, a 

manobra parlamentar que 
estaria sendo urdida com 
vistas a «"vilar a aprovação da 
reeleição também para 
governailorcs «• prefeitos, 
podo ser abortada pela 
r«'açào indignada da mídia ao 
"projeto". Se o Brasil terá 
reeleição a partir «le 98. isso 
deve liberar para a «lispula 
não apenas FHC mas 
igualmente Celso Pitla. Raul 
Pont. Miguel Arraes e 
Roseana Sarmy 

Boi de sucesso 
Os amazonenses não 

cabem em si com a on«la «Io 
b«ii que invade o Brasil. Boi 
Bumbá, diga-se «le |iassagem. 
porqu«> o Bumba-Meu-Boi, 
tradição maranhense, jamais 
«lecolou Pais afora, embora 
essa riqueza folclórica c 
artística lenha beleza c 
potencial para apaixonar 
milhões. Nem Papete, «fom 
ako do saia (ama mu ndial como 
liorcussionisla. aintia mio foi 
ouvido canlamki verdadeiros 
acliittk«s como Boi «L. loa e 
outros achaikis «ki boi daqui. 

Perguntinha 
Só reajustes salariais 

catapuham a inflação? 
Promete 

A Academia 
Impcratrizense de Letras 
pretende desenvolver vasta 
programação no ano em 
curso. Hã uma expectativa «k* 
ampliação «Li |iarcería com a 
Prcfoitura, princi|ialmertfe em 
lace «Ia pn-sença no cumundo 
«La Secretaria «k* Cultura «Io 
.funda«lor e primeiro 
presiiU nte da /Ml, Edmikon 
Sanchi-s. 

Volta por cima 
Em 96. o líder maçónico 

Marcos Rodrigues foi 
demitido da Secretaria de 
Agricultura e Abastecinunto, 
pelo interventor Dorian 
Menezes, por defender a 
filosofia administrativa de 
llikm Marques. Uma eleição 
«ki)ois. Marquinhos retomou 
ao cargo neste começo «le 
gestão municipal.. 
l)is|H*nsáv«'l dizer-se que o 
secretário não cabe em si com 
a vitória jx-ssíial. 

Rua desprezada 
PriiKÍ|>a1 alternativa para o 

acesso aos bairros São José. 
Bom Sucesso. Novo 
Horizonte, Vila Macedo. 
Isabel Cafeteira. Sarmy Filho 
e Caie, a avenkla Industrial foi 
lonuulapor hmae buracos. A 
artéria precisa iim-diatanK-nte 
ser recuperada pela 
Prefeitura. 

Ressurreiçio 
0 cinema nacional voltou 

a «lar sinal de vkla. Nada mal 
para um pais que sonha 
ingressar n«) sckto clube «Ias 
grandes nações d.» pbneta 

Point 
Os «lois shoppings «Ia 

ckbde vêm recebendo bons 
(uiblicus. Comerciantes do 
Timbita e «Io Imperatriz 
agn* focem. 

ÊaLel 
Secretários que não 

tenham «lomkílio eleitoral no 
Município |Ki«lcm ter suas 
nonx-açõesquestionadas indo 
vereador Simplicio Zuza 
(PSB). O parlamentar quer 
que o i(refeito observe «• texto 
«Ia l<-i Orgânica que proflx- 
que uma pessoa com 
«lomkílio fora «fo Imperatriz 
assuma cargo de primeiro 
escalão no Munkipk). Sabe-se 
que pelo menos dois dos 
secretários não votam por 
aqui. 

Voluntariamente 
Embora necessite a 

aprovação «le matérias 
ini|"(rtanU-s |>aia o «n ck» «fo 
sua gestão, entre elas o 
projeto dc reforma 
administrativa, diz-se que 
lldon Marques reluta cm 
convocar 
extraordinariamente a 
Câmara juta apreciar seus 
projetos. Tuik) ixara evitar o 
pagamento obrigatório dos 
vereadores pelo serviço 
"extra", como ocorre 
atualmente no Congresso e 
noutros parlamentos. Uma 
solução para isso seria a 
autoconvocação do Poder 
Izsislalivo. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Entrcçaiiio» a tlomicilio 

MADEIREIMIMO DE OURO IHI'M240I 

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

Expressão 

Soraya Lulza 

Visita 

Estiveram visitando o prefeito de 

Açailândia, Deusdedith Sampaio, José 

Lisboa e José Gomes, prefeitos de Cidelándia 

e São Pedro dos Crentes, respectivamente. 

Solidarizaram-se com o administrador da 

Cidade do Ferro, além de ratificar apoio a 

sua candidatura ao cargo de presidente da 

Federação das Associações de Municípios do 

Maranhão. 

Os dois governantes ressaltaram, em 

tempo, que o governo de deusdedith Sampaio 

será o marco na história política de 

Açailãndia, conseguindo colocar o município 

nos trilhos do desenvolvimento. 

Mistórías quentes 

r 

Um romance quente. Histórias de 

Loucuras, incesto, problemas edipianos, 

taras e delirios. A Editora Marco Zero 

acaba de dançar, Umbra, o terceiro 

romance do consagrado escritor goiano 

Antonio José de Moura. 

SA obra foi lida em primeira mão por alguns 

críticos literários e escritores como Márcio de 

Souza e Janaína Amado, que o classificaram 

de livro insólito e coisa de mestre. 

Culto confirmado 

Os irmãos José e Jeová Alves, que foram 

eleitos vereadores de Açailãndia no pleito 

passado, confirmaram que estará 

acontecendo, nesta sexta-feira, 10, ãs 20, na 

Igreja Adventista um Culto em Ação de 

Graça. 

N'a oportunidade, aproveitarão para 

agradecer as pessoas que depositaram 

confiança em seus nomes. 

í 

Ilustrando nossa coluna, Rafael Carlos Galleia 

César I 'lana, secretaria do Estado 
da Cidadania e Solidariedade 

Casamento marcado 

O apresentador Orlando Meneses, que 

agora é assessor de Comunicação da Câmara 

Municipal de Açailãndia, anuncia que estará 

subindo ao altar para-dizer o "sim" para Kátia 

Mendes. 

O casamento acontecerá no dia do 

aniversário de Kátia, 14 de fevereiro, sendo 

que ele espera contar com o apoio de todo os 

colegas, além da sociedade da Cidade do 

Ferro. 

De olho 

Apesar da expectativa de maior 

estabilidade nas regras fiscais, os tribularislas 

se preparam para grandes batalhas judiciais, 

esperando a definição das discussões de 

alguns temas em 1997. 

A briga contra o expurgo da correção 

monetária no Plano Real, uma das maiores 

divergências dos últimos anos, é considerada 

uma batalha pelos contribuintes. Os 

tribularislas acreditam que será mantido a 

jurisprudência criada em decisões anteriores 

sobre expurgos impostos por outros planos 

econômicos. 

Três bailes 

: ; . .. t . \ l. 
Vereador Marco laicena e Sandra 

Edson Bolinha confirma que realizará aqui 

na city três bailes de Carnaval. São eles: 

Máscara, Vermelho e Branco e Gay. 

Belém 

Rumaram para Belém do Pará, ontem, 

Manuel Elias e Joanita Sampaio, pais do 

prefeito Deusdedith Sampaio. 

Fazendo visitando 

Quem esteve nos visitando foi o empresário 

XTilton Oliveira, proprietário de O Povão, 

< aqui em Açailãndia, e Serve-Bem, em 

Imperatriz. 

Feliz Ano Novo! Feliz Açailãndia Nova! Feliz Maranhão Novo! 

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

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

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

Feliz Forca do Proqresso! 
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EDITAL OE CONVOCAÇÃO 

O Senhor Prefeito Itiberè Jucá, 
Presidente da Associoçõo aos Municloios do 
Sul do Maronhòo. nos lermos dos incisos vm, 
IX. X. XI. XII e Xlli, do Artigo 23, combinados 
com o Artigo 61. dos Estatutos, CONVOCA 
todos os associados poro uma reunião de 
Assembléia Geral de eleição, prociomoção 
e posse de novo diretoria, o ser teofaado no 
próximo dia 24 de Janeiro de 1.997. as 10:00 
horas, no Palácio Dorgivol Pinheiro do Sousa, 
sede da Cornara Municipal de Imperoitü, 
barro Centro, Imperatriz, Maranhão. 

Imperatriz, Janeiro de 
1.997 

II.Dete Barbosa Jucá 
te 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca Iodos os sócios dos extintos 
clubes: Poli-Esporlivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 
Recreio, a comparecerem ao seu 
escritório no Edifício Antenor Bastos, 
Sala 2, munidos dos seguintes 
documentos: Recibo de quitação dos 
títulos, carteira de sócios e os títulos de 
proprietários, para regularizarem sua 
situação junto ao BIC, como também 
anistia todos os débitos das taxas de 
manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 
não comparecerem dentro do prazo de 
30 dias. a contar da data de hoje. terão 
seus títulos cancelados, de acordo com 
as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC -BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N" 001, de 01 de janeiro de 1997 

l>is|)6e sobre aumento de patrimônio e troca de títulos e 
carteiras sociais. 

0 PRESIDENTE DO BALNEÁRIO IATE CLUBE, no uso 
dM atribuições lesais, que lhe atribui o Estatuto do Balneário 
late Clube, no cafatulo XIV das disposições gerais e trasilórias. 

DETERMINA 

1 - Com base no Estatuto do BIC, reíerendado pelos Artigos 
S4 e 55. essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão RS 50,00 (ciqtlcnla reais) á Secretaria do clube, jielo 
aumento do patrimônio, bem como i>ela troca dos títulos 
remidos: 

II • Rca lambóm estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão R$: 10.00 (trinta riais) ã Secretaria do clube, JK-Ia troca 
<le títulos proprietários; 

III • Estabelece também, que todos os sócios: Remidos. 
Proprietários, contribuintes c dependentes lagaráo RS 5,00 
(cinco reais) à Secretaria do clube, pela expedição da Carteira 
Social. 

IV - Esta Portaria entra em vigor a |iarlir «Ia ilata de sua 
publicação. 

Imperaklz-MA «1997 
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CONORPIRES D€ FARWS 

Presdento ClJte 
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Neste Sábado, dia 11, no Juçara Clube 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imneratrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Informática vai interligar 
os poderes om Imperatriz 

O Projeto dc Rcfora Administrativa que o prefeito 
Ildon Marques de Souza pretende implantar com a 
criação de novas secretarias e outras providências de 
interesse da atual gestão, inclue a instituição da 
Superintendência dc Sistemas dc Informática da 
Prefeitura dc Imperatriz. O sistema será instalado a 
partir do gabinete do prefeito, possibilitando o acesso 
dc muitas informações a quem interessar possa. A 
informação do gabinete do prefeito, vai possibilitar 
inclusive a que. a partir de seu funcionamento, o Poder 
Legislativo possa acessar as informações dc interesse 
dos vereadores. É claro, dentro de normas que serão 
explicitadas no artigo que cria o sistema dentro do 
Projeto dc Reforma Administrativa que deverá ser 
votado pelos senhores vereadores a partir da auto-, 
convocação extraordinária da Câmara, que poderá 
acontecer hoje mesmo, ou no máximo na próxima 
semana. 

A informação foi prestada ontem ao colunista (meio- 
dia) pelo jornalista Edmilson Sanches, responsável 
pelas futuras secretarias de Inlcrgraçào e Comunicação 
e Cultura, cuja legalização de ambas depende do arai 
da Câmara Municipal como manda a Constituição do 
Município. 

M&rctuio' T uv^OAxeeÃ^Q- 

Poupança 
Hoje  1.35% 
Ontem   1,36% 
Fonte BC Gazela Mercantil (723-1759) 

Janciro'97 
RS 

Ufir 

Dólar 
* Paralelo  
* Turismo  
* Comercial  
Cotações de ontem (meio-dia) 

RS 0.9108 

RS 1.12 
RS 1,06 
RS 1.04 

Ouro 
O grama na abertura ontem da BM&F 
RS 11.95. 

Salário Mínimo 
Janeiro/97 RS 112.00 

Salário Família 
Janeiro'97 RS 7.66 

' Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 
pata fax. pelo menor preço da praça Aproveite 
nossas promoções dc Volta às Aulas. Rua 
Simplicio Moreira, 1478. Centro, com o fone 722- 
1478 e o fax 722-1400. 

A nÁA/eryxricwte&ACII 

• Wendcl R Guimarães (Casas Novo 
Mundo); 

* Fernando Augusto Coelho Teixeira 
(Irmãos Teixeira); 

i * Jeferson Moura de Matos Leite 
(Distribuidora Tropical). 

Ani versariam hoje e recebem os parabéns c votos 
dc continuado sucesso da ACII e do FF.ITO À 
MÃO RESTAURANTE (sclf-service, churrasco 
no quilo c aquela saborosa feijoada aos sábados). 
Na Av, Getúlio Vargas, esquina d a Rua Alagoas 
— Centro. Fone: 721-3565. 

L 

O presidente do Marwel, Moreira Silva, foi um dos que 
marearam presença dia /9 deste mês. na solenidade de 
posse do prefeito Alfredo Sunes e do vice. Jornalista Orirs 
1'ân/ilo, no recém-crido município de Senador Li Rocque 
(ex-Mucuiha). Outro reuistro especial com votos de sucesso 
•i administraçAo do prefeito .-ílfredo Xunes e do vice O/ias 
IVmlilo, que ficará responsável pelo setor de esportes. 

h Humn. 

Reccm-casada, a garota telefona pata o escritório 
do marido; 

— Alô? Quem está falando? 
Ele reconhece a voz e diz: 
— O melhor amante do mundo! 
Ecla: 
— Desculpe... liguei pto número do meu 

marido... 
(Playboy/Fcv/94). 

A implantação da Superintendência dc Sistema dc 
Informatização da Prefeitura de Imperatriz, é mais um 
grande passo que a administração Ildon Marques de Souza 
dá a favor da transformação de seu governo. 

Vale o registro. 

Novos estagiários 
A Servet, de propriedade da medica veterinária Clênia 

Fonseca, que ha anos vem sorrindo de ikhiIo de referência 
para estudantes e profissionais, acaba de receber uma nova 
equipe de estagiários, incluindo um técnico em tosa de 
pequenos animais, rindo dc São Luís. 

Em conversa com este colunista, dra. Clênia disse que 
sua equipe passa por constantes reciclagens técnicas e 
de conhecimentos científicos, dai a preferência dos 
estudantes na escolha da Servet quando chega aquele 
momento tão importante de juntar a teoria dos livros à 
prática, ou seja, o período do estágio, no dia-a-dia dc uma 
clinica veterinária. 

Quem sáo os estagiários 
* Raimundo Moêsio Brito Júnior, filho do conhecido 

dr. Moesio, estuda na Faculdade dc Ciências Agrárias do 
Pará. a conceituada FCAPI, de Belém. 

Ja e estagiário veterano na Servet. 
•Karla Rodrigues de Oliveira e laudicêia de Jesus Teles 

Carvalho, estudam medicina veterinária no Centro 
Universitário de Aragualna (CENUAR), da Universidade 
do Tocantins (UNITINS), que final do ano foi privatizada 
pelo Governo do vizinho Estado. 

Entusiasmadas, elas mostram-se satisfeitas com o 
estágio iniciado recentemente na Servet (721-4135). 

Tossagem 
A Servet orgulha-se de ser a pioneira no Maranhão na 

implantação do serriço dc tosa em pequenos animais 

® 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 
Hospital Geral (721-1065); PEDIATRIA: Màter 
Clinica (723-2403); OBSTETRÍCIA: Hospital 
Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 
1843); ORTOPEDIA: Clinica dc Acidentados de 
Imperatriz (721-6454). 

• Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ. na 
Rua Ceará (723-2224), desejando a todos um Feliz 
Ano Novo. 

(cães), que consiste no corte do pelo. higiene e 
embelezamento do animal, dentro da estética praticada 
pelos profissionais do ramo. 

De São Luís já ricram vários estagiários, sendo que o 
último ê o jovem losador e cslelicista Murilo de Melo 
Oliveira, enviado pela Clinica Veterinária de Zoomania, 
de propriedade do médico veterinário Osvaldo Rodrigues 
Serra, sediada no Olho D'Agua. 

Em breve ele estará retornando a São Luís com 
certificado expedido pela Servet. 

Vale o registro. 

Quina 
Dezenas sorteadas ontem, 09, para o concurso 266 

da Quina: 
21.28.51. 65 e 69. 

Volta ao batente 
Depois de passar o finaldo ano viajando com a família, 

já está novamente no batente, o dr. Absay M. Rocha, do 
Laboratório Modelo, instalado na Rua Luís Domingues, 
1392. ao lado da Servet. 

Biomédico dos mais conceituados da região, dr. Absay 
viajou com sua mulher, Swcmari Rocha e os folhos. 
Incluindo no roteiro de férias, o Rio de Janeiro e também 
Goiânia, sua terra natal. 

Vale o registro e o fone do Laboratório Modelo, 
especializado em análises clinicas, cilologia e hormônios; 
721-1241 e 721-1174. 

Supor Sena 
Dezenas sorteadas ontem para o concurso 092 da 

Super Sena: 
01.02.07. 32. 35 e 39. 

Alfredo Assunçáo 
A coluna destaca também hoje, a passagem do 

aniversário do executivo Alfredo Assunção, gerente geral 
da Drogaria Econômica 

Homem de confiança do empresário José Marques 
de Souza, que altualmenle reside no Rio de Janeiro, 
envolvido em outras atividades empresariais, o jovem 
Alfredo Assunção deverá receber muitos cumprimentos 
por conta do seu aniversário. 

No aconchego da família e dos amigos. 
Vale o registro com os nossos parabéns. 

_ Materiais para 
' ''l/lfl/ljfl «scrilório, escolar. • UaUU' bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

\í 
IMPERATRIZRua simp|icio 

■r: 1473, Centro. Cx. Postal, 
? p ^moçáo om .:„pel repórter (r.od 400) RS 6,00 rpn Rc «m aqi\ 

> :n al nanei rpnnitsr (linn> R< ^ 7n Iraemiv ob«J, Oep. 65.901- 490 - •íf a) papei repórter (tipo) RS 5.70 (resma) 
Imperatriz-MA 
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José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

■m Clínica Lab. e Pet Sh 
Consultas, Cirurgias. Vacinações, Exames 

Laboratoriais e Atendimento á propriedades rurak 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique •' 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

Rua Luis Domingues, 1400 - Centro - Fone. 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Amistoso 

a 

Agua Viva joga no Ghifrudão 

Toni Pereira comanda o primeiro 

coletivo do lime amanhã, visando o Cruzeiro, do Camaçari 

■ Convocados 

Goleiros: laiis e 
Coisa Feia: 

Zagueiros; Dudú, 
Julinho e Vavá; 
Laterais: Gilvan, 
Diomar e Jhou; 
Meio campo: 

Neguinho, 
Chiquinho, Ivan. 
Roberto, Chicào, 

Fábio c Paulo; 
Atacantes; Pinaca, 
Isaiasejoão Preto. 

Os jogadores irão se 
apresentar ao 

treinadoras lôhOO 
de sábado, "O 
esquema tático 
começa a ser 

montado ainda esta 
semana no primeiro 
treino da seleção. 

que acontece 
amanhã no Estádio 
Chifrudão, em Água 

Viva. 

WÊk 
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ia 
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Agtia Viva Futebol Clube pretende disputar competições promovidas pela UD 
Com o objetivo de 

resgatar o lutebol do vizinho 
povoado de Água Viva. o 
repórter Toni Pereira, da 
equipe de esportes da Rádio 
Capital AM. confirmou para 
o próximo dia 26 de janeiro 
uma partida amistosa entra a 
equipe local e o Cruzeiro, do 
Camaçari. A partida está 
prevista para as 16h00. no 
campo do Agua Viva. 

O amistoso está sendo 
aguardado com muita 
exi>ectativa |>elos desportistas 
de Agua Viva, lendo em vista 
que o futebol daquela 

localidade está desativado a 
vários anos. O lime está 
recebendo o apoio dos 
torcedores, que prometeram 
incentivar a equipe na 
primeira partida «Io ano. 

Toni Pereira informou à 
reportagem que já está 
trabalhando firme pata 
montar uma grande equipe e' 
que, futuramente, pretende 
disputar as competições 
promovidas i>ela Ml) — Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
como fez o São Paulo daquele 
povoado na dócada de 60. O 
Sào Paulo era dirigido na 

ópoca pelo desportista 
Juvenal Bandeira. Para isso. 
ele es|>eta o apoio em massa 
dos moradores, cujos serão 
convidados a participar da 
«lireloria. que deve ser 
montada nos próximos dias. 

Para isso. o atacante e 
treinador da equipe Toni 
Pereira, já recomendou á 
moçada que encare a volta do 
esporte em Agua Viva com 
mais seriedade. Toni já 
convocou os jogadores que 
fario parte do jogo que 
marca a volta do fulelxil no 
l>ovoado. 

Torcedores contestam eleição 

O futuro do Tocantins Esporte 

Clube ainda é duvidoso. Diretoria eleita poderá ser extinta 

Abinegados do Tocantins 
Esporte Clube, comanda«los 
pelo jornalista Manoel Cecilio, 
estario reunidos na próxima 
segunda-feira para brigar |>elo 
Ti-cáo. A afirmação (• do itrtyrio 
Manoel Cecilio, «pie esteve na 
redação do Jornal Capital jxara 
comunicar a revolta dos sócios 
abinegados do Tecào 
Maravilha. "De qualquer forma 
a movimentação feita pelos que 
se dizem os novos diretores do 
clube foi válida, pelo menos 
serviu liara «lesperlar os sócios 
do clube". Cecilio. que já 
comandou a equipe do Tecào 
Maravilha e tem um certo 
res{>aldo com «> presidente «Ia 
Federação Maranhense de 
Futebol, está confiante «le que 
será «le fato e de direito o 
presidente do clube. "Eles 
promoveram a reunião às 

■ Novela 
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O Tecào Maravilha realizou quatro amistosos em 96, mas só conseguiu uma xitória 

- 

Jornalista Manoel Cecilio 

pressas. Antes usaram a 
imprensa para confirmar a 
eleição do lime para o mês de 

Pelo visto será mais um 
capitulo «Ia novela "A Volta «Io 
Tecào". Uma reunião que está 
prevista para a sede dos 
advogados |)oderá definir de 
uma vez por Icxlas o im|>asse 
criado a cerca «le «lois meses, 
quamlo foi empossa«la uma 
diretoria |>r<A'isória em um «los 
clubes mais tradicionais de 
Imperatriz, o Tecào 

fevereiro, quamlo viram que 
estávamos articulando uma- 
chapa, resolveram aproveitar 

Maravilha. A principio a 
«lireloria ficaria no comando 
«Io clube |">r noventa dias. aló 
que fosse normalizado a 
situação e eleita a diretoria 
para o biênio 97/96. 

Odes|iorlisla Justino Filho, 
juntamente com vários 
membros «Ia provisória, 
anteciparam a eleição |iata o 
último domingo, o que gerou 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

minha ausência para realizar a 
eleição", disparou Manoel 
Cecflio. 

uma poli-mica jior parte de 
Manoel Cecilio. De aconlo 
com Cecilio, dos duzentos 
sócios criados pela «lireloria 
provisória. apenas :I8 
compareceram. 'Como nao 
teve a maioria, a eleição do 
clube deveria ser 
imediatamente adiada, como 
aconteceu no Maranhão 
Atlético Chibe", frisou Cecilio. 

Tecào 
Maravilha I 

Pelo visto a novela "A 
Volta do Tocantins" terá 
mais um capitulo na próxima 
semana. O jornalista Manoel 
Cecilio, inconformado com a 
maneira como (oi realizada 
a eleição do clube, deverá 
reunir na próxima semana 
vários abinegados «Io Tecào 
Maravilha para formar uma 
junta, que deverá de 
imediato ser registrada na 
Federação, ou seja, a 
documentação e o débito do 
clube com a FMF será 
quitado o mais rápido 
possível. 

Tecào 
Maravilha II 

O presidente eleito, 
Moisés Negreiros. continua 
afirmando que irá montar 
uma equi|)e de base |>ara as 
disputas das compeliçóes 
vindouras. Para ele, a 
participação do Tecào 
Maravilha no Campeonato 
Estadual de 1997 será 
analisa<la entre os membros 
da diretoria. Por «miro lailo, 
o presidente «Ia Federação 
Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira, continua 
afirmando que é impossível 
a participação «Io gloríos«>. 

Cavalo 
do Aço I 

Ao contrário da diretoria 
do Tocantins Esporte Clube, 
a «lireloria do Cavalo de Aço 
continua moslranclo 
competência e Irabalhamlo 
em silêncio para montar um 
grande lime para as 
próximas compeliçóes. 

A torcida aguarda 
ansiosa a divulgação do 
técnico da equipe. O 
treinador deverá de 
imediato fazer a contratação 
do elenco. O diretor de 
futebol William Marinho, 
está trabalhando no sentido 
de efetuar gramles nomes 
do futebol brasileiro para 
vestir a camisa do alvi- 
rubro. 

Cavalo 
de Aço II 

Com relação aos treinos, 
a SAI — Sociedade Atlética 
Imperatriz, contará com 
vários campos «!«• futebol do 
empresariado local. O 
Estádio Cafeleirão, a|iós a 
recuperação do gramado, 
também poderá servir «le 
local pata a realização «los 
coletivos. Já está sendo 
cogitada a participação do 
Cavalo de Aço em um 
torneio envolvendo «-quiiies 
«Io Pará. Amapá. Piauí, 
Maranhão e Amazonas. A 
competição, segundo a 
crônica esportiva de- Belém, 
poderá ser realizada na 
capital paraense. Segundo 
informações passadas jielo 
diretor «le futebol «Io Cavalo 
il«- Aço. William Marinho, o 

presidente da Federação 
Maranhense «k- Futebol está 
brigando para conseguir 
levar os jogos do torneio 
para Sáo laiís. 

Senador 
La Rocque 

Em Senador!-«Rocque o 
futebol vai de vento em 
poi>a O vke-prefeito Ozias 
Pãnfilo continua firme, 
Ozias. além «le vice-preíeilo 
e secretário de Esportes, é 
o presidente «Ia l.iga 
Es|>otliva daquela cidade. O 
futuro do esporte da cidade 
está nas mãos de Ozias, o 
que aumenta a expectativa 
«los desportistas, uma vez 
que ele sempre representou 
o esporte na regiào. 

Alencar 
nào se apresenta 

O craque Alencar já se 
apresentou ã diretoria «Io 
Fluminense. O time carioca 
está sem dinheiro para 
investir em contratações «le 
jogadores já consagrados 
pelo torcedor brasileiro. 
Alencar foi visto por um 
olheiro no lime das 
laranjeiras — na ocasião «Ia 
Copa Tocantins — quamlo 
defendeu as cores do 
Tocanlinópolis. 

Joào 
Lisboa I 

Em Joào Lisboa a 
ex|>eclaliva também é das 
melhores. Sálvio Dino 
montou uma verdadeira 
seleção para que o esporte 
da cidade seja bem 
divulgado. O secretário de 
Esportes, F^urípedes, 
deverá anunciar nos 
próximos «lias o calemlário 
«esportivo para a temporada 
de 1997. Uma das 
compc-lições «jue deverá ser 
anunciada pelo secretário é 
o Copáo Maranhão «Io Sul. 

Joào 
Lisboa II 

O amistoso beneficente 
entre Si-k-ção de Senador 
Ia Rocque e os Craques do 
Marwel também está 
sendo aguattlado com 
muita expectativa pelo 
torcedor da "Terra da 
Cameleira'. Um gramle 
número «le torcedores «le 
Senador l-a Rocque esláo 
preparados para incentivar 
a seleção local a sair «le 
campo com um» vitória, 
haja visto que na primeira 
partida o Marwel de 
Craques venceu o time «le 
Ozias Pãnfilo por 4 a 2. Os 
ingressos serão colocados 
a venda com o preço único 
de RS 1.00 (um real). Toda 
a renda do jogo será em 
prol do abrigo «los 
velhinhos do "Lar Sào 
Francisco de Assis". A 
partida esta prevista para 
às ItihOO e a arbitragem 
ainda nào foi definida. 

flRMRZEK 
PUIvSEXTE c\tO SEU 

NOVO AUTO 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 
Moreira - Calçadâo - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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INDICADOR CAPIIA;. 

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

SOJlSxoX/ C^culíliy rfiÜlO/ 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n* 345ó • Bacuri 
Fono; 721-1999 e lolofax: 723-3158 
  Imporatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

A cesta básica da dona-de-casa 

Feinnha do Bacuri - Fone: 721-0443 
Imperatrlz-Maranháo 

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

CASTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 
Vídeo Endoscopia. Esôlago Gaslto Duodenoscopia, 

Colonoscopia. Relosslgmoidoscopia. Clinica e Cirurgia do 
Aparelho Digestivo. Colo-Ptoclologia. Cirurgia Vídeo- 
Laparoscopa e Colangiapancreatografia Endoscopia 
Rua Sergipe, 601 - Centro • Fone; (098) 722-1046 
 Fax (098) 722-1281 - Imperatriz-MA / 

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 
Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 
Imperatríz-Maranhão 

Piva#s Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
\ Impotalhz-Maranháo 

Tucanu's Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 
\ Imperatriz-Maranhào   y 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 
Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhào 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayào - Fono: 721-3512 
Imperatriz-Maranhào 

CLAssiLinmi 

CONSTRULAR 

■\ / 

Tudo cm materiais para construção: tintas 
automotivas c muito mais. Confira as nossas 

ofertas c trenha a garantia dc bons produtos, o 
menor preço c o melhor atendimento 

Av. Ge túlio Vargas, 2125 - Fone: 721-2275 
. Imperatriz-Maranhào , 

Aluga-se 

Um posto de g .olina :ompleto (fundo 
comércio), estacio aminfo, lavagem, 

troca d- oleo e etc. 
Os infere -ad^*: tratar oelo telefone 

// 2221 

UNIÃO SERVIÇC: CONTÁBEIS 

Registro do Firmas, Conlobilidado, Assuntos Fiscais, 
I Trabalhistas, Tributários, Assess<-ia a Micr^empresas olc. 

SícUtetf. 'Jfaiccwettfa /étti- fa 
T«co<o «m Co~ 

CRC «' -Í-WA 
Av. Dorgival Pin' do Sousa, 831, 1* andar, sala 02 
^ Celular: 9 1669 • Impcratriz-Maranhão y 

Aluga-se 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa. 
Tratar com Max pelo fone: 721-8571 

hA A 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 
de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 
Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 
Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa- 

\ 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 
v 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

r 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplicio Moreira n0 782 - 
Centro, com 5 meiroí do frente, 37 metros nas 

. laterais o 5 metros do fundo. 
Preço do ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Onde d ante te 

V 

Vasos ornamentais, flores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa. '544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhào 
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Assaltante é preso em Imperatriz 

Elemento acusado de matar moto-laxisla em Araguaína, no Tocantins, foi capturado pela PC 

O assaltanlo <lc moto- 
taxislas da regiSo, Wollinglon 
Ferreira de Souza, 
maranhense, 19 anos de 
idade, lilho de Adriano 
Ferreira de Souza C Maria 
Alves de Souza, residente nas 
imediações no quartel da PM, 
foi preso na manha de ontem 
pelo comandante do 
deslocamento da cidade de 
Governador Edison Lobão, 
cabo Ribamar. 

A policia local tomou 
conhecimento de que o 
assaltante linha roubado uma 
moto Monda Titan %. placa 
KA-226 — Araguaina-TO, que 
estava sendo pilotada pelo 
motoqueiro Josõ Gomes 
Ferreira Filho, 32 anos, 
goiano, residente naquela 
cidade. Além do furto, a 
policia tomou conhecimento 
também, que o acusado linha 
assassinado com dois tiros de 
revólver calibre 33. sendo um 
a longa distância c outro a 
queima roupa. O elemento jâ 
foi preso pela Policia Civil de 
Imperatriz sob suspeita de 
furto de moto e liberada horas 

Escríwo Pinheiro, da Delegacia de Roubou e Furtos, tomou o depoimento do acusado 

Após cometer o crime, o 
elemento tirou o motoqueiro 
que eslava caído sobre a 
moto e tomou rumo a 
Imperatriz. A policia de 
Governador Edison Lobão, 
com as informações 
repassadas pela policia 
locanlina, desconfiou de 
Wellington quando o mesmo 
foi encontrado em uma 

depois |Kir falta de provas. 
O motoqueiro assassinado 

a tiros trafegava pela Avenida 
Filadélfia, na periferia de 
Araguaína. quando foi 

oficina retirando a placa e o 
mala-cachorro da moto. 

De imediato, o 
comandante da guarniçâo, 
cabo Ribamar, conduziu o 
acusado até lm|ietatriz, onde 
foi entregue na DRF — 
Delegacia de Roubos e 
Furtos. Naquela delegacia, 
ele confessou o assalto 
seguido de crime e disse 

surpreendido pelo assaltante. 
Conforme informações da 

|H)lícia, o assaltante trafegava 
na moto Como passageiro c 
pediu que o moto-laxisla 

ainda que teve a participação 
de um outro •elemento, 
conhecido pelo nome de 
Wagner. Minutos depois ele 
caiu em contradição e 
confessou que foi o autor tio 
delito. 

A Policia Civil de 
Araguaína foi informada da 
prisão de Wellington e na 
tarde de ontem esteve na I )RF 

parasse nas imediações de um 
bar. Ao parar, de acordo com 
as primeiras investigações, ele 
sacou da arma e detonou os 
dois tiros. 

para recambiar o elemento 
até aquela cidade, para ser 
colocado à disposição da 
Justiça do Tocantins. O crime 
com requintes de crueldade, 
segundo informou a Policia 
de Araguaína, chocou a 
cidade. A vitima. José Gomes 
Ferreira Filho, era casado e 
trabalhava |»ara a empresa Hip 
Moto táxis 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Arrombamento 
A doméstica Maria 

Kaimunda da Silva, piauiense, 
casada, leve sua residência 
arrombada por elementos 
desocupail«>s. A comunkante 
disse à reportagem que os 
liràjiios levaram d» interior da 
casa um televisor a coresc um 
ventilador. O fato ocorreu na 
tarde «Ia última terça-feira, 
quando a comunicanle se 
encontrava no seu trabalho. 
Os elementos arrombaram a 
porta dos fundos da residência 
para praticar o roubo. 
Perda de documentos 

José Serra Filho, mineiro, 
casado, motorista, 42 anos de 
idade, comunicou que |)ecdeu 
sua carteira porla-cédula 
contendo todos seus 
documentos pessoais. De 
acordo com as informações 
fornecidas; pdo comunicanle, 
os documentos devem ter 
caído do seu bolso, quando 
efetuou uma troca de pneu na 
estrada que liga a cidade de 
Montes Altos. 

Furto de bicicleta 
Nelson Alexandre de 

Sou/a, maranltense. solteiro, 
estudante residente na Rua 
A. na Vila Nova. também foi 
vítima de furto de sua 
Monlain Bike. A vitima disse 

à reportagem que 
estacionou a bicicleta em 
frente a Câmara Municipal e 
ao retornar do interior 
daquela Casa não encontrou 
mais sua bike. 

Furto do bicicleta 
l>'Janira Mendes 

Nepomuceno, maranhense, 
solteira, comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Monlain Bike. cor cinza, ano 
96, que eslava estacionada 
na área de sua casa. A 
queixosa disse ainda que a 
os elementos arrombaram o 
ca«l«'a«lo do portão que «lá 
acesso a residência, para 
cometer o furto. O fato foi 
levado ao conhecimento «Ias 
autoridades. 
Perda do documentos 

Joaquim Mesquita de 
Andrade, residente na 
Coriolano Milhomem, 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como; Carteira «le IdenlkLnle 
Civil «• Carteira de Trabalho 
e Previdência Social. O 
queixoso «lisse á reportagem 
que o falo ocorreu na manhã 
de ontem, quamlo trafegava 
em via |iública. 

7^% i. i >/i 

| Brinque respeitando a vida! Quer morrer lilho da puta!? 


