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Prefeitos da Região Tocantina discutem 

temas polêmicos em Açailândia 
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Tio Gerson (S.P. Água Branca) Claro Dentista (Estreito) Zequinha Coelho (Sfí Crentes) Daniel Silva (Davjnópolis) Sônia Santos (Brejão) 

■ Paraqominas 

Assassino de 

radialista é colocado 

atrás das grades 

Ildon Marques envia balancetes 

para Câmara Municipal terça 

Douglas Alves Pereira, 
conhecido sob a alcunha de 
"Bodão", 27 anos, foi preso 
pela polícia de Paragominas, 
no vizinho Estado do Pará, de 
ser o mandante do 
assassinato do polêmico 
radialista Natan Pereira 
Gatinho, 26 anos, que 
aconteceu no dia 6 de janeiro 
deste ano e deixou a 
comunidade daquela cidade 
revoltada, pedindo por justiça. 

Natan Pereiça era o 
profissional da comunicação 
que fa^la 'as doaiincjas dos 
acoqleCimehths reivindicados 
pela população • de 
Par.agominas, não temendo 

.'sofrej, qualquer represália lor 
parfe.das pessoas por ele 

.'ji Detfatè 

Unidade entre a FIJ 

e a OU é discutida 

Um plano gradual para promover a unidade enpre a 
Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) e a Organização 
Internacional dos Jornalistas (OU) foi aprovado recente mente 
pelo Comitê Executivo da FIJ, em reunião que contou com 
expressivo número de filiados das duas entidades. A proposta, 
de acofdo com a comissão organizadora, tem como base uma 
resoluçãh do Congresso Mundial da FIJ Página 2A. 

denunciadas, na maioria 
políticos. 

O crime teve repercussão 
internacional. A Unesco 
protestou a forma como 
Natan Pereira foi morto e 
pediu agilidade nas 
investigações às autoridades 
policiais paraenses. 

Natan Pereira foi morto na 
porta de sua residência 
quando retornava da 
emissora de rádio em que 
trabalhava há vários anos. O 
autor do crime linha sido 
denunciado por ele de ler 
acidentado uma mulher e não 
a ter socorrido. Douglas 
Alves foi preso' e disse que 
quando fosse libertado o 
mataria. Página 8A. 
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Lu iç Ca rias Noletc^nl 
acredita na atual poJ»|P| 

. educacional t ^ 
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F ^^roí^ullar 

Ildon Marques quer mostrar transparência de seu governo 

REGIONAL 

Tudo 

Garota Si 

Págin 

Açailândia ganha Campos 
Avançado da Uíma 

Página 3C 

Acontecendo durante todo o 
dia de hoje, o I Encontro dos 
Prefeitos do Sul do Maranhão, 
em Açailândia, numa promoção 
da Associação dos Munirípios 
do Sul Maranhense (Amsuj). E 
o primeiro evento de peso após 
a eleição da diretoria da 
entidade, que aconteceu em 
janeiro e conseguiu eleger Sáhio 
Dino, prefeito de João Lisboa. 

Durante os trabalhos, serão 
colocados em discussão 
diversos temas que são 
considerados polêmicos, caso da 
retomada das obras de 
construção da Ferrovia Nortc- 
Sul, unificação dos concursos 
públicos, meio-ambiente e o 
envio de verbas para os novos 
municípios maranhenses. 

A programação a ser 
desenvolvida é a seguinte: 
"Queda do FPM e o 
endividamento dos municípios 
junto a Previdência Social", com 
José Bonifácio, prefeito de 
Tocantinópolis; "Perspectivas e 
realizações da Secretaria de 
Educação do Estado no Sul 
maranhense", com Gastão 
Vieira, secretário de Educação 
do Estado; "Sagrima - combate 
a febre aftosa/plano e ação da 
empresa no Sul maranhense", 
com Francisco Coelho; "A 
política do Ibama e a proteção do 
meio ambiente", com Maria do 
Carmo; "A Ferrovia Norte-Sul - 
o Maranhão e a integração 
nacional", com Wagner de 
Oliveira; e rodagens no Sul do 
Estado", com Hilário Ferreira. 

Na próxima terça-feira, 

o prefeito Ildon Marques 

estará enviando à Câmara 

Municipal os balancetes 

de sua administração 

relativos ao mês de 

janeiro. 

Quem garante é o 

vereador Arnaldo Alencar 

(PFL), líder do governo no 

parlamento municipal, 

acrescentando que o ato 

demonstra o interesse do 

administrador em mostrar 

a transparência do atual 

Governo Municipal. 

Arnaldo Alencar 

garante que durante a 

sessão do Poder 

Legislativo da terça-feira 

que vem, os vereadores 

estarão realmente 

analisando os balancetes 

enviados pela Prefeitura 

Municipal referentes a 

janeiro. 

Já na segunda-feira, 3, 

estará sendo iniciado o 

pagamento dos servidores 

públicos municipais. 

Tocqntriz reanima 

setor desportivo local 
Página 6A 

Saúde 

pública é 

discutida 

em 

Imperatriz 

no auditório 

da OAB 

Página 2C 

Indiccidores 

Dólar Comercial 
: Compra .R$1,0197 
i Dólar Comercial 
i Venda R$ 1.0205 
i Dólar Paralelo 
; Compra _ R$ 1,034 ; 

Dólar Paralelo 
Vfnda R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1,0010 
Dólar Turismo 

1 Venda R$ 1.0350 
Ouro (g) 

; Venda _ R$12.57 
i Poupança 
i Rendimento  -1,1275% : 
; Ufir (até dezembro) 
; Valor  —— R$0.8247 

Salário Mínimo 
: rhifnãrn R$ 112,00 

Salário Família 
Valor _ R$7.66 

POLICIA 

Julgamento de Paula 

Thomaz será em abril 

Página 8A 
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Sr. Editor: 
O que me levou a 

escrever para este jornal é 
um problema muito simples 
e ao mesmo tempo muito 
complicado. 

Moro sozinha com o meu 
filho de dez anos de idade. 
Desde pequena estou 
acostumada a me arrumar 
sozinha, pois nunca tive 
ninguém a quem pudesse 
recorrer nos momentos de 
dificuldade. Fui abandonada 
por minha mãe ainda 
pequena e minha avó tomou 
conta de mim enquanto 
pôde, mais depois e ainda 
muito pequena, fui trabalhar 
nas casas alheias e suportei 
todo tipo de humilhação. 
Hoje estou passando mais 
uma vez por ura momento 
difícil. Acontece que o pai da 
proprietária do imóvel onde 
eu moro cismou que eu 
tenho que desocupar o 
quarto de qualquer maneira. 
Acredito eu que ele não tem 
esse direito, pois ele não é 
dono de nada e eu pago o 
aluguel em dias, mas não 
agüento mais tanto 
aborrecimento e também 
não tenho para onde ir. pois 
é difícil encontrar um lugar 
decente a preço razoável 
para se morar. 

Não sei mais o que fazer. 

Maria Aparecida 
Bairro Juçara 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

este jornal para falar sobre 
um problema que afeta de 
um modo direto ou direto a 
todos as pessoas, sejam elas 
ricas ou pobres, pretas ou 
brancas, não existe qualquer 
tijK) de discriminação. Creio 
que os senhores já fazem 
uma idéia do assunto do qual 
estou falando. 

Trata-se da 
marginalidade, de modo 
especial delinqüentes 
juvenis, que são uma 
responsabilidade de todos. 
Acredito sinceramente que 
se cada cidadão fizesse um 
pouquinho que fosse, desse 
a sua parcela de contribuição 
para acabar com a 
marginalidade infantil, 
teríamos sem dúvida um 
local bem melhor para se 
viver, pois futuramente 
praticamente não teríamos 
bandidos, porque são esses 
pequenos delinqüentes que 
amanhã estarão homens e 
estarão assaltando, 
roubando, seqüestrando e 
matando. 

Não adianta só cobrar dos 
governantes, se nós 
cidadãos e cidadãs não 
colaborarmos para acabar 
com a criminalidade, 
continuaremos tendo que 
construir verdadeiras 
prisões para nos proteger 
dos bandidos, estaremos 
vivendo encarcerados. 
Quanto mais ricos formos, 
mais presos estaremos, está 
certo que são prisões 
luxuosas, mas o ideal seria 
podermos andar nas ruas 
tranqüilos, sabendo que não 
sofreríamos qualquer tii>o de 
agressão, pois as pessoas 
que poderiam fazer isso, 
estariam trabalhando e 
cuidando de suas famílias, 
tendo moradia decente e 
uma vida digna. 

Benedito França 
Faz. São Benedito 

■ Imprensa 

FIJ discute unidade com a IOJ 

Um plano gradual para 
promover a unidade entre a 
Federação Internacional dos 
Jornalistas (FIJ) e a Organização 
Internacional dos Organização 
dos Jornalistas (OIJ) foi aprovado 
pelo Comitê Executivo da FU em 
sua última reunião, em 
novembro, na capital eslovena, 
Liubliana. 

Esta proposta tem por base 
uma resolução aprovada no 
Congresso Mundial da FU, de 
1995, que preconiza a 
cooj K'raçã< > e a unidade e também 
a enérgica reivindicação de vários 
sindicatos membros para que se 
promova, mais ativamente, um 
trabalho cooperativo que crie as 
condições necessárias para uma 
unidade em escala mundial do 
movimento sindical dos 
jornalistas. 

Não é um projeto simples. 
Especialmente se recordarmos 
as dificílimas relações existentes 
entre FU e ()U durante o período 
chamado de "guerra fria". As 
mudanças políticas no leste 
europeu, simbolizadas pela 
derrubada do muro de Berlim, 
criaram novos parâmetros para 
o movimento sindical, inclusive o 
dos jornalistas. Entretanto, FIJ e 
OIJ praticaram concepções 
sindicais completamente 
distintas. Enquanto a FU durante 
muitas décadas foi acusada de 
estar manipulada pelo EUA, a 
OU, como representante dos 
jornalistas do mundo comunista, 
possuía uma imagem mais 
progressista, gozando de um 
amplo prestígio entre as 

organizações de jornalistas do 
Terceiro Mundo, incluindo o 
mundo árabe. 

A OU não era financiadaixJo 
pagamento de cotas de seus 
sindicatos membros, mas por 
uma extensa rede de1 negócios 
que os governos do leste 
euroixHi lhe ixrmitia fazer. Com 
isso a OIJ chegou mesmo a 
reunir uma verdadeira fortuna, 
gozando de raros privilégios 
como o monopólio do mercado 
de atividades como tradução, 
turismo, publicações, etc, e 
utilizava esses recursos para 
seus fins. 

Com as mudanças do leste 
europeu toda essa estrutura 
passou a ruir dando lugar a uma 
I)rofunda luta interna na () U com 
acusações, até o momento não 
esclarecidas, sobre o 
desaparecimento de grandes 
quantidades de recursos. A 
direção eleita no último 
Congresso Mundial da OIJ. em 
Amà, dedica-se prioritariamente 
ao saneamento das finanças. 
Como o modelo sindical do leste 
europeu não possuía 
independência frente ao 
listado, com a crise do sistema 
os sindicatos perderam todo o 
poderio financeiro político que 
tinham. 

Tendo em vista o 
desaparecimento do litígio que, 
em função da "guerra fria" fazia 
com que FIJ e OIJ se 
enfrentassem, e também face 
ao novo perfil adquirido ix-la FU 
nos últimos anos, quando passa 
a ser a maior e mais 

representativa entidade mundial 
dos jornalistas, com umaiK)stura 
programática e política 
democrática e independente, 
dissolvendo as desconfianças 
que durante algum tempo 
despertou, surge um contexto 
mais favorável à unidade. Este 
plano começa por uma revisão 
comi )lela da lista de membros de 
ambas organizações e pela 
verificação se estas se 
comprometem com objetivos 
essenciais tais como liberdade de 
expressão e direitos sindicais. 

Há ainda desconfiança sobre 
a existência de organizações 
"fantasmas", criadas apenas 
como parle da luta anterior entre 
FIJ e OIJ. No que trage às 
finanças, o plano da FU sustenta 
um rigoroso esclarecimento 
sobre o desaparecimento de 
recursos da OU, sem o que não 
aceitará uma unidade política e 
profissional. 

A matéria estará na pauta do 
Congresso Mundial da FIJ, a 
realizar-se em 1988, em Recife, 
mas até lá, espera-se que estas 
dúvidas tenham sido dirimidas 
e que um plano de atividades 
conjuntas esteja em andamento 
já que a unidade, preservada a 
independência política e 
organizaiiva das entidades 
frente ao Estado, poderá 
cumprir um papel muito positivo 
para fortalecer a luta dos 
jornalistas do mundo inteiro em 
defesa de suas condições de 
trabalho e de uma comunicação 
mundial democrática e 
humanista. 
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■ Música 

Zeca Tocantins mostra 

"Explode a bomba" no 

F erreira Gullar 

Show vai mostrar os novos trabalhos do 

cantor e terá um lado poético levantando 

os problemas sociais do País 

m. m. 

v 

Zeca Tocantins comenta temas como Reforma Agrária e 
os conflitos indígenas 

Nesta sexta-feira, 28. o 
cantor, compositor e poeta 
Zeca Tocantins estará subindo 
ao palco do Teatro Ferreira 
Gullar para realizar o show 
"Fxplode Bomba", que consta 
de novos c velhos trabalhos. 

Agora, Zcca Tocantins 
levanta assuntos ligados as 
questões sociais. O show 
acústico ainda será mesclado 
de muitas poesias, que, 
segundo o cantor "são bombas 
que estão prestes a explodir". 

Afirma que a marcha dos 
sem-lerra, a Reforma Agrária 
teria que sair a muito tempo. 
"Tem que ser feita de forma 
equilibrada. O governo, 
infelizmente, nunca olha essa 
situação", observa. 

Zeca Tocantins também 
comenta a questão indígena 
que já dura há vários e a 
demarcação de suas terras 
nunca aconteceu, mesmo com 
os eo n st antes conflitos 
envolvendo os silvícolas e o 
homem branco. 

Outro tema que instigou a 

curiosidade de Zeca Tocantins 
foi o garíni] x). Na sua opinião é 
inadmissível aceitar o que 
ocorre com a categoria, 
principalmente na região de 
Marabá, onde fica localizado o 
garimpo de Serra Pelada. Diz 
que deve ser tomada alguma 
providência. "Serra I rsle deve 
ser entregue aos 
garimpeiros", explica, 
acrescentando que a Vale não 
o descobriu. "E fruto das 
divergências. Só sobra j )ara os 
pais de família", acrescenta. 

Finalizando. Zeca Tocantins 
assevera que essa falta de 
postura em relação a» 
movimento, faz com que a 
sociedade fique insegura em 
relação a esse setor. 

O cenário tem produção do 
artista plástico Amorim, já 
conhecido do público 
imperai rizense. 

() figurino mostra o "Rei da 
Pobreza". "Coroa de Fala". 
"Fmbaixador da Pobreza", 
"Sou o Rei da Miséria", "Sou o 
Fixo", "Sou nina fera". 

Utilidade Pública 26/02/97 

190 
722-128? 

Policia Militar   , ; ... ' .. 
Delegacia de Plantio   
Corpo de Bombeiros    . 
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■ Mdon Marques atimicias 

Câmara Municipal terá balancetes na terça-fei 

Pagamento dos servidores municipais começa a ser feito na segunda-feira 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Fartas 

Bom dia 
governadora 

789 dias. 
Cadê as obras 

excelência? 

Lei ns 376/86 é de 
Fiquene 

Lei n2 376/86-Gabi 
Reconhece de utilidade 

pública os clubes Tocantins 
Esporte Clube e Sociedade 
Atlética Imperatriz e dá 
outras providências. 

ü prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do 
Maranhão, faz saber a 
todos os seus habitantes 
que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei; 

Art. Io - Fica 
reconhecidos de utilidade 
publica os clubes Tocantins 
Esporte Clube e Sociedade 

,Al le( iea Imperatriz, 
sediados nesta cidade. 

Art. 2° - Esta Lei estará 
em vigor na data de sua 
publicação, revogas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito 
Municipal de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, aos 
treze dias do mês de março 
de mil novecentos e oitenta 
e seis. 

Dr. José de Ribamar 
Fiquene 

Prefeito Municipal 

S.U.S: agora 
é pra valer 

A implantação da 
Municipalizaçào da saúde, é 
um processo evolutivo, 
com participação da 
Sociedade Civil, 
profissionais de saúde e da 
população do Município. 
Cujo planejamento em 
saúde, passa por esferas de 
governo de cunho 
Municipal (Gestores de 
Saúde, Conselho Municipal 
de Saúde, grupos 
técnicos), empenhados e 
aptos a pensar e agir sobre 
a situação de saúde da sua 
localidade. Agora sim, da 
contratação dos 
prestadores de Serviços, ao 
pagamento da fatura, é por 
conta. d'ps Gestores de 
Saúde (Prefeito Municipal 
ç Secretario de Saúde). 

-Dia 
do 

Agente 
Fiscal 

Ontem., dia 27 de 
fevereiro, foi comemorado 
em todo o Brasil, o dia do 
Agente Fiscal. O S1NTAF- 
MA, através de sua 
Delegacia de Imperatriz, 
consciente da importância 
pública de nossas funções 

para o conjunto da 
sociedade, congratulou-se 
com a classe, desejando- 
Ihe muito progresso, 
aperfeiçoamento 
profissional e vitórias. 

A Associação de 
Mocidade da Assembléia 
de Deus vai oferecer um 
culto especial a todo o 
Fisco, que será ocorrerá 
amanhã, sábado, às 19h0() 
na Igreja Assembléia de 
Deus da rua 15 de 
Novembro. 

Amsul 
realiza 

encontro 
Está acontecendo hoje a 

primeira reunião da Ansul 
sob a presidência do 
prefeito de João Lisboa, 
Sálvio Dino, neste 
mandato. A cidade 
escolhida para o 
acontecimento foi 
Açailândia, em virtude do 
aniversário do prefeito 
daquela cidade, Deusdete 
Sampaio, que está 
oferecendo um almoço a 
todos os prefeitos que 
participarem do encontro 

Deusdete 
aniversaria 

Para comemorar o seu 
aniversário, o prefeito de 
Açailândia, Deusdete 
Sampaio, está oferecendo 
um almoço para mais de 50 
prefeitos, e espera contar 
com a presença do vice- 
governador do Estado, 
José Reinaldo Tavares. 

Deusdete está tentando 
junto a governadora 
Roseana Sarney, a 
liberação de verbas o seu 
município, para que possa 
desenvolver uma 
administração que venha a 
atender as necessidades e 
anseios da população 
açailandense. 

Câmara pede 
liberação 

do estádio 
Na seção de ontem da 

Câmara Municipal, a 
maioria dos vereadores, 
juntamento com o 
presidente da casa 
resolveram enviar um 
ofício ao prefeito, pedindo 
a liberação do Estádio Frei 
Epifânio D'Abadia sem a 
cobrança da taxa de energia 
para que o Cavalo de Aço t 
Tecão possam treinar 
durante a noite. Os dois times 
"estão voltando depois de 
muito tempo afastados dos 
estádios e estão sem 
condições financeiras de 
pagar a taxa cobrada para a 
realização dos treinos 
noturnos. 

O prefeito Ildon Marques 
entrega na tarde da próxima 
terça-feira, à Câmara Municipal, 
os balancetes dos atos de sua 
administração referentes ao 
mês de janeiro. 

O anúncio foi feito ontem 
(durante sessão do Poder 
Legislativo) pelo líder do 
governo na Câmara Municipal, 
vereador Arnaldo Alencar, do 
Partido da Frente Liberal 
(PFL). 

Na oportunidade, Arnaldo 
Alencar disse que ao decidir 
prestar contas o prefeito Ildon 
Marques faz cumprir o anúncio 

feito durante a campanha 
eleitoral dando conta de que seu 
governo seria transparente, 
visando mostrar ao povo que, 
moralizando a coisa pública, os 
recursos do erário são aplicados 
corretamente nos projetos 
reivindicados pela comunidade. 

Na opinião do vereador 
Arnaldo Alencar, Ildon Marques 
mostra sinais efetivos de 
manter afinado entrosamento 
com a Câmara Municipal. O edil 
entende que esse é o caminho 
certo a ser percorrido pelo 
governo que nasce com grande 
respaldo popular. 

■ Pagamento do funcionalismo 

muncipal 

O Pagamento dos servidores municipais de Imperatriz referente 
ao mês de fevereiro começa a ser efetivado na segunda-feira que 
vem. 

A informação foi passada pelo assessor-chefe da Secretaria de 
Fazenda do Município (Sefaz), Edeomedes Aguiar, ressaltando que 
a intenção do prefeito Ildon Marques é seguir à risca o cronograma 
já traçado de \ )agar os vencimentos dos funcionários públicos locais 
sempre nas datadas já estabelecidas. 

()ntem, 27, a Prefeitura Municipal fez o pagamento da segunda 
parcela referente ao décimo-terceiro-salário, iniciado no meio da 
semana que se finda nesta sexta-feira. 

O anúncio do pagamento para a próxima segunda-feira teve 
repercussão positiva entre os servidores públicos municipais em 
virtude dos compromissos que a categoria tem de cumprir. 
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Ildon Marques vem honrando com os seus compromissos 

Opinião 

Com Ildon Marques é sim! 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

O prefeito de Imperatriz 
Ildon Marques de Sousa 
concentra suas atenções na 
educação das crianças. 

Ao pessoalmente visitar 
escolas e almoçar com os 
alunos do Projeto Alfa, 
"lldão" confirma sua 
promessa eleitoral de 
prestigiar essa área. 

Nesse aspecto, a atitude 
do prefeito é corajosa. 

Por isso mesmo, nove 
entre dez detentores de 
cargo público no Brasil 
tratam a criança como 
prioridade de campanha. São 
os mesmos que, quando 

eleitos, marginalizam esse 
setor da sociedade. 

Criança não vota. Tanto no 
Brasil quanto nos demais 
países do globo. 

O resultado dessa política 
é a formação dos bolsões de 
miséria na maioria dos 
países. 

Particularmente em 
Imperatriz, assim como nas 
demais partes do imenso 
país, vivemos a conhecida 
situação de uma Belíndia. 

Uma parle da sociedade 
dispõe dos instrumentos de 
satisfação pessoal. Moram 
em Imperatriz, mas 
convivem com o padrão de 
vida dos belgas. 

Essa reduzida parcela de 

imperatrizenses tem 
alimentação que permite 
bom desenvolvimento psico- 
motor. Soma-se a esse fato, 
os bens duráveis como TV, 
vídeo-cassete, frezeer, carro 
e ademais. Sem contar nos 
inúmeros, nos muitos 
imóveis que vão de vistosas 
casas até belas fazendas. 

No entanto, a outra parte 
da população vive à míngua. 
Ampla maioria do povo, nó 
sentido numérico, essas 
pessoas fazem parte da 
nossa índia. 

Desse setor da sociedade, 
os mais prejudicados são os 
pequeninos. 

Cedo, são obrigados a 
evadir da escola. Ganham as 

ruas. Ficam a um passo da 
criminalidade. Mas é só um 
passo. Logo essas crianças 
se incorporam à multidão de 
menores infratores. 

A administração Ildon 
Marques quer reverter a 
atual fotografia social de 
Imperatriz. 

Mas querer não é poder. 
Sabedor dessa afirmação, 

o prefeito inspeciona as 
obras da criança como forma 
de demonstrar vontade 
política. ãf 

Porque ele sabe que 
vontade política é poder. 

Tem razão o verso da 
música tema da coligação 
Imperatriz Somos Nós: Com 
Ildon Marques é quesim. 

Administração Municipal 

Secretariado correspondem expectativas 

O secretário do Governo, 
Sérgio Macedo, comenta que 
todos os secretários municipais 
estão oficializados nas pastas 
que ocupam e correspondem 
às expectativas da comunidade. 
Ele raciocina que o fato de não 
ter havido posse solene não 
implica irregularidade do 
exercício do cargo. 

Apenas as duas secretarias 
recém-criadas, a da Indústria, 
Comércio e Turismo e a dos 

Desportos e Lazer, ainda não 
estão funcionando. Elas 
dependem da viabilização de 
recursos para ser instaladas. 

Na Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho, a vereadora 
Sofia Oliveira Dias, sitonizada 
com os propósitos do prefeito 
Ildon Marques, vem 
executando os projetos sociais 
do município a título de 
colaboração. 

O secretário do Governo 
declara que, apesar da 
escassez de recursos, a atual 
estrutura administrativa é 
suficiente para o 
desenvolvimento de todo o 
programa de governo durante 
os próximos quatro anos. O 
único problema, ressalva ele, é 
que essa carência de verbas 
exige paciência e bom senso 
para que se viabilizem todas as 
obras e serviços previstos. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

400) i desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

" - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Açailándia 

Município ganha Gampus Avançado da Ufma 

Requerido desde o tempo 
em que o atual prefeito, 
Deusdete Sampaio, era 
deputado estadual, o Campus 
Avançado de Açailándia da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) já é uma 
realidade. Numa solenidade 
que foi prestigiada pela classe 
estudantil local e pelos 
prefeitos de influência do 
município açailandense, o 
prefeito da Cidade do Ferro 
assinou convênio que permite 
a implantação do Campus e 
determina que o primeiro 
vestibular deverá ser efetuado 
no período compreendido 
entre os meses de junho e 
julho. 

De acordo com o ato, 
devidamente publicado no 
Diário Oficial, o Campus 
Avançado de Açailándia da 
Ufma entrará em 
funcionamento com três 
cursos opcionais para os 
candidatos: Pedagogia. Letras 
v Tecnólogo em Madeira. 

■ Delegacia Regional do CRM 
() presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão (CRM-MA). medico Abdon Murad, 

visitou Açailándia semana passada, quando teve oportunidade de conhecer a realidade do exercício 
da medicina, dentro do município, e aproveitou para fazer uma visita ao prefeito municipal, que também 
é médico, com quem manteve demorada palestra. 

Durante a visita, Abdon Murad prestigiou a solenidade de lançamento da pedra fundamental da 
futura sede da Delegacia do RCM em Açailándia, ocorrida na Vila Capeloza. 

■ Prefeitura faz doações 
O prefeito municipal. 1 )eusdete Sampaio, participou semana passada de uma solenidade, na sede 

do Poder Executivo de Itingado Maranhão, que contou com a presença do prefeito daquele município. 
Raimundo Pimentel, quando o chefe do Executivo açailandense fez a entrega, ao seu colega ilinguense, 
de bens móveis e imóveis que pertenciam ao patrimônio de Açailándia. Na oportunidade, foram 
entregues ao acervo do novo município, uma ambulância, dois veículos da marca Volkswagen, tipo 
Gol. e todos os títulos definitivos de posse, de loteamento urbano da Vila Emanuela. 

Ao fazer a doação, o prefeito Deusdete Sampaio ressaltou que "estamos cumprindo com um ato 
de plena justiça, uma vez que o novo município de llinga do Maranhão não poderia ficar sem a sua 
participação nos bens que o seu município-mãe, que ê Açailándia". 

■ Anulado Concurso Público 
O Prefeito Deusdete Sampaio assinou, no último dia 20. o Decreto n" 114/97, que dispõe 

sobre a anulação do Concurso Público realizado conforme Edital n" 001 /9b. de 15 de janeiro de 
199b. realizado na administração anterior com a finalidade de prover cargos vagos do quadro 
permanente de pessoal da Prefeitura Municipal. A anulação não se constitui surpresa, ate mesmo 
para os próprios funcionários, tendo em vista uma série de irregularidades quando da efetivação 
do referido concurso. 

F azenda inicia cadastramento 

Fiscais participaram de curso de reciclagem e aperfeiçoamento 
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Fiscnis da Sefaz são reciclados através dc c 

Inicia na próxima segunda-feira, 3. o 

recadastramento fiscal da Secretaria da Fazenda. 

O objetivo é levantar o número e o perfil dos 

contribuintes imperatrizenses, ou seja, conhecer 

a realidade de quem paga Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa 

de Licenciamento e Verificação de Serviços 

(Alvarás). 

Foram treinados 24 fiscais para trabalhar no 

recadastramento. O curso se realizou no auditório 

da Secretaria da Educação e teve duração de três 

dias. O secretário da Fazenda, Edson Lima, afirma 

que o treinamento visa tanto preparar 

urso patrocinado pela Pretéitura Municipal 

adequadamente os fiscais como proporcionar 

melhor entrosamento entre os servidores da 

pasta, a fim de que possam trocar experiências e 

conhecimentos e estabelecer nova dinâmica 

administrativa na Secretaria. 

Para o assessor chefe Deomedes Aguiar, o 

treinamento foi muito proveitoso. O servidor 

Claudimir Menezes declara, por sua vez, que o 

treinamento otimizou a atuação dos fiscais e vai 

proporcionar significativa melhoria do nível de 

qualidade e produtividade dos serviços do setor. 

A Secretaria da Fazenda prevê que os 

contribuintes do Centro estarão cadastrados em 

sessenta dias e o restante, em seis meses. 

Prefeitura investe 

na humanização 

dos servidores 

Valorizar o servidor 
municipal por meio de 
tratamento humanizado e 
melhores condições de 
trabalho -ê a meta da 
Prefeitura de Imperatriz. 
Várias medidas nesse 
sentido estão sendo 
adotadas nos vários setores 
da administração pública. 

A Secretaria da 
Infraeslrutura. por exemplo, 
está fornecendo duas 
refeições diárias aos seus 
servidores e passará a 
fornecer também café tia 
manha. Iwgt» apo> a reforma 
do refeitório.Alem disso, 
como ja foi noticiado, a 
Secretaria da Infraestrutura 
está vibializando. em 
parceria com empresas 
privadas, completo 
fardamento para os garis da 
cidade. 

Dos quinhentos fardos 
| necessários, a Secretariada 

Infraeslrutura já conseguiu 
150. Jairo de Oliveira prevê 
que até março tanto o 

I fardamento como o 
t ralamento que vem 
recebendo. "A partir do 

momento em que se valoriza 
o ser humano, a satisfação 
com que ele passa a exercer 
a sua função aumenta e a 
produtividade cresce. A 
gente percebe uma clara 
mudança no perfil do 
trabalhador a partir do 
momento que se passa a 
valorizá-lo, conclui. 

O titular da pasta. Jairo de 
Oliveira, lembra que a 
política de valorização dos 
servidores já era praticada 
pelo prefeito lldon Marques 
desíh a época da 
intervenloria. "Essas açõe^ ! 

sao <i continuidade da linha 
de trabalho do prefeito lldon 
Marques, que na época em 
que foi interventor propôs 
um salário vinte por cento 
superior ao mínimo para os 
servidores, o que foi de 
imediato aprovado pelai 
Câmara Municipal. Dentro | 
dessa linha, nós vamos, 
agora, uniformizar os garis e 
lhes oferecer melhores 
condições para que possam 
exercer sua profissão com 
segurança e mais 
satisfação", declara. 

ASSOCIAÇAO REGIONAL DE CABOS E SOLDADOS DA 
POÜCIA MTliTAK DE IMPERATRIZ-MAE AÇAILAiNDLA 

CGC. 00.840.964/0001-48 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

José IjojíesMaiaSd. FM Presidente de "ARCSFMIA-FMMA". 
no uso de suas atribuições legais e atividades profissionais em 
prol dos associados. Vem através do presente Edital, convocar 
todos os Cabos e Soldados FMs sócios desta Entidade, para 
uma Assembléia Extraordinária, à realizar-se na Sede da 
"ARCSFMIA-FMMA". no dia 0604-97, em primeira convocação 
às lb;00 horas, não podendo realizar com o número inferior da 
25 socios, se não houver número far-S(va meia hora depois com 
qualquer número, com o fim de elaborar e aprovar as Cláusulas 
Contratual do "SEGl R() SAI DE", em benefício de Assistência 
Médica e Hospitalar, para sócios e dependentes. 

Imperatriz-Ma, 26 de fevereiro de 1997 

OFERTA DE EMPREGO 

Estamos necessitando com a. máxírná . itf* > 
urgência de: 

- Técnico de Segurança do Trabalho;'' 

- Enfermeira do Trabalho; 

OBS: Favor remeter curriculum para: 

CAIMAN S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL 

Att: SR-. ELIETH FERNANDES 

Endereço: RUA TAMANDARÉ, 1052 - JD. 

SÃO LUÍS, CX. POSTAL 506 

Cidade: IMPERATRIZ-MA 

i ¥: «¥ * 8 

f mm mm Som e Luz 

APOIO, Sistema Tucanus de Conmnicaçã 



ocíal 

Soraya Lulza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Linda Veloso comenU. 

sociedade 

imperatrizense 
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Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 
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Cidade 

O dia-a-dia e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes 

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1997 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Deusdete 
repartindo o bolo 

O Prefeito de 
ACAILÂNDIA. DKUSDETE 
SAMPAIO está 
-aniversariando hoje. Km 
primeiro lu^ar PARAHKNS. 
Em segundo, quem vai estar 
de parabéns daqui a algum 
tempo será o grande povo 
açailandense, caso o prefeito 
faça a colossal administração 
com a qual se 
comprometera. Fui o 
produtor dos programas de 
televisão durante a 

campanha que o tornou 
prefeito no ano passado. Sei 
o tamanho do seu coraçãrt e 
da incomensurável vontade 
que tem de trabalhar para 
possibilitar melhores dias 
para a gente dessa terra. O 
que não sabemos ainda é o 
tamanho do rombo que o 
Amigo encontrou na 
prefeitura. DEUSDETE é 
médico e sabe que sem o 
remédio certo não resolverá 
a situação. Espera-se que a 
dose seja a necessária 
(cavalar se for o caso). O que 

não se deve esquecer (já que 
hoje é dia de festa) é que 
depois tias comemorações 

ksempre vera a ressaca. É 
hora de trabalhar. O 
momento de fazer folia vem 
depois dos resultados. 
Daqui um abraço. 

mundo. Gente como você 
merece. Bom, mas agora que o 
bolo acabou é hora de voltar ao 
batente. Marüene continua firme 
na Assessoria de Comunicação 
da Secretaria Mutlleípâl de 
Saúde... vá i)ela sotnbra. 

Um teco do 
bolo da Ma ri Iene 

Ontem nossa AMIGONA 
(em lodo os sentidos), 
MARILENE ALMEIDA 
esteve recebendo os abraços 
fraternos e ouvindo os 
"parabéns pra você, nesta 
data querida/ muitas 
felicidades, muitos anos de 
vida... é big, é big... ra-tim- 
bum... viiiiiva!" Abraços, 
grande Amiga. Nós. daqui da 
redação, desejamos a você 
tõda a sorte e saúde do 

Pedradas 
& Tijoladas 

E caco pra lodo lado. Neste 
sábado o HIC vai tfêítíêG a 
moçada vai dançar, os fegiieifos 
vão vibrar (só no ritmo) aõ soln 
da BANDA MAGNUS. É ã 
primeira vez que o grupo se 
apresenta em Imperatriz. Dona 
de um repertório que mistura 
ritmos cohto foffó, reggae e 
outros, a banda que é sinônimo 
de sucesso vem de uma série de 
apresentações indo interior (Io 
estado depois de ler estourado na 
capital. Imijerdível. 

* >7.::g&s5gÍ^ 

Anta Pereira Gatinho. Radialista, polêmico, defensor das 
causas justas. Trabalhava na Rádio Cidade Fm de 

Paragominas-Pará. Meu grande Amigo; moramos e 
trabalhamos juntos em Bragança, onde começamos 

proâssionalmente. Faz um mês e meio que um assassino feio 
e cruel calou a voz de Satã com três tiros. Os estampidos 
tiveram repercussão até na França. Mas é o silêncio deste 

grande radialista que inquieta nossos corações. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE ■ PROP ZEN 

T 
Aries 

n 
Gêmeos Leão -fl Libra Sagitário 

xWV 
Aquário 

Aprovcilea |>equena conccnlação 
«lf plane-tas em signos da terra para 
concentrar suas forças em atividades 
que possam lhe trazer resulatdos 
práticos imediatos. 

Número de Sorte: 09. 

A energia concentrada em Touro 
indica queda em sua energia vilal. 
Fatos e situações inesperadas podem 
osorrer. Independentemente de sua 
vontade, não haverá como interferir. 

Numero de Sorte: 27. 

Procure direcionar de algum 
modo sua própria força a capacidade 
de trabalho. 

Número de Sorte: 4:"). 

Processos de transformação interior 
são ativados pela energia concentrada 
em Touro. Descobertas, reveleções e 
segredos podem virá lona nos próximos 
dias. 

Número de Sorte; ;>2. 

Cuidar do corpo e colocar o 
trabalho em dia são os dois aspectos 
mais importantes da semana. 

Número de Sorte: 2.r>. 

Touro Câncer 

O sol brilha em seu signo, 
trazendo n-novações e condições para 
que você possa superar qualquer tipo 
de dificuldade. 

Numero de Sorte: 87. 

Não perca tempo esperando que os 
outros aprovem ou incentivem suas 
decisões. Procure levar adiante seus 
próprios projetos, sem depender da 
aceitação externa. 

Numero de Sorte: 20. 

n») 
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Quanto mais você puder 
aproveitar os momentos de 
privacidade, melhor sera seu 
desempenho nas horas realmente 
necessárias. 

Número de Sorte: 21. 

m 

Virgem 

A capacidade de analisar sua 
própria situação com objetividade 
sera maior ni-sla semana. Se puder 
sair e divertir-se bastante, melhor 
ainda. 

Numero de Sorte: 07. 

Escorpião ^ Capricórnio 
s 

Peixes 

Trabalhar em conjunto ou buscar 
apoio numa pessoa ou relação especial 
sera muito importante esta semana. 
Evite situações de . conflito, 
concentrando-se apenas no queé preciso 
fazer. 

Numero de Sorte: 17. 

Esta é uma boa fase para quem 
quer ler filhos ou simplesmente 
apaixonar-se perdidamente. 

Número de Sorte; Hfj. 

Procure avaliar seus problemas 
com o máximo de- objetividade, mas 
sem esperar soluções milagrosas que 
possam resolvê-los 
instantaneamente. 

Número ile Sorte; ISr». 
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Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 
TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 
05:00 Igreja da Graça 
06:20 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:20 L)cal 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:20 Meu Pê de Laranja Uma 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:20 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:20 Figura 
13:00 Estação Criança II 
12:15 Local 
15:15 CineTrash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:20 Programa Silvia Poppovic 
19:00 I^K-al 
19:10 Meu Pé de Laranja Lim 
20:00 O Campeão 
21.:00 Jornal Bandeirantes I' 

Contos da Crypla (A s 

)SÍt 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
12:00 0 Radio na TV 
14:20 Sessão Bang Bang 
15:15 Bill Body 
16:15 Agente G 
17:20 O mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:20 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:20 Zorro 
21:00 Comando Especial 
22:00 Arquivo X 
22:00 Chicago Hope 
00:00 25" Hora 
01:00 Palavra de Vida 
02:20 Jesus Verdade 
06:00 Despertar du Fé 

•.•Aproveitea pequena concenl. 
22:00 Cine Chevrolet 

Rádic 950 
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05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia ít Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:20 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui .Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 IJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Sexta no l im-ma 
00:20 Jornal do SB I 
00:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 
06:20 Telecurso 2000 • 2" Grau 
06:45 Telecurso 2000- I ' Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:20 Bom Dia Brasil 
08:20 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:20 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão l" Edição 
12:15 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo • 
Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:45 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2 " Edição 
19:20 Salsa e Merengue 
20:20 Jornal Nacional 
21:05 A Indomada 
22:10 Globo Repórter 
2.'!:1() Intercine 
01:10 Jornal da (ílobo 

Telemanhã 
Igreja da Graça no Lar 
Escola Bíblica na TV 
Home Shopping 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Grupo Imagem 
Shurato 
Feras do Carnaval 
Manchete Es|>ortiva 
Edição da Tarde 
IV Alternativa 
Gente Importante 
Papa Tudo 
Corrida Maluca 
Super Human Samurai 
Grupo Imagem 
Sessão Animada 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Shurato 
Os Cavaleiros do Zodíaco 
Esquentando os Tamborim 
Na Rota do Crime 
Jornal da Manchete 
Xica da Silva 
Na Rota do Crime 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Bom Dia Vida 
10:00 Carloon Mania Gãnda- 
Exibição Local) 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
12:00 Cadeia 
12:45 Telestore 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 CNT Estado (com Carlos 
Marassi e Luiz Geraldo Mazza) 
18:15 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:20 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Retratos (com Clodovil) 
21 :Ó0 Jucá Kfouri ao Vivo 
22:00 Sexta Brasil - Fica Comigo 
Esta Noite 
00:00 CNT Jornal - Edição da 
Noite (com Patrícia Moskwyn e 
Ciilberto Campos) 
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Surpresa 

A arquiteta Neylami Cunha, mudando de idade hoje. E como 

não podia passar em branco a grande data, a família ofereceu à 

aniversariante, uma surpresa nas primeiras horas da manhã, um 

louvor e logo após um farto café da manhã. E com certeza 

Neylami receberá durante todo o dia de hoje, cumprimentos dos 

amigos. Aí vai um close todo especial de Neylami com a mana 

Karla Cunha. 

WÊmÊí WÊmmÊÊk 

Aniversário 

E por falar em aniversário/ quem está debutando 

amanhã é a gatíssima Marina Gabriela Souza 

VelosO/ filha de Antonio e Graça Veloso. 

Desejamos muita paz e felicidades pela grande 

data. Parabéns. 

Defesa do Judiciário 

Dr. Roberto Veloso (juiz federal)/ recebeu nesta 

quarta-feira em sua residência/ o juiz de Direito/ 

Dr. Antonio Eduardo Naza, que veio participar 

do Ato, Dia de Mobilização Nacional em Defesa 

do Judiciário e da Cidadania, sob a denominação 

Juízo Brasil. Foi promovida uma conferência 

contando com participação de vários expositores, 

os quais falaram sobre diversas questões ligadas ao 

Judiciário e Magistratura. A palestra foi realizada 

no Fórum Henrique de La Rocque. 

mmmmmMsm 

Palestra 

A Secretaria de Saúde do Município promoveu nesta 

quinta-feira, dia 27, uma palestra sobre Medicina 

Preventiva. O objetivo é aprimorar os conhecimentos 

dos Agentes Comunitários de Saúde e dos auxiliares de 

enfermagem. Os palestrantes foram Cristian Sezare e 

Aislan Barros Reis, acadêmicos da Universidade Federal 

da Bahia. 

Garota Sex Apeal 

W.R. Promoções apresenta dia 1° de março, no Fly 

Back, a final do concurso Garota Sex Apeal, com a 

participação especial do grupo de pagode SamBahia, e 

da Miss Imperatriz 96, Kátia Albuquerque. 

De visita 

Casal bastante simpático que sempre marca presença nos 

eventos de nossa cidade. Vale um registro especial de Dr. 

Deusdete e Eleuza Souza em companhia da mãe Eutália, que 

veio da Bahia passar uns dias ao lado da filha. 
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Festividades 

As Amigas do Bem Querer, a vereadora Angeliquinha e 

Clerenita, quando participaram das festividades do clube. 

Confira o close das charmosas senhoras. 
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M. M. lójqs Óticas 

Sua melbo^ joia^ comi 

tSEÍO/ meJKo^ 

/O de desconto Faça seus óculos de 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

grau conosco 

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

destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 
Página 2C 

Cidade 

As notírías mais recentes 

da tidade de Imperatriz 

Págim4C 

mt 

mi m 

ion 

As notícias nacionais e dú 

região, você encontra na 

página 2C 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dla-a-dia de 

cidades da Região T 

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Josafé Ramalho - Interino 

Recuperação da MA 
O prefeito de Buritirana 

Anlonio do Leque disse no 
lício da semana que uma das 

prioridades de seu governo é 
MA 12() que liga João Lisboa 

a Amaranle passando por seu 
município. 

O chefe do executivo 
afirmou na ojiortunidade que 
a rodovia tem fundamental 
importância no processo de 
desenvolvimento dos 
municípios que são 
interligados diretamente jn-la 
mesma, em razão disso ele 
destaca a necessidade de 
emjienho dos administradores 
na recuiHTavào e manutenção 
da MA. 

Antonio do 1 jeque enfatizou 
ainda que sua administração 
enfrenta dificuldades em 
virtude que a cidade precisa 
er construída jxir completo, 

para ele o desenvolvimento de 
Buritirana serã alcançado a 
longo prazo e com o aixtio da 
|x)pulação. 

Amsul 
Os prefeitos do Sul do 

listado vão se reunir hoje na 
vizinha cidade de Açailãndia. 
Os prefeitos irão discutir a 
redução do PPM- Fundo de 
Participação dos Municípios. 
O prefeito de João Lisboa e 
presidente da (AMSUL) Dr. 
Sálvio Dino ao falar sobre a 
imilortância do encontro disse- 
que o-J municípios deste lado 

do estado passam por 
dificuldades que só serão 
sujieradas se houver dos chefes 
do executivo um entrosamento 
e troca de experiência e 
mobilização no sentido de 
reivindicar do listado e Governo 
Federal melhores condições 
para administrar. Sãlvio Dino 
disse ainda que o encontro se 
hoje será discutido também o 
esporte na região. O Copão 
Maranhão do Sul começa a ser 
agilizado por Sálvio Dino que 
pretende realizar uma 
competição com pelo menos 20 
equifies. 

Saúde 
lista previsto para acontecer 

na tarde de hoje (sexta-feira) a 
primeira conferência municipal 
de saúde de Montes Altos. O 
evento contará com a presença 
de várias autoridades do 
município ligadas ao setor de 
saúde da cidade e da região. A 
Conferência tem o objetivo de. 
tirar duvidas sobre o processo 
de Municipalização da saúde e 
apontar proposta para acelerar 
esse processo. 

Tocantriz 
O maior clássico da região 

(ocantina "O Tocantriz" está 
sendo aguardado com muita 
expectativa por parte dos 
torcedores fanáticos dos 
respectivos clubes. As torcida 
organizadas do Cavalo de Aço já 
começaram a se movimentar no 

sentido de formar novamente 
um grujx) de torcedores para 
incentivar o elenco do alvi-rubro. 
O presidente da Sociedade 
Atlética ImiKTatriz Conor Farias 
deverá se reunir com os 
.presidente de torcidas 
organizadas para acertar os 
últimos detalhes. 

Veto 
O diretor presidente do 

Tocantins F^sporle Clube em - 
exercício Justino Oliveira Filho 
disse a reixa tagem que Pedro 
Faustino diretor do Estádio 
Municipal Frei Hpifânio 
DWbadia é persona não grata 
para com o futebol de Imperatriz 
e em especial para o gloriozo 
Tecão Maravilha. De acordo 
com as informações Pedro 
Faustino pediu a importância de 
R$ 1 ()().()() (Cem reias) para 
diretoria do clube para a 
realização dos coletivos naquela 
praça es|x)rlivo. O técnico Isnad 
Antonio acredita que está 
atitude de Pedro Faustino serã 
novamente analisada e que não 
haverá problemas para o elenco 
trabalhar naquela praça 
esjxjrliva no período noturno, 
uma que a maioria do grupo 
exercem outras funções. 

Mulher 
Quem é que consegue viver 

sem uma mulher. Pois é!, um 
movimento de mobilização de 
massa vai celebrar no próximo 
dia OS de março o dia 
Internacional da Mulher. O 
evento vai acontecer em 
Auguslinópolis no vizinho 
estado do Tocantins. A 
Coordenadora da Fetaet - 
entidade organizadora do 
encontro Maria Senhora disse 
a reportagem está otimista com 
a mobilização. 

■iim 

DECI Nfi IMPRENSA 

Uma comissão vai definir uma nova 

política industrial para o País levando em 

conta o meio-ambiente e agenda 21 

elaborada pela Rio 92. O anúncio foi feito 

pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso no Palácio do Planalto. Deu no 

Jornal Meio Dia de Notícias. 

Ondas Curtas 

Oi nois aqui de novo.... 

Este Justino é justo mesmo...E pepino que não acaba mais. 

Coitadinho do Frei...Não tem nada a vê com a história 

Faustino e Justino tudo a ver... 

Um faz acontecer, já o outro coloca areia no jabá.... 

O lodo poderoso do Tecão diz que Faustino é persona não grata para o clube... 

Já o acusado diz que é alvi-rubro de coração. 

K namoro ou amizade? 

Tocantriz, Tocantriz, Tocantriz... 

Valter Silva gosta de brincar...Fde mesmo disse, é só pedir a censura de ontem 

O colégio Rio Amazonas, agora é o balança mais não cai... 

Cadê o neguinho? 

Não se assuste, Renilson Souza transmitiu Brasil 4x2 Polônia de Celular 

Várias emissoras estiveram de mala e cuia. O neguinho colocou todos no bolso 

O muito cruél, ainda teve a participação do bola de ouro Joel. 

APA, APA, APA 

Quem conversa muito acaba dando bom dia a cavalo 

Frederico está na área... 

Os ônibus leito é só enganação... 

O bom dia de hoje é para o companheiro Nascimento Araújo "Pé de Broia" 

Cartola 
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Os Fonfos minhaa 
Gosto - O Penaador 

Sine 

Emprego 

01-Secretária 

06-Arrumadores 

03-Garçonetes 

04-Domésticas 

20-Operadores 

de caminhão 

05-Vendedores 

externos 

lASORÂTORtO CIES IO FONSECA 

MÊS! SANGUE, TEZES, URINA. 

r PDR c°Mv|N'a-.-FoNE; 72 1 -541 1 
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■ Saúde 

Semus discute saúde pública 

Fòto Pinheiro: 721 -7090 

Crísthian, um dos palestrantes, elogiou 
a iniciativa da Secretaria de Saúde em investir na preventiva 

Secretaria de Saúde do 
Município, promoveu na 
manhã desta quinta-feira, uni 
ciclo de palestras na sede da 
Associação dos Advogados de 
Imperatriz, ASSAI, rua 
Simplício Moreira, centro. Os 
acadêmicos da Universidade 
Federal da Bahia. Chrislian 
Sezare Campisla e Aislan 
Rarros Reis, aproveitaram o 
período de férias para 
percorrer diversas 
localidades do país, levando 
informações e orientações 
sobre Medicina Preventiva. K 
atendendo o convite do 

secretário Carlos Gomes de 
Amorim, os dois 
universitários que pertencem 
ao Centro de Medicina, da 
IJFBA, ministraram palestras 
abordando lemas como: 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Câncer de 
Mama e Próstata e Aids. 

O auditório da OAB local, 
ficou lotado, superando as 
expectativas porque não é 
muito comum essa 
receptividade fenomenal a 
eventos dessa natureza. 
Agentes Comunitários de 
Saúde e funcionários da 

Secretraria de Saúde 
participaram ativamente do 
ciclo de palestras e debates e 
puderam aperfeiçoar seus 
conhecimentos sobre 
Medicina Preventiva. 

A falta de informação e uma 
das principais causas da 
proliferação de doenças que 
poderiam ser evitadas se a 
população fosse 
conscientizada da adoção de 
medidas preventivas. Segundo 
dados da OMS - Organização 
Mundial dó Saúde, de cada 
1100 pessoas, uma pode estar 
contaminada de Aids. 

Os dois acadêmicos tia 
Universidade Federal da 
Bahia, Cbrisüan c Aislan, 
ficaram felizes com 
receptividade tios 
imperatrizenses e mais 
precisamente com o 
evento promovido pela 
Secretaria de Saúde do 
Município, recorde de 
público. O índice de 

participação e aproveitamento 
superou todas as expectativas 
K sobre isso. declararam. 
"Reuniões com esta, é que dão 
estimulo e incentivo para 
continuarmos rui luta. porque 
estamos de férias e 
aproveitamos para expandir 
informações sobre Medicina 
Preventiva, na tentativa de 
ajudar a reduzir o índice de 

doenças, A saúde ê o nosso 
maior patrimônio. Essa 
participação dos servidorese 
agentes de Saúde, atendendo 
convite da Secretaria 
Municipal de Saúde, um 
público recorde, entre os 
demais eventos traduz o grau 
de receptividade ao nosso 
trabalho, o que torna a nossa 
missão bastante gratificante. 

É o melhor caminho 

A intensificação das ações 
de Medicina Preventiva, ê 
uma das preocupações do 
secretário de saúde do 
município, Carlos Gomes de 
Amorim e do prefeito Ildon 
Marques. Essa iniciativa foi 
digna de reconhecimento dos 

dois acadêmicos da 
Universidade Federal da 
Bahia, porque e o melhor 
caminho para reduzir o 
índice de doenças. Na 
concepção deles, se todos os 
municípios investirem nessa 
área de medicina, como está 

sendo feito em Imperatriz, 
sem dúvida, a população terá 
dias melhores, porque a 
saúde ê o melhor patrimônio 
do ser humano. Novos 
eventos do gênero serão 
promovidos pela Secretaria 
de Saúde. 

Clube de mães promove 

semana da saúde 

No período de 015 à 08 de 
março, o Clube de Mães de 
Imperatriz, núcleo do^bairro 
Santa Rita, promoverá a 
Semana da Saúde. O secretário 
de saúde do município, médico 
Carlos Gomes de Amorim. fará 
a abertura oficial do evento, 
atendendo convite da 
Comissão Organizadora. Os 
conferencistas são: l)r. Itamar 
Fernandes - Pediatria, Dr. Luís 
Carlos Noleto (médico e vice- 
prefeito de Imperatriz) - 
abordará o tema Ginecologia; 
Irmã Juliana Villa fará uma 
explanação sobre Ilanseníase; 

Dr. Saul - Neurologia; Dr. 
Bener André Camacho - 
Cardiologia. O início dos 
debates está marcado para às 
19h(K) dos dias: 0:5,04,05, 0b e 
07 de março, na Igreja Santa 
Rita. F no dia 08/03, no horário 
das 08h00 às IlhOO. uma 
equipe da Secretaria de Saúde 
do Município irá medir a 
pressão de quem comparecer 
à sede da Igreja Santa Rita de 
Cássia, Rua Santa Rita, 479. F 
neste mesmo dia (08) às 19b00. 
será realizado a programação 
alusiva a comemoração do "Dia 
Internacional da Mulher", 

numa promoção do grupo de 
jovens desta paróquia, 
denominado "Sim Maria". 

A secretaria de Saúde do 
Município está colaborando e 
incentivando a execução da 
Semana de Saúde, do bairro 
Santa Rita. porque eventos 
desta natureza, prestam um 
significativo serviço a 
comunidade, propiciando 
discussão, orientação e 
esclarecimentos sobre a 
incidência de doenças que 
poderiam ser evitadas se 
adotadas as medidas 
preventivas. 

yT COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR - Ç 
0^e vçO - UM PROJETO DE VIDA - ^ 

^ " 229 ANO DE FUNCIONAMENTO ^0^:1 
UO Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi : 

Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I Ccriança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

e TERCEIRAO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 

TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101.10   
Jardim I1/29 Série 111,20 111,20   
3ye4y Série 121,40 121,40 
59 a 82 Série 131,50 131.50   
2e Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184.10 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n- 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda, 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 
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Depósito: Av. Babaçulândia.17G. Fone: 72 '■.., 

MA 

II ADEAU IW\ 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08;00 horas 

Aprescntaçóo: Demervai Mgfeno 
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■ PEDAGOGIA 

Sanches debate com alunos da Ufma 

Secretário da Comunicação e da Cultura apela para mudança de hábitos do imperatrizense, a partir da leitura 

"Comunicação, linguagem e 
ética" - foi o tema da palestra 
ministrada pelo jornalista 
Edmilson Sanches, secretário 
da Comunicação e da Cultura 
e do Desenvolvimento 
Integrado, terça-feira (25), no 
pátio do Campus li da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma). Durante o 
evento, que contou com a 
participação de cerca de 
sessenta alunos do curso de 
Pedagogia e se estendeu das 19 
às 22h, foram exibidos filmes 
instrucionais para alimentação 
do debate. 

Sanches falou sobre o jornal 
e o jornalismo. Mas 
aprofundou a palestra falando 
de ética, que, segundo ele, deve 
haver em cada profissional, e 
não necessariamente na 
profissão. "Ética é um bem da 
pessoa, e não uma 
característica do profissional", 
explicou. Ele insistiu em que os 
futuros pedagogos contribuam 
com a mudança de certos 
traços da cultura local, como, 
por exemplo, a carência do 
pleno exercício do direito de 
opinião nos meios de 
comunicação, por parle de 
leitores. ouvintes e 
telespectadores. 

Múltiplo e vário 
Ao final, Edmilson Sanches 

disse da necessidade de o 
pedagogo não se restringir aos 
conteúdos específicos da sua 
atividade e ampliar o seu leque 
de conhecimentos para outras 
profissões, porque o mundo 
atual está a exigir 
profissionais múltiplos e 

vários, em técnicas, cm 
conhecimentos e em 
resultados. Propôs o que 
chamou de 
"ideometodologia", que seria 
uma atividade onde um 
profissional possa, com a sua 
variedade de conhecimentos, 
identificar objetivos, propor 
ações, enfim, sistematizar 
produtos de saber, que podem 
ser utilizados nas mais 
variadas atividades humanas. 

O poder da palavra 
Ele ressaltou também que 

os produtos do 
conhecimento, como a 
literatura, a cultura, entre 
outros, têm maior 
permanência do que as 
construções materiais. E 
exemplificou; "Enquanto 
muito pouco das edificações 
da bíblica Jerusalém e da 
antiga Grécia resistiu até 
hoje. muito do que foi 
produzido pelos humanistas 
gregos e os apóstolos de Cristo 
continuam. O papel e o papiro, 
I )or paradoxal que pareçam, são 
mais eternos do que casas e 
prédios". 

Ainda ratificando o exemplo. 
Sanches lembrou que na sua 
cidade - Caxias (MA) - as 
enormes fábricas de tecidos não 
resistiram ao tempo, enquanto 
a ixiesia de Gonçalves Dias e a 
literatura de Coelho Neto 
continuam vivas até hoje. "A 
cultura, o estudo, os valores 
morais e espirituais são 
edifícios que não ruern, casas 
que não tombam, prédios que 
não desabam, construções que 
não se destroem", enfatizou. 

^'vx 

.^yX-X-IvXy.- 

m 

m 
mK. 

& 

■ Ética na educação 

Organizada pelos próprios alunos do curso de 

Pedagogia - Aldenora Nascimento Moraes, Ariane 

Costa da Silva, João Batista Pereira, Maricéia Lima e 

Manoel Pinto Santos (representando o Diretório 

Acadêmico da Ufma), entre outros - a palestra do 

jornalista Edmilson Sanches foi parte de uma 

programação que terá prosseguimento hoje, a partir 

das 19h30, no auditório da Casa do Advogado (Rua 

Simplício Moreira, Centro). Para debater a "Ética na 

educação", foi convidado o professor Lourenço Pereira, 

subsecretário municipal da Educação. Os debates 

foram propostos pela professora de Lingua Portuguesa 

Maria Ludovina de Souza Nóbile ("Vina"). que os 

tornou abertos ao público, dada sua importância. 

"Eu os deixei á vontade, tanto para a escolha dos 

temas quanto dos respectivos ministradores", explicou. 

A didática consiste na iniciativa dos próprios estudantes, 

divididos em dois grandes grupos. Após as palestras, 

eles farão relatórios individuais e minuciosos. 

Professora há três anos na Ufma, Vina é formada em 

Letras pela Universidade de Umuarama (PR) e 

concursada no Centro Federal de Educação 

Tecnológica (Cefet). Mora há seis anos em Imperatriz, 

tendo lecionado também no Centro Educacional São 

Francisco de Assis (Cesfa). 

Terminada a palestra do jornalista Edmilson 

Sanches, ela disse que o evento serviu para alertar o 

estudantado de uma maneira geral sobre a situação da 

comunicação e da lingua portuguesa. "Foi um desafio 

para um dos grupos, que teve de buscar alguém que 

nos trouxesse notícia e informações, no que diz respeito 

ao assunto discutido. Sanches trouxe um facho de luz 

imenso que serviu, sem sombra de duvidas, para a 

abertura da mente dos nossos jovens", declarou. 

Edmilson Sanches, Secretário da Comunicação e 
da Cultura do Município 

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

SÃO LUÍS - MARANHÃO 
■'nV-Kt-íliiría <le (■ nMliI.) 

lüKtnJ Pr.*, a* 017/97 .Ir 21 llr Irvnaro .Ir 1997 
A Pro-RiHforia dr Graduaçãn da I iiiv.rsidadr Fedtral do Mamiliã» l oniiiiiim aos inlrrcsaados ■ 

alirrliim dr iiBcriçòrs para o Procrs Setaivo Súuplif eado.oiirtivtfido IKMiilrsitação <le profcssor si il.sliliil' 
nas t.-niHis da !>'i n S 74"". dr 09.12.93, roí» as ahiravos* dccorrrnlr» da Mnlidn 1'rovisoria li 1J505. d'- 
13.lMi.9C.. sinvssivainnitr twlil.nla. S-^nnido os ntniciaiiado* diplomas não podorão iituavvrr-s." 
.■aiKlidatosaiUorioniiiMit^ contraindo» «-omnlVolossi*" Sul >sliliito,wJj<),r<*KÍimrdan:l.;n da, l.-i,iii-iiionipiiiit."s 
d.TarKosoii.-iiipr.vos daAdiiuiiisIraçno Puldi.-adiivta ou indlrvla rrTspn-tivafraibsidiarias.ai controladas 
Os int.Tossarlos poderão iiicrrrvcr-ac, dr 2'. a 28.(0.07, nos 1 >e|)ar'nniint0S Acadéiui. os abaixo indicados, 
■uedinnloãpitaieritação di»doaiiiieiilo»i-xi»ndos.TQiiiprov»çáod.'p."*jaiiaiIo,iia Caixa Hcondnã.-a FediTal, 
da taxa de inscrição no valor dr RS,30,00 (trinta reais) na /Vencia 0671-8, Çonta n' I.0im)-4 1'ampiis 
1 "niversilario do Bacausi 

Oe|if /V-ndcniM-o An-.i «li- Conhn-imcnlo Vi*. Keg.Tnili Dur.OiiUr.Uo 
Arti-s llisli.na <la Arte 01 lie 12 meses 
Hiblitilri-onoiiuil Indexação oi 40h 12 meses 
i Vnrias ("onlalxis ('ontaláG/latlx ['risovla 01 40h 12 meses 

(Imperatriz) 
fOLCN »xngraía 1' 2 ' irau» 01 4oh 12 meses 
GOU IN Historia 1' p 2" (Imus 01 toh 12 meses 
ÇOUIN Matemática 1" r 2o Graus 01 40h 12 meses 
COUIN ijuimica ll i- 2* (irau* 01 4oh 12 meses 
DenciiboeTeaioli/gia Materiais Imluslriais <• 01 toh 12 meses 

Prori***) Faliricnçáo 
1 letenho Ti-aioloj.na Desenho 1 01 40h IJniesos 
1 Ipseiiho p Tecnologia Desenho H 01 40h 12 meses 
I Vscuho p Tecnologia Isnguaguciu Visual •• 01 4oh 12 meses 

Projeto (Imllco 
Edlicaçáo I (Codo) Didática 01 40ll 12 meses 
Ediiéaçâo I (Iniixratriz) Diilatica 01 40U 12 meses 
Educação II (Imperatriz) PundatiieiiioAila 01 toh 12nicae» 

Eihieaçâo 
Enlennagem Enfeniiagem Grurgiea 01 4uh 12 meses 
Filosofia Filosofia tia Cuhnra 01 40h 12 UX-ses 
Filosofia Metodologia Cientifica p 10b 12 meses 
Filosofia liároduçáo a Filosofia 02 l"h 12 meses 
Patologia Iniunologia 01 40h 12 lórsc» 
Química Quinuia i irgámca •ll 4o|i 12inirses 

Prof Paula Frassiirtt] da Silva Sousa 
Pró-Reilona. eni exenirio 

Espaço 

Regional 

Renilson Sousa 

Açailàndia 
A Cidade de Açailàndia 

será palco da primeira 
reunião da Ainsul, que será 
realizada no próximo dia 28, 
sexta-feira, no auditório da 
Câmara Municipal. O 
prefetio Deusdete Sampaio 
irá receber um grande 
número de prefeitos da 
região onde irão debater 
vários assuntos de interesse 
da região Sul do Estado 

A Amsul que tem a frente 
o prefeito do João Lisboa , 
Sãlvio Dino, que irá levar 
vários assuntos a serem 
colocados em pauta. O 
prefeito de Açailàndia 
Deusdele Sampaio disse 
que o sen Município está 
orgulhoso por receber na 
próxima sexta-feira, pessoas 
que irão mudar a história da 
região Sul, pessoas 
importantes no contexto 
político maranhense. 

São Francisco do 
Brejào 

A Prefeita de São 
Francisco do Brejào Sônia 
Maria está no pique total 
começando a desenvolver o 
seu Município. A prefeita 
disse que irá cumprir todas 
as suas promessas de 
campanha e realizar o 
desejo do povo do seu 
município. 

Mulher firme em seus 
propósitos, Sônia Maria 
disse que o povo que a 
elegeu não irá se 
decepcionar, e que irá 
buscar recursos junto ao 
governo do Estado para 
fazer de Brejào uma cidade 
bem desenvolvida. 

Montes Altos 
O político Nelson 

Castilho, secretário e 
esposo da Prefeita Patrícia 
Casl ilho dG<i fpic ;i <!i:i 
cidade terá um grande 
projeto para o esporte. 
Trata-se de uma escolinha 
de futebol que será filiada 
ao time do Santos de São 
Paulo e que será inaugurada 
no més de Julho. Nelson 
Cas.lilho disse ainda a 
reportagem que para a 
inauguração estará em 
Montes Altos o Ministro dos 
Esportes Edson Arantes do 
Nascimento (Pelé). a 
Governadora Roseana 
Sarney e várias outras 
personalidades políticas. A 
Bandeira de Nelson 
Castilho é o esporte. 

João Lisboa 
O Prefeito Sãlvio Dino 

continua a recuperação 
da praça central da 

cidade, a 22 de 
dezembro, colocando 
bloqueies e c u i d a n d o 
também dos canteiros da 
mesma. A praça que 
estava sem a mínima 
condição de receber as 
pessoas nos momentos de 
lazer, passa agora a ser 
um local de lazer 
confortável. Mas o 
prefeito também ainda 
está recuperando as ruas 
da cidade e murando o 
cemitério local, 

Sãlvio Dino disse que a 
sua administração não irá 
parar um minuto e 
sempre irá buscar a 
solução para os 
problemas de João Lisboa 
e seus municípios. 

Campestre 
O prefeito Zé Miramhi 

e<tá bem assessorado t 
tem inúmeros projeios 
para a sua cidade, entre 
eles a construção de 
várias casas populares. 
Mas sem recursos ainda 
para realizar os seus 
projetos, o prefeito Zé 
Miranda através da 
prefeitura conseguiu um 
lote e doará a população 
do seu município. São 250 
lotes para a população 
carente e sem teto. Zé 
Miranda disse que esta 
medida é uma promessa 
quando da sua campanha 
eleitoral e que o povo 
poderá construir a sua 
casa em regime de 
mutirão. onde a 
prefeitura também irá 
entrar eom ajuda de 
material para conslruçáo 
das casas. 

João Lisboa I 
Será neste domingo a 

maior concenl ração 
popular de João I i^hoa de 
todos os tempos, i om 
mais uma realização do 
Carnaval do Lava Frato, 
patrocinado pelo Sistema 
T u c a n u' s d e 
Comunicação. O carnaval 
do Lava Prato é uma festa 
tradiçonal de João Lisbpã 
e ()'|5refeitp Sãlvio Dinó. 
dará lodo o apoio para a 
realização da mesma. 

O Superintendente do 
Sistema TucámCs de 
C o m u n i cação .Conof 
Farias, também estará em 
João Lisboa para 
prestigiar a folia que ele 
mesmo iniciou quando 
estava na Nativa e lógico 
que terá todo o apoio da 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e da Cerpa 
Drafl Beer. 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Eiitrcgamos a domicílio 

Fone 

Temos visas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-^ 

m 

% G 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Encontro cte Arnsul 

mm 

.5 
Si 

Acontecendo hoje, durante todo o dia, em Açailândia, 

Encontro de Prefeitos do Sul do Maranhão. Cerca de 500 p 

da região confirmaram presenças, neste importante evento qs e vai 

ser realizado na Câmara Municipal. 

Pelo que foi noticiado, os prefeitos, ilustres convidados, serão 

obsequiados, neste sábado, com um churrasco comemorativo pela 

passagem do aniversário do prefeito do município, Deusdetc 

Sampaio. 

m. 

m 
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0 gníversárío de Deusdete 

Aniversariando nesta sexta-feira, 28, o prefeito de Açailândia, 

Deusdete Sampaio, oportunidade em que receberá cumprimentos de 

felicitações pela passagem do dia do seu nascimento de parentes, 

amigos, correligionários e, evidentemente, da comunidade da Cidade 

do Ferro. Com seu jeito simples, mas marcado por uma 

extraordinária determinação, Deusdete Sampaio conseguiu 

conquistar o carinho de todos. Prova disso foi a expressiva votação 

que teve no pleito passado, conseguindo eleger-se com sucesso o 

administrador do município, que continua forte em diversos setores, 

notadamente a pecuária e o comércio. Filho e pai de família 

exemplar, Deusdete também conseguiu firmar-se como um excelente 

profissional da saúde, dando nova dinâmica a medicina açailandense. 

Durante o tempo em que exerceu a medicina mostrou ser 

competente e disposto a ajudar os mais necessitados, que vivem 

distanciados dos serviços de saúde em face da falta de recursos. 

Os amigos são para essas coisas. Que Deusdete Sampaio tenha um 

excelente dia no transcurso da data do seu nascimento e comemore 

de forma esfusiante, refletindo que tem a obrigação de bem conduzir 

Açailândia para os trilhos do desenvolvimento. Ninguém ousa 

discordar que o município vive novos e felizes tempos, entretanto 

ainda se talta fizer muito mais. E o administrador tem consciência 

do quadro. Por isso, trabalhar em permanente sintonia com a 

comunidade no sentido de transformar sensivelmente a pujante terra 

• que o já tem como filho. 

Aí vai, portanto, uma mensagem a Deusdete Sampaio. Seguindo, 

claro, as mensagens deixadas por Jesus Cristo, o filho do Criador do 

. r •v... Universo: 

"Os sinais de Deus. Os sinais, ou milagres de Deus, nascem das 

próprias mãos do Senhor do Universo, tendo o poder de nmfqgo 

consumidor. Objetivando tornar sua vida mais abençoada e próspera, 

eles quebram a escala do transcendental e chegam até você, através 

do queimar da sarça ardente. Jesus Cristo, permanecendo ao seu 

alcance, em todo tempo, pela suave ação do Espírito Santo, como a 

pomba que marcou a unçáo do Mestre no dia do seu batismo. 

A compreensão da natureza e das características desses sinais é 

muito importante para que sua fé seja movida e você receba aquilo 

que necessita e deseja". 

Um dose do simpático casal: Patrícia Cardoso e André Suleiman 

Í.ííxxíxíií:::- 

m 

m m 

.x.: 
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. Irisvaldo Castro, superintendente do Ihama, ao lado do vereador Marcos Luc ena 

Audiência 

íScm|lornado que ua p^ó^cima segunda-Jei^a, 3/ o pre^ei+o 

Deusdete Sampaio, o seere+aHado da Cidade do Fe^o e alguus 

ve^eodo^es es Iara o reunidos em audiência com a governadora 

"Roseana Sarney, no Palácio "Henrique de La Rocque 

A^a paula, assuntos relacionados a execução dos projetos já 

elaborados pelo atual governo municipal, bem como a solicitação 

de apoio da cfeje do Cxecutivo. 

Preparando 

y\s seo-e+afias de TfabalKo e jAçôc Social estão 

ultimando pcepai^ativos da programação festiva em 

comemoração a passagem do Dia internacional dc 

Fotos; Samuel Lima 

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

ORARO 
Meu Jesus, eu vos deposit \ toda a minha confiança, vós salHs de tudo. Pai e Senhor do Universo Sois o Rpí Rpíc vAc . v 

Jes minha, as minhas Ug. - < bem sat^k -vino amigo, como preciso alcançar de vós esta qrande araca ínedp a orara r m f \ r ■ n Para ,tlco andar' 0 morto voltar a vlver. 0 'eproso sarar. Vós que vedes 
durante 9 dias, eu alcance es^ 

osolilumi ■nu -checar e testemunha a nossa conversa: Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alçan™ daTc"^5 
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Nosso governo marca um 

definitivo avanço na educação'' 

O vice-prefeito Luiz Carlos Noleto confia na 

competência do secretário Agostinho Noleto e no 

empenho do prefeito Ildon Marques 

Local: 

B1C - Balneário late Club 

■ 
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DIA 01 DE 

MARCO DE 

97 AS 23H00 

: Armazém Paraíba 

"O Governo Ildon Marques 
marca, agora em definitivo, um 
avanço na educação 
imiieratrizense" -declarou o vice- 
prefeito Liiz Carlos Noleto, aj kís 
a abertura oficial do ano letivo, 
sábado (22), no Juçara Clube. 

O vice-prefeito lembra que já 
na interventoria, de janeiro de 95 
a abril de 9(), essa foi a marca do 
empresário Ildon Marques ante 
o Poder Executivo, tendo em 
vista a garantia de um futuro 
promissor para os 
imperatrizenses. "Ele acredita 
que é necessário dar a força 
primordial à educação", 
comentou. 

Da mesma forma, o vice- 
prefeito reconheceu que, ao 
fortalecer a educação das 
crianças, o município 
proporciona melhores 
perspectivas para elas. Em 
seguida, reafirmou o propósito 
de privilegiar os professores e 
os estudantes da cidade e rogou 
a Deus que os proteja. "Deus 
haverá de proteger a nós todos", 
declarou.. "K nós temos que 
fazer isso agora. E essa é a 
determinação do nosso 
governo", frisou. 

Luiz Carlos Noleto informou 
que o secretário da Educação, 
Agostinho Noleto, desenvolveu 
um rigoroso planejamento para 
o setor e reconheceu que ele 
muito tem contribuído para o 
sucesso do ensino. "Com a 
competência do nosso 
secretário e o empenho do 
prefeito Ildon Marques, 
alcançaremos nossos objetivos 
nessa ^rea, da mesma forma que 
buscamos o sucesso na 
municipalizaçào da saúde", 
concluiu. 

D/l Af Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 
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Luiz Carlos A olcto afirma que educação registra melhora 

Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, 

na rua Cariolano Milhomem 1727, centro, entre 

Getúüo Var-^s e Luís Domingues. Valor R$ 

70.000 00. 

0 Um salao í.omercial com 4,60 x 18,00, n 

.u- Carioíano Milhomem 1727A, no centro 

30 metro do Calçadáo. Valor R$ 26.000,00. 

3 - Um saláo comei u , • o x 12,00,.f 

rua Cariolano Milhomem V/:2/l. 'entro à 3 

metros do / aiça-i o Vaícr R$ 26.000/ ,. 

4 - Um lot ? tipo comercial e residencial com 2 

metros i frente por 31 metros de fundo, n 

, ia Ri Grande no Bairro Juçara. Valor R 

13.000,00 

rafar com C'-rios Lima: 

CRECI 210/zuQ REG. FONE 

977-4324 - 721-4212 

V 

*Di. ^ceioído- 'ptoic: 723-1^55 

O pioneiro da saúde imperatriz 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

ACII Iainça hojE PROJETO do 

"Empresárío do Aino" 

Tudo pronto para o lançamento a partir das lf)h()() de hoje, 
na ACII, do projeto "Empresário do Ano ", que tem como 
objetivo primordial, "valorizar o emiMesário", segundo faz 
questão de acentuar o presidente Vilson Estácio Maia e os 
demais que fazem parte da iniciativa. Entre os quais, o diretor 
comercial e de relações públicas, Francisco Almeida, que estará 
funcionado como mestre de cerimônia da solenidade, que 
contará com a presença do prefeito Ildon Marques de Souza, 
entre outras autoridades esiíecialmenle convidadas para o 
coquetel. 

Destaques do mês 

Além do lançamento, a festa de hoje servirá lambem para a 
ACII fazer a entrega de certificados aos dois primeiros 
empresários escolhidos como "Destaque do Mês", sendo um 
do comércio e outro da área industrial, representando a Elétrica 
Boa Esperança (comércio) o lojista Ems Afonso I landa Eilho. 
e a Celmar S.A. o industrial Tilo Sérgio de Almeida Moraes. 

aíar ; [ wm 11: ■ í r-H-J 

sm: .... 

Mercado 

Financeiro 

POUPANÇA 

Hoje   1.42% 

Ontem  1.41% 

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

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

Fevereiro/97 R$ 9.11 

UPC 

R$ R$13.99 

DóIar 

Paralelo  R$ 1.09 
::: Turismo ;  R$ 1.07 
:: Comercial  R$ 1.05 

Cotações de ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura ontem da BM&T 

R$  '.  12,00 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97    R$ 112.00. 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97    R$ 7.66 

OFerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax. pelo menor preço da praça. 

Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 
AULAS. Rua Simplicio Moreira. 1478 - 

Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 
1400. 

Ambos, estarão |)articipando dia 12 dc dezembro, com mais 
18, ao troféu de "Empresário do Ano". 

Ouína 

Dezenas sorteadas jiara o concurso 279 da Quina: 
02. 20, 39, 53, 00. 

PDT ENCERRA SEMÍNÁRÍO 

Iniciado ontem, termina hoje à noite no auditório do Senac o 
seminário sobre formação política que o Partido Democrático 
I rabalhista- Executiva de Imperatriz -, está promovendo e que é 
de grande interesse dos militantes políticos da cidade, assim 
como do cidadão de um modo geral. Encerramento com um 
coquetel e entrega de certificados. 

PaIestrantes 

Ontem, o funcionário público e membro da Executiva do PT, 
Jomar Eernades, falou no seminário do PDT, sobre "Análise da 
Conjuntura Sócio-económica do Brasil", no horário das 19h()() 
às 2()h30m . 

O segundo palestrante, foi José Corlez Moreira, o 
"Moreirinha", que falou sobre "Violência e Impunidade", no 
horário das 2()h30 às 22h(H). 

Encerramento 

0 encerramento do seminário do PD T. contará hoje com 
outros dois palestrantes de peso. 

1 )as 19h()() as 20h30ni estará talando aos presentes, o presente 
da Academia Imperairizense de Feiras, Vito Milesi, enfocando o 
tema "O Cidadão - Um ser Político". 

E. no horário das 20h4()m, estará fechando com chave de ouro, 
o jornalista e advogado Josemar. professor de Direito Agrário 
(l F MA), que veio de São Luis para falar sobre "O Trabalhismo 
no Brasil". 

PERfil do CONTRÍbuÍNTE 

Caso não lenha havido mudanças de última hora ( até o 
momento em que encerrávamos os trabalhos desta coluna), 
começa neste 28 de fevereiro, a ação da Secretaria de Fazenda 
como o objetivo de promover uma completa atualização do 
cadastro de contribuintes fiscais d») município. O secretário de 
Fazenda, Edson Pires Lima. estará pessoalmente à frente da 
equipe de fiscais, que estarão trabalhando em duplas, começando 
a operação pelo centro da cidade "quadra a quadra". 

Para que o trabalho se desenvolva dentro de uma perfeita 
harmonia, o secretário Edson Pires Lima, solicita aos 

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital Sf Maria (723 

- 1955): Pediatria: Máter Clínica (723 - 

2403); Obstetrícia: Hospital Regional 

Materno Infantil de Imperatriz (723 - 1843); 

Ortopedia: Clínica de Acidentados de 

Imperatriz (721 - 6454). 

(Merecimento: Farmácia do Zezé. na rua 

Ceará (723 - 2224), desejando aos clientes e 

amigos, muito sucesso. 
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Aniversariantes (ACII) 

Augusto César S. Lima 

(Redes Mossoró). 

Aniversaria hoje e 
fl» . * j 

fr' ||| recebe os parabéns e 

votos de muitas 

télicidades da ACII e do 

feito à Mào Restaurante 

(self-service. churrasco 

no quilo e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na avenida Getúlio Vargas, 

esquina com a rui Alagoas - Centro. 

contribuintes que recebam os fiscais com atenção e .e 
forneçam as informações necessárias. 

Mutírão do ínteríor 

O prefeito Ildon Marques, acompanhado do vice, Luiz arlos 
Nolelo, juntamente com vários secretários e assessores, 
comanda neste sábado e domingo, um mutirão de limpeza em 
escolas e postos de saúde, nas seguintes localidades, dentro 
do projeto que a prefeitura está pondo em prática em parceria 
com essas comunidades: Bacaba, Olho D'água dos Martins, 
Coquelândia, São Félix e Petrolina. 

Aequijje responsável pelo mutirão vai ficar sábado e domingo 
nessas localidades. Se não der para concluir o mutirão, os 
técnicos permanecerão até o final das obras, valendo 
acrescentar que lodo o material do mutirão será levado pela 
secretaria de Infra-estrutura. 

O i)refeito Ildon Marques e comitiva, cujo retorno está 
previsto para domingo, será recebido em Coquelândia pelo líder 
conlunitário Chico da Farmácia, e em Petrolina, por Raimundo 
Gomes. 

A comítíva 

Além do prefeito Ildon Marques e do vice, Luiz Carlos Noleto, 
a comitiva do mutirão interiorano está constituída dos seguintes 
secretários e assessores, entre outros: 

Jairo de Oliveira e engenheiros (Infra-Estrutura); Sérgio 
Macedo (Governo); Agostinho Nolelo (FÁlucaçào); Carlos 
Amorim (Saúde): Marquinhos (Desenvolvimento Rural); 
Oliveira (Planejamento); e Raimundo Polegada, assessor da 
secretaria de Governo. 

SupER Sena 

Dezenas sorteadas ontem, 27, para o concurso 099 da Super 
Sena; 

09. 13, 16, 20, 37, 47. 
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Roteiro pura montar um disque-entulho"; "Descubra a 
Riqueza do Interior"; "\egócios - a boa safra da volta 
às aulas"; "Sorvetes na onda dos italianos". Estes são 
alguns títulos das principais matérias veiculadas na 
edição de fevereiro de "Pequenas Empresas Grandes 

Aegocios" que está em todas as bancas numa 
distribuição Dimapi. I ale conferir, principalmente se 

você é um micro ou pequeno empresáio ou está 
   pretendendo iniciar o seu próprio negócio. 

& Humor 

r 
E a última no\ idade da informática 

deixa o camundongo Michey 

furioso: 
f 

E a Minnie Mouse, que qualquer 

micreiro pode apalpai; 

(Playboy/Fev/97. nas bancas via 

Dimapi). 

;| 

Lii ■ ■ hí 

Materiais para % 

!.sTtóri0' esc°lar' Fone; 722-1478 bobinas oara Fax. I 

Fax: 722-14po 

bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Rua Simplicio Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal, 

moção em .: Vpel orter ( J 400) R$ 6,00 353 c fii; 001 aqc) 
r a) papei repóri R5 QÍ (resma) ' P" 65 90 " 490 " 
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li r SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet SHeí=^ 

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

N '  

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Rua Luís Domingues, 1400 

Clênía Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV7TO - Ü204 

- Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Guerra de torcidas 

Clássico Tocantríz mexe com a galera 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Valle 

Belfort 
muda estilo 

O técnico Sérgio Belfort 
mudou totalmente o estilo 
de trabalhar com o grupo. 
Por ser bastante exigente 
em seu trabalho, Belfort 
está recebendo críticas de 
alguns jogadores que se 
dizem donos da situação. 
Para ele, a cartilha do 
futebol será aplicada em 
todos os atletas, sem 
distinção de cor, raça ou 
religião. "O que os 
jogadores precisam 
entender é que nós 
assumimos a equipe com a 
^responsabilidade de 
sermos campeões e para 
isso teremos que ser 
bastante exigente, 
principalmente no 
cumprimento de horário", 
disse o treinador. 

Jogadores 
atrasados 

Na preleção de ontem 
pela manhã, vários 
jogadores chegaram 
atrasados. Bastante 
aborrecido, o treinador 
garantiu à reportagem que 
já irá colocar em ação a 
Cartilha do Cavalo de Aço. 
Diante desta posição do 
próprio treinador, os 
jogadores já começaram a 
ficar de orelha em pé. "No 
meu time só vai ficar quem 
quer trabalhar, quem não 
quiser, infelizmente, terá 
que ir embora", desabafa 
ele. 

Guerra entre 
torcedores 

As torcidas do Cavalo de 
Aço e Tecão Maravilha já 
estão apostando alto. Como 
o Tocantriz é o jogo de 
abertura da competição, os 
torcedores estão tendo 
cautela na hora de decidir. 
A Falange de Aço, uma das 
mais tradicionais torcidas 
organizadas da região, 
garante que irá fazer a 
diferença. No decorrer da 
próxima semana, o 
presidente do clube, Conor 
Pires de Farias, deverá se 
reunir com os torcedores 
no sentido de apoiá-los. A 
participação das torcidas 
organizadas em 93 foi 
fundamental para a 
campanha do clube, que 
conseguiu a segunda 
colocação na classificação 
geral do campeonato. 

Acusação 
contra diretor 

O desportista de 
Imperatriz mais uma vez 
fica envergonhado com a 
atuação dos cartolas e 
dirigentes de praças 
esportivas. O presidente 
do Tecão Maravilha está 

acusando o diretor do 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio EVAbadia, Pedro 
Faustino, de ter vetado os 
treinos do alvi-verde, 
previstos para o Municipal. 
A falta de união entre os 
dirigentes, cartolas e 
autoridades do Município 
estão fazendo de 
Imperatriz o futebol mais 
pobre desta região. Para se 
ter uma idéia, o Tocantins 
Esporte Clube está sendo 
obrigado a treinar em 
campo soçayte para ganhar 
ritmo de jogo. 

Pisando 
na bola I 

O polêmico presidente 
em exercício do Tocantins 
Esporte Clube, Justino 
Oliveira Filho, foi pego de 
surpresa pelo diretor do 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia, Pedro 
Faustino, que segundo o 
diretor teria vetado o 
estádio para os treinos do 
alvi-verde. "Que ele é 
Cavalo de Aço todos nos 
sabemos, e respeitamos 
sua posição, agora ele não 
pode é agir com paixão, 
porque aquele campo é 
municipal", desabafou 
Justino. 

Revoltado, o dirigente 
descartou qualquer 
envolvimento do prefeito 
Ildon Marques no velo dos 
treinos do clube. "Nós 
queremos treinar apenas 
duas vezes por semana. O 
nosso elenco é composto 
de operários e diante desta 
situação não podemos 
treinar durante o dia", 
adiantou Justino. 

Pisando 
na bola II 

A notícia caiu como uma 
bomba no meio esportivo 
local. Para Justino Oliveira 
Filho, Pedro Faustino não 
agiu sozinho, uma outra 
pessoa estaria por trás para 
atrapalhar todo 
cronograma de trabalho 
montado pela diretoria do 
tiim^vcrde. 

O técnico Isnad Antonio, 
que assumiu o comando do 
time na última segunda- 
feira, está confiante no seu 
elenco. "Fm já conheço a 
maioria dos nossos 
jogadores e por isso não 
será difícil montar uma 
boa equipe. Só esperamos 
que os donos do poder, se 
não puderem ajudar, que 
não atrapalhem os nossos 
trabalhos", disse o 
técnico, se referindo ao 
veto dos treinos do 
Tocantins no Estádio 
Municipal, por parte do 
diretor daquela praça, 
Pedro Faustino. 

Com a aproximação da data 
do início da abertura do 
Campeonato Estadual, as duas 
maiores torcidas de Imperatriz 
começam a se articular para 
incentivar os dois time dia 09 
de março, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia, onde as duas 
equipes realizarão a abertura 
do Campeonato Maranhense 
da temporada, quando 
disputam uma das vagas para 
o quadrangular final com o 
atual campeão, Bacabal 
Esporte Clube e a Caxiense, de 
Paulo Marinho. 

O jogo que abre o certame 
de 97 já é o principal destaque 
dos torcedores. Nas rua. os 
mais fanáticos já começaram a 
apostar em suas respectivas 
equipes. 

Pelo lado do Cavalo de Aço, 
o clima é de muita emoção. 
Falange de Aço e Ponta Fogosa 
já começaram a se 
estruturarem para dar um 
show a parte. Pelo lado do 
Incrível Kuck, Justino Filho 
afirma que a torcida do Tecão 
irá empurrar o time para a 
vitória v que no encontro das 

■ Cavalo de Aço 

Mais 

reforços 

chegam até 

segunda-feira 

Ontem o técnico Sérgio 
Belfort esteve reunido 
com o presidente do clube, 
Conor Farias, para definir 
os nomes dos jogadores 
que serão contratados para 
reforçar o time nesta 
primeira fase do 
campeonato. De acordo 
com as informações, serão 
contratados 3 jogadores. 
Confira alguns dos nomes 
que poderão fazer parte do 
elenco: Cíoleiro: Batista e 
o meiaToninho, que jogam 
no Araguari, do futebol 
mineiro; o centroavante 
Ednaldo, o lateral 
esquerdo I Ara, e mais um 
lateral direito. Os contatos 
foram mantidos na manhã 
de ontem e no mais tardar 
segunda-feira os jogadores 
estarão desembarcando 
em Imperatriz, para 
começar a semana 
trabalhando, já visando o 
clássico pelo Estadual. 
Ontem o treinador alvi- 
rubro Sérgio Belfort, 
trabalhou nos dois 
expedientes. Pela manhã 
foi ministrado um trabalho 
físico e na parte da tarde 
Belfort comandou um 
treino-tálico seguido de 
um bitoque. Na opinião do 
treinador, houve uma 
melhora acentuada nos 
últimos dois dias de 
trabalho, pois apesar do 
curto tempo a frente da 
direção técnica do Cavalo, 
os jogadores estão 
assimilando bem o seu 
trabalho. 
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Torcidas organizadas do Cavalo de Aço (acima) 
e do Tecão Maraxilha (abaixo) já vivem as emoções 

duas maiores forças do futebol ofidalinenle a temporada de 97 
locantinó, só resta pagar prá do futebol profissional na 
ver este jogão que abre Região Tocantina. 

■ Recorde 

A Federação 
Maranhense e os próprios 
dirigentes de Imperatriz e 
Tocantins acreditam que o 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia irá 
receber o maior público de 
sua história. Para isso, as 
duas equipes estão 
investindo em contratações. 
No Cavalo de Aço, vários 
jogadores oriundos do 
futebol goiano e carioca já 
estão trabalhando, sob o 
comando do técnico Sérgio 
Belfort. Para o treinador, 
deixar a equipe em plena 
forma física até o dia da 
estréia virou um desafio. 
Sérgio Belfort e Edmar 
Pereira estão trabalhando 
em tempo integral para não 
fazer feio na estréia do 
Campeonato Maranhense 
— Taça Cidade do Interior. 
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IMPERATRIZ X TOCANTINS 

Pelo Campeonato Maranhense, direto do Estádio Frei 

Epifânio D Abadia, a partir das 16h00. 

Narração: de Renilson Sousa e a participação da equipe 950 da Capital AA/1 

Reportagem: Francisco do Valle e Joel Ricardo 

Comentários: Carlofo Júnior e William Marinho 

Plantão: Tony Pereira 

A CAPITAL É FERA. A CAPITAL ESTÁ COM A GALERA 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadâo - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 

/: 
•r 



aciia-ieura, ca ue levereiro ae iay/ u marKetlTlf!' (. 

i 

lí 

â 
i 

i s 

■ 

Sonorização: 

Trios Elétricos 

Tucanu^ e Cerpa 

Animação: 

Banda Baets^ 

Comando:« - 
^ c' 

Conor Farias/Deifterval Moreno 

Banho do Corpo de Bombeiros 

Presença: Polícia Militar 
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Distribuição de bonés da Cerpa 

Realização: TV Capital 
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Polícia de Paragominas desvenda crime de radialista 

Acusado de mandar assassinar o radialista Natan Pereira, de Paragominas, ainda está preso 

A Polícia de Paragominas 
prendeu desde o último dia 6 
de fevereiro, Douglas Alves 
Pereira, vulgo "Bodão", 27 
anos de idade, acusado de ser 
o mandante do assassinato do 
radialista Natan Pereira 
Gatinho, 26 anos, ocorrido no 
último dia 11 de janeiro. Natan 
foi executado com três tiros 
quando retornava para sua 
residência no bairro da 
Promissão, às proximidades do 
Estádio de Futebol João 
Gomes, em Paragominas. 

O crime ganhou 
repercussão internacional, 
quando o diretor geral da 
Unesco, o espanhol Frederico 
Mayor, condenou em Paris o 
assassinato de Natan. Segundo 
os policiais, Douglas teria dito 
que tão logo saísse da cadeia 
mataria o radialista. O episódio 
que deu origem a essa ameaça 
aconteceu numa festa cm 
Paragominas, em novembro do 
ano passado. 

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem que 
esteve naquela cidade na 
última semana, Douglas 
chegou promovendo desordem 
no bar Barramas, no qual 
estavam reunidas várias 
famílias. Na época, irritado 
com as críticas, Douglas teria 
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O crime 

Suposto mandante ainda está preso no Estado do Pará 

comentado com outros presos 
que ao sair da cadeia mataria 
Natan, menos de trinta dias 
depois. Foi com base nestas e 

outras informações que os 
policiais afirmam que o 
acusado é o mandante do 
assassinato do radialista. 

Na ocasião da desordem 
no bar Barramas, Natan 
Pereira teria tido uma luta 
corporal com Douglas, que 
minutos depois teria saído 
daquele local conduzindo uma 
carreta madeireira, com a 
qual atropelou e matou a 
jovem Lenieide Gonçalves, 
operadora de VT da TV 
Mundial repetidora do sinal 
da Rede Globo naquela 
cidade. No dia seguinte Natan 
Pereira teria feito em seu 
programa de rádio (levado ao 
ar pela Rádio Cidade FM) 
várias críticas contra a atitude 
de Douglas, por ter 
atropelado a jovem. De 
acordo com os levantamentos 
feitos pela reportagem, 
Douglas estaria totalmente 
embriagado na hora do 
atropelamento. Preso, ele 
teria confessado a alguns dos 
presos que quando deixasse 
aquela delegacia iria matar 
Natan. 

A promessa do acusado 
teria sido concretizada 
•quando da contratação de um 
pistoleiro que ceifou a vida de 
Natan com três tiros. 

Polícia acredita no crime premeditado 

Mandannte do assassinato do radialista cumpriu com a promessa 

0 radialista era querido por 
toda a população de 
Imperatriz. Militava no rádio 
daquela cidade desde 1988. No 
ano passado, Natan Pereira 
ingressou-se na vida política, 
onde se candidatou a vereador 
pelo PSDB, coligação Vira 
Paragominas, onde foi eleito 
Sidney Jorge a prefeito. Natan 
Pereira teria ficado apenas na 
suplência e estava prestes a 
assumir uma cadeira no 
Legislativo Municipal de 
Paragominas, uma vez que o 
prefeito estaria negociando 
uma Secretaria. A maioria de 
moradores e admiradores do 
trabalho de Natan Pereira não 
descarta a possibilidade do 
assassinato de Natan Pereira 
ser um crime premeditado, 
onde Douglas teria na 
Delegacia lhe jurado de morte. 

O radialista estava 
planejando montar um 
matutino semanário em 
Paragominas e dar 
continuidade a vida pública. 
Na noite do crime ele teria 
ficado o dia inteiro em seu 
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Natan Pereira era um profissional polêmico que não tinha medo de denunciar 

escritório elaborando o 
projeto da montagem do 
Jornal. "O mandante já está 

preso, esperamos que a 
Justiça seja feita e que a polícia 
consiga colocar as mãos no 

assassino", disse a viúva. 
Natan deixou um filho de 
apenas 6 meses. 

m Caso Daniela Perez 

Paula Thomaz será julgada no início de abril 

A defesa de Paula 
Thomaz, acusada de ter 
participado do crime em que 
foi morta a atriz Daniela 
Perez, desistiu de um 
"habeas corpus" impetrado 
no Supremo Tribunal 

Federal (STF), pedindo o 
adiamento de seu 
julgamento, marcado para 23 
de abril. 0 recurso nem 
chegou a ser apreciado. 
Com a renúncia, Paula 
deverá mesmo ser levada a 

julgamento no segundo 
Tribunal do Júri do Rio de 
Janeiro, em abril. No pedido 
de "habeas corpus", a defesa 
de Paula Thomaz alega que 
as duas principais provas 
que a incriminam foram 

dadas informalmente. A 
primeira seria a confissão 
dela sem obedecer as 
formalidades legais. A outra 
acusação seria o 
reconhecimento informal de 
Paula por um porteiro. 

Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Vaile 

Arrombamento 
Daniel Carmona Júnior, 

maranhense, casado, 
comerciante, residente no 
bairro do Bacuri, 
compareceu na Depol para 
comunicar que na 
madrugada da última 
quarta-feira sua casa foi 
arrombada por elementos 
desconhecidos. O 
comunicante disse à 
reportagem que os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos da casa e 
do interior da mesma, 
retiraram um ventilador, um 
aparelho de televisão em 
cores, 14 polegadas, entre 
outros objetos. 

contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de 
Identidade Civil, Carteira 
Nacional de Habilitação, 
entre outros documentos. 

Perda de documentos 
Maria José Lima de 

Araújo, maranhense, 
residente na Rua São 
Salvador, Vila Cafeteira, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo sua Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social. A queixosa disse 
ainda que o fato se deu na 
manhã da última terça-feira, 
quando ela trafegava pela 
Luís Domingues. 

Segurança 
A Polícia Militar, em 

conjunto com a Polícia 
Civil, vem fazendo o 
impossível para solucionar 
todos os problemas 
ocorridos na grande cidade 
de Imperatriz. Os trabalhos 
dos agentes policiais e da 
PM aumentam a cada final 
de semana, ocasião que em 
todos os bairros da cidade 
são registradas 
ocorrências. 

Furto de bicicleta 
José Roberto Araújo da 

Silva, paraense, solteiro, 
residente na Rua A. Vila 
Fiquene, comunicou na 
Delegacia de Polícia que um 
elemento desconhecido 
furtou sua bicicleta 
Monark, cor vermelha, ano 
96. De acordo com o 
comunicante, a bike eslava 
estacionada em frente ao 
bar Sol e Lua, naquele 
bairro, quando foi levada 
pelo elemento. 

Caso de policia I 
Moradores da Rua 

General Gurjão estão 
reclamando do descaso do 
poder público com relação 
as condições de tráfego, 
daquela rua. De acordo 
com alguns moradores do 
setor da feirinha do Bacuri, 
aquele trecho está 
totalmente abandonado. O 
grande número de buracos 
e a poeira causada pelo 
tráfego de veículos leves e 
pesados naquela rua, deixa 
os moradores e 
comerciantes cada dia mais 
preocupados. 

Perda de documentos 
Antonio de Assis 

Gonçalves, maranhense, 
residente na Rua Alagoas, 
no Setor Rodoviário, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa porta-cédula 

Caso de polícia II 
Vale ressaltar, que a 

feirinha tem um tratamento 
especial e alguns metros 
depois os condutores de 
veículos se deparam com o 
descaso para com a Rua 
General Gurjão. É 
importante lembrar que 
aquela via pública é o 
principal elo de ligação 
entre a Rua Leôncio Pires 
Dourado com Simplício 
Moreira, tornando um 
grande fluxo de pedestres, 
como: estudantes e 
comerciantes em geral. 

PLAMTAO POUCIAL 

Sexta-feira, 28/02/97 

2o Distrito 

Delegado 

Israel Rocha 

Escrivão 
Torguatp 

Comissário 
Augusto Gabina 

' > 

Agentes 

Carlos Sérgio 
Waimlr 
Urbano 
Josimar 

Perito 

Joacilio Frota 

Telefone de Piantáo 

722-1207 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

  Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
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