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Nova reunião aprova Reforma 

Administrativa com efeito retroativo 

ta Rdcque 

ja 

a 

municipalização 

da saúde 

O preíestô Alfredo 
Nunes enviou para a 
Câmara legislativa dc seu 
munidpio a maléria que vai 
tratar da munidi«lização da 
saúde, que ele considera 
como otinko caminho para 
solucionar os graves 
problemas rpie vêm 
enfrentando o seu 
municqúo. principal me nlc 
nu alendimento médico- 
hospííalar de emergência, 
onde a ambulância 
municipal não consegue 
parar do carregar paciente^ 
para municípios vizinhos 

■■ em busca de atendimento, 
pagina 4A. 

:| Prefeitos 

entusiasmados 

com a reeleição 

A Kinenda Conslítudonal da 
Reeleição, votada e aprovada 
era primeiro lurno em Brasília 
com uma margem substancial 
de votos, vem deixando muitos 
prefeitos animados com a 
possibilidade de uma possível 
reeleição e. com toda certeza, 
a grande maioria dos prefeitos 
brasileiros deverão tentar a 
reeleição daqui a quatro anos. 
caso seja efetivada a questão da 
reeleição, o que dificilmente 
deixará de acontecer. Página 
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O Centro Educacional 

São Francisco de Assis 

divulga a relação de 

alunos aprovados em 

primeiro lugar no 

vestibular em todo o 

Pais. Página 4C. 
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Sofia Oliveira espera 
assumir Ação Social essa 

Os i vreadores i ulúmuu novamente u apreciar a matéria e votar sem mais equívocos para o Regimento da casa ou para o Executivo 

Justiça suspende liminar ao 

Sindicato dos Autoviários 

Os vereadores finalmente 
conseguiram votar c aprovar a 
Lei de Reforma Administrativa 
do Município de Imperatriz, de 
acordo com que necessita o 
governo Ildon Marques, e sem 
ferir o regimento interno da 
casa, como quer o grupo de 
oposição. A questão também 
serviu para promover o 
primeiro racha no grupo 
Coerência Parlamentar, quando 
o vereador Adhemar dc Freitas 
apresentou a emenda de 
interesse do Executivo, 
solicitando o efeito retroativo da 
lx'i, c foi para a tribuna fazer a 
defesa da matéria e também 
justificar o que fazia um opositor 
apresentando matéria de 
interesse da situação, quando o 
governo tem a maior bancada 
na casa e não teria qualquer 
dificuldade em apresentar tal 
emenda. De um lado ficaram 
três vereadores: Valdinar 
Barros, André Paulino e 
SimplícioZuzã, que mantiveram 
o veto ao efeito retroativo; o 
restante do grupo Coerência 
Parlamentar acompanhou os 
governistas e aprovou a 
emenda. Página 3A. 
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Os motoristas de coletivos 
Autoviários que 

A Justiça da Comarca de 
Açailàndia resolveu acatar o 
recurso impei fado pelo 
Sindicato da categoria de São 
Luís. que apesar de não ler 
delegacia em Açailàndia 
resolveu entrar na briga contra 
a decisão judicial de conceder 
liminar ao Sindicato dos 
Autoviários de Imperatriz 
garantindo o monopólio da 
r e p r e se n l aI i v i d a d e da 

urbanos fazem o grosso dos associados dos Sindicatos de 
terão data-base no 

categoria naquela região. Na 
segunda-feira o presidente do 
Sindicato dos Autoviários de 
São Luís estará em Imperatriz, 
onde estará comparecendo à 
imprensa dentro do direito de 
resposta concedido para a 
questão, que se estende de 
acusações mútuas entre o 
Sindicato de Imperatriz e a 
Delegacia do Sindicato de São 
Lins instalada na cidade. O 

inicio do 

mmmrn 

ano 

recurso acatado pela Justiça 
açailandense agora vai permitir 
que o Sindicato de São Luís 
abra uma delegacia naquela 
cidade. A categoria deverá ser 
representada na sua dala-base 
lambem pelo Sindicato de São 
Luís, que já tem uma proposta 
de negociação de reajuste 
salarial para a categoria, que 
acontece no início desse ano. 
Página 5A. 

Ia batida -1 Mobilete 

Gilvan Pereira de Souza 

Carteia n0 03180-46 

2a batida -1 moto C-100 

Dream 

José Ramalho Lira de Melo 

Carteia n0 05646-32 

3a batida -1 carro mil - 0 

quilômetro 

Maria das Graças Silva 

Carteia n0 04285-58 

REGIONAL 

Sinfra vai reorganizar 

cemitérios 

Preparativos do Jet 

Set para o carnaval. 

Encerra hoje Conferência Tornei da Associação 

da PM 
Pagina 6A \ 
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Casa pega fogo no 

Bananal 
Párjm 
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O discurso da palavra 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

este jornal para que todas as 
autoridades tomem 
conhecimento da situação 
em se encontram as ruas do 
bairro em que resido. 

As ruas estão todas 
esburacadas e cheias de 
lama. e isso porque o 
inverno ainda nem 
começou, somente a água 
dos esgotos, que são todos 
a céu aberto, já deixam as 
ruas em estado de 
calamidade, imaginem os 
senhores em que situação 
estas irão ficar depois que 
começar o período chuvoso. 
Sabemos que verbas para 
obras como esta não são 
difíceis de serem adquiridas, 
o que está faltando é vontade 
política para resolver 
problemas tão pequenos, 
mas que diante da situação 
em se apresentam se 
tornam imensos. 

Estamos preocupados 
com este problema que se 
repete lúcios os anos, e que 
nada é feito para pelos 
menos amenizá-los. 

Precisamos de uma 
melhoria para as nossas 
ruas antes que as chuvas 
comecem a cair em 
Imperatriz. 

João Silveira 
Bairro Bacuri 

Sr Editor: 
Estou acompanhando 

as transformações que 
estão ocorrendo na 
Câmara Municipal de 
Vereadores, e confesso 
que estou surpresa e ao 
mesmo tempo satisfeita 
com o que está 
acontecendo. Espero que 
esta onda de moralização 
dê em alguma coisa no 
final das contas, porque 
precisamos realmente de 
pessoas comprometidas 
com a necessidade da 
população de Imperatriz. 

Se este requerimento 
do vereador Joel Costa, for 
realmente aprovado, vai 
ser muito bom, pois 
significa que o próximo 
presidente da casa está 
interessado em trabalhar 
pela cidade, e não no 
substancial acréscimo de 
salário a que hoje o 
presidente do Legislativo 
tem direito. E o primeiro 
passo para a moralização 
do Poder Legislativo. 
Sabemos que as coisas 
vêm mudando ao longo 
dos dois últimos anos, 
muitas das mudanças 
verificadas, foram 
provocadas pelo próprio 
povo, que finalmente 
deixaram de ver as coisas 
sob uma nuvem espessa e 
abriram os olhos para a 
roubalheira que sempre 
esteve presente em todas 
as administrações públicas 
de Imperatriz. 

Estou torcendo para que 
desta a coisa tome seu 
rumo e que a Câmara 
Municipal de Vereadores de 
Imperatriz possa se 
transformar em um 
exemplo de que a coisa 
pública pode funcionar 
corretamente, sem desvios 
e interesses escusos. 

Vai den ira Pereira 
Bairro União 

por Edmilson Sanches 

ü jovem discípulo aprisionou 
um pequeno pássaro entre as 
mãos, colocou-se atrás do seu 
mestre e falou-lhe: "Mestre, tenho 
um pássaro nas mãos. O senhor, 
que sabe todas as respostas, diga- 
me: Ele está vivo ou morto?" 

Se o mestre respondesse: 
"Está vivo", o discípulo esmagaria 
o pássaro e o exibiria morto. Se 
a resixista fosse; "Está morto", o 
discípulo libertaria o pássaro, que 
voaria frente ao mestre agora 
desmoralizado. 

O que falar? 0 que dizer? 0 
que responder? 

Permitam-me que eu os 
cumprimente a todos aqui com a 
tradição, a simplicidade e a 
educação de duas palavras: 
Senhoras; Senhores. 

0 que | iodemos falar, e o que 
devemos dizer, em um discurso 
de fim de curso? Que palavras 
devemos usar, que sentidos 
devemos empregar, que 
emoções devemos expressar, 
que reações queremos provocar? 

Mais: O que devemos falar, e 
o que devemos dizer, em um 
discurso sobre um curso que 
coníiantemente nos ensina sobre 
coisas que devemos falar e sobre 
formas de como fazer. 

Ah!, esse novo jogo verbal, 
essa nova esfinge vocabular 
também nos observa e rejiete: 
"Decifrem-me, ou lhes devoro". 

Falar sobre o que falar é 
reabrir a (liscussãí > — tão antiga, 
tão presente— entre o ser e 0 
ter. Reflitam comigo: Como 
cotnunicadores, queremos ler o 
poder da voz ou queremos ser a 
voz do jioder? (Guardem com 
vocês. Advirta-se, desde logo, 
que a resixista influirá na nossa 
(form)ação não só de futuros 
comunicadores, mas, sobretudo, 
de comunicadores de futuro. 

O mundo ainda não acabou 
ixir causa da Arte, por causa dos 
artistas. 1 lá artistas de Uxlos os 
naipes; gente que música e 
comixle. que esculix* e cinzela. 
que calcula e escreve, gente que 
pintaeborda. Gente, boas gentes. 
E há gente que fala, que canta e 
encanta, que clama e reclama, 
gente que declama. 

Nisso tudo. a palavra. A 
palavra base. baldrame, bastião. 
A palavra resistência, 
permanência — e, disse 
Guimarães Rosa, "resistir é 
ix-rmanecer". Senão, vejamos: 0 
que valeu mais liara Portugal: ter 
conquistado, com seus 
navegadores, algumas terras há 
muito tempo retomadas ou 
devolvidas, ou conquistar diária 
e eternamente o mundo inteiro 

com "Os Ijusíadas" de Camões, 
com a poesia de Fernando 
Pessoa? 

De que valeram os enormes, 
portentosos, mas ao final 
destroçados, derrotados tanques 
de guerra da Alemanha? Porém, 
as obras de seus iiensadores e 
compositores permanecem 
inteiras e, elas sim, continuam 
conquistando todo mundo no 
mundo tcxlo. 

No meu Estado — que, jxir 
sua importância econômica e 
cultural, em meados do século 19, 
dividia o território brasileiro em 
dois: Estado do Maranhão e 
Estado do Brasil —. no meu 
Estado havia gigantesais fábricas 
de tecidos, que teciam o nome e 
fama nacionais. Hoje. que é 
daquelas fábricas? Sumiram. De- 
sa-pa-re-ce-ram. Tornaram-se pó 
(ou tornaram ao jx)), como prova 
da efemeridade. da 
transitoriedade. da 
impermanência a que estão 
submetidas, ah initio, as coisas 
materiais. 

Masé igualmente da terra das 
palmeiras, onde cantam os sábios 
e os sabiás, que vem a obra de 
Gonçalves Dias, Coelho Netto, 
Humberto de Camixis, Ferreira 
Gullar, Josué Montello, sem 
esquecer um dos maiores — e 
menos divulgados — gênios 
matemáticos que o mundo já 
teve; Gomes de Sousa, o jovem 
"Sousinha". que também era 
médico, literaloe jxiliglola, e que 
deixou |KTplexa a Europa com 
seus conhecimentos sobre tudo. 
mas. sobretudo, sobre 
Matemática, Física e Astronomia, 
antes de inorrer com | ioucí > mais 
de trinta anos. 

Senhores: Da bíblica 
Jerusalém, da Grécia do século 
oito não restou pedra sobre 
[xxlra, mas a palavra de Cristo e 
os versos de Homero estão aí, a 
encantar o mundo, a edificar o 
homem. 

Que lição isso traz? A lição, tão 
bem dada e tão mal recebida ou 
mal aprendida, o exemplo tão 
bem demonstrado e muito ixjuco 
seguido, é a lição de que aquilo 
que nos parece ser mais frágil, 
mais débil, mais fraco, é o que 
resiste, é o que iKTmanece. A 
palavra, passada oralmente, 
escrita em papel, ãs vezes 
mol( lat la no barr<) ou emt )1( lunu la 
no ferro, a palavra é o edifício que 
não rui, a construção que não 
desaba, o prédio que não lomba, 
a casa que não cai. 

No princípio, e depois do fim, 
será sempre o Verbo. 

Senh( »rc -s. estai nos vivendo em 
um mundo de virtudes rarefeitas. 
Neste momento empregados 

estão contrafeitos, clientes são 
desfeitos, cidadãos mostram-se 
insatisfeitos e patrões, 
administradores e governantes 
podem levar tiro nos peitos 
jxirque não estão sendo humildes 
e honestos no que tinham a falar, 
no que deviam dizer: porque, 
mesmo quando lhes é exigido 
serem duros no falar, não devem 
perder a ternura jamais. E 
comunicar também sugere isso. 
Afinal, ternura não é frescura, 
delicadeza não é patente de dama 
inglesa. Não há como confundir, 
nã( > há] x irque a mfuiK lir et lucaçãt > 
com bajulação, boas maneiras 
com maneirismos. Servir não é 
ser vil, ou servil. Comunicação é 
ação única, ação comum, como 
um. como única ação. 

E | xir que assuntos como este, 
discussões como esta, sobre 
palavra e virtudes, jxir que isso 
tudo parece ser tão 
incompreensível, inadmissível, tão 
demodc, ãs vezes tão estranho, 
hoje? 

O que foi que aconteceu? 
I louve a banalização da fala? A 
vulgarização da palavra? A 
dessensibilização dos sentidos? A 
dessacralização dos sentimentos? 

E o mau uso da'Língua, a 
incorreção da linguagem, a 
palavra de duplo sentido ou a vida 
sem nei n um significadt >? ' 

E a precariedade, ética, a 
prevenção célica, o primarismo 
estético, o pragmatismo técnico? 

E a miopia (xilítica, a ausência 
de critica, a reixTição cíclica, a 
deseducaçào típica? 

E a inafeição cultural, a 
inaptidão intelectual. a 
indisposição literal, a 
desinformação atual, a 
decomix>sição moral ecoisae tal, 
o que é. Senhoras e Senhores? E 
a fídla (Ia virtuí 1(1 rara, < la veigc «lha 
na cara? 

Descul| KMiHiie — | x-ço-lhes 
— se. em vez de um fraseado 
bonito e soluções confortantes, 
trago-lhes eu aqui umleriado, um 
palavreado feio e dúvidas 
cortantes, constantes. Mas até 
nisto há de se entrever algum 
mérito, | xirque o homem também 
cresce quando duvida. 

i lúvidas, pois, ã mão cheia... e 
deixa o povo ixmsar. Dúvidas, 
pois, ã mão cheia, para todos 
vocês, fiéis e únicos de|X)SÍtários 
de suas próprias resistas. 

Trago-lhes a dúvida não da 
palavra, mas a do que fazer com 
ela. A mesma dúvida que jxmisou 
gerar o jovem discípulo 
(lembram-se) ao aprisionar um 
ix-queno pássaro entre as mãos 
e testar seu próprio mestre: "O 
pássaro está vivo ou está morto, 
mestre?" 
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O "homem 

das obras" 

por Raimundo Primeiro 

0 trabalho que Jairo de 
Oliveira vem fazendo na 
Secretaria de Infra- 
Estrutura já é visto com 
bons olhos pela 
c o m u n i d a d e 
imperatrizense, a exemplo 
do que fez quando esteve 
exercendo o mesmo cargo. 
0 povo entende que o 
objetivo do titular da Sinfra, 
que é a sigla da pasta, 
apenas cumpre o que está 
escrito no cronograma de 
ação do prefeito Hdon 
Marques de Sousa. 

Jairo de Oliveira tem 
disposição no que se refere 
ao seguimento dos projetos 
já traçados e colocados em 
prática por seus assessores. 
V, ponha disposição. Acorda 
cedo e já nas primeiras 
horas da manhã é visto na 
Sinfra, que fica localizada no 
Bacuri, bairro que também 
receberá atenção por parle 
do governo rocém- 
inslalado. 

O "homem das obras", 
como é chamado por 
algumas pessoas, segue à 
risca a proposta 
administrativa da Era Ildon 
Marques. E promete ajudar 
o chefe do Roder Executivo 
municipal na execução 
daquilo que prometeu 
durante sua campanha 
eleitora], cm qualquer setor. 
Não importando que 
secretaria for. 0 que 
interessa é o bem da 
comunidade da segunda 
cidade do Maranhão. 

A Sinfra atuará no 
programa de apoio ao 
menor. Entende que o lugar 
de criança é em casa e na 
escola e não nas ruas. 
aprendendo apenas coisas 
ruins. 

Jairo de Oliveira sabe 
que de todos os trabalhos 
que a criança realiza, o mais 

comum é o trabalho na 
agricultura ou no trabalho 
doméstico para sua própria 
família. Em lodo o mundo, 
como se tem 
conhecimento, a maioria 
das famílias espera que 
seus filhos ajudem nas 
tarefas domésticas, seja 
preparando a corrida, indo 
buscar água ou comprar 
mantimentos, alimentando 
os animais, cuidando das 
crianças menores, ou 
realizando tarefas mais 
pesadas no campo. Este 
tipo de trabalho pode ser 
benéfico. A partir de um 
nível razoável de 
participação em pequenas 
tarefas domésticas, as 
crianças aprendem 
atividades ligadas a 
produção de culturas de 
subsistência e à geração de 
renda. 

0 trabalho que realizam 
as ajuda também a 
desenvolver a consciência de 
sua própria infância dentro 
de sua família. Entretanto, 
nem sempre esse trabalho é 
benéfico. Feio contrário, o 
trabíilho para a família pode 
exigir muito da criança, 
obrigando-a a trabalhar 
durante muitas horas, 
imj)edind(>-a de freqüentar a 
escola, e impondo ao seu 
corpo em desenvolvimento 
um desgaste 
exageradamente grande. 

A ótica do secretário 
sobre o assunto fez com que 
ele colocasse sua pasta à 
disposição da Prefeitura 
Municipal para quaisquer 
eventualidades. Sinônimo, 
pois, de. prosjxTidade para o 
município. Nas áreas urbana 
e rural. 

Raimundo Primeiro, 
jornalista, faz parte do 
corpo editorial do Jornal 
Capital. 
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Reforma Administrativa 

Câmara se reúne e aprova novamente maté 

Como estava programado, o plenário,se reuniu novamente para aprovar a Reforma Administrativa 

-r 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia Governadora 
A senhora st1 lembra de uma 

coisa chamada leite, e que tinha 
um programa do seu governo 
com esse liquido que era 
distribuído para as crianças 
maranhenses, ü<)vernadora? 
Onde foi i tarar Governadora? 

E o i tior é qtie tem gente que 
acredita que o Governo da 
Senhoraéum exemplo. Houve 
uma lista, a senhora com toda 
certeza tomou conhecimento 
dela, apontando os melhores 
Governos de Estado do país e o 
Maranhão nem mesmo 
apareceu. Bem que eu procurei 
o nome da senhora mas não 
estava lá. Governadora. Procurei 
saber porque um Governo "tão 
bão" como o da senhora não 
eslava lá" achei que itoderia estar 
ac< mlecendo alguma injustiça, no 
entanto não tinha injustiça 
nenhuma com a senhora, 
Governadora, tem injustiça é 
com o povo do estado do 
Maranhão que não tem escola, 
não tem ensino de qualidade, é 
o pior do i tais: tem hanseníase e 
tuberculose sobrando pra todo 
lado...isso é que é governo, né 
governadora, isso é que e 
governo!!! 
Último dia amanhã para 

se associar ao B/C 
Depois não adianta chorar; 

quem não i trocurar o escritório 
do B1C até domingo dia 2 de 
fevereiro i tara efetuar a quitaçà< t 
do seu novo título de sócio, você 
que era associado do Balneãno 
Estância do Recreio e do Poli- 
Esportivo. Quem não procurar 
acertara situação vai ficar de fora 
mesmo, não será vendido título 
do B1C, e quem não quiser ficar 
fora do Carnaval da Vida. é bom 
acertar tudo direitinho porque 
depois. sóc< tmprando convite na 
portaria. Afinal, o patrimônio do 
BIC cresceu substancialmente e 
nem relógio trabalha de graça, a 
coisa agora também fica fácil 
demais, a obra já está realizada, 
o BIC é uma realidade e quem 
quiser fazer parte do maior 
centro de diversão da região é 
bom correr porque termina no 
domingo o praz( t \ tara quem era 
sócio dos antigos clubes 
Balneário Estância do Recreio e 
Poli-Espor tivo, que j tassa age tra 
a ser tudo Balneário Iate Club. 
Carnaval da Vida será o 

maior de Imperatriz 
Já esta tudo pronto para o 

Carnaval da Vida no Balneário 
late Club. Essa semana os 
trabalhe ts entram em reta final e 
Imperatriz vai ter o maior 
carnaval de todos «ts tem]tos; 
serão duas bandas tocando 
direto, atendimento 24 horas 
durante todo o período de 
carnaval em dois restaurantes, 
área para show com 2800 

metros quadrados, Pinduca e 
Banda, Boi Elétrico, Trio 
Elétrico e a melhor vista i tara o 
Rio Tocantins. Tudo isso a preço 
popular que é para o povão 
comparecer e poder desfrutar 
do Carnaval da Vida que vai ser 
0 maior carnaval já realizado na 
cidade. Serão sessenta 
seguranças contratados mais o 
reforço do 50 BIS, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar, 
além de um gerador com 
capacidade para iluminar uma 
cidade com 20 mil habitantes. 
Total segurança para todos (ts 
foliões. Carnaval 97 é no BIC, a 
maior fantasia do seu carnaval. 

Encontro da OAB 
Imperatriz está lendo a 

honra de sediar o encontro de 
presidentes das sub-seções da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, que estão discutindo um 
painel de disposições sobre a 
atuação da classe em proveito 
da sociedade, inclusive na 
montagem do painel social do 
país. Brilhante a disposição de 
discursar sobre a Defensoria 
Pública, onde a qualidade do 
1 )ireilo como extensão à defesa 
da cidadania, pois não existe 
cidadania sem o povo, e nem a 
sociedade sem a família, é 
interessante vermos causídicos 
preocupados em discutir a 
qualidade jurídica do Direito. 
Imperatriz tem uma imagem 
deficitária que precisa 
arregimentar questões do 
quilate de uma reflexão da 
OAB. para que seja expandido 
em todo país a realidade da 
sociedade imperatrizense que 
prima inda receptividade como 
uma cidade hospitaleira e 
cosmojxdila. 

César Viana em 
Açailàndia 

Ainda não entendi \)orque é 
que os Secretários de Estado 
quando vêem a imperatriz não 
tem muita coisa pra fazer. Em 
Açailàndia César Viana 
inaugurou ontem 10 
quilômetros de estrada 
enquanto em Imperatriz eles 
não inauguram nada, a não ser 
novos cortes nos recursos e 
verbas destinad( >s à cidade. Será 
qne não existe ninguém pra 
gritar por nós lá em cima. lá em 
São Luís. O engraçado é que a 
capital tem nome de santo mas 
não faz nenhum milagre pro sul 
do Maranhão. Será que está 
faltando esmola? Não pode ser, 
afinal de contas é pela Belém- 
Brasília que entra o progresso 
fiscal do Estado e 
necessariamente passa por 
Imperatriz, Não entendo 
porque é não se inaugura nada 
em Imperatriz que até na hora 
da eleição, i)erde em São 1 aiís e 
vem se eleger por aqui. 

Depois de tudo acertado 
I )ara anulação da votação final da 
matéria, o plenário (ia Câmara 
Municipal de Imperatriz voltou a 
se reunir extraordinariamente 
para que se cumprisse o 
regimento da casa como queria 
o grupo de oposição, que não 
aceitou como válida a votação de 
um texto insistente. 

Dito e feito, os governistas 
também lidavam com um 
impasse que seria o efeito 
retroativo da data em que a Lei 
de Reforma Administrativa 
entraria em vigor, e juntou-se 
duas vontades idênticas para se 
fazer a mesma coisa, anulou-se 
a sessão e votou-se 
regimentalmente, como queria 
a oposição, e acrescentou-se o 
efeito retroativa da l>ei, como 
queria os governistas. 

A sessão começou ás 1():4() 
horas dessa sexta-feira, com a 
leitura da ata da última reunião 
extraordinária, abstendo-se da 
leitura da ata final, já que ela havia 
sido anulada e não tinha mais 
qy^lquer efeito ou validade. A 
secretária da Mesa Diretora, 
vereadora Mary de Pinho 
passou então a ler as emendas e 
sub-emenda que voltaram a ser 
apresentadas, apreciadas, 
votadas e aprovadas. Dessa feita 
foram apreciadas algumas 
emendas já discutidas como a 
sub-emenda do vereador Joel 
Costa que aprimorava sua 
própria emenda, apresentada 
anteriormente, que tratava da 
Comissão de Licitação; e 
também a emenda que tratava 
do efeito retroativo a primeiro de 
janeiro da validade da Lei de 
Reforma Administrativa. 

■ Oposição racha no efeito retroativo 

Uma das surpresas constantes da sessão de ontem, principalmente para quem não vem 
acompanhando os trabalhos do Legislativo em relação à votação da Lei de Reforma Administrativa, é 
que a emenda que tratava dessa questão tenha sido apresentada por um vereador de oposição, no 
caso, Adhemar de Freitas. O vereador fez uso da palavra e bem que tentou sensibilizar os colegas de 
bancada a justificar o seu procedimento discursando sobre o fato de que as oposições são sempre 
acusadas de atrapalhar os Executivos e ele, nesse caso, estava provando que essa retórica perdia o 
sentido em lm|)eralriz já que entendiam a necessidade imediata da Administração Pública e por isso 
dava esse exemplo prático. 

A seguir o vereador Macedo fez um discurso em favor do vereador de oposição e aproveitou para 
declarar o seu voto em tribuna, que aprovava a emenda. No entanto, isso não foi suficiente para que 
Valdinar Barros discursasse sobre os prováveis abusos que poderão ser cometidos e que nada poderia 
ser feito depois de aprovada a emenda e declarou seu voto contrário. A partir daí foi a vez do vereador 
André Paulino repetir Valdinar Barros e também declarar seu voto contrário pelas mesmas razões. 
Simplício Zuza não dicursou mas na hora de votar acompanhou os dois correligionários, rachando ao 
meio praticamente a força da oposição. Trajano, Adhemar e Carlinhos Amo rim votaram a favor da 
emenda. 

m Vereador alheio á convocação 

Muito embora tenha comparecido nas primeiras sessões, o vereador Walmir Magalhães mais uma 
vez nao compareceu ao plenário e segundo informações ele se encontra viajando. O Legislativo se 
encontra em recesso e esse período são as férias dos legisladores; a convocação extraordinária veio 
atrapalhar esse direito dos vereadores, mas no entanto, o vereador Walmir Magalhães resolveu manter 
o seu direito e continuar gozando seu merecido descanso como garante a Constituição, e não atender 
à convocação extraordinária, nem apreciar e participar do processo como preferiram os outros dezenove 
edis. 

■ Regimento interno 
Ainda acontece alguns atropelos em relação ao regimento interno da casa, o que vem sendo criticado 

nos bastidores até por falta do que dizer em relação à lisura dos trabalhos desse atual plenário. 
Logicamente que vem acontecendo alguns deslizes que, na verdade, não comprometem a qualidade 
do trabalho apresentado nessa abertura extraordinária da Câmara de Imperatriz; são problemas de 
ordem, questões de procedimento que em nenhum momento vem ferindo a idoneidade da casa. 

Questões Constitucionais e Regimentais vem sendo abordada com bastante propriedade pela 
oposição que, bem fundamentada, vem dando embasamento para que os governistas aprovem suas 
matérias com propriedade e legalidade plenária, ou seja, dentro do conhecimento de toda 
representatividade da sociedade, crivada pelos dois grupos políticos, situação e oposição sem que haja 
motivos para que se reveja, refaça, ou se recorra do que foi acertado. 

■ Secretaria do Desenvolvimento Social 

Sofia Oliveira espera 

assumir na próxima semana 

Embora já respondendo pela pasta, a vereadora espera deslanchar seus 

trabalhos a partir da próxima semana 

A vereadora Sofia 
Oliveira afirmou hoje no 
plenário da Câmara, 
durante a sessão de 
aprovação final do texto da 
Reforma Administrativa 
que, a partir de hoje, está 
tudo nas mãos do prefeito 
Ildon Marques, 
principalmente as 
nomeações do primeiro 
escalão. 

Ela manifestou mais uma 
vez sua preocupação com o 
Projeto Alfa, que necessita 
ser retomado 
imediatamente para a 
reintegração dos inúmeros 
meninos cie rua e carentes 
que acabaram abandonados 
dentro da falência do 
projeto que funcionou tão 
bem durante quase um ano 
e meio. 

Sofia Oliveira e sua 
assessoria social esteve 

buscando novos subsídios 
em locais como Anápolis, 
por exemplo, onde 
conheceram programas que 
serão facilmente 
adaptáveis em Imperatriz e 
que deverão surtir um 
efeito tremendo, mas não 
quis adiantar ainda nada, ela 
afirmou que depende de 
várias ações e o 
levantamento de recursos 
para que aconteça. Sofia no 
entanto fez questão de 
salientar que quer 
rapidamente assumir seu 
posto para retomar os 
trabalhos do Projeto Alfa, 
como a questão dos idosos, 
e também a retomada da 
Guarda-Mirim já que ela 
vem sendo procurada 
incessantemente por vários 
pais de família para que 
seus filhos sejam 
reintegrados ao programa. 

■ Faixa azul 

Um dos méritos da Guarda-Mirim foram as faixas 
azuis no centro da cidade, que acabaram organizando 
um dos maiores problemas do trânsito imperatrizense 
que são os estacionamentos. Hoje se encontra num 
caos sem qualquer organização e vigilância, com todas 
as faixas laterais sendo ocupadas, sem qualquer 

disciplinação, atrapalhando não apenas o fluxo de 
veículos como também facilitando a incidência de 
acidentes, o que vera acontecendo principalmente nos 
sinais de trânsito. 

Sofia Oliveira garantiu que tanto a questão das 
empresas privadas, que vem recebendo os Guardas- 
Mirins, com proventos de meio salário mínimo, mas 
também as faixas azuis no centro da cidade deverão 
ser retomadas tão logo o prefeito Ildon Marques faça 
a nomeação do seu primeiro escalão e ela possa 

assumir de fato e de direito o que mais gosta de fazer 
que é incrementar as ações sociais na cidade, 

principalmente com idosos e adolescentes. 

TCll 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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■ Reeleição 

Prefeitos se entusiasmam 

com a reeleição 

Duas questões incomodam em Brasília, o casuísmo para 

presidente e o uso da máquina administrativa nas eleições 

Detalhes de discurso de 
palanque acabam suprimidos 
dentro da megalojnania que 
tomou conta de Brasília, a 
aprovação incondicional da 
Emenda Constitucional da 
Reeleição. Apesar da discussão 
sobre o casuísmo e os abusos 
da máquina administrativa, o que 
mais vem contagiando é a 
vontade dos prefeitos em se 
tornarem reelegíveis. Por 
enquanto tudo acena para um 
final feliz nessa questão já que 
os prefeitos se constituem a 
btise eleitoral de todas as esferas 
e deverão, sem dúvida, assim 
como os governadores, serem 
agraciados com tal benesse; 
afinal de contas é uma questão 
de honra para o Presidente da 
República garantir o seu direito, 
nem que para isso tenha que 
distribuir direitos a torto e à 
direita. 

■ Imperatriz, mu caso à parte 

O prefeito Ddon Marques cie Souza pode 

se converter num caso à parte já que sua 

liderança estará sendo colocada dentro das 

negociações para 98, quando poderá integrar 

chapa para esfera superior e nem mesmo 

esperar que se chegue um próximo pleito 

municipal para se manter na prefeitura. Caso 

ele resolva elevar sua representatividade ao 

povo tocantino acima da administração 

pública pura e simples, deverá restar ao vice- 

prefeito o direito de decidir se vai ou nào 

para a reeleição o que, provavelmente, deverá 

ser uma opçáo positiva nesse caso. 

Alfredo Nunes quer 

solucionar problema da saúde 

O prefeito de Senador I^i 
Rocquc, Alfredo Nunes resolveu 
dar um ultimaíum é o da saúde. Ide 
jã conversou com os resj xmsáveis 
pelo atendimento médicos no 
município e concaleu noventa dias 
para que seja dada uma solução 
para a falta de atendimento à 
1 h >1 mlaçào. Se dentro desse \ )raz( > 
não for apresentada uma solução, 
Alfredo vai investir num hospital 
público em Senador I ii Rocque e 
acabar com a situação caótica em 
que vive, principalmente a 

ambulância d<) municij )i< > que anda 
dia e noite tendo que levar doentes 

I )ara ImiXTatriz e João I jslx «1 já qut • 
não tem atendimento na cidade. 

Municipalizacão da saúde 
Alfredo enviou na terça-feira dessa semana, 28. para a Câmara 

Municipal a matéria que cria o Conselho Municipal de Saúde, dando 
0 primeiro passo para a munieipalizaçào do setor, que o prefeito 
acredita seráa solução paraa falta de atendimento em Senador I .a 
Rocque. Ele vai participar de um seminário de educação em São 
1 .uis com o Secretário Estadual da área. (iastão Vieira, mas vai envidar 
todos os esforços para que sejam desenvolvidos contatos para 
solução dos problemas da saúde e das estradas. Alfredo Nunes 
deve retornar da capital do estado no sábado, dia primeiro. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

e Serviços 

Extração: Rua 15 de 

Movembro,1310, 

Fone: 721-4300 
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Depósito: Av. Babaçulândia, 176. Fone: 72 
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TucaniTs Club 

C.G.C-01.598.551/0001-61 

BIC - Balneário Iate Club 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A diretoria doTucamfs Club convoca seus 

associados em dias com suas obrigações 

financeiras, no gozo de seus direitos 

estatutários, para uma Assembléia Geral 

Extraordinária e realizar-se no dia 04 de 

fevereiro de 1997, às 20h00, na sede do clube, 

com o fim específico de apreciar e deliberar 

a atualização do quadro social do clube, 

conforme definido no edital do dia 1° de 

janeiro/97 e nos termos da portaria 01/97. 

Imperatriz-MA., 31 de janeiro de 1997 

Conor Pires de Farias 

Presidente doTucamfs Club 

Tucanos Club 

C.G.C-01.598.551/0001-61 

BIC - Balneário late Club 

PORTARIA N0 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 
1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 

r,4 e íjlj, essa Diretoria determina que todos os Sócios Remidos 
pagarão R$ 50.00 (ciqüenta reais) à Secretaria do clube, pçlo 
aumento do |)atrimônio, bem como ixda troca dos títulos remidos; 

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

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

IV - Esla Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. rÇ V 
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COl&SpiÊS DEPARAS 
ftòMÈifò Chifei 

Tucanos Club 

C.G.C-01.598.551/0001-61 

BIC - Balneário Iate Club 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos clubes: Poli- 

Esportivo Sociedade Atlética Imperatriz e Balneário 

Estância do Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, Sala 2. 

munidos dos seguintes documentos: P^cibo de 

quitação dos títulos, carteira de sócios e os títulos 

de proprietários, para regularizarem sua situação 

junto ao BIC, como também anistia todos os débitos 

das taxas de manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que não 

comparecerem dentro do prazo de 30 dias, a contar 

da data de hoje, terão seus títulos cancelados, de 

acordo com as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

AxxxxxSSxS SS ÍSÍÍivX-X- •xG- 

Carteia 

RS 4,00 
Edição Especial de Ano Neve< 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

Ia Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 Moto C-100 Dream - 33 Bati- 

da: 1 Automóvel Mil 
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Soraya Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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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 
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Sábado, 01 de fevereiro de 1997 

  

Por Dentro 

da Imprensa 

Gil Carvalho 

Reativando 
O Jornal dos Municípios, 

produzido pelos 
Departamentos de Jornalismo 
das emissoras: Nativa FM e 
Imperatriz AM, deverá ser 
reativado durante este mês de 
fevereiro. Informa-se que os 
detalhes começam à ser 
ultimados 

Reclamação 
A primeira sessão ordinária 

da Câmara Municipal de 
ImiJeralriz, acontece no dia 18 

deste mês. Agora, será que, os 
profissionais que fazem à 
cobertura das sessões do 
Legislativo conseguirão 
trabalhar? Cadê o Comitê? 

Possível Contratação 
Kspecula-se que o radialista 

Lucas Bueno, Ex-Nativa FM, 
deverá retornar dentro em breve 
aos microfones. O garoto 
apresentou durante muito tempo 
o programa Broadway Dance 
Nigth. Os contatos visando sua 
contratação estão bastantes 

adiantados. 
UmJ^lô 

nosso forte abraço de hoje aos 
amigos que fazem imprensa, em 
Açailândia; Paulo Lima, Valdo 
Valle, Vânia Maria, Ivonete 
Alves, Fran Lisboa, Toinha 
Castro, Toinhão, Leidinalva, 
Osvaldo Filho, SDvana Silvestre 
e o pioneiro na comunicação na 
"Terá da Pindoba", Prof. 
Dogival. 

Casamento 
O polêmico radialista, 

Orlando Menezes, atualmente 
militando na imprensa Açailândia 
estará no próximo dia 19, deste 
mês. ()s convites começam a ser 
distribuídos. Informa-se que uma 
grande recej )ção será j )re| tarada. 
Menezes é um profissional 
comitetente. 

i 
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Nosso colega de 

trabalho, Joel 

Gomes Braga, 

que faz parte 

da montagem 

do Jornal 

Capital "O Seu 

Líder Diário". 
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Gêmeos 

Marte em Sagitário renova suas 
forças e lhe dá mais pique ainda para 

rl obter o que deseja. Com esse astral 
todo. ninguém vai segurá-la! 

Número de Sorte: 44. 

Leão -O. Libra Sagitário ✓vw 
Aquário 

Os assuntos profissionais e a vida 
afetiva vão ocupar seu dia. Procure 
resolver uma coisa de cada vez, sem 
misturar as estações. Dê um pouco 
mais de atenção a quem você ama. 

Número de Sorte: 23. 

O momento é especialmente 
favorável. Com as energias renovadas, 
você pode se aventurar à vontade. Sorte 
no jogo e no amor! 

Numero de Sorte: 22. 

O momento é de renovação em sua 
vida afetiva, A decisão caberá a você: 
ou inicia o romance ou fica só. Você vai 
segurar a barra. Sinal verde para 
decidir pelo programa que achar mais 
conveniente. Número de Sorte: 04. 

Marte agora vibra em seu signo e 
lhe traz maior vitalidade. Mas há o risco 
de pequenos acidentes por conta de 
toda essa empolgação. 

Numero Sorte: 81. 

Momento decisivo nas suas 
relações com pessoas que representa 
algum tipo de poder. Não se desgaste, 
mas não fuja da raia! 

Número de Sorte: 06. 

1   i H m 

Touro 
Vjo 

Câncer Virgem 
ííL 

Escorpião Capricórnio 
s 

Peixes 

Vênus, o planeta do amor, reforça 
ainda mais sua personalidade 
apaixonada. Os momentos a dois 
serão intensos. Aprofunde a relação! 
Romantismo e sensualidade à flor da 
pele! Numero de Sorte: 68. 

Sua manhã será marcada por 
algumas boas surpresas. Isso pode 
alterar sua rotina. Encare a mudança 
como algo positivo e aproveite. Você 
deseja descobrir novos limites no amor. 

Numero de Sorte: 02. 

Lua. Urano e Netuno lhe garantem 
mais agilidade e até mesmo sorte para 
resolver situações mais complicadas de 
sua vida emocional. 

Numero de Sorte: 10. 

E hora de lutar pelo que deseja, 
sem perda de tempo. Não deixe a 
peleca cair! Vá à lula, conquiste seu 
espaço. Você merece! 

Número de Sorte: 75, 

Os bons aspectos predominam. 
Hasta vo'cê aproveitá-los para fazer 
novos contatos, conhecer pessoas ou 
visitar um lugar diferenU;. Abra-se e 
demonstre seu afeto a quem você ama. 
Numero de Sorte: 18. 

A influência de Marte traz novas 
perspectivas na área profissional. Não 
se importe com pequenos conflitos e 
acerte o passo no trabalho. 

Número de Sorte: 15. 
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21 

TV 

CNT 
05:30 Local 
i l :56 Vamos Falar com Deus 
12:00 Terra Brasílis 
12:30 TerrawSports 
13:00 Boletim do Vòley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Gol (O Grande Momento 
do Futebol) 

15:45 Campeonato Paulista de 
Futebol 

18:00 Campeonato Espanhol de 
Futebol 

18:50 Local 
19:00 Anos Incríveis (A Progra 
mar) 
19:30 Um Amor de Família (A 
Programar) 

20:00 Memória Band 
20:30 Louco por Você (A Progra 
mar) 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Liga Mundial de Vóley 
Masculino 

01:00 Cine Prive (A Programar) 

06:00 Educacional Mec 
06:30 Falando de Vida 
07:00 Repórter 190 
08:00 Na Fazenda do Corro 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Santo Culto em Seu Lar 
11:00 Gospel Line 
12:00 Edson Moura - Brasil Feliz 
14:30 Mara Maravilha Show 
16:15 Quem Sabe... Sábado! 
18:00 Sessão de Sábado 
19:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:00 Murphy Brown 
20:30 Casal 20 
21.00 Nanny 
21:30Programa Ana Maria Braga 
23:30 Palavra de Vida 
02:00 Transnoite 

06:58 Palavra Viva 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Sábado Animado 
11:00 Estação Alegria (c/ 
Polianna) 
12:00 Chispita 
13:00 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:25 Feras da Indy 
16:30 Show de Calouros 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 Pit Stop Indy 
18:55 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
20:30 O Renegado 
21:00 Chuck Norris 
22:00 Razão de Viver 
22:50 A Praça ê Nossa 
23:50 Sabadão Sertanejo 
01:20 Fim de Noite 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

Sistema Tucanu's de 
Comunicação 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000- 
Reapresentações 

07:25 Globo Educação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1" Edi 

. çào 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2" Edi 
çào 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 O Rei do Gado 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercine 

06:00 Programa Educativo 
06:30 Sessão Animada 
07:00 RX 
07:30 LBV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Proclamai 
08:45 Escola Bíblica na TV 
09:15 Pare e Pense 
09:45 Movimento Pentencoslal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 
18:00 Grupo Imagem 
19:00 Ultraraan 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Mira do Tira 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Elba Ramalho- Uma História 
de Sucesso 
22:10 Minha Vida Depravada (Mine 
Série - 3'' Parte) 
23:10 Home Shopping 
23:25 Comando da Madrugada 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Òmega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadâo do Automóvel ■ 
11:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 TV Auguri 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 TV Rodeio 
16:30 Pescadores do Brasil 
17:30 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bruta- 
Mente Doentia 

22:00 Tela Mágica - Rebelião em 
Alto Mar 
00:30 Fim de Noite- Dr. Modi3 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Retornando breve 

Ricardo e M" José Wada sempre curtindo os bons momentos 

da vida. A amiga encontra-se em Goiânia, onde foi levar os 

filhos para dar continuidade aos estudos, mas logo retornará a 

nossa terrinha para passar o Carnaval. Confira o close do 

simpático casal. 
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Curtindo a Arena 

O casal romântico André e Carla foram clicados pela colunista 

quando curtiam os embalos da Boate Arena. Confira a pose dos 

apaixonados. 

Bate-papo 

A grande amiga Alicinha, esposa do conceituado médico Dr. 

Cacildo, visitou esta semana o Timbira Shopping, em companhia 

das belas filhas Renata e Roberta. E em bate-papo com esta 

colunista informou que a filha mais velha Duda, encontra-se em 

Londres fazendo um curso. Aproveito a oportunidade para 

desejar boas vindas a nossa amiga. 

Amísos da noite 

Mais um casal de amigos que sempre são vistos nas noites 

imperatrizenses, o colunista Jonas Ribeiro em companhia da 

bonita Izabela Godinho. 

SM 

io de barco 

Paulo Henrique (Finasa) e sua bela esposa Diana 

programando para este final de semana, com casais de amigos, 

um maravilhoso passeio de barco pelas águas do Tocantins. 
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Carnaval no Rio 

Embarcou no início da semana com destino à São Paulo a 

nossa amiga Larice Costa, onde irá fazer compras para sua loja. 

E aproveitando o oportunidade, dia 08 a amiga se encontrará 

com o maridão Costa Júnior, na cidade maravilhosa para curtir 

o maior Carnaval do mundo na Marquês de Sapucaí. 

Reiniciando atividade 

Dr. João Eli e Zélia Mereb, depois de uma temporada na praia 

de Salinas em companhia dos filhos, retornam à nossa cidade 

para dar início às suas atividades. E a amiga Zélia promete 

muito em breve pintar algumas telas para fazer uma maravilhosa 

exposição. 

M. M. Jóias Óticas 

s. ua melhor loic^y com melKor p^e-ço lk< 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

cIg desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 3ó - Mod. 2 - Cenfro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Gefúlio Vargas, 1001 - Fone: 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 

Barra CrmiiStí 

Mcileriois de Conslru^ào 

A melhor opção para sua construção 

Desligue-se dos outros 

(S be l é barcito 

/AXlffp) 

Primeiro Piso 
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Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Gil 

Carvalho Págmazc 
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As noHdas mais recentes 

da (idade de Imperatriz 
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As notícias do Brasil vck 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocanti 

Pâgi. 
WmM. 

Sábado, 01 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Vigilância 
Sanitária 

A Secretaria de Saúde do 
Município está 
implementando o 
Departamento de 
Vigilância Sanitária como 
unidade de suporte às 
áreas de fiscalização, 
controle, licenciamento, 
c a d a s t r a m e n t o , 
atendimento e outras 
medidas pertinentes das 
profissões, 
estabelecimentos, serviços 
ou produto relacionados 
direta ou indiretamente á 
saúde individual ou 
coletiva. 

Projetos 
O secretário Carlos 

Gomes de Amorim, 
colocando em prática os 
ideais de mudanças 
desejadas pelo prefeito 
Ildon Marques, pretende 
dentro da sua área de 
atuação, a sáude, promover 
uma verdadeira 
"revolução", visando a 
melhoria de atendimento à 
população. 

K com relação ao 
Departamento de 
Vigilância Sanitária está 
sendo desenvolvido 
algumas ações, enquanto 
será executado até o final 
do ano o plano elaborado. 
Destaca-se: Atualização do 
cadastro de 100% dos 
estabelecimentos 
comerciais, industriais e 

hospitalares; Realização das 
ações de Vigilância Sanitária 
dos ambientes e condições de 
trabalho a 100% das Unidades 
Prestadoras de Serviços de 
Saúde-ÜI^s que compõe o 
SUS- Sistema Único de Sáude 
no município de Imperatriz; 
Fiscalização e controle 
específicos dos psicotrópicos( 
medicamentos que causam 
dependências física e 
psicológica) de acordo com a 
Legislação Federal-portaria 
27 e 28 -DIMFD; Atendimento 
das reclamações da população 
sobre áreas de alimentação 
medicamentos, meio 
ambiente e serviços dirigidos 
à saúde do trabalhador e da 
população em geral; 
Fiscalização nos locais de até 
de animais e aves destinados 
ao consumo humano; 
Fiscalização e controle na 
linha de produção de 
estabelecimentos comerciais 
de alimento, medicamentos, 
cosméticos etc; Fiscalização 
dos estabelecimentos de 
saúde licenciamentos de 
acordo com a Legislação em 
vigor. 

Apreensão 
de produtos 

O Departamento de 
Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Saúde do 
Município em um quadro de 
11 fiscais e ainda está sem 
diretor. *Com o afastamento 
do médico Rui Guilherme que 
está se dedicando à afazeres 

particulares, o titular da 
SEMUS Carlos Gomes de 
Amorim deverá anunciar nos 
próximos dias o nome do 
novo diretor da V.S. 

Reestruturação 
O setor ?stá passando por 

uma completa reestruturação 
e no momento está 
desenvolvendo apenas a 
fiscalização de 
estabelecimentos 
revendedores de alimentos e 
produtos farmacêuticos, 
objetivando garantir a saúde 
da população, apreendendo 
aqueles impróprios para o 
consumo ou seja os que estão 
com data de validade 
vencida. 

Nos últimos dias foram 
apreendidos cerca de um mil 
quilos de alimentos e 
medicamentos que estavam 
colocando em risco a saúde 
da população. A fiscalização 
continua e todos os produtos 
recolhidos são incinerados 
(queimados) no "lixào" da 
Prefeitura para uma maior 
segurança. 

Produtos fora 
de circulação 

Só de margarina vencida, 
foi apreendido 250 quilos, 
afirmou Maria Lúcia do 
Espirito Santo, Chefe da 
Divisão de Vigilância. Ela 
acrescenta ainda que "essa 
tonelada de produtos retirada 
de circulação, parece 
insignificante, mas, em se 
tratando de saúde tem 
grande valor, porque são mil 
quilos de produtos vencidos 
que deixarão de serem 
consumidos pela população" 
A fiscalização terá 
prosseguimento garante a 
chefe da divisão. 

Ondas Curtas 

Pisa na fulô, pisa na fulô não maltrate o meu amor... 

Enquanto isso na sala de justiça os bombeiros pede paz...Muita paz 

Capitão Robério é gente nossa... 

O dia do bola cheia e o bola mucha da semana 

O bola mucha é o presidente do Tocantins, Moisés Oliveira, que não tem comando 

O bola cheia da semana é o secretário da Comunicação e da Cultura Edmilson Sanches 

Eu falo e nego dúvida...Será que foi é mesmo! 

Josafá Ramalho foi nocauteado pela dengue 

Elson Araújo sempre presente...De acordo com as informações ele é o faísca 

Quem pisou na bola foi o Lelé... 

Quem não comunica se estrumbica... 

Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre eu tô feliz... 

Pivas, Pivas, Pivas.... 

Depois do Rei do Gado quem será a atração? 

Zagalo está sem contrato...Mas não está preocupado com a renovação! 

Giovanni e Ronaldinho continuam fazendo a alegria dos espanhóis... 

Ninguém segura o Cavalo de Aço depois do carnaval... 

Cérpamenle falando ele vai voltar cheio da Draft Bôer 

Alô nenêm...Vocè está igualzinho o Pinduca... 

O bom dia deste sábado é para o vereador Walmir Magalhães...Gente nossa 

DEU Nfi IMPRENSA 

Cromossomo é a estrutura 
da célula que contém os 
genes. Cada cromossomo 
compõe-se de uma única 
molécula de DNA (ácido 
desoxirribonucléico). Os 
genes são pedaços dessa 
longa molécula de DNA. 

Embora ainda permaneça 
desconhecida a verdadeira 
função do restante (90%), 
acredita-se, atualmente, que 
ele seja um material de 
sustentação do DNA. Deu 
no livro Engenharia 
Genética. 

Mdariedade 
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Os FanfasMMminhaa 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

02-Demostradores 

de venda 

01-Caseiro 

01-Serralheiro 

10-Vendedoras 

03-Vendedores 

externos 

01-Cozinheira 

05-Domésticas 

01-Motorista 

vendedor 

01- Técnico em 

Eletrônica 

LABORATÓRIO CLESIO FOMSECÂ 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Aten DEMOS POR CONVÊNIO. Fone: 72 1 1 -54 1 y ij 



2C □ •ditai □ Sábado, 01 de fevereiro do 1997 JORNAL CAPITAL 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

Aos vinte e quatro (24) dias do más de janeiro de um mil novecentos e noventa 
e sete (1997), convocados por edital publicado por três (03) vozes no Jornal 
"Capital" a primeira no dia (21) vinte e um do corrente mès de janeiro de 1997. 
reuniram-se, na sede social na Rua Três. n0 05. bairro Superquadra 602 
Imperatriz Maranhão em Assembléia Gera^ Exlraord-nária, os sócios cc 
Tucanu's Clube, com a denominação do nome de fantasia Balneano late Clube 
presentes os sócios Conor Pires de Farias Maria Cláudia Pinheiro de Sousa, 
Maria Eliene Evangelista Sousa.- Cláudia Francisca Pinheiro de Sousa. Luciana 
Rodrigues da Silva, Deuzelene Rodrigues de Andrade. Francisco Teles de 
Farias, e outros, sob a presidência do Dr Conor Pires de l anas que convocou 
para secretariar os trabalhos o Dr José Lamarck de Andrade Lima aberto os 
trabalhos foi lido o edital explicitando a finalidade da convocação qual seja a de 
reformar e atualizar os Estatutos, procedida a leitura do texto integral dc novo 
texto reformado dos Estatutos, foi colocado em discussão a mudança estatulana 
proposta nenhum dos sócios presentes usou a palavra ícrmalrnente para 
constar em Ala. em seguimento foi submetida a votação o texto dos novos 
Estatutos do Tucano s Clube que recebeu aprovação por aclamação unânime 
dos sócios presentes Tendo os artigos 21, 22 23 24 32, 33, 59 50 e 61 
alterados e atualizados que passarão a ter a seguinte redação 

Art 21 - Nos casos de locação parcial ou total das instalações do Tucanu s 
Clube para terceiros promoverem shows ou eventos, todos os sócios pagarão 
ingresso pelo valor integral cobrado pelo locafior 

Art 22 - Nos casos de eventos especiais shows ou festivais, assim entendidos 
os eventos com artistas de tora e que tmp iquem em despesas como a banda de 
música sononzação iluminação, cachê ae artistas, transporto de artistas e 
músicos, hospedagem de artistas e músicos, pagamento de direitos autora s, 
etc promovidos pelo Tucanu s Clube, tocos cs sócios pagarão ingresse pele 
valor integral 

Art 23 - Nos casos ae eventos promovi d OS pelo Tucanu s Clube, com aitistas 
locais, os sócios rigorosamente em dias com suas obrigações gozarão de 
desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ingresso 

Art 24 • A locação de chalés para os sócios -igorosamenle em dias com suas 
obrigações gozarão de desconte de 20% vinte por cento, sobre o va|or í-j 
locação 

Art 32 O sócio proprietário que atrasar o pagamento da taxa de conservação cu 
da taxa de manutenção por mais de 30 (trinta) dias poderá ter seu titulo 
absorvido oelo I ucanu s Clube para ressarcir o débito existente 
§ Único - Esta providência se aplicara decorrido o prazo ae. 03 (trés.i dias após a 
publicação de edital na imprensa loca 

Art 33 - Os débitos de consumo de bebidas -efeiçôes. aluguel ae chates, etc 
só serão admitidos com autorização escrita da diretoria e o atraso maio' que 32 
(trinta; dias no pagamento da divida implica no desligamento do socio do 
quadro social 

Art 59-0 sócio Conor Pires de ! ar as atíuuiriu por compra ao Sr Canos Lima 
de Almeida 2075 ,'Dois Mil e Novecentos e Setenta e Seis) títulos patrimoniais 
remidos do Poli Esportivo Sociedade Atlética Imperatriz originados da aosorção 
do extinto Balneário Estância do Recreio por aquele convertendo os em igual 
número de títulos palnmoniais remidos do Tucanu s Cluoe e pagou ao Sr 
Damião Benicio dos Santos a divida do Po Esportivo Sociedade Atlética 
Imperatriz originada cos seus gastes com instalações converíendo-a ern 5 124 
(Cinco Mil Cento e Vinte Ouatroí titules patr.moniais remidos do Tucanu"? 
Clube 

£ 
I; 
Sr<r 

. ' 
' C . • 

£ 

Art 60 - O sócio Conor Pires de Farias proprietário de 8 000 { Oito Mil) titulo» 
patrimoniais remidos gozará da dispensa de quaisquer ônus sobie os mesmos 
enquanto não os transferir para terceiros, tendo direito a voto unitário por cada 
titulo. 

Art 61 - O Tucanu"s Clube pagará aluguel ao sócio Conor Pires de Fanas pelo 
uso de imóveis de sua oropnedade constantes de dois terrenos o primeiro com 
área de 36 122.050 Ms? registrado no Livro 2-AD f -s 46 Mal 5 289 dc 
Canono de Registro de Imóveis de Imperatriz è 0 segundo com ares de 
81.005 20 Ms2. localizada as margens do Rio Tocantins registrado no Livro 2- 
BY Fls 027 Matricula 12 988 do Cartório de Registro de Imóveis de Imperatriz 

Não lendo mais nenhum assunto na oauta e ninguém desejando usar da palavra 
o Presidente suspendeu a reunião por 15 00 minutos oara lavratura da presente 
Ata. reiniciados os trabalhos foi hoa esta Ata e submetida a discussão e votação 
tendo sido apiovada pela unanimidade dos sócios presentes. 
O présidente declarou encerada a Assembléia Geral Extraordinária e eu Jose 
Lamarck de Andrade Lima secretai o ad hoc a lavrei e subscrevo a presente 
Ata em conjunto com c Presidente 

Imoeralnz Maranhão 24 dê janeiro de 199 / 

1:3# 
Jose Lamarck de Andrade Lmta 

Socrelário Ad Hoc 

Conor Pirtte/fJe Farias 
Presraénle 
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NOVO TEXTO DOS ESTATUTOS DO TUCANU S CLUBE 

APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE 24 DE JANEIRO DE 1997 

CAPÍTULO I • DENOMINAÇÃO E FINS 

Ari. ;o O Tuconi/s Clube é uma pessoa jurídica de direito privado do 
nolurezu civil, sem fins lucrativo?., consliMdo nos termos do lei por prazo 
indeterminado, registrado sob o n" 13) do Livro n0 A/3, Registres de pessoas 
Jurídicas do Cartório do l" Oficio Civii do Município e Comarca de Imperatriz, 
nas folhas I63v a 16í»v. em CW de Dezembro de 1996. titular do CGC n0 

01.598.551/0001-61 e sede na Rua Três. r-s 35. txjirro Superquadra 6C2. 
imperatriz. Maranhòc. 
§ único - O Tycano"s Cube terá r>nf nome fantasio BALNEÁRIO IATE CLUBE 

Art. T O Tucanu s Clube tem por finalidades sociais a promoção de 
atividades artísticas, rec;reaf;vos, culturais, a prática de exercícios 'isicos e 
esportes, propiciarão aos associados cm das com suas obrigações, lazer, 
recreação e soudóve convívio social. 

A-t. 3e - O Tucanu s Clube doró ênfase especial a Futebol. Basquetebol, 
Vo eibol. Notação e Alietismc juveri' e infanli. 

CAPÍTULO II - DOS TÍTULOS DE PROPRIEDODES 

Ari. O oatrimõnic do 1 ucanu s Clube será representaao por fítuios 
patrimoniais nominativos, indivisíveis e transferiveis. 

An. 5o O títulos pcinmoniais serão oxpeaidos em papel próprio e com os 
assinaturas ao Presóente e dc Diretor lesouretro e responderão por quaisquer 
obrigações financeiras do seu titular poro com o Tucanu s Cluoe. 

Art. 6' Os títulos patrimoniais serão em numere de I3.50C (Treze mil e 
quinhentos) cujo volor nominal será definido e alterado pela Diretoria. 

Ari. 7* - Os tifuios seião ernildos rios seguintes categorias e quantidaaes: 
I ■ Títulos de Sócios Patrimoniais Remidos, fixados na quantidaae de 
9.000 (nove mil) títulos: 
II - Títulos de Sócios Patrimoniais Ordinários fixados no quanfiaode de 
4 500 (quatro mil e quinhentos] títulos. 
III - Titulo de Sócios Beneméritos, em quantidade e outorga a critério 
da Diretora. 
IV - Tí(uk> de Sócios Contribuintes em quantiaade o critério da 
Diretoria. 

Art. 8e - Na hipótese dc teiecimento de qualquer sócio proprietário a 
transterencio do seu titulo potrirnonial poro seus heraeiros só se operará 
mediante o constante na partilha homologada em juízo e a_aprovoçào da 
diretoria, que poderá exercer o direito de resgate. v- -._ >. 
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Ar- 9» ■ Todos os tonderencio de tHi/K» patrimônio» (carào íujaitt» oo 
(logor-.-nto de uma loxo de Irantterencia corroípoodente oo percentuol de 
20 (vmto por cenlol sobre o volor nominal aluai do lOulo. 
Ad. IO" Os lilulos potrmondo nòo poderio ser trondorídos enctuanlo o 
adaurenie «aiíver em débito de qualauer nolomza com o Tucanu s Clube . 
Art. II - Qualquer pessoa cujo proposto tenho skJo aprovado peio Dirotono 
podeió possuir mais de um lilulo pofrimonlol e lerc dreilo o lonlot velos 
qoorlos torom os seus líiulos polnmoreob. 

CAfÍTULO Dl • DO QUADUO SOCIAL 
A-i. 2 • C quadro social do Topanu t Clube ó comfiluidr. dos seguintes 
rjx-gonas: ; - Sõdoj fropnelános Remidos 

H • Sócios "roprlelófios Conlrlbonles 
Ml íóctos ConiritiuViles 
iV - Sóoos Benemérflos 

Ari. C- • a admissão ao quadro soool do lucarsu'» Oulte será eletuodd 
-rvxiiorue oroooslas ircKiduan. abo rodai rKV um sócio « jorovados pela 
Dvetra :. - edode distinção de nocionofidode cor. roço sexo. opção DoNHoa 
o. reidio-a. 
A'". - iôo sódos cropnetáncs remidos dq.eles que mlegralcarem, a vista e 
fr~ coeda, a aquisição do lilulo patrimonial nosla no'i.reio. conlcrmo valer 
de'- ar » tvcposio aprovada pelo üeelorla -os 'ermos destes Estatutos. 
§ Úncc Os sócios Proprielórios Remidos Mcerão Iserlos dc pagodien-p 
memai dc loxo de manutenção e conservoçoo. 
A.-, i - >jo sócios propoelórios conlntxÁnles aquele» que inlegiuldurern suas 
coto: calrlmoniois odqurdas modianie proposta aprovadas ocia Oketoria nos 
reemos ctestet Estatutos. 
5 br co 'n sócios proprierárlos obrigam-se oo oeçamente do taxa me-sol de 
corroo.- 3 . ão pairimonial do Tucon-j s C ubo 
Ad. r. São sócds contribuinlei toaos aauete* cujas propostas rdividuois 
•ernqrn sdo aprovados pelo Diretoria como usuários dos bers « serviços do 
entiqode. sem direito o voz ou voto ro Assembléias Ge-ais « o transferencia 
de til . so- daoe. 
§ Úr cu Gs sócios conlrtfcuinles obrigam-se oo pagamento dos Ia*as mentais 
de -n,;- .Menção e de cor-servoção patri-nenfej! decorenle do uso e gozo 
ore1 .c, ou ooiencioi dos bens c serviços dc loier prosiaocs oelo 'ucanu s 
CMue . 
*•- 7 $ò-a sócias Benemérito todos aqueles o quem o Dlretoto conferir tal 
dfetiriçãe oeds reic.-qnlos Ksrriços proslodos o luconu s Clube . 
Ç Urm-. Os sócio» beneméritos íicorão benos do pagamentosÇoHaiçt de 
mo nu !í ,ão • de conservação pcírimonio. 

CAPÍTULO IV - DOS OIRfTTOS DOS SÓCIOS 
O^sX 

Art. 18 • Os sócios proprietários remldoi do Iuconu'i Cube. que estejam em 
dias com soa» obogaçãei ínonceras, podem exercer os droitos de falar, de 
volor e ser voiodo nos Assembléia» Geral», e de ireqüenlar • usar 
indrridualmenlo os inslaloçães recreativas o esportivos da onfidode. de uso 
comem. 
§ único - Os sócos poirimonío» lerôo direito a lantos votos quonlot forem o» 
seu» liluros patrimoniais. 
Art. 19 Os sócios contribuMilev que estejam em dias com suas obrigações 
finonceras com o tucanu'» Clube, podem exercer o direilo de fceqOenlor e 
usar mdtvidudlmrrnlo os insloloçôes recreativas e esportivas ao enidode. 

Ar. 20 Os drertos oo uso aos imtolaçòes recreatrvas e «poriivos do Uicanu'» 
Clube são -guais paro Iodos os sócios de quaisquer categoria. 
A/t, 21 - Nos casos dc iocoção. parool ou total, das instalações do Tucanu'} 
Clube paro tereexos promoverem shows ou eventos. Iodos os sócios pogorão 
ingresso peto valor inlegrol cotrodo pelo tocador. 
Ari. 22 Nos casos de eventos especio». shows ou lestivois, assim entendidos os 
evenios com orlistas de fora e que impliquem em despesos como banda de 
música, sonorização, lumlnoçôo. cachê de artblos, transporte de ottolas e 
músicos, hospedagem de artistas e músicos pagamento de dreílo» autorais, 
etc., promovidos pelo Tucanu't Clube. Iodos os sócós pagarão ingresso pelo 
votar integral. 
Art. 23 nos casos dc eventos promovidos pelo Tucanu s Clube, com ortstos 
toca» os sócios rigorosamente em dias com suas obrigaçóes gozarão de 
desconto de 30* itrinla por Cenloj sobre o valor do ingresso. 
Art. 24 A locação ao chalés pora os sócos rigarosomenlo em dios com suas 
otvigoçnes gozo»ão de desconto de 20* (Vinte por Cenlol sobre o valor da 
locação. 

CAPinUO V - DOS OCVIUS DOS SÓCIOS 
*ri,25- Sâc devores gerais de todos os sócos: 

i • cooperar com os objetivos do Tucanu'» Clube 
S trator os demais associados com cordaktode a educação: 
iil - monier comportamento educado o civilizado: 
IV acatai o» deietmnaçõe» dos membros do Oretoria e dos 
funconário* no exercício de suos f unções: 
V cumpnr e lazer cumprir este Estolulo o regimento interno e os 
deitaeraçòes do Direlorio e Assembléia» Gerais: 
VI - indenizar o Tucanu'» Clube de qualquer prejuízo que lhe causar 
pessoal mente ou por seus depenoc-ntcs e corvtaooos. 
VII • satotazer rm forma e tempo devido Iodos os çpmpromísios 
firwcexos com o Tucanu'» Clube ^ u" 

S CArtnilO VI - DOS RINAUDAtXS 

Art. 26 - O» sócio» e seu» dependentes ou convidado» são ooofve 
seguintes penaOdodes: 

I • odmoestoçôo verbal: 
N ■ repreensão por escrita 
III - suspensão do direilo de uto de ben» e serviços 
IV • eliminação do quadro loaal 

Ari. 27 - A penaCdode de odmoestoçôo verbal pode «er impoeto per qva u - 
dos Oreiores e o de reprqpnsôo escrita pelo Prwldenle: o de tospensão e o 
de eliminação uela Oretoria. 
Art. 20 - í passível do odmoestoçôo verbal o sócio que loltor com o 
cadialiaode e educação e que não cooperar com os objeltvos do enlidado 
Ari. 29 - £ posvve! de repreensão esento o sócio que não cumprir 
ponluotmente suo» obrigações financeiros com o Tucanu'» Clube 
Art. » São possiveo de suspensão, o cniéno da Drotorio. o» »óoo» e seus 
dependentes que contrariem a disetafina Interno do Tucanu'» Clube 
Ari. 31 - Jão poseveè de desügqmenio oi sócio» e dependentes que não 
cumprirem sua» obrigações financeiras com o fuconu'» Clube pc maè de 30 
(trinta) dias ou praticarem Idrios graves a jubo do Diretoria. 
Art. 32 • O sócio propriatório que o'rasar o pagomenlo da loxo de 
conservação ou da taxa de manutenção por mois de 30 (trinta) dtas poderá 
ler sou titulo absorviao pelo Tuconús Clube para ressarci o débUo exntente. 
5 Úmco • Esta providência se aplicará decorrido o prazo de 03 (três) dia» após 
o pubScoçôo de edito: no imprenso local. 
Art. 33 - O» débitos do consumo oe bebidas refeições aluguel do chalés, etc. 
«ó serão admitidos com autenzação escrito da ore leva e o atraso matar que 
30 jlnnto) dtas no pagomenlo do divido implico no deüigomento do sócio do 
quoare soaoi. 
Ari. 3* Soro considerado dosBtõncia dá coniralo.de aquisição de litoto 
patrimonial, implicondo concelamerrto da venda quando o odquirenle 
atrasar o pago monta do qualquer prestação por mo» do 30 (trinta) efio». 
perdendo todo o ímportãnoo que porventura lenho pago. 

CAfÍTULO VI - DOS ÓRGÃOS DA SOCIIOADf 
Ari. 35 • São órgãos do tucanu'» Clube: 

I - A Assembiéio Geral; 
II - A Direlorio Executivo: 
m - O Conselho Fêcof. 

CAfÍTULO VIU ■ DAS ASSfMtUlAS GERAIS 
Art. 36 A» Assomo:oia» Gero» setao oramános ou exhoordtaórids.- ., 
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§ I* A» '.ssombléia» Gero» Ominórios oconleoerôo onualnionte ro més Os 
n-jvemb-o paro c.onhocer c balonçc ochimontai e financeiro e c reiatório Oo 
atividedei soatais da Oiretooa e pata a eleição da nova Dtelorta. 
5 2* - .Aí Anemblétas Gorais Fjrtroordmãnas serão convocadas orivalhtamenle 
peto Presidenie. por mictalivo pessonl ou por solicitação escrita aprovado por 
doó 'erços do Conselho Fsca! ou ainda cor stacHoção escrita e assinada do 
metade e m/si» um dos voto» e.spresios or-los títulos palrimcnioii rigorosamente 
«m dos ccm suas obrigações Hnonceras. 
5 3* • 'ias Assemblétas Ge''«s. após debberodo o pauto poderão ser 
dscuraos -pao c oucisa.uer assuntas de nteresse do Tucanu'» Clube, ou de 
seu» sócos 
Art. 37 • i> aonvocaçães cota o» Asscmoteias Geroá »e'òo 'elas com o 
ciiocedè. co de 03 (trêsi cias, medianle edHcrl afixado no sode do Tuconu'» 
Ctane e r •. :r r odo por uma vez em (orno ocal. 
Art. 38 • as *. .c-m&óios -Gerais só poderão se instafar em pnmetfo convocação 
com a oresença ae dois terço» do» voto» exp-esso» petos lilulos potrimiorioi» 
rigorosom- • ■ em dtas com tuos obrgoçóes Inanceiros e em segi rda n 
ulismu CO- . .ação. uma horc de».>oís Cl-'-I Ounta1'»/' nurr<«o. 
Art. 39 nulas « não arodurirãd nenhum o'oitc a» defibcraçôes ae 
quala^-r' . *rtaléia Gerei que nòc retvesor.rem o vontade da metade e 
ma.» ■- -.si do» lilulo» palrimontab do Tucanu » Clutx: ou na. quais 
tenham socio prcpriefóro não rgorcscmenlo em dias com 'odas os 
■u,t o:jr,;.. Vj flnartoelros com o Clube e com ■Jre.to o voto. 
Art.iiie privaUvamento o Aisombtóia Gerai deiifcerer sobre: 

-''•-'mjraos Eslalulos; 
kji o "ototârio de ativiaades toctai* do Tucanu > Ciu&e. 
.-•ti-ção do tucanu'» Clube. 

CAfÍTULO I* • DA DIRETORIA 
Ar * C C romano do lucanu s Clube compor sc á dos soguintas cargas: 

- -'-esiderite: 
-• ce-fresiaen-e: 
iecelário: 

v eioureoo. 
.' Greiore» de Dooaramenios. 

f 5* - O Presidente será o sócio com. motof numere ae lilulo» patrmortais que 
escolherá e remeorá seu vice-P-eúdenle 
6 T- ic-cc aric- e o ■©sounaro scáo «leitos oelo AssemcHéta Gerei e lerâo 
mandato» cn 32 -io«i anos. ptotrpqãve» até c posse do novq Diretoria, 
ooaorcta j.-rrem rectolros. 
f 3' ■ 3 Owportomontos serão cntXK-s asçolritao» e nomoodps oeio 
"rosidomo dc t uc-anu"$ Clube. 
Art i» Cc-rtoele d Direlona aeliberor por maicta ae ro'c$ sobre; 

• arfmpr.etrar os alrvtoa.-Jei « o patii-rõnir, do Tuconu s Clube: 
y>- 

'V 
■ -r éri 

ti elaberar e submeter ptojoio de retom o dos fetaiulo» o 
Assembléta Geral; 
1» • apresento' o Assembléia Gerei rolatónc CTCunstanciodo das 
alrvidodes sooois do exercício onlerfer. com parecer Oo Conselho 
Fecal. 

passivamenle uaicMl ou 
Art 45 - Compele privalvomenlo oo Presdenle 

I 'eorosor.loi o Tu<-;anu'5 CIudo ativa 
extra judkrtalmenle: 
ri - cumprir c- fozor cumprir este Estatuía • -r, oeüberoçóes da 
Drotorio: 
lll - adm-nistrar as ativkAxMa o o patrimônio do Tucanu » Clube e 
auiofzor o» pagamentos peto Tesoureiro: 
iv • assinar Iodos o» cheques, ordens de pagamentos. If-utos de 
crédito oug retxesenlem onogoçãe» financeira} ao TuCQnu'i Clube; 
V - ass-ror escritures ou recibo de venda ou pe"nulo de bons 
móveis ou imóvei» de Drootiodode do Tucoru s Clute; 
s'l • convocar e pres-di- as Assemoietas Geroi» Odrorios e 
£«!roorcirtarta}; 
VII opitoor a receito financeira no expansão do» aíi.idades do 
tucanu'» Ciube o.; no quitação dc obrigações: 

VIS - axccer o voto de desempate nos delrboreçéft» do Dtrelorio ou 
do Assembléta GoroL 

« nomear c empossar os Oetores do Oepartomuntas e admitir e 
dispensar 'unckwVos e demo» icrvidore»: 
X assumir pessooimenlo qualquer resconso&iidade fitKitKeirc cm 
subslilutçãc oc "ucar-j's Clube cujo ônus terão arcado» peta 
polrimônio do enlictóae sub rogondo-se no crédito decorrente. 

Ar *4 <"->mpe!e ãó V'ce-ptesld«.nle auxilor o Prestaente em suas 'unçóov 
quando con.tfocacto. e substituí-Io em suas Io to» ou impedimentos. 
Ari, «i - Comoeto oo Secretono; 

i - dr git os serviços dc Secreloria matendo-o» em cios: 
i to/rar o» Atos cgs reuruões do Oretoria e do AsssmtÁéld Geroft 
ir • ler o expodionle • o» Ato» oo» reuniões oa Oretoria e do 
Assembléia Gerai; 
V - onjcrucr anualmeile o r»la'6r>o de ottvidode» sockm pato 
aprovação da Assembléto Geral após parecer do Ccsolhc '«cal. 
V - 'edgit e assinar o» convocação» avisos o correspondências do 
Tucanu'» Clube e assina* junto com o Presidenie 
VI oromr junta com o Presidente carteiro» do tíen'rfk:oçõo dc 
sócta» e titulo» de sóaos benemérito». 

do»; .■> 
j» Clube:, -cr: t-jP / 
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Ari. *6 • Compele oo Tesoureiro; 
i • drtç- os serviços da Tesoura-lo manlendo o er» da»; 
II Im soh suo «MporsabAdode o coixo do'uconu ; 
ir - oromover os arecedoções do» -eceilas: 
iV - piumorer o escilotoções dos receMtis e aesposos: o ■' **' 
tv organizar o balancete poro acesentó-fis oo P/esioeíit»: ó ' 

.. $ 

V - organizar anualmente o balanço patrimonial « financeiro, com 
dentanskoção das receitas e despesos para o Assembiéio Geral, 
após parecer do Conselho Fiscal. 

CAfÍTULO * ■ DO COMCIHO RSCAL 
Ari 47 O Conselho FHcai será consOuido de 05 (anca) membros e-etrvoí, 03 
['rés/ de Mvre nomooçâo oelo Presidente o 02 (dorii otertos ceio Assembléia 
Gorai todea paro um mondoto de 02 (dois) ono». coincdente com o «3a 
Dfetorkj. e ma» 02 (dois) vogais- 
§ Únlcc O Presidenie do Conselho Hsccl será dougnodo pelo Pnssidento do 
Tucanu'» Cube. 
Art *8 • Compele oo Conselho focai: 

I - oxam.rvcr o balanço contábil e o prestação oe contos da 
Dtelaria omitindo parecer a 'e»pe>to- 

• opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro do 
Dlretoria- 
il - examinar e emitir parecer sobre o relatóno do alma odes sociais 
do entdode. 
IV - julgar em grau de recurso cs decisões da Ditelorta e os 
procedimento» odmmiítrefivos contra o» associados. 

CAPÍTULO XI • DO fiocmo HHTORAl 
Art. 49 - As Assembiólas Gero» pca elciçôe» terão feolizodos na seoe social 
ao Tuconu » Ckibe, de deis em dd» ano*, no mês de Novembro convocadas 
na 'arma tslolutaria,« por escrulítrio direto e secreta. 
Art. 50 • Pára eioiçóei o AssemWéo Gorei reunir-seta em convocação único, 
com núm.nc <U- votos superiores o metade e mas um consderondo se 
aprovado o defiberecóo tomada por maioria do valos dourados. 
I Unico - í n-Ac- c deliberação ourmdo devespeilodo o quorum míntmo do 
Art 3? 
Art. SI - Poderão ser votados os candidatos registrados até 5 (cinco) dtai antes 
ds-j realização do assombleto olrovés de requerimonto protocolado no 
secretario do Tuconu'» Clube 
Art 52 C regrilto do» chapas será instrução com o» nomes com piei os dos 
canjkialos, provo da quiluçóo de suas obrigações financeira» com o Chibe. 
e com suas respectivoi autorizações pessoa» pare comporem o chapo, com 
firmas iMconhocdo» 

CAPÍTULO XM - OA IIFORMA DO* UTATUTO* 
Ari. 53 -05 Estatutos dc Tuconu's Clube só poderão ser retormodas m«cranle 
oraposto do Dret-sfa, aprovado pela metade e mas um do tola! do» tiíutos 
patrirrontais do 'ucanu'» Cube, rigorosomiento «m aíai com sups gbaggçães « 
com a Ch/be e com rftdto o voto. em Assembléia Gerai EÍtreóranárii^V^ 
convocada «noec.viimer le para este fim. 

a>~V£;^ 
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Ari. 54 • No case- do não comporeeimonlo de número iegol na aomoira 
convocação convocar-se-õ em segunda chamado meio nora depois 
'esbetlaioo-se o quorum minimo crevislo no Ari. 33. 

CAPÍTULO XIII - DA DISSOlUOÀO C 0A UQUIDAÇÀO 
Art, 55 - As aüv.dortes «•■ciais « d quadro ae sóctos car-lribumíes do tucanu"» 
Ciube padstno ser ds.ral/iaos por deliberoção d» -.«emble-o Gerai 
Exttaorctnárlc convocada espedaLmente oara esle fim, privallvamcnte peta 
Presidente, no primeiro ctro-nouq com o presença mínimo de mt.rto.le e moá 
um da tolat-dode co» sóctas e ro seounda chamada com qualquer número. 
Ari. 56 - O potrenórto do Tucanu'$ Ciube poderá se* l.quiacdc au-ondo 
verificer se a taviobidade eccnôr iria e financoiro per proposta do Presidenie 
e delibereção de Mietade ~ ma-, um dos valos ao» Mulos reorosenraüvos do 
palrmónto da sociedade oreseiles em Assembléto Gerai Extracrdinàrio. 
,-.onvoca.->a «upecta-netita para c>lc fim. pririifivãmente pelo Presidenie na 
onmç-; chamooo com c fxesença mínimo ae melado e n-íá jm dos 
vatortes e no segvrda chamado com qualquer numera, 
A-r 5' o hresíderrte fará o liquidação poírimonioi do Tucanu'» C /bO 
avtwgurordo o cctoe" urc do possivo ntj medido suportável pelo otivo 
Ari S? - Os sócios não respor.dorão soiidarqmenle peq» obrigações 
contraídos peta Tuconu'» C jb«. 

CAPÍTULO XIV . DAS DISPOSIÇÓU GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Ari. 59 - O sócto Conor Pres do faria» odquiri-j por compre ao Sr. Carlos lima 
de Almeida 2976 (Doó Ml Ttovecemos « Setenta e Sesl tiluta» potrimoma» 
■erridoi do Poli tsoortive Icciedade Aüóhco Imperalríz. originado» da 
dDícxção do exir.lo Saineáno Esta noa do Recreio pcv aquele, converiendo- 
os em guol númo-c de lilulos polrimonlots remidos do Tuconus Clube e 
pogou ao Sr. Oomtão õencio dos Sortes a dívida do Pot- Espcrtívo Sociedade 
Aitética imperortz originado dos seu" gastos com instalações, convenondo-a 
am 5.124 -Circo 'At Certo e Vinte e Ouotro) lilulos pairimoréo» remidos do 
tucanu'! Clube. 
Art. 60 - O sócio Conor Pires de Farias prcpneráro de 8.000 (Oito MH) tiiulos 
-.winmoniols remidos gozará ao dispenso do quaisquer ôrws sobre os mesmos 
erqucrilp nõc as Ilorsfeo- poro terceiros, lervdo dre.to a vota umloro por 
cado lilulo. 
Ari. 61 - O Tucanu'» Clube rdgará a uguel oo sócio Conor ^ires de Fartos peto 
uso dos imóveis de sua prapnedooo camtanles do dois lerrenos o primero 
com área de 35.122.050 M.s2 regislrodo ro Livra 2-AD. FK. «s. Mal- 5.28? ao 
Cortóric oo Registo d® Imóvcns de Imperatriz, e o segundo ccm jtea de 
81.005.20 Ms2. tocoBiado os margerj do Rio "ccantins, -egishado no Uvro 2-89 
Hç. 02/ Matriculo 12 "88 ao Cartório do Registro de Imóveis do imoorattez. 
Ari 62 "lâo terão convertidos nem oceilos coma vát-taot-Nps fSvjps- 
rtotrmonxj-s de quotauer cotegorKi, emltidc» octo Pot Esportivo SoCecocia 
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Atléticc imperatriz, que não tenham sido rogularizodos os débitos oecorrenles 
das taxo» ae manutenção o de conservação, e o pagomenlo da taxa peta 
troco de 'ituto» e peta troca do corteira social, até o dia 02/02/?7. conlorme 
convocado pot e-dital de 02/01/97 com amparo nes artigos 54 e 55 dos 
Eslalulos onlãó vigentes, contarrne DOrtarta n* 01/97 de 01/01/97. 
An 63 O Tuconu s Clube assegurará Iodes os direitos estaluiános dos sócios 
do Pcl-Bportivo Sociedade Atlética imperatriz que provem eslar em dtas com 
suas obrigações financeiros. 
Art. 64 'odos os sócio», de qualquer cotegorio. do Pofi-Esportivo Sociedode 
Al'élica imoeretriz. recopcionoaos pelo Tucanu'» Ctube oorigam-se o pago' 
a» taxas do troca aos titulo» o do troco do corteira de ident.ficoçòo do novo 
agrem ação. 
Ari. 65 O aumento ou a valorização ao patrimônio do lucanu'» Clube, 
deccrrente de invésttmenlos de quaisquer origem, obrigará os sticios 

• p-ocncànos, remiria ou não. o integrolíor no minimo 53% (CirqOenlQ per 
Cento) ao vutorizoçào dos liluic- de suo prownedace. em dinheiro e no prozo 
dermidd pe o Direlorio. 
Ari, 66 O 'ogimente inferno dc- Tucano'» Clube vero 'edoiao e outegodo 
ooto Dxeiorta e neto co.nslaró meias de trabalho criação de deoortamenlo» 
rfireto» e devores acessório» dos sócios. 
Art. 67 O exercido de qualquer cargo da Direlorio do Tucanu'» Clube não 
será re-nunerodo a qualquer titulo ou de quotauer lorra. 

Ari 68 C part/ da data da o provação dosia reforma dos Eilalulos ficam sem 
e(e.ta em sue totafidode. tades os artigos, poràgratas. incisos itens, alineos. 
etros e emenoos dos Blatulos anleriores. 

Art. 6? fico eleito o Foro da Comarca de imperatriz, falado do Mnronhóo 
oara dnmr auoéquer dúvida oriundos destes faralutos. 
Art, 70 - Os proienies fatotulo». reformados na Assembléia Geral do dia 24 de 
-tono/c ae '997, entrarão em vigor no doto do suo aprovação revogando-se 
os estaMos anteriores e todos sftidlsposições em coniráno. 
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GESFA divulga campeões do vestibular 

Centro Educacional São 
Francisco de Assis — CESFA 

Imperatriz - Maranhão 
O Centro Educacional São 

Francisco de Assis — CESFA 
vem, através da sua direção e 
corpo docente, expressar aos 
seus alunos votos de boas 
vindas para o ano letivo de 
1997, com início previsto para 
03/02/97. 

Igualmente parabenizar 
os ex-alunos que 
concluíram o 22 grau no 
CESFA pelo êxito alcançado 
na aprovação do concurso 
vestibular. 

* Adriana Coelho de 
Almeida 

Goiânia — Fonoaudiologia 

iSiü 

* Aurílio Souza Carvalho Informática Turismo 
UFMA/São Luís — * Claudiston da Silva * Maurício 

Jornalismo UFMA/Imperatriz — UEMA — Administração 
* Ariane Siqueira de Araújo Direito * Maria Carolina Cavalcante 

UE PA/Belém — * José Carlos Tajra Reis Borges Patriota 
Enfermagem Júnior Letras 

* Aureliano Coêlho Ferreira UFMA— Direito * Viviane I^aiola Bezerra 
UEMA/Imperatriz — * Jurema Lima UFMA/Imperatriz — 

Direito Unifenas — Direito Direito 
* Auler Gomes de Sousa U.V.V — Economia * Virgínia Laiola Bezerra 

USC — Ciência da * Lívia Braga da Cunha UFMA/Imperatriz — 
computação UEMA/Imperatriz — Direito 

* Allan Gomes de Souza Administração * Wirandê Pereira Ubirajara 
UEMA/Imperatriz — * Marcos Antônio Elias Unifenas — Direito 

Matemática Pereira * Daisy Cautinho Alcanfôr 
* Geane Sousa de Freitas UFM A/São Luís — USC — Agronomia 

UFMA/Imperatriz — Medicina * Yuri Moreira Koffs 
Pedagogia * Mirela Nascimento UFBB — Medicina 

* Graziela Carvalho * Thiago Jorge Koffs 
Universidade de Palmas — UFMA/São Luís — FCAP — Veterinária 

WSMÂ 

■ Davinópolis 

Termina hoje T Conferência de Saúde 

O novo município debate a questão da saúde na implantação 

da nova Unidade Administrativa 

O Secretário de Saúde de 
Davinópolis, Dr. Clésio 
Fonseca, carrega uma bagagem 
considerável para gerir o setor 
e vem contanto com uma 
situação bastante pertinente 
para os seus intentos, que é 
começar um sistema de saúde 
municipal, implantando-o e não 
lendo que remendar velhos 
sistemas desgastados e viciados 
como geralmente acontece na 
maioria dos municípios 
brasileiros. 

O prefeito Daniel Silva Alves 
também entende que essa é 
uma vantagem considerável e 
vem dando total apoio às 
iniciativas do setor, colaborando 
para que seja implantado em 
breve um sistema de 
atendimento emergencial de 
acordo com as necessidades da 
população de Davinópolis, 

atendendo também às metas 
traçadas pelo Secretário de 
Saúde, que pretende gerir o 
setor com fatores distintos, 
primeiro municipalizando o 
setor e paralelamente 
discutindo todos os problemas 
com a comunidade, como já 
acontece nessa primeira 
conferência, de forma que Dr, 
Clésio Fonseca acredita que a 
participação popular serve 
também para a disciplinaçào da 
própria população quanto à 
utilização do sistema sem 
sacrificá-lo e tirando o máximo 
de proveito do atendimento 
dentro das necessidades 
básicas e passíveis de uma 
assistência pública. 

A 1" Conferência está 
acontecendo na Escola 
Francisco Alves e está 
debatendo dez itens numa pauta 

que inclui desde a 
municipalização de forma 
efetiva e universal, até que 
dessa conferência saia um 

colegiado que deva ser 
convocado periodicamente para 
avaliar o aperfeiçoamento do 
sistema municipal de saúde. 
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Vá brincar o carnaval em São Luís-MA 

/IPdRECICMl 

Saídas diariamente às 

09h20 

19h30 
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Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Convergências 
Fiquene e Ildon ainda não 

celebraram pacto político, 
apesar da visita feita pelo 
prefeito à casa do ex- 
governador, e não se pode 
descartar que ambos votem 
e trabalhem por candidaturas 
diversas a deputado estadual 
e federal. De uma coisa se 
pode ler certeza: os dois 
líderes políticos estarão no 
mesmo palanque majoritário 
na campanha que se avizinha. 
Pedindo votos para a 
reeleição da governadora 
Roseana Sarney e do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Ribamar 
Fiquene parece ler esquecido 
completamente o tratamento 
nada agradável dispensado 
ao mesmo por sua sucessora, 
principalmente durante a 
campanha sucessória em 
Imperatriz, ano passado. 

Só na TV 
Mais uma vez a cidade não 

terá desfile oficial. As escolas 
de samba reclamam da falta 
de apoio oficial. O carnaval 
imperatrizense se limitará 
aos eventos promovidos 
pelos clubes sociais e 
apresentações isoladas de 
blocos patrocinados por 
empresas comerciais. 

Pegou 
Todos os prefeitos recém- 

empossados falam em 
concursos públicos. A 
linguagem política está 
mudando até neste fim de 
Brasil. Antes tarde do que 
nunca. 

Levante 
Neste sábado, o Sindicato 

dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino 
promove encontro com 
servidores públicos de São 
Pedro da Água Branca. O 
presidente Deuzimar 
Negreiros conversará com 
professores e outros 
funcionários sobre o que a lei 
determina para a relação dos 
mesmos com a nova 
Prefeitura. Os servidores não 
admitem a decisão do 
prefeito Tio Gérson, que 
simplesmente deseja devolvê- 
los para Imperatriz - o que 
implica em demissão certa, já 
que o Município-mãe não terá 
condições de absorver os 
servidores lotados nos 
distritos que se 
emanciparam. Vem 
resistência por aí. 

Pingo no I 
Ildon Marques vai 

agendar para a próxima 
semana, provavelmente, 
-encontro com prefeitos dos 
novos municípios de Brejào, 
Davinópolis, Governador 
Edison Lobão, Cidelândia, 
Vila Nova dos Martírios e São 

Pedro da Água Branca. O 
prefeito de Imperatriz não 
está gostando nada de 
iniciativas dos novos 
executivos, que fazem 
gestões no sentido de 
devolverem todos os 
funcionários de suas 
respectivas regiões à 
Prefeitura local. Ao todo, 
segundo consta, seriam algo 
em torno de mil funcionários 
que Ildon simplesmente não 
pode continuar pagando, já 
que atuavam nos povoados 
das seis micrq-regiões 
emancipadas. O prefeito dirá 
aos colegas que assim como 
leve que entregar-lhes as 
escolas, estradas, redes de 
energia, sistemas de 
abastecimentos de água. 
mercados, delegacias, jxísIos 
telefônicos e outros bens, a lei 
lhe garante que os servidores 
continuem sua relação 
trabalhista onde se 
encontravam. 

Solução Jurídica 
Os prefeitos que 

insistirem em admitir apenas 
cabos eleitorais, novos 
protegidos, promovendo 
retaliações políticas, 
i nevi t av el me n te - se rào 
levados à Justiça do trabalho 
pelos servidores 
demissionários. Não se |KxIe 
fazer demissão 
aleatoriamente. 

Intervalo 
Sebastião Madeira não 

retornará à cidade antes do 
Carnaval. () deputado passará 
a folia momesca em Brasília, 
pelo que se sabe. 

t 
Na Área 

Por sua vez, o deputado 
estadual João Paiva encontra- 
se em Imperatriz. Faz 
contatos |K)líticos e se prepara 
para um novo ano 
parlamentar. Nas visitas a 
correligionários, Paiva vem 
garantindo a pavimentação da 
Estrada do Arroz, em 97. 
Palavra da governadora 
Roseana Sarney, reitera. 

Perguntinha 
Por qur razão <» besteirol 

musical faz tanto sucesso? 

Penta 
Se o técnico de 98 não 

meter os pés pelas mãos o 
Brasil terá tudo para 
confirmar, na Copa da França, 
que é superpotência 
hegemônica no futebol. Um 
time com atletas geniais como 
Cafú, Roberto Carlos, 
Giovani, Leonardo, 
Ronaldinho e tantos outros 
talentos canarinhos não |jerde 
para ninguém. Só em dia de 
zebra, que o inponderável 
continua sendo o grande 
charme do esporte mais 
popular do planeta. 

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

MADEIRE1M LEÃO Dl OURO 

Temos visas» caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 

Fone: 

97T-1240 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Inauguwçâo 

O secretário de Estado, César Viana, da Solidariedade e 

Cidadania, inaugurou ontem a pavimentação de um trecho de 

estrada compreendido entre o Pequiá, Sombra da Tarde e Mata 

Verde, numa extensão de 10 quilômetros. Essa obra é uma 

reinvidicação de Deusdedith Sampaio, como deputado estadual 

e foi realizada em convênio com a Amipa - Associação 

Materno Infantil de Itinga, que tem como presidente Dra. 

Alcina Carvalho Maxwel, e foi executada pela Machel Ltda. O 

atraso na entrega da obra foi devido as chuvas nessa época do 

ano, que atrapalham bastante esse tipo de trabalho. 

Concuffio 

Itínp 

O prefeito Raimundo Pimentel se encontra em Sãfl Luís, onde 

foi recebido pelo secretário de Estado da Educação Gastão 

Vieira. A intenção do prefeito Raimundo Pimentel é conseguir 

maiores recursos para que possam ser executadas obras 

imediatas na ampliação da rede de ensino, principalmente de 

segundo grau. Pimentel retorna da capital maranhense nessa 

segunda-feira. 
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Vai acontecer nesse sábado, em Itinga, no Embalos da 

Noite, antigo Encontro, o concurso de beleza "Garot. 

Embalos". O evento vai começar às 22 horas"com a presença 

das mais estonteantes candidatas de toda a região; já estão 

confirmadas candidatas de Paragominas, Dom Elizeu e 

Itinga. A organização competentíssima é de Carlos 

Monteiro, sempre com eventos de grande beleza e apelo pro 

agito da rapaziada. 

Dig da 

Mulher 

A primeira dama 

de Açailândia, 

Rosane Sampaio, já 

está organizando 

uma festa com 

muito jeito 

feminino, regado a 

batom e muito 

charme, para 

comemorar a data, 

dia 8 de março, Dia 

da Mulher. Rosane 

garante que vai ser 

uma festa à altura da 

luta das mulheres, 

que a cada dia vêm 

conquistando 

maiores espaços no 

mercado e no 

Esta colunisüi e a socialito Amélia Pereira, em dose especial ^ tl ndo. 

Cemísinha no Carnaval 

O secretário da Saúde de Açailândia, Dr. Dalvadísio, vai 

distribuir 4000 camisinhas durante o período carnavalesco. 

Ele vai distribuir 1000 camisinhas através de um grupo de 

jovens arregimentados para esse trabalho, e outras 3000 mil 

serão distribuídas através de agentes comunitários èm pontos 

pré-estabelecidos. 

Foto: Samuel Lima 
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O trio Giovane Silva, Djalma Sampaio e o prefeito de Açailândia, Deusdete Sampaio 

Comígeão pgrlamentgr 

O município de Itinga recebeu ontem uma comissão de 

vereadores de Açailândia, que foram â nova Unidade 

Administrativa atendendo solicitação do secretário Paulo 

Roberto, da Administração de Açailândia, com o objetivo 

de recadastrar os servidores municipais do município que 

trabalhavam em Itinga, para que seja efetuado o 

pagamento da Ia parcela dos salários atrasados. Na 

segunda-feira eles devem receber. Compareceram em 

Itinga os vereadores Carlos Miranda, Aluísio Silva e 

Marcos Lucena. 
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Zetinha Sampaio (chefe de gabinete) e o prefeito Deusdete Sampaio 

^arviftvftl do /^apudinho 

Programação: 

Dia 08/02 - às 22h00 - Abertura oficial, com o corte da fita simbólica e o desfile da rainha do Carnaval/95, com a presença das autoridades locais; Dia 09/02 - às 20h00 - Desfile 
dos blocos; Dia 10/02 - às 18h00 - Apuração do desfile dos blocos; Dia 10/02 - às 22h00 - Desfile das fantasias (Masculino e Feminino); Dia 11/02 - às 20h00 - Desfile dos 
primeiros colocados (Blocos e Fantasias). 
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Sinfra reorganiza cemitérios 

Limpeza e cadastramento das sepulturas serão as primeiras providências 

Melhorar o aspecto 
paisagístico e possibilitar a 
identificação dos sepultados nos 
cemitérios da cidade - são esses 
os principais objetivos do 
levantamento em execução pelo 
Departamento de Obras e 
Engenharia da Secretaria da 
Infra-estrutura. 

Ao final do trabalho, será 
confeccionado um relatório que 
vai retratar a realidade dos três 
cemitérios municipais da cidade 
- São João Batista, Campo da 
Saudade e Jardim (Ias Rosas. A 
equipe técnica encarregada do 

trabalho deverá conclui-lo nos 
próximos dias. 

"Vamos procurar mantê-los 
limpos, mas isso é o mínimo que 
podemos fazer. Por isso, outras 
propostas serão apresentadas" 
- declara o chefe do 
Departamento de Urbanismo, 
Fernando Falqueto. 

O novo controle das 
sepulturas possibilitará a 
identificação de boa parte dos 
mortos. "Essa iniciativa é 
necessária, porque facilitará 
aos próprios visitantes 
identificar as sepulturas de 

seus entes queridos" - 
raciocina Falqueto. Ele repara 
ainda que algumas sepulturas 
foram construídãs sem seguir 
o afastamento padrão. "Faltou 
um bom projeto de 
engenharia", acrescenta. 

O chefe do Departamento 
de Urbanismo observa que os 
próprios parentes poderiam 
auxiliar o poder público na 
assistência aos cemitérios da 
cidade, ao destacar que muitas 
das sepulturas não constam 
nem sequer de uma 
identificação. "Se a religião não 

permite colocar uma cruz, que 
se ponha outra identificação", 
reclamou. 

O cemitério mais antigo de 
Imperatriz é o São João Batista, 
onde as poucas reservas são de 
famílias que as fizeram antes 
de sua lotação. VÁ só há espaço 
nos casos em que a pessoa se 
propõe a fazer uma sepultura 
mais bem estruturada e, 
conforme o caso, inclusive com 
gavetas. O Jardim das Rosas é 
o único onde ainda há vagas 
disponíveis, mas a previsão de 
lotação é até maio. 

Comunidade assume municipalização 

Em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) e os proprietários de 
hospitais da cidade, o 
Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) elaborou um 
documento intitulado Saúde 
Pública em Crise que faz um 
diagnóstico da Saúde na cidade 
e apresenta propostas de 
providências a esse respeito. 

O documento-manifesto é 
uma representação 
comunitária ao prefeito Ildon 
Marques, o qual alerta que "os 
princípios e diretrizes do SUS 
correm perigo de se tornarem 
letra morta, por causa da falta 
de compromisso de setores 
políticos, mais interessados 
em manter seu poder 
clientelistae paternalista". 

Em seguida, o manifesto 
argumenta que o SUS é uma 
das políticas públicas pela qual 
foram conquistados canais e 
instrumentos de participação 
da sociedade civil bastante 
avançados, "sobretudo porque 
seus princípios resultam de 
todo um processo de 
mobilização do movimento 
sanitarista e popular de saúde, 
que lhe garantiram uma 
qualidade que deve ser 
preservada e cultivada". 

O documento afirma ainda 
• que o "um dos instrumentos 

centrais no processo da 
implantação sistemática do 
SUS - mais uma vez 
reconsagrado na X Conferência 
Nacional de Saúde (realizada 
em Brasília, em agosto do ano 
passado - é a 
descentralização, que, a nível 
básico do atendimento em 
saúde, se define como 
municipalização". 

Situação calamitosa 
A concretização do 

processo de municipalização é 
não somente um direito 
constitucional, mas uma 
necessidade social que urge 
ser atendida mediante 
pobticas públicas coerentes. A 
configuração do quadro 
sanitário de Imperatriz é 
deveras preocupante e, muito 
freqüentemente, calamitoso: 
pacientes desesperançados, 
na maioria carentes, 
deambulando em busca de 
atendimento incerto e 
deficiente; unidades públicas 
insuficientes, desaparelhadas, 
despreparadas, desarticuladas 
e de comandos difusos e 
discutíveis; conveniados - 
instituições e profissionais - 
reagindo já abertamente ante 
um sistema era total 
descrédito', especialmente 
devido a seu manuseio 
p o 1 í t i c o - e 1 e i t o r a 1 
inescrupuloso; recursos do 
SUS com distribuição ou 
retenções aleatórias mediante 
já indisfarçáveis "critérios" 
político-partidários ou 

puramente pessoais; e todas 
as suas imagináveis e 
conslatáveis decorrências. 

As vantagens da 
descentralização 

O documento-manifesto é 
assinado pelo secretário 
municipal de Saúde, Carlos 
Gomes de Amorim, que 
também é o presidente do 
Conselho Municipal de Saúde; 
pelo secretário geral do 
Conselho, Jorge Almeida de 
Oliveira, representante dos 
trabalhadores em saúde; pelo 
primeiro secretário do 
Conselho, José Geraldo da 
Costa, representante dos 
usuários; e pela segunda 
secretária do Conselho, Maria 
Edileuza Pereira, 
representante dos 
trabalhadores em saúde e 
funcionária pública da 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Pelos prestadores de serviço 
em saúde, assinaram o 
manifesto representantes dos 
Hospitais Santa Maria. Santa 
Tereza, Geral, São Rafael, Nice 

Lobão, Alvorada, Santa Isabel, 
Maler Clínica, Clínica de 
Acidentados de Imperatriz e 
Laboratório Clésio Fonseca. 

Todos reivindicam o 
cumprimento dos preceitos 
constitucionais e da legislação 
específica do SUS, 
observando-se, 
particularmente, os seguintes 
aspectos centrais; explicitação 
de critérios técnicos e éticos 
para a definição e distribuição 
dos recursos constitucionais 
da saúde; contrapartida 
financeiro-orçamentária 
municipql com depósito no 
Fundo Municipal de Saúde, 
com respeito à sistemática 
legal vigente, ao lado dos 
recursos transferidos do SUS, 
sem prejuízo de outros; e 
urgência na reorganização, 
redefinição de atribuições e 
capacitação técnica e social 
dos re.cursos humanos da 
Semus e infraestrutura do 
CMS. 

SEMUS/30-1 
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O pagamento do 
funcionalismo público começa 
logo depois do encerramento do 
Censo do Servidor. O prefeito 
Ildon Marques declara que, além 
da escassez de recursos, é 
necessário enxugar a folha de 
líagamento. Ele também explica 
que há indícios de que existem 
funcionários "infiltrados na folha 
de j íagamento do município" que 
recebera sem trabalhar. 

0 secretário da 
Administração, João Calado 
Neto, solicita ao funcionalismo 
que colaftore com o Censo para 
que o redacastramento seja 
concluído o mais cedo ix)ssível. 
Os servidores devem se dirigir 
a suas secretarias de lotação 
munidos de tex la adocumentaçã( > 
com xerox. 

0 Censo do Servidor iniciou 
no dia 27 passado sob a 
resixmsabilidade de servidores 
especialmente treinados para 
esse fim e deve terminar nos 
próximos dias. 

Segundo João Calado Neto, 
a Secretaria da Educação, que é 
a maior, já recadastrou 50% dos 
seus funcionários. As demais, de 
70%. 

Cobrança 
do tributo 

() projeto de lei de conversão 
aprovado recentemente pelo 
Congresso Nacional deixa claro 
que, a partir de agora quanto 
maior e menos produlivaalerra 
maior a alíquota do ri"R (Imix)Sto 
sobre a Própria lade Territorial 
Rural) a incidir sobre ela. 

O tributo não atingirá 
pequenas glebas rurais quando 
exploradas pelo agricultor e sua 
família, desde que este não 
possua outro imóvel. Mas 
incidirá sobre o imóvel 
declarado de interesse social 
para fins de reforma agrária, 
enquanto não transferida a 
propriedade, exceto se houver 
i missão prévia na posse. 

Pequenas glebas, conforme 
a lei aprovada, são imóveis de 
até 100 hectares, localizados 
na Amazônia Ocidental ou no 
Pantanal do mato-grossense. 
São também os imóveis de até 
50 hectares localizados no 

Polígono das Secas ou na 
Amazônia oriental. E os de até 
30 hectares localizados em 
outro município. 

Alei também dispõe que o 
ITR deverá ser pago 
anualmente e tem como fato 
gerador a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de 
imóvel localizado fora de zona 
urbana em Io de janeiro de 
cada ano. O imóvel que 
pertencer a mais de um 
município deverá ser 
enquadrado no município onde 
fica sua sede e, se esta não 
existir, naquele em que se 
localiza a maior parte do 
imóvel. 

Mercado 
refletido 

Ficou decidido que o valor 
da terra nua (VTN) refletirá o 
preço do mercado da terra 
apurado em Io de janeiro do 
ano a que se referir o Diat 
(Documento de Informação e 
Apuração do ITR) e será 
considerado auto-avaliaçào da 
terra a preço de mercado. A 
lei também vai considerar área 
utilizada o imóvel rural 
comprovadamente situado em 
zona de calamidade pública 
decretada pelo poder público, 
de que resulte frustração de 
safra e destruição de 
pastagem. 

Administradora do ITR, a 
Secretaria da Receita Federal 
poderá celebrar convênio com 
o Incra, delegando-lhe 
atividade de fiscalização das 
informações sobre os imóveis 
rurais. Na execução da dívida 
ativa, a penhora recairá 
preferencialmente sobre ( 
imóvel rural, que será usado na'- 
reforma agrária. 

A concessão de incentivos 
fiscais e de crédito rural fica 
condicionada à comprovação 
pelo ruralista do recolhimento 
do ITR nos últimos cinco anos. 
Alei também determinou que 
o valor da terra nua para fins 
de depósito judicial na 
desapropriação do imóvel não 
poderá ser superior à cifra 
declarada para o pagamento 
do tributo. 
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Entre na nova onda da 

dança do Boi Elétrico 

CHIFRADÃ! 

Você também vai daiaçaé! 

Carnaval da Vida no BIC 

ftinductt e Jganda e o Jgoi £létrico de 

£rnsmo ^ibcL e 

^hiquinbo 
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Sindicato dos Autoviários 

Justiça suspende liminar a Sindicato de Imperatr 

A Comarca de Açailândia suspendeu o efeito da liminar 'concedida em favor do Sindicato dos Autoviários de Imperatriz 
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A briga se estende e vem 
ganhando novos capítulos a 
cada mês. Em dezembro de 
9(i, o Sindicato de 
Imperatriz dos autoviários 
acabou ganhando na justiça 
de Açailândia, através de 
liminar o direito exclusivo 
de representar a categoria 
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em forma de organização 
sindical, no entanto, o 
sindicato de São Luis, que 
tem atuação em todo o 
estado entrou com recurso 
e acaba de obter o efeito 
suspensivo da liminar. 

Essa demanda começou 
já a quase dois anos quando 

a sede do Sindicato dos 
Autoviários de Imperatriz 
foi invadido porque, na 
época, se acreditava que seu 
presidente, Antonio Brito, 
queria se eternizar no poder 
e isso foi o suficiente para 
que a própria categoria 
fosse a São Luis convocar a 
atuação do Sindicato dos 
Autoviários do Estado do 
Maranhão na região. Dito e 
feito, não decorreu um ano 
para Que novas dissidências 
acontecessem e dessa vez 
em favor do próprio Antonio' 
Brito, que foi mantido no 
cargo, e agora vem 
retomando os velhos 
companheiros que 
debandaram para o 
Sindicato de São Luis. 

Depois de . ter a 
companhia do Sindicato de 
São Luis atuando na região 
Tocantina, Antonio Brito 
partiu para ^ expansão da 
atuação do seu Sindicato na 
região, e buscou uma 
liminar na justiça de 
Açailândia garantindo o seu 
direito único de representar 
a categoria. O que foi 
contestado pela assessoria 
jurídica do Sindicato de São 
Luis que acabou 
conseguindo suspender, em 
decisão da Comarca de 
Açailândia datada de 14 de 
janeiro de 1997, a liminar 
concedida ao sindicato de 
Imperatriz. 

■ Direito adquirido 

Essa decisão da justiça de Açailândia, na verdade não suspende 

nenhum dos sindicatos que tentam representar os autoviários da 

região Tocantina, o que ela faz é conceder direitos iguais de atuação, 

tanto para o Sindicato de Imperatriz quanto para o de São Luis, 

quem vai decidir quem deve lutar pelos seus direitos são os próprios 

profissionais do setor que poderão escolher a qual sindicato se 

filiar, sem que haja qualquer interferência de terceiros, ou da 

própria justiça para que haja uma representatividade monopolizada 

da categoria. 

Pata base em imperatriz 

O Sindicato dos Autoviários de São Luís está divulgando que 

virá a Imperatriz trazer com antecedência as propostas para as 

negociações do reajuste salarial da categoria da data-base que 

acontece no início do ano. O presidente da entidade também deverá 

comparecer na segunda-feira em Imperatriz para apresentar direito 

de respostà na imprensa sobre problemas relacionados à dissensão 

entre os dois sindicatos onde vem sendo apontadas acusações 

mútuas e graves, principalmente contra o Sindicato de São Luis 

sobre irregularidades que precisam ser comprovadas de ambos 

os lados. 

Caixa assina convênio com cartórios do RJ 

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Sérgio 
Cutolo, e o presidente da 
Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Rio 
de Janeiro — ANOREG/RJ,sr. 
Leo Almada, assinam hoje, no Rio 
de Janeiro, convênio visando a 
facilitar a vida do candidato á 
aquisição da casa própria, para 
financiamento de programas de 
interesse social. Este será mais 
um passo conjunto da Secretaria 
de Política Urbana, do Ministério 
do Planejamento e Orçamento é 
da Caixa para redução da 
burocracia e implementar o 
Programa Carta de Crédito. 

O convênio reduzirá 
substancialmente o val( )r cobrad< > 
ixdos cartórios, além de diminuir 
o i irazode assinatura da escritura 
para 15 a 30 dias, beneficiando 
famílias com renda de até 12 
salários mínimos. 

Pelo convênio, x) candidato a 
mutuário paga as despesas de 
cartórios e ANOREG/RJ 
providência a documentação 
necessária para a assinatura da 
escritura pública e devido 
registro, conlemi 'rindo todas as 
modalidades de financiamento 
da Caixa. O pagamento das 
despesas será feito nos Pontos 
de Vendas da Caixa, obedecendo 
a seguinte tabela: 

financiamento de até R$ 
9.999,99 R$ 99,25 

financiamento de R$ 
1().()0(),()() até 14.999.99 R$ 
198,50 

financiamento de R$ 
15.000,00 até 19.999,99 R$ 
297,50 

financiamento de R$ 
20.001,00 até 31.500.00 R$ 
397,00 

O programa piloto será 
implantado no Rio de Janeiro, 
mas, brevemente, Paraná, São 
Paulo e Distrito Federal também 
poderão firmar convênios 
semelhantes. 

A Caixa deverá encaminhar 
à ANOREG/RJ dados dos 
candidatos aprovados para o 
financiamento. O futuro 
mutuário aguardará em casa 
comunicação do dia em que 
deverá pomparecer ao 
tabelionato para assinar e de|H)is 
receber a escritura registrada. 
Até então, os candidatos teriam 
que obter certidões em 12 
estabelecimentos. Entre eles 
cartórios, prefeitura, registro de 
imóveis, etc, economizando, 
assim, tempo e despesas com 
despachantes, com conforto, 
segurança e agilidade. 

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Sérgio 
Cutolo, reafirmou, na 
o|X)rtunidade, que a Caixa não só 
reduziu como hoje é a instituição 
de crédito imobiliário com menor 
índice de burocracia para os 

financiamentos habitacionais, 
para aquisição e construção/ 
reforma, sejam com recursos do 
FGTS ou com recursos próprios. 
"As acusações, geralmente feitas 
à Caixa, de lentidão e de demora 
no processo legal não procedem. 
A maioria de i mra desinformação. 
Estamos fazendo a nossa parte", 
acentuou. 

Os documentos exigidos |K'ri 
Caixa; 

Do comprador 
— Documentos Pessoais (RG 

e CIC): 
— Comprovantes de 

rendimentos; 
— Se for utilizado saldo de 

conta FGTS: comprovante de 
residência, (se o imóvel não é 
situado no município onde 
trabalha), e Carteira do Trabalho. 

Do Vendedor 
— Documentos jjessoais (RG 

e CIC) 

Do imóvel (Aquisição) 
— Certidão atualizada de 

matricula. 

Do imóvel (Construção/ 
Reforma) 

— Projeto arquitetônico 
aprovado pela Prefeitura local; 

— ART do projeto 
arquitetônico e da execução; 

— Alvará de construção ou 
procedimento de uso local. 
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COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR New 
- UM PROJETO DE VIDA - 

22^ ANO DE FUNCIONAMENTO^|:
:Í;|Í|'"' '' 

Direção: Vânia Lúcia da Ounha éÀpÉí^ 
LuctANA da Cunha Saddi 
Farhat Saodi Filho 

«vVV .*1 . • .• M • I • I 

1 - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR © 1* GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO * 
DO MATE RN AL I (criança do 2 anos) à 8= SÉRIE 

TI - UNIDADE II - 22 GRAU 

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

o TERCE IRÃO 
A DireçAo informa que no ano de 1997 o Colcgid proporcionará um avanço 
METODCLÓGCO E UMA NOVA LS1RU1URA LE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE. 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado 
c) Laboratório de informática 
Ó Vagas limitadas por classe 
ô) Desconto por is- de filhos 

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

Preços 1997 Igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
turmas matutino vespertino noturno 

101,10 101,10   
11L20 111,20 
121,<Ü 12140   
131.50 131.50   
141.60 141.60 121 40 
184.10     

Motemal/Ja.-dirri l 
Jcrdlm 11/2' Séíle 
3'e 4'Série 
6' a 8° Série 
2^ Grau 
lerceirão 

MATRÍCULAS ABERTAS NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Bua TamcincJaré n* J30 - Fone 723- 1Ó92 - ímp&rafri* - MA 

Materiais para 

■/C ' í/lSlJlJSl escritório, escolar, 
<- • *M'(M.UUs bohinas nara fav bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Y P^moçào em .):«pel reportei (niod. 400) R$ 6,00 
cp-n a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 
v •'t ^ 

f 
Rua Simplícip Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. $5.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

Tf 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Láb. e Pet S 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - u204 

Rua Luís Domingues. 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Botafogo treina hoje na Rua Nova 

O técnico Fábio comanda coletivo apronto na tarde de hoje, visando o Torneio da PM 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

L/D 
O presidente da Liga 

Imperatrizense de 
Desportos, Antonio Alves dos 
Santos, que assumiu as 
atividades na entidade, já 
admite que o Campeonato 
Juniores poderá ser realizado 
antes do Campeonato 
Amador de Imperatriz. 

A proposta foi do Marília 
Futebol Clube, que exigiu do 
presidente que a competição 
fosse realizada primeiro que 
a Divisão Especial. Para os 
dirigentes do Marília, o 
presidente da Liga deverá 
tomar a decisão certa. "O 
Campeonato de Juniores é a 
base para o Amador", 
garantiu Raimundo, diretor 
do Marília. 

Difícil 
Antonio Alves dos Santos 

deverá ter um ano difícil no 
comando da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos. O apoio que foi 
dado ao deputado Sebastião 
Madeira e ao candidato a 
prefeito José de Ribamar 
Fiquene nas últimas eleições, 
poderá pesar bastante para o 
presidente. 

Em uma rápida conversa 
com Antonio Alves ele nos 
garantiu que está confiante e 
que todos os projetos serão 
colocados para os 
presidentes de clubes. "Eles 
é que irão fazer o julgamento 
final", disse Bareta. 

Recuperação 
O serviço de recuperação 

dos apartamentos do Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia está a todo vapor. 
Para o diretor de futebol 
William Marinho todos os 
apartamentos estarão 
prontos até o término do 
Carnaval. 

O presidente do Cavalo de 
Aço, Conor Farias, já garantiu 
à imprensa que as 
contratações para a Copa do 
Interior só serão efetuadas 
após o período de festas. No 
momento o empresário está 
voltado para a execução das 
obras do Balneário Iate Club. 
O local em breve servirá para 
concentração dos jogadores 
do alvi-rubro. 

Marwel 
O técnico Moreira Silva 

realiza na manhã de hoje, 
mais um treino no Centro de 
Treinamentos do íj()y BIS. 
Para Moreira Silva, a partir 
de hoje começa uma nova 
etapa de treinamentos 
visando deixar a garotada no 
ponto paraos próximos lestes 
da Escolinha do Rio Branco. 

O Marwel vem batendo o 
recorde na aprovação de seus 
jogadores para o time 
paulista. Moreira Silva e 
todos os dirigentes do 
Marwel ainda estão 
comemorando a aprovação 
dos dois jogadores aprovados 
na última peneira. 

Loteria Esportiva 

Confira os jogos programados para 

este final de semana no Concurso 

160 da Loteria Esportiva. Jogos 

pelos Campeonatos Espanhol. 

Brasileiro e Italiano. 

Jogo 1 —Real Madrid/ESPx Desportivo/ESP 

Jogo 2 — Barcelona/ESP x Oviedo/ESP 

Jogo 3 — Celta/ESP x Atl. Madrid/ESP 

Jogo 4 — Democrata GV/MG x Atlético/MG 

Jogo 5 — Guarani/MG x América/MG 

Jogo 6 — Toledo/PR x Atlético/PR 

Jogo 7 — Coritiba/PR x Londrina/PR 

Jogo 8 — Fco. Beltrão/PR x Paraná/PR 

Jogo 9 — U. Bandeirante/PR x Maringá/PR 

Jogo 1 0 — Brasil/RS x Inter/RS 

Jogo 1 1 — Grêmio/RS x Pelotas/RS 

Jogo 1 2 — Roma/IT x Vicenza/IT 

Jogo 1 3 — Milan/IT x Sampdoria/IT. 

O lime botafoguense realiza 
coletivo na tarde de hoje, 
visando o Torneio da 
Associação da PM, que será 
realizado amanhã, no campo da 
Rua Nova. Para o treinador, 
começam hoje os trabalhos 
visando o Campeonato Amador 
de João Lisboa, temporada de 
1997. 

Todos os jogadores que 
participaram da decisão do 
Campeonato Amador de João 
Lisboa, temporada de 96, 
diante do Baresi no Estádio 
Cafeteirão, estarão presentes 
no coletivo. 

O atacante Mercules, e 
Edilson também foram 
confirmados para o coletivo. 
Edilson foi um dos destaques 
do Botafogo na decisão do 

.campeonato. O jogador vem 
mantendo contatos com o 
treinador do Cavalo de Aço, 
Isnad Antonio, no sentido de se 
integrar ao elenco. 

Após o amistoso, o técnico 
Fábio pretende agendar alguns 
jogos para manter o ritmo dos 
jogadores. visando as 
competições que serão 
promovidas pela Sedei — 
Secretaria de Desportos e 
l>azer. 

O secretário de Esportes de 
João Lisboa. Eunjiedes Batista, 
está bastante confiante na 
administração do prefeito 
Sálvio Dino e por isso acredita 
que poderá fazer um bom 
trabalho. 

No mês de março o 
secretário já pretende 
apresentar o calendário para a 
temporada de 97. "Nós 
estamos aguardando apenas a 
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Euripcdes Batista frinintiu apoio nos c/uhos da (ianudeira 

programação do Copão que será nomeada dentro de 
Maranhão do Sul, que será poucos dias pelo presidente da 
organizada por uma comissão Amsur , disse Eurípedes. 

■ Cafeteirão 

Após vários jogos de I 
confi-aternlzação, a Sedei 

de João Lisboa, na 
pessoa do secretário 
Eurípedes Batista, 

fechou os portões do 
estádio para uma 

recuperação, que deverá 
durar em torno de 90 

dias. Ai>ós a conclusão 

das obras, o estádio será 

reinaugurado com uma 
grande partida de 
futebol, corno fez o 

secretário na gestão 
anterior do governo 

Sálvio Dino. 
O prefeito Sálvio Dino. 

em recente entrevista à 
equipe de esportes da 

Rádio Capital AM, 

afirmou que pretende 
recuperar as 

arquibancadas. O 
prefeito tem pianos de 

ampliar a estrutura fisica 
do Estádio Cafeteirão, 

assim como construir 
novas cabines de rádio. A 
iluminação do Cafeteirão 
é outra questão que está 

sendo analisada por 
Sálvio Dino. Ele pretende 

iluminar o Municipal 
antes do Copào 

Maranhão do Sul. 

BEG estréia diante do Fortaleza 

O representante maranhense na Copa 

do Brasil estréia dia 18 de fevereiro na capital cearense 

O campeão maranhense da 
última temporada, Bacabal 
Esporte Clube, está treinando 
firme visando a participação na 
Copa do Brasil. 

O representante 
bacabalense desistiu de 
participar da Copa Norte. 
Segundo a diretoria do "Leão", 
o time não tem estrutura 
suficiente para participar de 
três competições ao mesmo 
tempo, que são: Campeonato 
Maranhense, Copa do Brasil e 
Copa Norte. 

Algumas contratações estão 
sendo anunciadas pela 
diretoria do BEC. mas o 
presidente do clube garantiu 
que a prioridade será para os 
jogadores que conquistaram o 
Campeonato Estadual de forma 
brilhante. 

Por outro lado, o vice- 
campeão maranhense. 
Sampaio Corrêa, confirmou 
sua participação na Copa 
Norte, que será realizada em 
Belém do Pará. A 
Confederação Brasileira de 
Futebol anunciou que vai 
bancar hospedagem e 
transporte para as equipes. 

Na vinda do presidente da 
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Bacabal acredita numa boa 

Federação Maranhense de 
Futebol, Carlos Alberto 
Ferreira, a Imperatriz foi 
discutida a possibilidade do 
Cavalo de Aço participar do 
Campeonato. De imediato o 
presidente afirmou a William 
Marinho que não havia como, 

campanha na Copa do Brasil 

tendo em vista que o Sampaio 
C orrêa entrou no páreo por 
questões técnicas. "A vaga era 
do BEC, mas como o lime 
desistiu, o direito de participar 
da competição é do Sampaio 
Corrêa, que já confirmou sua 
presença", disse Alberto. 

* Jogo de volta 

O Bacabal vai realizar a 
primeira partida pela Copa do 
Brasil no dia 18 de fevereiro, 
uma terça-feira, em Fortaleza, 
contra a equipe do Fortaleza. 

De acordo com a crônica 
esportiva de Bacabal, o jogo 
de volta poderá acontecer no 
dia 23 de fevereiro, dia em 
que está sendo anunciada a 
abertura do Campeonato 
Maranhense de Futebol. Os 
dirigentes do Bacabal só 
poderão se manifestar com 
relação a data, na próxima 
terça-feira, quando será 
decidido na FMF o destino do 
Campeonato Maranhense da 
temporada. A reunião do 
Conselho Arbitrai está 
prevista para às I9h00, na 
Casa do Futebol, com a 
participação de todos os 
representes de equipes aptos 
em participar do 
Campeonato. 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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mm 

PENALTY 

m 

Bola PENALTY DE VOLLEY 
MG 5000 

Chuteira 
PENALTY 

Arsenal 

B$SS,OO 
à vista OU 

3 cheques de R$ 18,33 
sem juros 

RS 27,00 ^ 
à vista ou 
eu 3 cheques de R$ 9,00 

sem jures 

UMORO 

Sandalia 
UMBRO 

Flamengo 

RS 19,90 
à vista 

i 

Camisa UMBRO CBF1-265 

ii$S2,oo à vista ou 3 cheques 

1 7,34 sem jures 

■ MEDIDOR DE 
* Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 

\ 
V 

V X vr 

Tênis 
ADIDAS 

STRATEGY 

Esteira 
Ergométrica 

LUDMS 
ELETRICA 

RS739,oo 
à vista ou 30X 

ARTEX 

rs 66,oo 
- _ à vista ou 

ou 3 cheques de R$ 22,00 
sem juros 

R$ ',80 

por mês 

ou 4 cheques 
de R$ 184,75 

sem juros 

Mod YM-3S VASHICA 

Maquina 
Fotográfica 

YASHICA 

RS 89,00 
à vista ou 

12X 

R$ R RF,90pormês 

ou 5 cheques de R$ 19,90 

(Nintendo^ 

Rebe Nintendo 
Interativo! -XL 

O ROBÔ QUE 
PENSA E FALA 

í RS 79, O O 
'/ à vista ou 12X 

9,90 
ou 5 cheques 
de RS 17,80 

CKOM 

QIAN» aiOVANl 

ci vista 

Gian & Giovani 
DOSE DUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

Cara Maluca 
GROW 

rs24,oo 
à vista ou 1 

ou 3 cheques 
de RS 8,00 
sem juros 

. 

mm 

Cartucho 
para Videe 
Game 
NINTENDO 
A PARTIR   

DE RS 89,000 vista 

TV LOVESONGS 
As canções 

Super Românticos 
da Televisão 

r 

brasciti 

CbíOM 

PINDUCA 
A Seleção de Ouro 

do Rei dç 
CARIMBO 

Boneca 
Trancinha 
GROW 

*$22,oo 
à vista ou 
ou 3 cheques 
de RS 7,34 
sem juros 

tJ 

bdí. 

Condor 

i-i—/ 

mu 

mr 

wrj r _ •J 

Internet: http://wynvdrHemar.com.br/liliani 



8A □ polícia □ Sábado, 01 de fevereiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

Periferia continua pedindo socorro 

A população dos bairros mais distantes do centro da cidade reclamam a falta de segurança 

A população mais carente 
de Imperatriz, a da periferia, 
pede socorro ãs autoridades 
competentes no que diz 
respeito a segurança nos 
bairros mais distantes do 
centro da maior cidade do 
interior maranhense. 

Os pais ficam preocupados 
com a saída dos filhos para o 
colégio ou mesmo para o 
trabalho. A iluminação pública 
na periferia deixa a desejar e 
com isso os assaltantes e 
arrombadores aproveitam para 
agir. 

As bicicletas sao as mais 
visadas pelos elementos. A 
Polícia Civil de Imperatriz 
acredita que há em Imperatriz 
uma quadrilha especializada no 
roubo de bicicletas. Na última 
semana foram presos vários 
elementos os quais a polícia 
está investigando sobre suas 
participações no furto das 
bike's. 

O delegado regional, Dr. 
Luciano Abreu, até o momento 
não conseguiu junto ao 
Governo do Estado melhorias 
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CoronelXexéo não anuncia melhoras na segurança da cidade 

para a Polícia Civil, apenas 
algumas rádios, reforma dos 
distritos e munições foram 
adquiridas para a polícia local. 

O coronel aposentado Jair 
Caldas Xexéo, pouco tem feito 
para melhorar a segurança de 
Imperatriz. Das poucas vezes 
que veio a Imperatriz se 

deparou com assaltos em duas 
agências bancárias da região. 
Abordado sobre a segurança 
local, o coronel garantiu que 
até o final de 9(i haveria 
melhorias na PC. no entanto 
até o momento não houve nada 
que vinhesse agradar a 
população. 

■ Viaturas 

O pequeno número de 
viaturas impedem que os 
agentes policiais realizem um 
bom trabalho nas diligências. 
Em maio do último ano um 
elemento foi preso e levado ao 
plantão do Primeiro Distrito e 
como não tinha xadrez e nem 
viaturas para investigar o caso. 
o elemento foi solto e retornou 
ao bar onde praticou a baderna. 

O elemento já chegou no 
local de posse de um revolver, 
onde detonou vários tiros 
contra o dono do bar, ceifando 
a vida da vítima, que linha 
acabado de denunciar o 
acusado. Na época, o 
secretário de Segurança da 
Região Tocantina, Dr. Luciano 
Abreu, transferiu o plantão 
policial para o Segundo Distrito 
Policial, onde funciona hoje em 
condições precárias. Para se 
ler uma idéia, no 2o DP dois 
elementos fugiram algemados 
pelo telhado daquele plantão, 
em setembro passado. 

Casa pega fogo no Bananal 

Incêndio destrói em poucos minutos uma residência e vários objetos de um caseiro 

O vigia Carlos Almeida dos 
Santos, goiano, 30 anos de 
idade, casado, residente nas 
proximidades do Bananal, 
esteve na redação do Jornal 
Capital para comunicar que na 
noite da última quinta-feira sua 
residência entrou em chamas, 
destruindo em poucos minutos 

toda estrutura da casa e todos 
os objetos que estavam no 
interior da residência. A casa 
de Carlos era coberta de palha, 
o que facilitou para que o fogo 
se alastrasse rapidamente. 

"Eu estava dormindo, 
quando me espantei foi com a 
casa em chamas. Rapidamente 

acordei minha esposa e saimos 
de dentro da casa, já cercada 
de fogo", lamenta o caseiro. 

Conforme as informações 
do queixoso, os motivos do 
incêndio foi devido uma 
lâmpada que estorou e com as 
fagulhas pegou fogo na palha 
que servia como cobertura da 

casa. 
Carlos e sua esposa ficaram 

somente com a roupa do corpo 
e estiveram na redação deste 
matutino para solicitar o apoio 
da população. Qualquer ajuda 
pode ser dada na Rua Mendes 
Sá, (128, casa onde reside o 
sogro do comunicante. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Arrombamento 
A doméstica Josefina 

Santos e Silva, maranhense, 
residente no Parque 
Anhanguera, reclamou de 
arrombamento em sua casa, 
situada à Rua Brasil, naquele 
bairro. Os gatunos 
aproveitaram a ausência da 
comunicante e arrombaram a 
porta dos fundos da casa e do 
interior levaram vários objetos, 
tais como: um aparelho de 
televisor a cores 14 polegadas, 
várias peças de roupa, entre 
outros objetos de pequenos 
valores. 
Pertia de documentos I 

Iranildo Ramos da Silva, 
paraibano, casado, mecânico, 
residente na Avenida 
Industrial, esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
todos seus documentos 
pessoais, tais como: Carteira 
de Identidade Civil. Certificado 
Militar. Carteira Nacional de 
1 labilitaçãoe outros. Além dos 
seus documentos pessoais, o 
queixoso perdeu ainda todos 
os documentos de veículo Fiat. 
Perda de documentos II 

Marcos Roberto Rupp, 
capixaba, solteiro, residente 
no Jardim São Luís, 
comunicou que perdeu sua 
porla-cédula contendo vários 

documentos pessoais e uma 
nota promissória no valor de 
R$000,00 (quinhentosreais), 
em nome de Olacílio Teixeira 
de Castro, cujo correspondia 
a parle da venda de uma 
moto. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Furto de bicicleta 
Josevaldo Gomes, 

maranhense, solteiro, 
residente na Rua Henrique 
Dias, comunicou que um 
elemento desconhecido 
furtou sua Montain Bike, cor 
azul, 18 marchas. O queixoso 
informou ã reportagem que 
a bike estava estacionada em 
frente ao Supermercado 
Serve Bem, quando foi 
levada pelo larápio. 

Furto de toca-fitas 
André Maciel Teixeira, 

paranaense, residente na 
cidade de Londrina, ei 
trânsito por Imperatriz,» 
comunicou que seu veículo 
foi arrombado por elementos 
desconhecidos, que levaram 
do interior do carro VW Gol, 
um toca-fitas e várias peças 
de roupa. Conforme o 
comunicante, o veículo 
estava estacionado ás 
proximidades da Peixaria Sol 
e Lua. 
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Respeite st Tida. Brinque o Carnaval sem morrer. 

Não ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da putaS? 

^v. Jgcira-.ffio c Jgolneórío Çlub | 

Neste Carnaval, a única batida é a do coração 

Apoio do Carnaval da Vida 

Armazém Paraíba DPM - Distribuidora dos produtos Marilan 

Onde Você Estiver Arcor e Trigo Fina 


