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Descredenciamento de anestesistas 

lota Secretaria de Saúde do Município 

A Secretaria Municipal 
de Saúde, Semus, sob o 
comando do médico Carlos 
Gomes de Amorim, está 
participando de uma série 
de reuniões, junto com o 
Conselho Municipal da 
Saúde, para discutir uma 
forma de se alcançar 
soluções imediatas e 
emergenciais para o setor, 
que se encontra em sérias 
(1 i f i c u 1 d a d e s , 
principalmente no aspecto 
do. atendimento médico- 
hospilalar, deixando a 
população carente, 
principalmente, à mercê da 
própria sorte. Com o 
descredenciament õ d e 
anestesistas, neurologistas 
e urologistas, o problema 
Jó vem se agravando ainda 
maise a porta da Secretaria 
tem. ficado repleta de 
parentes de pacientes em 
fase'de cirurgia, em busca 
de uma Solução para a 
questão dos anestesistas, 
que só entram na sala de 
cirurgia mediante garantia 
de pagamento particular. 
Página 4B. 

ii:-; 

O renomado exotérico 
Prof3 Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página 1 C. 
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■ João Lisboa 

Mutirão 

popular para 

limpar a cidade 

O prefeito Sáívio Ditio está 
liromovendo um verdadeiro 
mutirão, através da 
Secretaria de Obras, para 
limpar literalmente a cidade, 
[que estava sendo toraaql 
pelo mato e pelo lixo. O 
!áéclelárioéf; ^ ■' •ObraéJ, 
Bar tolomeu, disse que já se 
pode mixerg^lima cidade 
mais limpã e ordeira, e 
afirmou que mantém fcèés 
equqres de trabalhadores 
para prqmover a lindem cosi 
a colaboração <k população. 

Dr. Carlos Amorim procura solução paru a saúde de Imperatriz e debate a questão com vários segmentos médicòs 

Surto da 

Dengue começa 

a ser controlado 

Através da ação da 
Secretaria de Saúde e da 
Fundação Nacional de Saúde, o 
surto de Dengue começa a ser 
controlado pelas autoridades da 
área. A ação, patrocinada pelo 
secretário Carlos Amorim, 
endossada pelo prefeito lldon 
Marques, teve apoio do 
Secretário Adjunto da Saúde, Dr. 
Aírton Jâmenes. Página 3A- 

Reforma Administrativa deve 

ser aprovada nesta sexta-feira 

indicoclores 

Dólar Comercial 
Compra .R$ 1.0197 : 
Dólar Comercial 
Venda, R$ 1.0205 i 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1.034 : 
Dólar Paralelo 

: Venda R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1.0010 : 
Dólar Turismo 

i Venda R$ 1.0350 • 
Ouro (g) 

: Venda R$ 1%57 : 

Poupança 
Rendimento  - 1,1275% • 
Ufir (ate dezembro) 
Valui R$ 0.8247 : 
Salário Mínimo 
Outubro - RS 112.00 ; 

: Salário Família 
: Valor RS 7.66 : 
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■ Pavinópolis 

Ia Conferência 

Municipal de Saúde 

ü prefeito Daniel Silva 
Alves e o secretário Municipal 
de Saúde, Dr. Clésio Fonseca, 
gestores da Saúde em 
Davinópolis estão 
promovendo a T* Convença» 
Municipal da Saúde, para 
discutir uma pauta de dez 

itens para a perfeita atuação 
do Poder Público no setor, 
além do respaldo da 
população para que a nova 
Unidade Administrativa possa 
ter um atendimento médico 
adequado às suas 
necessidades. Página 4A. 

Abertas inscrições 

para Escola de Cegos 

O plenário da Câmara Municipal de Imperatriz poderá se 
apreciar definitivamente o Projeto de Lei da 

Todas as informações demonstrando uma disposição 
solicitadas pelas Comissões 
Parlamentares que analisam o 
assunto foram entregues 
ontem, no início da noite, em 
mãos, pelo secretário da 
Fazenda, José Ribamar 
Oliveira, ao presidente da 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, Carlinhos 
Amorim, que vem 

do Legislativo em aprovar a 
matéria ainda boje. O 
presidente da Câmara, 
vereador Valmir Izídio, deve 
convocar a última sessão 
extraordinária somente se as 
comissões apresentarem seus 
relatórios. I laverão ainda duas 
votações; uma para aprovação 
do parecer das Comissões e 

reunir nessa sexta-feira para 
Reforma Administrativa 

outra para aprovação da 
matéria. Uma das 
preocupações que empurram o 
Legislativo a assumir o regime 
de urgência urgentíssima, que 
foi esquecido pelo Executivo, 
é o fato da máquina 
administrativa estar paralisada, 
aguardando a aprovação da I>ei 
de Reforma Administrativa. 
Página 3A. 

A Escola de Cegos do 
Maranhão, situada em São 
Luís está estendendo seus 
cursos para deficientes 
visuais para todo o Estado e 
autorizou a Secretaria 
Municipal de Saúde a 
coletar inscrições de 

■ Famem 

deficientes visuais 
interessados em aprender 
uma profissão. Os inscritos 
serão levados para a capital 
do Estado, onde terão total 
apoio, como alimentação e 
estadia até o final do 
aprendizado. Página 4B. 

Eleição acontece hoje 

A eleição para a Federação das Associações de 
Municípios do Estado do Maranhão, Famem, 

acontece hoje e terá no páreo dois representantes 

do Sul do estado. O prefeito de Açailândia, 
Deusdedith Sampaio é candidato juntamente com 

Luis Rocha, prefeito de Balsas. Existe um interesse 
substancial pela direção da Famem, que é uma 
entidade que tem como presidente o ex-prefeito de 

Porto Franco, Deoclides Macedo. Página 6A. 

POLÍTICA cidade 

Vereadores preocupados 

com inconshlucionalIdade 

Página 48 

Rebelião de aneslesisfas 

e neurologistas 

Página 4B 
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Prefeito de Davinópolis Baleado acusa delegado Marília tem nova 

de participar de quadrilha diret 
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Cartas 

Fone 

Fax 

Sr. Editor, 
Gostaria de usar um 

pouco deste espaço 
reservado ao leitor para 
fazer uma reivindicação 
em nome de todos os 
moradores de minha 
cidade, que é 
Augustinópolis. 

Está chegando o 
inverno, e junto com ele a 
lama e as dificuldades de 
locomoção daqui para 
qualquer cidade deste ou 
de outros Estados da 
Federação. 

O que todos nós 
queremos é que o 
governador do Estado dê 
mais atenção às cidades do 
Bico do Papagaio, pois nos 
sentimos isolados do 
restante do Estado do 
Tocantins e do Brasil. 

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

José da Conceição 
Augustinópolis - TO 

Sr. Editor, 
Estou preocupado com 

os rumos que estão 
tomando os caminhos da 
política imperatrizense. 
Muitos vereadores eleitos 
já começam a se preocupar 
com o "jabá" que vai rolar 
nos bastidores da Câmara 
Muncipal de Imperatriz, a 
partir de primeiro de 
janeiro. Mas pelo que eu 
estou sabendo, são poucos 
os que estão procurando 
esquema. Creio que esta 
legislatura vai ser 
diferente de todas as que 
já passaram por 
Imperatriz. Acredito que 
finalmente temos na 
Câmara a maioria de 
vereadores que estão 
comprometidos com os 
desejos e anseios da 
população, e que desta vez 
os projetos que forem para 
o bem do povo serão 
aprovados e aqueles que 
forem para beneficiar A ou 
B, não serão aprovados. 

Márcio Santana 
Bairro do Imigrante 

Sr. Editor, 
E realmente de 

envergonhar o que está se 
passando em Imperatriz. O 
caso da BR-010, mais 
precisamente na curva que 
se entra para a Avenida 
Bernardo Sayão, estar tão 
cheia de buracos, ou 
melhor, crateras, não está 
preocupando a quem é de 
competência resolver o 
problema. A verdade é que 
se alguém estivesse 
interessado em solucionar 
mais este, já teria 
solucionado. E falta de 
interesse mesmo. Que o 
DNER e a Secretaria de 
Obras se decidam quem 
vai asfaltar aquele trecho. 
O que não pode é 
continuar como estai*. 

Francisco Bandeira 
Vila Nova 

O Futuro Digital 

A qualquer hora, em 
qualquer lugar e de qualquer 
forma. E assim que vai ser a 
comunicação, também no 
Brasil, num futuro não muito 
distante, dizem engenheiros e 
prometem os empresários do 
setor. Saem as estradas de 
rodagem, entram as redes de 
telefonia celular digital e os 
sistemas de comunicação 
pessoal (PCS). Em 1985, previa- 
se que 900 mil pessoas teriam 
um aparelho celular na mão no 
ano 2000. Em 1996, já são 31 
milhões de usuários só nos 
Estados Unidos e, no mundo, 74 
milhões. No Brasil, 2,5 milhões. 

Nessa aldeia global, 
ninguém estará disposto a 
pagar "pedágio" por estradas de 
comunicação esburacadas. Os 
canais analógicos da telefonia 
celular de hoje vão ter que ceder 
lugar para a capacidade de 
transmissão multiplicada por 3 
ou até 10 vezes do padrão 
digital. Será um adeus a 
ligações não-completadas e 
chamadas interrompidas, 
mesmo porque a migração para 
o telefone celular digital vai 
desafogar as vias analógicas de 
São Paulo e Rio, por exemplo. 
Serão boas-vindas para o sigilo 
de comunicação, a 
continuidade da conversa e até 
serviços inteligentes de 
mensagens e identificação do 
telefone que faz a chamada. 
Quadro da competição para a 
banda B da telefonia celular. 
Listas que circ,ulani pelo 
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Telecomunicações projetam as auto-estradas digitais 
mercado e pelos jornais são 
desencontradas , a não ser por 
um núcleo de 4 consórcios 
estabelecidos há anos e que se 
dizem "sólidos". O total pode 
variar entre 10 e 17 sociedades. 
Segundo em executivo de alto- 
escalão de uma operadora 
estatal, "a banda B vai avançar 
sobre os seus melhores 
clientes". O atraso na 
implantação da tecnologia 

digital em todo o sistema 
Telebrás é apontado por 
técnicos do setor, na esfera 
privada e estatal, como fator 
que pode levar a uma 
desvalorização do patrimônio. 
Mas para o presidente da 
Telebrás, Fernando Xavier, "a 
banda B, mais que um 
competidor, vai ser um cliente 
porque muito vai circular pela 
rede básica". 

Consumidor será beneficiado 

no próximo século 

Num seminário 
comemorando os 20 anos do 
Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Telebrás 
(CPqD), em Campinas, o 
pesquisador Eduardo Moreno 
antecipou que no próximo 
século cada consumidor com 
diversos aparelhos de telefone 
convencional e celular vai ter 
apenas um número e um cartão 
para pingar em sistemas 
diferentes. "A motivação 
principal é o grande aumento 
do número de usuários", 
afirmou. "Comunicação é um 
bom negócio, bem 
administrado é melhor ainda", 
consta o gerente de 
desenvolvimento da Sercomtel, 
empresa municipal de 
telecomunicações de Dmdrina. 
Segundo estimativas do diretor 

da área de celular da AG 
Telecom, Valquírio J.F. Tostes, 
o sistema Telebrás perdeu 
muito dinheiro na discussão 
sobre opção tecnológica. "Os 
engenheiros vêem o assunto 
do ponto de vista tecnológico, 
não de negócio", disse Tostes, 
que durante 20 anos de 
trabalhou na Teleming, a 
operadora estatal de Minas 
Gerais. O cálculo é simples: só 
no estado de São Paulo a 
demanda reprimida por 
telefones celulares é de 1,2 
milhão de usuários, que 
estariam pagando uma conta 
média mensal de R$ 100, isso 
durante o último ano e meio. 
Total: a Telesp deixou de 
faturar R$ 2,16 bilhões, de 
acordo com o raciocínio de 
Tostes. AAG Telecom integra 

consorcio que concorre as 
concessões da banda B. 

As outorgas desse serviço 
devem render para o governo 
R$ 1 bilhão. Revendedores de 
aparelhos de telefonia celular 
avaliam o seu mercado 
potencial em 20 milhões de 
brasileiros. Um jornalista 
britânico especializado em 
Telecomunicações, Stewart 
Wittering, projeta o tamanho 
do mercado brasileiro em US§ 
2,5 bilhões, considerando o 
potencial de usuários e a 
assinatura básica a US$ 100 no 
futuro. Há um mês, na 
Alemanha, o ministro do 
Planejamento. Antônio Kandir, 
disse que a taxa de retorno de 
investimentos em telefonia 
móvel chegou a 28% no ano 
passado em São Paulo. 
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Unha 

Direta 

José Filho 

Acordo 
Muito mais fácil do que se 

esperava, o prefeito Ildon 
Marques conseguiu um 
acordo com os intelectuais e 
artistas de Imperatriz para a 
extinção da Fundação 
Cultural. Esquerdistas 
radicais como Wilson Zara 
aprovaram a reforma 
administrativa proposta pelo 
prefeito. 

Prestígio 
O grande negociador do 

prefeito junto aos artistas e 
intelectuais foi o jornalista 
Luís Brasília, que para os mal 
informados, estaria sendo 
desprestigiado por Ildon 
Marques. O episódio da 
Fundação Cultural mostrou 
que Luís Brasília não está 
sendo apenas prestigiado pelo 
prefeito, mas acima de tudo, 
merecendo a sua confiança e 
respeito. 

Aprovação 
Graças as articulações de 

Luís de Brasília, a extinção da 
Fundação Cultural no projeto 
de reforma administrativa 
passou a contar com a 
simpatia de praticamente 
todos os vereadores, inclusive 
de aliados do prefeito que 
eram contra a extinção da 
Fundação. 

Aids 
Apesar de denúncias 

diárias sobre4 os números de4 

portadores do vírus HIV, a 
doença continua fazendo 
vítimas em Imperatriz. A idéia 
é que as pessoas não 
acreditam nas campanhas 
desenvolvidas pelos órgãos 
de saúde e que elas são 
completamente imunes. 

Vítima 
A última vítima de 

Imperatriz, já em estado 
terminal, é um conhecido 
professor de Educação Física 
(futebol). O agravante é que 
ele contraiu a doença e a 
transmitiu também para a 

esposa. 

Números 
Os números oficiosos, já 

que os oficiais não são 
confiáveis, indicam que pelo 
menos cinco mil pessoas em 
Imperatriz já são portadoras 
do vírus HFV. A explicação 
para esse fato, segundo os 
mais entendidos no assunto, 
é que a cidade é de risco, 
visto que aqui é a passagem 
obrigatória de vários tipos de 
pessoas, aliado 
principalmente à grande 
população flutuante. 

Repeteco 
Repetir informações às 

vezes dá impressão de falta 
de matérias, mas existem 
casos em que se torna 
necessário repetir, como é o 
atual estado em que se 
encontra o viaduto do 
entroncamento. Os buracos 
aumentam todos os dias e em 
poucos tempos pode 
comprometer o tráfego de 
veículos em suas pistas de 
rolamento. 

Motos 
Da mesma forma a 

maneira como vem sendo 
agravadas a situação do 
trânsito no centro da cidade 
em decorrência da 
irresponsabilidade de muitos 
motoqueiros, que não 
respeitam as sinalizações e 
regras do trânsito. O número 
de acidentes reflete o caos 
provocado por esses 
motoqueiros. 

FECI 
Os vereadores José de 

Arimatéia e Mary de Pinho, 
começam a dar mostras de 
competência no exercício do 
mandato. Um projeto ousado 
será enviado ao prefeito Ildon 
Marques criando a FECI — 
Fundação Educacional e 
Cultural de Imperatriz — 
englobando as Secretarias da 
Educação, Cultura e 
Desportos e Lazer. 

Para meditação 

"Melhor é a repreensão franca do 

que o amor encoberto". (PV 27-9) 

Utilidade Pública 17/ui/77 

-Poliria Mihlar   190 
Delegada de Plantão 722-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital dc Plantão (Geral) São Marcos (721-8421) 
Hospital dc Plantão (Pediatria) Nice Lobão (721-8174) 
Acropor to 721-0662 
Estação de Trem 723-2260 
Hemomar 722-2737 
Tropigás 721-4528 
Pataaàs •21-1/9a 
Alcóolicos Anfintmos 721-7711 
Prefeitura Municipal : 722-1748 
Câmara Municipal 723-1652 
Fórum Henrique Dc La Roque 721-0404 
Dísoue Búâsia Moita 722-1956 
Defesa do Consumi dor 198 
Ccmar 196 
Caema 722-2505 
C.nneins 721-0136 
Receita Federai 721-2486 
Secretária. da Fazenda 721-0944 
Polícia Fcílecat 722-1071 

. •..'  
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Reforma Administrativa 

Comissões recebem informações do Executi 

As comissões trabalharam durante toda essa quinta-feira para emitir parecer sobre a Reforma 

Côncavo & 

Convexo 

li 

Conor Farias 

Bom dia governadora 

744 dias. Excelência, alé 
que enfim heim, a senhora 
resolveu acatar a nossa 
sugestão e construir uma 
penitenciária em Imperatriz. 
Se realmente esse projeto 
vingar, vai ser muito bom 
para a população 
imperatrizense, porque 
teremos então uma forma de 
recuperar os presidiários. 
Na CCPJ - Central de 
Custódia de Presos de 
Justiça, é impossível a 
reabilitação de qualquer ser 
humano, em virtude da 
superlotação e da falta de 
ocupação. Deus queira que 
o projeto não fique só no 
papel. 

André Pau li no 
combate lldon 

O vereador André 
Paulino, mais conhecido 
como APA, demonstra agora 
o quanto a política é 
dinâmica no Brasil. Até 
poucos dias atrás estava 
aplaudindo e discursando 
em favor de lldon Marques 
e hoje, em menos de 4 
meses, virou o inimigo 
número 1 do prefeito. 

Doutor André, será que 
os eleitores não ficam em 
dúvida com essa 
benevolência e dinâmica da 
política: hoje amigos, 
amanhã inimigos? 

O povo quer saber, quem 
mudou foi o vereador ou o 
prefeito? Ou é simplesmente 
a dinâmica da política? 

Os amigos e os 
inimigos do rei 

Interessante como o 
poder faz a diferença, deixa 
você ocupado, sem tempo de 
conversar com as pessoas e 
muito menos de falar com os 
amigos. 

Mas em contrapartida, a 
sua sala é invadida por um 
turbilhão de pessoas 
interessadas em tirar 
proveito do poder e dos 
sanguessugas que vivem 
aplaudindo dizendo: "está 
certo prefeito, é isso aí 
prefeito, o senhor é o 
maioral, o senhor tem couro 
grosso. 

Será que os políticos têm 
realmente imunidade a 
críticas, têm realmente o 
couro grosso? Olha, Mike 
Tyson já dizia o mesmo, eu 
sou campeão, tenho o couro 
grosso, não tenho medo de 
ninguém, pode bater, só que 
ele esqueceu que tinha o 
queixo de vidro e Evander 
Rolifield não perdoou. 

Será que os políticos por 
mais duros que eles sejam 
não têm também os seus 
queixos de vidro por aí? O 
perigo mora ao lado, pois o 
poder atrai forças e ninguém 
sabe quem é amigo ou 
inimigo do rei. 

Joel Costa esclarece 
a emenda 

0 vereador Joel Costa 
esclareceu que não pediu 
vistas ao projeto de Reforma 
Administrativa que está 
tramitando na Câmara 
Municipal de Vereadores. 0 
que pediu sim, foi 
esclarecimentos a respeito 
de vários parágrafos que, 
segundo ele, estão 
incompletos, o que não 
permite uma análise clara do 
que está sendo criado e do 
que está sendo extinto. 
Outro motivo que o levou ^ 
pedir maiores 
esclarecimentos a respeito 
da matéria, foi que não são 
projetos que requeiram 
regime de urgência, o que 
permite que os vereadores 
disponham de tempo para 
analisar cada parágrafo do 
que vai ser colocado em 
votação. 

Polícia Rodoviária 
lança Operação 

Carnaval 

A Polícia Rodoviária 
Federal está preparando o 
lançamento da "Operação 
Carnaval", que visa fiscalizar 
todos os veículos que 
estiverem chegando ou 
saindo da cidade de 
Imperatriz. As barreiras vão 
ser instaladas em todas as 
saídas e entradas na cidade, 
para evitar que qualquer 
veículo fuja a fiscalização. 
Além disso, os policiais vão 
usar bafômetro para medir a 
quantidade de álcool 
ingerido pelos motoristas. 
Os motoristas que estiverem 
irregulares serão punidos 
com multa e até a retenção 
do veículo. 

Novos prefeitos 
recebem PPM 

Os novos prefeitos 
passaram por um período de 
indecisão até o dia 10, mas 
agora a situação já foi 
regularizada e já têm em 
mãos a primeira parcela do 
FPM - Fundo de Participação 
dos Municípios, o que 
permite que todos 
trabalhem, a partir de agora, 
sem depender mais do 
município mãe, visto que 
dispõem de verba própria. 

São pelo menos três 
Comissões Parlamentares que 
estão avaliando o Projeto de 
Lei que trata da Reforma 
Administrativa do Executivo. 
Devido a generalidade com 
que foi entregue o texto, 
houve-se por bem solicitar 
maiores informações ao 
Executivo para os trabalho das 
Comissões. 

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, que tem 
como presidente o vereador 
Cadinhos Amorim, e relator 
Joel Costa, é uma das mais 
importantes a avaliar a 
Reforma e o vereador Joel 
Costa enviou ofício ao 
Executivo solicitando maiores 
informações sobre alguns 
aspectos, principalmente 
sobre a cargos comissionados 
que não estão discriminados 
no Projeto de Ixú. A Comissão 
deTJrçamento e Finanças 
Públicas, que tem como 
presidente Adhemar de 
Freitas e relator André 
Paulino, também esteve 
estudando a matéria e deve 
dar seu parecer até amanhã. 

Essas duas comissões, 
tidas como as mais 
importantes do Legislativo, são 
regidas por vereadores que 
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Ha 
Vereador eleito Carlinhos Amorim, recebe informações 

formam no chamado grupo de colaborar com o Executivo de 
oposição, muito embora 
recusem ésse título. No 
entanto existe uma disposição 
muito grande em poder 

forma sensata, confirmando o 
que é benéfico para a 
comunidade e discutindo o que 
não concordam. 

Informações 

entregue 

em mãos 

O vereador Carlinhos 
Amorim, presidente da 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, 
esteve de plantão 
durante toda a tarde de 
ontem e recebeu, das 
mãos do secretário de 
Fazenda, José de 
Ribamar Oliveira, as 
informações solicitadas 
ao Executivo, às 
18h50min. Essas 
informações, segundo 
os membros dessas 
Comissões 
Parlamentares serão 
essenciais para que 
possa ter uma avaliação 
mais próxima do que se 
espera de uma Reforma 
Administrativa para 
valer, como o município 
necessita realmente. 

Votação nessa sexta-feira 

O Legislativo espera se 
reunir ainda nessa sexta-feira, 
segundo previsões 
generalizadas para votar o 
parecer das Comissões e a 
votação final da matéria. O 
presidente do Legislativo, 

■ Saúde 

vereador Valmir Izídio, disse que 
quer ter primeiro a conclusão 
dos trabalhos das comissões 
para então Convocar, em última 
sessão extraordinária, os edis 
para votação definitiva da 
Reforma Administrativa. 

Prefeitura de Imperatriz 

lldon Marques entrega 

Plano de Ação ao 

Governo do Estado 

Ações eficientes no 

combate à Dengue 

A Secretaria de Saúde e FNS 

empreendem com eficácia o combate 

ao mosquito Aedes Aegypt 

Foto Pinheiro - 72t-7090: 

O Secretário Municipal da 
Saúde, Carlos Amorim, em 
convênio com Fundação 
Nacional de Saúde, FNS, vem 
empreendendo com bastante 
sucesso desde a segunda-feira, 
ações para combater o surto 
de dengue na cidade. 

O Secretário Carlos 
Amorim vem contando com a 
valiosa colaboração do 
Secretário Adjunto da Saúde, 
Dr. Airton Jamenson do 
Nascimento, que é um 
especialista em saúde pública, 
para empreender todo esse 
movimento e alcançar um 
resultado eficiente no combate 
ao mosquito transmissor da 
doença, Aedes Aegypt, único 
meio de erradicar a doença. 

Dr. Airton Jamenson 
também vem sendo o 
responsável pelos trabalhos 
que estão sendo 
desenvolvidos na periferia da 
cidade, reunindo as 
comunidades para discutir a 

melhoria na qualidade do 
atendimento médico à 
população, uma solicitação da 
sociedade e um compromisso 
para a pasta. Ele também vêm 
convocando a população para 
que participem das ações da 
saúde, envolvendo-se nas 
campanhas preventivas 
principalmente, e seguindo as 
orientações sanitárias dos 
órgãos responsáveis. 

O secretário adjunto, Dr, 
Airton Jamenson, destacou 
que vem seguindo as 
orientações do prefeito lldon 
Marques e do Secretário 
Carlos Amorim, para 
empreender ações voltadas 
para uma medicina 
preventiva, da qual é adepto 
fervoroso, e não apenas 
curativa, como meio de 
marchar rapidamente para 
uma solução viável para a 
saúde pública de Imperatriz, 
em busca dos resultados 
eficazes para a população. 

O secretário CadosAmotim (Saúde) e Sérgio Macedo (Governo) 

O prefeito lldon Marques Amorim apresentou, às 09h00, 
o conjunto de solicitações que 
espera ver cumprido, por 
meio da parceria, em favor da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus). 

Os demais secretários - 
Sofia Oliveira 
(Desenvolvimento 
Comunitário), Jairo de 
Oliveira (Infra-Estrutura), 
Marcos Rodrigues 
(Desenvolvimento Rural) e 
Edmilson Sanches 
(Comunicação e Cultura/ 
Desenvolvimento Integrado) 
— apresentaram ao Gabinete 
da Prefeitura os problemas 
que desejam ver atacados 
imediatamente. 

De acordo com o 
secretário de Governo, Sérgio 
Macêdo, o encontro será 
agendado na segunda-feira, 
dia 20, e deve acontecer no 
dia seguinte. Na sexta, 17, 
durante reunião com o 
prefeito lldon Mãrques, serão 
definidas as obras 
prioritárias. 

de Souza vai apresentar 
proposta de parceria à 
governadora Roseana Sarney, 
em audiência na próxima 
terça-feira, dia 21, no Palácio 
Henrique de La Rocque, em 
São Luís. Acertada durante 
encontro preliminar, a 
parceria objetiva o 
incremento das ações do 
governo municipal. 

Para consubstanciar a 
parceria, o prefeito de 
Imperatriz levará consigo o 
Plano de Ação Imediata (PAI), 
que consiste num roteiro de 
providências com vistas à 
solução dos problemas que 
mais inquietam a população. 

O PAI está sendo 
elaborado pela Secretaria de 
Governo. Na última quarta- 
feira, o titular da pasta, Sérgio 
Macêdo, recebeu, durante 
todo o dia, vários secretários 
municipais, que lhe 
entregaram as respectivas 
pautas de reivindicações. 

O médico Carlos Gomes de 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Davinópolis promove 

conferência sobre saúde 

A Ia Conferência Municipal de Saúde de Davinópolis 

acontece nos dias 31 de fevereiro e Io de janeiro 

Saúde em Caxias. 
Dr, Clésio Fonseca tem um 

pensamento todo voltado para 
a medicina preventiva e a 
saúde pública e vem 
encontrando na administração 
de Daniel Silva Alves um 
respaldo satisfatório para que 
possa, dentro das devidas 
proporções, alcançar níveis de 
modelo no sistema de saúde 
que pretende implantar em 
Davinópolis. 

Dr. Clésio Fonseca é 
defensor do atual Sistema 
Único de Saúde, e entende que 
os recursos necessitam ser 
melhor aproveitados e 
racionalizados para que haja 
pelo menos uma base para se 
desenvolver o setor, ao invés 
de ficar na especulação dentro 
de um setor de vital 
importância para a população 
como é a saúde. 

Dr. Clésio Fonseca explicou 
que aceitou ser secretário de 
saúdo de Davinópolis porque 
viu condições de desenvolver 
um programa exemplar para a 
área, e porque acredita no 
trabalho e na disposição do 
prefeito Daniel Silva Alves, 
além de ver como um desafio a 
criação e implantação de todo 
um sistema, por Davinópolis 
ser uma nova Unidade 
Administrativa, tornando 
bastante agradável a árdua 
tarefa de fazer saúde pública 
num iiaís onde o setor se 
encontra vilipendiado, embora, 
segundo Dr, Clésio Fonseca, 
exista uma potencialidade 
muito grande para ser 
explorada. 
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Dr. Clésio Fonseca, secretário de Saúde de Davinópolis 

A meta é alcançar ■ a 
municipalização da saúde o 
mais rápido possível para 
proporcionar ao povo da 
Davinópolis um atendimento 
adequado no setor da saúde. 
O prefeito Daniel Silva Alves 
está confiante que poderá 
fazer um bom governo nessa 

area, apoiado nos 
conhecimentos profundos do 
setor de seu secretário da 
Saúde, Dr. Clésio Fonseca, 
que inclusive já ocupou o 
cargo em Imperatriz durante 
a gestão de seu irmão Davi 
Alves Silva, e também foi 
sondado para ser secretário da 
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- UM PROJETO DE VIDA - 
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--Direção: Vânia Lúcia da Ounha 
Luciana da Ounha Saddí 
Farhat Saddi Filho 
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GRAU 1 - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR o 

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

TI - UNIDADE II - 2- GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 3 A 3fl SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 

e TERCE IRÃO 
A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METOnCLÓG.CO E UMA NOVA EISIRUIURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
o seu slogan "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento ;ndividual 
c) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por ís- de filhos h) Cancelamento de bolsas papa atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MAFUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Moternal/Jo.-dim I 101,10 101,10   
Jardim 11/2' Série 111,20 11120 
3' e 4'Série 12L4Ü 12M0   
5^ a 8a Série 131,50 131,50   

• 2^ Grau 141.00 141,60 121.40 
íerceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Ruct Jcirrtcjnciciré- ns 130 - Fone» 723- 1692 - tmp&rafriz - MA 

■ Municipalização 

Como premissa básica diversos grupos que debatem a Municipalização reconhecem que 
constitui estratégia eficiente para a descentralização do Sistema Único de Saúde e garantia da 
aplicabilidade das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Reconhecem também 
que é necessário que se aprofundem os debates sobre o sistema Único de Saúde com as 
comunidades no sentido de alicerçar um forte compromisso com sua implantação definitiva. 
As propostas são as seguintes: 

1 - Que a municipalização seja efetiva e universal. 
2- Que o Sistema Único priorize a Saúde Pública sem descuidai* do bom funcionamento dos 

Hospitais, Centros de Saúde, Unidades Mistas e Postos de Saúde. 
3 - Que os Municípios, ao formularem suas diretrizes e seu planejamento de Saúde, leve 

em conta o conhecimento da realidade local em termos de Saúde. 
4 - Que seja incorporado ao SUS o sistema de tratamento de água, serviço de vigilância 

sanitária e Saúde do Trabalho, além dos serviços sanitários incluindo esgotos e drenagem, 
assim como a preservação do meio ambiente. 

•r> - Que o SUS estenda às escolas do 1° e 2° graus, atendimento médico-odontológico. Inclusão 
do programa de educação em Saúde nas escolas de 1° e 2o graus, procurando incutir uma 
visão crítica a respeito do desenvolvimento do SUS. 

6 - Que o atendimento médico aos pacientes seja feito dentro dos princípios éticos da 
profissão. 

7 - Que sejam criados Conselhos de Saúde em todos os níveis, paritários deliberativos e 
constituídos sem interferência político-partidário. 

8- Valorizar os Conselhos Municipais de Saúde, como agentes captadores das deficiências 
do sistema e de denúncias e encaminhem aos órgãos competentes criados por lei para tal 
julgamento (CRM, COREN, Promotoria Pública, etc.) e que os Conselhos sirvam como agentes 
"cobrados" de respostas destes órgãos. 

9 - Que os Conselhos de Saúde, em todos os níveis, Municipal, Regional e Estadual, criem 
fórum específico como forma de inter-relacionamento dos Conselhos, para discutirem 
problemas de sua competência e de interesse da comunidade. 

10 - Que a instância colegiada conferência de Saúde seja convocada periodicamente para 
avaliação e visando o aperfeiçoamento do sistema a nível municipal a cada ano ou de 2 em 2 
anos. 

A L' Conferência Municipal de Saúde da Davinópolis acontecerá na Fscola Francisco Alves, 
nos dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro, para discutir toda essa pauta que está sendo 
apresentada como diretriz da saúde do novo município, que tem como gestores o prefeito 
municipal, Daniel Silva Alves, e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Clésio Fonseca. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda, 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro, 1310, Beira-Rio. 
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Depósito: Av. Babaçulâniiía,176. Fone. 

MA 

Expresso Acailàndia 

Informações: Fone: 723-2885 

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

fazemos linha para: Balsas, Goianesia, São Luís, Teresina, Rio Branco. Porto Velho, Cuiabá, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 
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Na hora de comprar e 

vender leia as páginas 

do Jornal Capital 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Férias prolongadas 

A editora eletrônica do 
Jornal Capital. Elenice 
Leonel, resolveu dar um 
tempo em suas funções e 
resolveu tirar férias 
prolongadas. Durante o 
período que estiver sem 
nenhuma resjKmsabilidade de 
trabalho, Elenice vai passar 
uma boa temporada com a 
família, no município de 
Bacabal e quando retornar a 
Imperatriz vai providências 

mais uma viagem. A cidade já 
foi escolhida, mas a moça 
prefere manter sigilo sobre o 
roteiro. Bom descanso. 

Carga dobrada 

Enquanto Elenice descansa, 
quem está dando duro para 
manter tudo em ordem é 
Socorro Carneiro, que está 
contando com apoio de dois 
ajudantes, que segundo ela, 
estão deixando muito a 
desejar, pelo menos por 

enquanto. Mas como Socorro 
é persistente, acredita qüe 
num prazo de 15 dias os seus 
ajudantes estejam a altura de 
desempenhar a contento as 

^suas funções. E esperar para 
ver. 

Novos acertos 

Dentro da mela traçada para 
melhorar e enriquecer a sua 
programação, a TV Capital está 
acertando a contratação de 
mais um apresentador. 0 
jornalista é bastante conhecido 
e muito respeitado por toda a 
população imperatrizense. E 
aguardar para conferir no mês 
de fevereiro a estréia de mais 
um programa. Vem aí mais um 
grande nome do jornalismo da 
terra do Frei. 

Apagando velhinhas 

O cinegrafista Napoleão 
Neto (foto), esteve 
aniversariando oritem, ocasião 
em que recebeu por sinal, 
dezenas de pfesentes de seus 
muitos amigos. Para 
comemorar a data, Napoleão 
reüílião à galera e saiu a noite 
imperatrizense e aprontou 
todas que tinha direito, com 
muita responsabilidade, é 
claro, sempre côm uUi copo na 
mão, mas não de nenhuma 
bebida alcoólica, já o rapaz é 
totalmente diet e só toma 
bebidas que contenha zero teor 
alcoólico. Esse, aliás^ é um dos 
regimes adotados por 
Napoleão para manter o seu 
belo físico sempre em forma. 
Parabéns e muitas felicidades. 
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Aquário 

Se acha que sua vida precisa de 
mudanças radicais, comece a agir 
hoje. No trabalho, será essencial 
sentir-se satisfeita com o que faz. 

Procure dar mais atenção a sua 
saúde. Talvez você precise iniciar 
uma dieta purificadora. 

Caso não esteja satisfeita com a 
relação afetiva ou mesmo familiar, o 
momento é favorável a mudanças. 
Pense no que gostaria de fazer. 

Coloque sua criatividade para fora 
na hora de programar sua noite com a 
pessoa amada! 

Hábitos do passado podem estar 
guiando os seus passos sem que você 
se dê conta. E hora de reunir suas 
forças para mudar essa situação. 

Procure se libertar de antigos 
valores que no fundo não pertencem a 
você. Faça uma limpeza! 

Marte; em seu signo, aumenta sila 
coragem para agir com ousadia. Muita 
coisa vai acontecer se você tomar 
decisões racionais e firmes. 

Você percebera que, para chegar 
ao sucesso, será preciso mudar seu 
jeito de se comunicar. 

Sua segurança emocional está 
dependendo de decisões acertadas na 
vida profissional. 0 momento é 
propício para atitudes mais ousadas. 

Qualquer programa que a ajude a 
relaxar será bem-vindo. Procure se 
desligar dos problemas.   

Você terá,hoje, total controle de 
suas emoções e saberá o que é 
preciso fazer para realizar seus 
projetos profissionais. Siga em frente! 

Tente arranjar um tempinho para 
mentalizar tudo o que você deseja de 
melhor para sua vida.   

Touro Câncer 
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Escorpião Capricórnio 
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Peixes 

Ao encarar suas limitações, você 
dará um importante passo para 
superá-las. Tente perceber em que 
área da vida isso é mais importante. 

Preste atenção às idéias que vão 
pintar. Elas podem lhe trazer 
respostas para antigos problemas. 

Tente perceber se você não está 
insistindo em manter amizades já 
desgastadas. A convivência com essas 
pessoas se tornará problemática. 

Se fizer alguma crítica a seu 
parceiro, procure dizer algo 
construtivo que não o magoe. 

Apartir desta semana, sua vida 
profissional vai tomar um novo rumo. 
Tudo deve melhorar. Basta você tomar 
as providências necessárias. 

Viver em harmonia com seus 
familiares será fundamental para que 
lodo o resto funcione! 

Ao definir melhor o que espera da 
vida, terá maior segurança na hora de 
dar um passo. Isso também vai ajudá- 
la a superar os obstáculos. 

Dedicar-se às leituras místicas vai 
lhe trazer alguma luz a possíveis 
problemas particulares. 

Alguém tentará invadir sua 
intimidade e isso vai incomodá-la. 
Mesmo que tenha boas intenções, veja 
mesmo se você deseja se abrir. 

Evite ser tão rigorosa numa auto 
análise. Permita-se cometer erros sem 
se envergonhar por isso. 

Caso esteja insatisfeita com suas 
aluais amizades, lembre-se de que 

t você é a única responsável por. isso. 
Mude o que for necessário. 

Procure captar as boas vibrações 
astrais para fazer uma análise de seus 
relacionamento. 
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05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 

Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 
Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Qampeão 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Contos da Crypta (A 
Programar) 

06:00 O Destertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:30 Sessão Bang Bang 
15:15 BiU Body 
16:15 Agente G 
17:30 O mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Record 
20:15 Informe São Paulo 
20:30 Zorro 
21:00 Comando Especial 
22:00 Arquivo X 
23:00 Chicago Hope 
00:00 25- Hora 
01:00 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
06:00 Despertar da Fé 

TV Capital Canal 5, 

a verdade dos fatos 

na tribuna do povo 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Sexta no Cinema 
00:30 Jornal do SBT 
00:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SB T 
01:30 Programa Joyce 
Pascowitch 

06:15Telecurso 
Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2o Grau 
06:45 Telecurso 2000- Io Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
11:00 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão Ia 

Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo 
Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:45 Malhação 
18:20 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2" 

19:30 Salsa e Merengue 
20:30 Jornal Nacional 
21:05 0 Rei do Gado 
22:10 Globo Repórter 
23:10 Intercine 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça no l^r 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:45 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:30 Esquentando os 

Tamborins 
19:35 Na Rota do Crime 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega „ 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Série; Anjos da Lei 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró CPelemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série: Missão em Houston 
21:10 Jucá Kfouri 
22:00 Sexta Brasil - A Fêmea 

do Mar 
00:00 Walking Show 
00:30 Cine Nostalgia 
02:15 Encerramento 
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Social m 

Linda Veloso 
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Mais umcv primavera 

O prefeito de Davinópolis, Daniel Silva Alves, na noite de 

ontem recebeu um seleto grupo de amigos para comemorar mais 

uma primavera. Foi servido um delicioso jantar aos convidados, 

organizado pela dinâmica primeira dama, Sílvia Alves. Confira 

o close do casal. 
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Feijoada 

Os amigos Samir Sabbag e Marlene estão organizando para 

muito breve, devendo acontecer todos os sábados, uma deliciosa 

feijoada no Zero Grau, com animação do grupo de pagode 

SamBahia. Uma ótima opção. 

Arena 

Ontem foi dia de muita animação na pista de dança 

da boite Arena, que todas as quintas é o point da 

juventude imperatrizense. Muita gente bonita, muita 

música agitada e o bom gosto do ambiente seleto para 

se encontrar com os amigos ou até mesmo dar uma 

paquerada. Sempre vale a pena passar todas as 

quintas pela Arena. 

Férias 

O empresário Rogério Frota encontra-se passando 

férias em nossa cidade, na companhia dos filhos Rogério 

Filho e Juan. E sempre agradável desfrutar da companhia 

dos bons amigos como Rogério. 

Noivado 

Paulo e Vanessa Simões aproveitaram o final de ano 

para assumirem o noivado. Agora só iremos aguardar 

que marquem a data do casamento que, por sinal, ainda 

não marcaram, mas tudo indica que será breve. 

Felicidades. 

Aita costura 

Teka Veloso participou ontem em São Paulo do 

desfile de alta costura, no Meliá World Trade 

Center Convention, com a presença de Hebe 

Camargo, Helô Pinheiro e das socialytes 

paulistanas. Teka desembarca hoje em nossa 

cidade trazendo muitas novidades da feira de 

modas para as amigas de Imperatriz. Vá lá e 

confira o bom gosto da Teka no Imperatriz 

Shopping. 

* BB m 

s. ua melKor joia^ com melhor p^eçio 

35% 
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Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grauxonosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Moct.^- Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1 697 e Avenida Getúlio Vargcfcs, 1001 - Fone; 721 -0560 

Imperatriz Maranhão 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA CIDADE SOB 

. O PONTO DE VISTA DE 

Raimundo Primeiro 
Píígina 2C 

As notícias mais 

atualizadas sobre o que 

acontece na Regiáo 
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Imperatriz 

Urgente 

Gil Carvalho (interino) 

Amsul 
Acontece no próximo dia 24 

a eleição para a escolha do 
novo dirigente da Associação 
dos Municípios do Sul do 
Maranhão. O atual presidente 
da entidade, ex-prefeito de 
Carolina, Itibiré Jucá fixou 
edital. Até agora, somente o 
prefeito de João Lisboa, Sálvio 
de Jesus Castro Dino, 
manifestou a vontade de 
disputará" presidência. 

Vergonha 
O atendimento aos paciente 

do SUS — Sistema Único de 
Saúde, pelos hospital de 
plantão é um tanto 
vergonhoso. As pessoas 
enfermas em alguns casos não 
estão recebendo a devida 
atenção e, muitas vezes nem 
se quer chegam a ser 
atendidas. O grave mais grave 
de tudo é que, em alguns 
casos, estão cobrando o valor 
de R$ 50 reais para ter direito 
ao atendimento médico. 

Socorrão 
Enquanto não for 

construído, em Imperatriz, um 
hospital de referência para 
atendimento de emergência, 
muitas pessoas terão suas 
vidas ceifadas na porta de um 
hospital. As autoridades 
competentes precisam olhar 

com carinho está questão, se 
não a situação tende 'a se 
agravar em no nosso município. 

Trabalhando 
O primeiro prefeito do 

recém criado município de 
Itinga do Maranhão, Raimundo 
Pimentel, começa à trabalhar no 
sentido que toda infra-estrutura 
e saneamento básico seja 
implementado neste primeiro 
semestre. Pimentel mantém 
conversações com deputados e 
secretários para que recursos 
sejam implementados, dando 
um maior dinamismo à sua 
administração 

Executivos 
Os prefeitos da região Norte 

do Estado doTocantins( leia-se 
Bico do Papagaio), estão tendo 
dificuldades cm sanear as 
dívidas deixadas pelos ex- 
administradores. Existe 
município em que o 
funcionalismo não recebe seus 
vencimentos há mais de dois 
anos. Alguns fornecedores 
tiveram que acionar a justiça 
para conseguir colocar a mão no 
dinheiro. 

Pré-matrícula 
Pais de alunos estão 

correndo contra o tempo na 
tentativa de conseguir 
matricular os filhos em uma das 

escolas da rede municipal de 
ensino. O Secretário de 
Educação do Município, 
Agostinho Noleto disse que 
estão sendo oferecidas este ano 
mais de 37 mil vagas. As prc- 
matrículas podem ser feitas até 
o dia o próximo dia 18. • 

Privatização 
Vários segmentos sociais 

estão se manifestando contrário 
à privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, proposta pelo 
Governo Federal. Em 
Imperatriz, o assunto já foi palco 
de discussão na Câmara 
Municipal, a proposta foi levada 
pelo polêmico parlamentar 
Valdinar Barros —PT. 

Impacto 
A construção da 

Hidrelétrica Serra da Mesa 
causará grande impacto 
ambiental ao longo do Rio 
Tocantins. O alerta é do chefe 
do escritório regional do Ibama 
- Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente, Paulo Almeida. 
Destacou que, o impacto em 
nossa região somente será 
notado quando a hidrelétrica 
estiver em sua fase semifinal. 

Norte-Sul 
A ferrovia Norte- Sul deverá 

ter suas atividades iniciada, 
neste ano. Essa é a previsão de 
alguns parlamentares; que 
regulamente cobram do 
Governo Federal a conclusão da 
ferrovia. O corredor Norte de 
Exportação será certamente 
fortalecido com a conclusão 
dessa importante obra. 

Deu na Imprensa 

Os prefeitos recém -eleitos do Sul do 

Maranhão começam a recuperar as estradas 

vicinais que se encontram em péssimo estado 

de conservação. A Secretaria de Estado da 

Infra-Estrutura, até o momento não anunciou 

nenhum pteno de metas para essa região. A 

iniciativa em recuperar as rodovias é dos 

* próprios chefes de Executivo. 

Ondas Curtas 
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Lá na região sul maranhense tem neguinho cantando essa melodia... 

Tem muita gente por aí passando fome... Bem feito quem mandou votar no homem. 

E quem não votou agora tem que prestar contas com a Justiça Eleitoral 

Multa! Multa! Multa!... 

Você decide: a novela da "reeleição" deve ou não ser aprovada ? 

Para alguns é puramente casuísmo... Você acha isso ? 

Deixo o espaço para você responder: . 

Já dizia o velho ditado, perguntar não ofende... 

Mas... Você votaria na governadora Roseana Sarney ? 

Não precisa nem responder... 

A dengue, aquela doença, que deixa a pessoa toda "quebrada" incomoda. 

A Fundação Nacional de Saúde precisa agir rápido. 

Caso contrário vai faltar Tylenol nas farmácias. Aí há coisa pega. 

A informação ainda é o melhor remédio. Previna-se. 

O comércio da Região Tocantina está precisando de Real... 

Imperatriz e Açailândia agradecem às fábricas que vierem a se instalar. 

Afinal, essa região pertence ao Maranhão. 

O cantor Edson Fernandes estará neste domingo na Peixaria Bela Vista. 

Nosso forte abraço de hoje vai para os companheiros da Secom/lraperatriz. 

Que País é esse! 
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| Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Reitor da UFMA recebe secretários 

de Imperatriz na próxima semana 

Na próxima semana, os 
secretários do Planejamento, 
José Ribamar de Oliveira, da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches (também do 
Desenvolvimento Integrado), e 
do Governo, Sérgio Macêdo, e 
o prefeito Ildon Marques de 
Souza estarão em São Luís para 
um encontro com o reitor da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma), Otbon 
Bastos, tendo em vista tratar 
das ações e projetos relativos 
ao convênio a ser firmado entre 
esta instituição e a Prefeitura 
Municipal. A proposta está 
sendo analisada, ou seja, ainda 
não foi assinada como se 
divulgou equivocadamente nos 
últimos dias. 

Pelo convênio, a 
Universidade se compromete a 
ceder o espaço do Campus II 
para ser utilizado pela rede 
municipal de ensino. Em 
contrapartida a Prefeitura se 
compromete a dotar o Campus 
com seis técnicos 
administrativos e a 
responsabilizar-se pela 
conservação dos prédios e 
ainda pela segurança. 

O secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches, declara que 

os representantes do poder 
público local também entrarão 
em contato com o chefe do 
Departamento de Economia da 
Ufma para um primeiro diálogo 
sobre ações e projetos na área 
econômica na qual a entidade 
poderá prestar assessoria. 

Segundo o secretário de 
Planejamento, José Ribamar 
Oliveira, será analisada 
também uma Carta de 
Intenções sobre cursos, 
seminários e palestras a ser 
ministrados pela Ufma ao 
funcionalismo público. 

Na visita que Othon Bastos 
fez a Imperatriz, na última 
terça-feira (14), alguns pontos 
do convênio foram definidos. 

O reitor entregou também 
ao secretário de Governo, 
Sérgio Macêdo. a relação de 
projetos que a Universidade 
está apta a desenvolver em 
parceria com as prefeituras 
municipais. A Ufma está pronta 
para desenvolvê-los em 
Imperatriz, se aprovado pela 
prefeitura. 

Othon Bastos também 
recebeu do secretário da 
Comunicação, Edmilson 
Sanches, propostas que 
poderão ser incluídas no 
convênio. 
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Othon Bustos recebe secretários municipais de Imperatriz 

Ações propostas pela Secom 

1-Curso de 
Comunicação Social 

Dotar o município de 
Imperatriz e a região por ele 
polarizada de profissionais 
graduados em Comunicação 
Social, nas habilitações de 
jornalismo 
(preferencialmente), 
radialismo e relações públicas. 
Imperatriz e região dispõem de 
razoável infra-estrutura (cerca 
de 20 rádios, jornais e 
televisões) que, sob convênio, 
funcionariam como 
laboratórios ou locais de 
estágio. 

2-Extensão em 
Comunicação Social 

■ João Lisboa 

Cursos de aperfeiçoamento 
para a comunidade que faz 
Comunicação Social em 
Imperatriz e região, com o 
objetivo de melhorar o nível 
intelectual e operacional. 

3-Comunicação 
governamental 

Curso de extensão sobre 
políticas e ações de 
comunicação governamental 
aplicadas às políticas e ações 
do Poder Executivo Municipal. 

4-Media training 
Curso para os gestores e 

funcionários de referência do 
Poder Executivo Municipal 
sobre o comportamento 
perante a mídia. 

5-Mapeamento cultural 
Levantamento de processos 

e produtos culturais, no mais 
variado espectro: literatura, 
escultura, teatro, artesanato, 
fotografia, dança, folclore, 
carnaval, mídia, universidades, 
movimentos religiosos, 
associações culturais etc. 
(Apresentar quadro estatístico, 
histórico etc.) 

6-Monogríifias, 
dissertações e teses 

Em parceria com a (Ifma, o. 
DCE e professores 
ori( ntadores, vai estimular os 
alunos a realizarem 
monografias de graduação, 
dissertações (mestrado) e 

teses (doutorado) que 
abordem temas relacionados a 
Imperatriz e Região Tócanlina 
e que contribuam para auxiliar 
a comunidade e o Poder 
Público na identificação, 
compreensão e superação dos 
problemas locais/regionais. 

7-Doação de livros 
Enriquecer o acervo das 

bibliotecas públicas municipais 
por intermédio da doação de 
livros da Ufma ao poder 
público municipal. 

8-Aperfeiçoamento ou 
preparação de auxiliares 

de bibliotecária 
Curso para funcionários da 

Divisão de Bibliotecas. 

Programas Sociais serão reimplantados 

O Conselho Tutelar e a Casa da Passagem voltarão a funcionar 

Realizada nesta quinta- 
feira, 16, no Palácio José 
Alves de Carvalho (leia-se 
Câmara Municipal de João de 
Lisboa), uma reunião para 
tratar da reimplantação do 
Conselho Tutelar e da Casa de 
Passagem, que durante à 
administração passada fora 
desativado. 

A primeira Dama do 
Município e Secretária de 
Solidariedade, lolete Dino, a 
Promotora de. Justiça da 
Comarca de João Lisboa, Karla 
Adriana Farias, a Secretária de 
Saúde, Doutora Marismar, o 
Presidente do Poder 

Legislativo, vereador Evilásio 
Nogueira, dentre outros edis, 
participaram da palestra. O 
tema questionado durante a 
reunião foi a devida aplicação 
do Estatuto dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Em 
fase de reestruturação, Dona 
lolete Dino, afirmou que os 
conselheiros e os 
educandários estarão em 
pouco tempo nas ruas, bares 
e boates, promovendo 
fiscalização para que o 
Estatuto seja realmente 
cumprido. "Nosso trabalho 
será desenvolvido de forma 
integral, afim de que todos os 

menores sejem beneficiados", 
frisou lolete,. 

O parlamentar mirim, 
Xandú, destacou à 
necessidade de se criar uma 
Lei Municipal no sentido de 
que os conselheiros passem a 
ter uma remuneração, uma 
vez que esse trabalho, 
atualmente, vem sendo 
desenvolvido voluntariamente. 
Acredita-se, que a partir daí, 
os conselheiros passarão a 
exercer a profissão com uma 
maior dedicação e carinho. 
Xandú, ressaltou que 
pretende levar o assunto, em 
plenário, logo que o recesso 

termine. 
O presidente do Poder 

Legislativo Joãolisboense, 
vereador Evilásio Nogueira, 
comentou sobre a 
reimplantação dos projetos 
sociais; Conselho Tutelar e 
Casa de Passagem; 
Lembrando que o ex-prefeito. 
Raimundo Cabeludo, nunca 
demonstrou interesse em 
desenvolver programas dessa 
envergadura. Disse também, 
que a Câmara Municipal 
colaborará, cedendo seu 
espaço físico para a realização 
de palestras e reuniões desse 
nível. 

Projetos da UFMA 

Entre os projetos que Bastos apresentou à 

Prefeitura Municipal, há vários nas áreas da 

Saúde, Educação, Cultura, Turismo, prevenção 

de drogas, saúde da pele, programas de 

tuberculose, verminose e Universidade Solidária 

O trabalho de prevenção de drogas inclui, por 

exemplo, imi curso sobre prevenção de drogas e 

doenças transmissíveis. 0 trabalho seria 

coordenado pelo professor do curso de medicina, 

Fernando Ramos. 0 custo seria R$ 1.152,32. 

0 programa de verminose faria um 

levantamento da incidência do contágio no 

município e também a realização de exames 

parasitológicos em alunos das CAICs, ao custo 

de R$596,16. 

Há ainda projeto de estágio curricular do 

estudante com atividades voltadas para a 

prestação de serviços nas áreas de Educação, 

Saúde e Produção às comunidades locais. 

A Prefeitura caberia a alimentação e ? 

hospedagem da equipe envolvida nos trabalhos. 

» Esporte 

tem 

nova diretoria 

Estará lotnamlo posse 
neste sábado, 18, em 
solenidade marcada para às 
20b. a direloria do Marilia 
Futebol Clube (MFC). Os 
novos comandantes da 
insiituiçào sóeio-desporliva 
foram eleitos |>oradatuação, 
uma vez que foi registrada 
apenas uma chapa. 

A diretoria está 
prometendo incrementar as 
atividades do time, realizando 
para isso uma administração 
arrotada e pautada jkt ítçôes 
que possibilitem ainda a 
participação do Manha em 
todas as competições; 
fidobolisticas que 
acontecerão em Imperatriz 
durante este ano 

Tendo a aprovação 
absoluta dos associados do 
lime, a nova diretoria do i 
Marilia ficoit assim 
constituída; 

1) Antônio Pereira 
Borgí^s, presidente 

2) Mário Mãrlins Sousa, 
1 'vice-presidente 

'') Pedro Fe u rs lei n. 2* 
vice presidente 

4) Marcelo Martins <}< 
Sousa, 1'diretor de llnanças 

5) Júlio César Jorge 

Santos, 2" diretor de finanças 
b) Weber Luiz Araújo 

Moreira, 1° diretor 
secretario 

7) Valdir Fibánio dos 
Santos, 2" diretor secretário 

Raimundo Alves, diretor 
de futebol 

João Maurício Martins, 
diretor de futsal e 
promoções 

Francisco das Chagas 
Pereira da Silva, relações 
públicas 

Conselho Deliberativo 
Efetivos: 
Jackson da Silveira 
Marcelo Rodrigues 
I)r. Celso Martins 

Pinlinha 
Suplentes: 
El iene M^colino da 

Conceição 
Antônio Vanillon de Sales 
Antônio Arnaldo Oliveira 

Santos 
Conselho Fiscal 
Efetivos: 
Francisco Carlos S Costa 
Moacir Dantas da Silva 
Fudimar Saraiva Mouráo 
Suplentes; 
Marcos de Jesus 
Cícero Sonsa Saraiva 
Glaeston Batista da Cruz 

Cl li ^%DE AL 9 LI LIA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

II LuizDu 

Reportagem: Nilson Santos 
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■ Escândalo 

Siqueira "camufla" problemas 

sociais e negocia reeleição 

Deputado Udson Bandeira Diz que a população foi negociada como mercadoria. 

mm 

Siqueira Campos é acusado de "camuflar" problemas 

O Governador do Estado do "camuflar" os inúmeros 
Ibcanlins, José Wilson Siqueira problemas de seu Estado. 
Campos, eslá sendo acusado de A denúncia é do Deputado 

Udson Bandeira (PMDB-TO), 
ao lamentar que o objetivo do 
Governador em agradar ao 
presidente Fernando Cardoso 
tenha sido a tônica da visita que 
o Chefe do Executivo fez ao 
Estado do Tocantins. "Siqueira 
aproveitou a ocasião para fazer 
campanha pessoal e de seu 
filho, que era prefeito de 
Palmas, e camuflar os 
problemas enfrentados pelo 
estado. 

O parlamentar acusou o 
governador de "negociar a 
população do estado como 
mercadoria para votar no 
projeto que permite a reeleição 
de presidente da República, 
governadores e prefeitos", 
acrescentando que Siqueira 
Campos deveria ter aproveitado 
a presença do presidente no 
estado para demonstrar que o 
Tockntiris pode ser uma 
importante alternativa de 
desenvolvimento para o País. 

A exemplo do governo do 

Maranhão que tem tratado com 
desprezo a Região Sul do 
Estado, no Tocantins a situação 
é ao inverso, o Governador 
Siqueira Campos, 
simplesmente abandonou a 
região Norte do Estado, onde 
nenhum investimento foi 
implementado, visando o bem 
estar social da comunidade 
tocantinense. Há quem afirme 
que Siqueira aparece no Bico do 
Papagaio somente em épocas 
de eleições para abarganhar 
votos. Esse último processo 
eleitora] foi uma demonstração 
clara de, que, o "Coronel do 
Tocantins" e seu grupo 
"aparecem" somente em 
tempos de eleições. 

A receptividade, entretanto, 
nessas últimas eleições 
municipais não foram uma das 
melhores para o Governador 
Siqueira Campos, que teve que 
acionar até mesmo força 
policial jiara manter sua 
integridade. 

Prefeitura de Amarante realiza Operação Limpeza 

Os servidores públicos 
municipais de Amarante do 
Maranhão, lotados na 
Secretaria de Obras, iniciaram 
uma verdadeira "operação 
limpeza" no sentido de resgatar 
a imagem tanto do centro, 
como dos bairros da cidade 
que, estavam sendo tomados 
pelo mato, lama e lixo. A 
administração da ex-prefeita, 
Enilde Everton de Almeida, 
considerada uma catástrofe, 
deixou o município com a 
impressão de que não existia 

nenhum governante. 
O prefeito Ribamar Carlota 

de Azevedo, PMDB, também 
manifestou preocupação 
quanto a rodovia MA—226, 
que inclusive, contratou uma 
empresa para recuperar 
àqueles trechos considerados 
críticos e que já começava a 
impedir o tráfego de veículos. 
Adiantou que, esse trabalho, 
em sua administração, será 
realizado periodicamente. A 
finalidade, segundo o chefe do 
Poder Executivo, é no sentido 

de que as estradas vicinais não 
sejam interditada. 

Os prédios públicos 
também serão reformados, em 
caráter de urgência, uma vez 
que foram quase destrüidos 
por completo. Os prédios 
escolares e postos de saúde do 
município terão que vão ter 
também que passarem uma 
reforma. Para isso, Ribamar 
Carlota, começa manter 
contatos com o secretário de 
Estado da Educação, 
deputado Gastão Dias Viera, 

liara que seja viabilizado o 
mais rápido possível recursos 
liara Amarante. Destacou 
ainda, que em sua visita que 
fará brevemente a capital do 
Estado, São Luís, irá 
conversar com o Secretário 
de Estado da Saúde, Marival 
Lobão, afim de que ainda 
neste semestre possa ser 
firma convênios para a 
construção de postos de 
saúde, em todo o interior e 
sede do município de 
Amarante. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do Re- 

creio, a comparecerem ao seu escritório 

no Edifício Antenor Bastos, Sala 2, muni- 

dos dos seguintes documentos: Recibo de 

quitação dos títulos, carteira de sócios e 

os títulos de proprietários, para regulari- 

zarem sua situação junto ao BIC, como 

também anistia todos os débitos das ta- 

xas de manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 30 

dias, a contar da data de hoje, terão seus 

títulos cancelados, de acordo com as leis 

estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA Np 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 Balneá- 
rio Iate Clube, no capítulo XIV das disposições gerais e 
trasitórias. 

DETERMINA 

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

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

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

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

!mperatriz-MA,J;l:de|aítô:Ta de 199? 

CONORfíRLS Df FAIMS 
Presídfiiíío ijàbaífí&áRo late Quba 

Soreteio antec. jade 

BINGÃO DO CONC 

FARIAS, sorteio espec 

de Ano Novo 

16 de janeiro de 1997 

TV A CORES 

01 - Ediga Pereira Carvalho Carteia 

n9 01098-08 

02 - Francisco das Chagas   Carteia 

n9 07471 -36 

03 - Feweki Mewikem S. dos Reis Carteia n9 

08508-72 

04 - Mauricio Glenson A. dos Santos.. Carteia 

n9 01110-92 

05 - Francisco P. de Souza Carteia n9 

05059-38 

GELADEIRA 

01 - Ernani Teixeira dos Reis  Carteia 

n9 02950-04, 

02 - José Borges  Carteia 

n5 05447-24 ' 

03 - Gilberto Bezera de A. Júnior. Carteia 

n9 00965-40 

04 - Bibiano Francisco Dias  Carteia 

n9 07492-68 

05 - Guilhermina Pinto  Carteia 

n9 08532-40 

MOBILETE 

Sandro P. de Sousa  Carteia n9 

07102-28 

Bairro São Castelo 

C-100 DREAM 

Cristiane Pinheiro de Sá   Carteia n9 

06414-90 

Rua Pernambuco - Bairro Mercadinho 

Moto 125 HONDA 

Maria Aparecida Leite Santana... 

09092-42 

Rua Santa Tereza - N. Imperatriz 

Carteia n9 

CONVOCAÇÃO 

DE EMPREGADO 

A empresa Caiman S/A Açúcar e Álcool no dis- 

trito de Campestre, município desta cidade, convo- 

ca os funcionários a retornarem ao trabalho no pre- 

zo de 72 horas, sob pena de serem demitidos, con- 

forme Art. 482, letra J do decreto lei nQ 5152 da 

CLT Imperatriz-MA, Consolidação das Leis Traba- 

lhistas. 

Nome 

4135 José Ribamar Evangelista 

5675 José Saraiva Leite 

5012 José Silveira Teixeira 

5666 Josiel Amorim Lima 

4801 Manoel Fernandes de Sousa 

3688 Raimundo Nonato da Conceição 46932/0009-MA 

5245 Raimundo Nonato Silva de Sousa 17875/0009-MA 

CTPS 

67975/0009-MA 

86117/0011-MA 

17812/0009-MA 

53045/0008-MA 

36671/0008-MA 

liük. iÜMI li 

Edição Especial de Ano Novo < 
Cadela 

R$4,00 
I 

íM' ás'. w 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

ls Batida: 01 Mobilete - 2S Batida: 1 Moto C-100 

Dream - 3S Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TV's a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

l9 Batida: 1 Mobilete - 2Q Batida; 1 

Moto C-100 Dream - 3g Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 
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Torneio de Futsal teve abertura 

ontem em João Lisboa 

Teve início ontem à noite 
em João Lisboa, a primeira 
compelição do ano e da 
Administração Sálvio Dino na 
quadra de esportes Nicolau 
Dino. Foi a abertura do 
Torneio de férias Infanto 
Juvenil de Futsal. A quadra 
reuniu várias pessoas que 
foram, prestigiar os jogos 
iniciais: 19:1)0 jogaram 
Portuguesa e Reisol c às 2();o() 
jogaram São Paulo e União i. 
O secretário da Sedei, 
Furípedes Batista, ficou 
bastante satisfeito com o 
grande número de torcedores 
que eslava presente na quadra 
e disse à nossa reportagem 
que este foi o início de muitas 
competições que ainda serão 
realizadas na administração 
Sálvio Dino. Na oportunidade 

o secretário anunciou que 
ainda no decorrer deste ano, 
a Sedei irá promover o 
Campeonato Maranhão do Sul 
de Futsal, onde estarão 
participando limes de 
Imperatriz, João Lisboa, 
Mucuíba, Açailándia e outras 
cidades da região. 

O prefeito Sálvio Dino não 
esteve presente ontem na 
quadra de esportes, devido o 
mesmo está em São Luís, onde 
foi participar da eleição da 
Federação dos Municípios do 
Lslado, e tratar de assuntos 
referente a sua administração. 

Mas o prefeito foi. 
representado pelo sen 
secretário, que acompanhou 
atentamente a festa de 
abertura do Torneio de Futsal. 

    

I 

v 
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Euípecles Batista, secretário da Sedei de João Lisboa 

Limpeza 

Secretaria de Obras realiza mutirão 

esk:-. 
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Moradores de João Lisboa se unem para fazer a limpeza da cidade 

O prefeito Sálvio Dino 
através da Secretaria de 
Obras, está realizando um 
verdadeiro mutirão com o 
pessoal da limpeza nas ruas 
de João Lisboa. 

A cidade eslava cheia de 

mato, por Iodos os lados o lixo 
tomava conta das ruas. 

prejudicando assim a 
saúde da população. Hoje a 
população Joãolisboense está 
elogiando a cada dia que 
passa a administração Sálvio 

Dino. que desde o primeiro 
dia de sua gestão, está 
trabalhando firme para fazer 
uma Cidade limpa e saudável, 
O'secretário de Obras Sr. 
Bartolomeu. disse que 
mantém nas ruas todos os 

dias, Ires equipes de 
trabalhadores para promover 
a limpeza na cidade, desde 
corte de mato aos 
recolhimentos do lixo. 

O secretário disse ã nossa 
reportagem que o prefeito 
anterior não estava cuidando 
da cidade e muito lixo eslava 
nas ruas e o mato tomava 
conta das mesmas. 

Bartolomeu afirmou ainda 
a reportagem que a sua 
secretaria mesmo sem 
recursos, destacando o início 
da administração, já realizou 
inclusive várias recuperações 
de obras, principalmente 
algumas estradas vicinais que 
estavam cortadas e que a 
Secretaria de Obras já fez a 
sua recuperação. Fie cila a 
eslríula do Brejáo que estava 
intragável. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/p/nECDd 24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

ü 

mm 

Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo. Rmplo espaço 
para maior comodida- 
de dos passageiros e 
manutenção constan- 

te. 
Viajar com a 

/PimCBA 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILÁNDIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

m 721-5687 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

É sério 
Ildon Marques e Luís 

Brasília, seu principal assessor 
no período da intervenção, já 
não falam a mesma língua. Fm 
reuniões com vereadores e 
artistas o prefeito foi o mais 
franco possível, bem ao seu 
estilo; é questão pessoal sua 
extinguir a Fundação Cultural 
de Imperatriz. Sem meias- 
palavras, eximiu seu secretário 
de Comunicação e Cultura de 
quaisquer responsabilidades 
em relação ã matéria e até 
admitiu cometer um erro 
político no encaminhamento do 
projeto, mas assegurou que, 
com a maioria que dispõe na 
Câmara, a entidade deixará 
mesmo de existir. Rara ser 
recriada ao depois, conforme 
garantiu o prefeito, sem sofrer 
ingerências que ele reputa 
inadequadas. 

Mensagem entendida 
Os interlocutores vêm no 

administrador um homem 
determinado que, com sua 
bancada majoritária no 
1 egislativo, vai mTsmo aj trovar 
o artigo 39 do projelx) de 
reforma, acabando com a 
Fundação Cultural criada por 
ele mesmo ao final de 93. Fssas 
pessoas também não têm 
dúvidas de que o chefe do 
Fxecutivo passou a encarar a 
questão como uma queda-dt^- 
braço com seu ex-escudeiro, 
que captaneara o movimento 
pela criação da entidade e 
arlicula nos bastidores a 
rejeição da proposta de 
extinção na Câmara. 

Outros ares 
A guerra surda travada 

entre Ildon e Brasília sugere 
que o produtor, homeni de 
marketing que trabalhou a 
imagei n do candidab > vib moso 
na sucessão de 9b. está cada 
vez mais longe da 
administração que se inicia. O 
espaço onde o markeleiro 
Iransilava é ocupado pelo 
jornalisla Fdmilson Sanches, 
redator preferido d<> prefeito e 
titular de duas ■a-en iarias. e 
ainda pelo jornalista Sérgio 
Macedo, que ate o final do ano 
ocupava o cargo de 
superinlendenle do Sistema 
Mirante de Comunicação em 
São Luis. 

Espera nervosa 
lldonistas que só pensavam 

"naquilo" e ainda não foram 
nomeados não saem dos 
corredores da Câmara. Fies 
querem que os vereadores 
aprovem, logo no início da 
semana, o projeto de reforma 

administrativa para que o 
prefeito possa concluir a 
montagem de sua equipe. 
Contemplando seus nomes 
para diversos cargos ainda 
vagos, naturalmente. 

Profeta 
Por essa, nem Davi 

esperava. Aparentemente 
fadado ao ostracismo diante da 
derrota de seu grupo político 
na última eleição, o vereador 
João Macedo vai se firmando 
como o defensor mais 

habilidoso e contundente 
da administração Ildon 
Marques. Dizendo-se amigo 
pessoal do prefeito, o 
parlamentar do PPB usa a 
experiência acumulada ao 
longo de 3 mandatos para 
rechaçar as críticas 
oposicionistas e trombetear as 
virtudes da Situação 
municipal. 

Gostou 
Chai na a al enção a i tresx • nça 

do primeiro suplente do 
PMDB. Waldeci Ferreira, em 
todos os atos políticos da 
cidade. E o servidor da TCl está 
só começando sua vida pública. 

Perguntinha 
l lá coisa mais dinâmica que 

a política? 
Minoria 

Fx-prefeilo de Açailándia, 
Raimundo Pimentel inicia sua 
administração em Itinga 
contando com apoio de apenas 
3 d< )S 9 vereatk ires. A (ij kisiçãx > 
segue» iríenlaçãt > do ex-i irefeilo 
Ildemar (lonçalves e pode 
c» m i] ilicar a g< -sla» > de 1 Tn u ■nlel. 
Ida tem poder de fogo para 
rejeitar qualquer matéria 
prefeiturál. 

Revolução 
A munic ipalizacao mudará 

da água para o vinho os 
serviços de saúde em 
Imperalri/. Haverá mais 
dinl 1» ir» > i iamaU-iu 1» r os p»ibres 
e para viabilizar projtdos 
antigos como um pronlo- 
s» icorro, 

I ambem os | a- 'siadores de 
s»tviços. no seu conjunto, 
s< vríi»' lx 'pt-Ijciai 1»is. N i quem vai 
perder » a política e o 
monopólio. 

Peso-pesado 
Se as lideranças políticas 

locais irabalharem neste 
sentido, os candidatos a 
governador do Maranhão na 
sucessão do ano que vein I(aã» • 
vices locanlinos. Segundo 
colégio eleitoral do listado, a 
região xaplaneada por 
Imperairiz t» n. ""fos para 
d»'cidir uma cíu n| lanha. Conl ra 
ou a lav»»r. 

Vende-se 

Fiesta 94 95. 4 portas, direção hidráulica, 

gasolina, excelente estado de conservação, cor 

branca, com loca-litas. 

Tratar com Luiz Carlos, pelo 

fone: 721-4894/4192. 

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

Fone 
    

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

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

^o/tRal/ §axlclt/ ifíxQy 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n2 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 

GASTROCLINICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

r 
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Os lançâmentos das sessões; suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

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

A cesta básica da dona-de-casa 

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

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 
Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicionado/ 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Piva's Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

LASSILI»! 

CONSTRULAR 

| f Tudo em materiais para construção; tintas 
automotivas e muito mais. Confira as nossas 

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

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

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

Aluga-se 

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

SCeCuccfr TtaàciMt&tfa 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 12 andar, sala 02 
v Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão , 

Uma sala comercial na Rua 

Simplício Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Veude-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados íalar com Carlos, pelo 

fone; 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n2 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura ^ a ante te pneâeate 

Vasos ornamentaisfflores naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão y 
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Semus participa de discussão 

sobre problemas da saúde 

O setor da saúde está sucateado e 

segundo o palavreado da própria área, se encontra na UTI 

Ascom/Semus 

Nos últimos dias o 
secretário de Saúde do 
Município, o médico Carlos 
Amorim, e representantes do 
Conselho Municipal de Saúde, 
participaram de várias 
reuniões e debates em busca 
de alternativas emergenciais 
para amenizar a situação 
dramática em que se encontra 
a comunidade carente na área 
de assistência médico- 
hospitalar, com a redução 
drástica de AIH's - Autorização 
para Internação Hospitalar. 

Anestesistas e Neuro- 
cirurgiões, especialistas que 
atualmente não mantém 
nenhum vínculo com Sistema 
Único de Saúde, também 
participaram de algumas 
reuniões, preocupados em 
encontrar uma solução que 
proporcione condições de 
atender a comunidade carente. 

Na sede da Semus, 
infelizmente se tornou comum 
a presença de familiares de 
pacientes que estão internados 
para realizarem cirurgias e não 
dispõe de recursos para 
auxiliar no pagamento do 
anestesista. São cenas tristes, 

MHSSW; 
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Carlos Gomes de Amorim, 

deprimentes e que deixam os 
dirigentes e servidores da 
Secretaria de Saúde bastante 
tristes e preocupados, porque 
os recursos disponíveis são 
insuficientes para o custeio 

secretário de Saúde, quer discutir os problemas do setor 

desses tratamentos. 
O prefeito Ildon Marques 

também está bastante 
preocupado com essa situação 
dramática, mas está a poucos 
dias no comando do município 

e além dos problemas da área 
de saúde está tentando 
solucionar os demais, na 
expectativa de que num curto 
espaço de tempo consiga 
reverter esse quadro. 

A rebelião de anestesistas e neurologistas 

As duas categorias de médicos acabaram se 

descredenciando do SUS deixando a população desprovida 

por Luiz Duarte 

A situação é pior do que se 
imagina. A população está 
totalmente desprovida de 
qualquer assistência cirúrgica 
emergencial porque os 
anestesistas se 
descredenciaram do Sistema 
Único de Saúde, descontentes 
com a forma de pagamento e 
com o valor pago por cada 
trabalho. 

Quem quiser contar com 
um anestesista terá que 
desembolsar, em média, R$ 
150,00 - cento e cinqüenta 
reais - segundo alguns 
hospitais que estão atendendo 
os casos emergenciais de 
plantão, e acabam, em alguns 
casos, tendo que arcar com os 
custos do anestesista já que 
nessas situações os 
familiares não dispõe de tal 
recurso, visto que são 
carentes e de classe social 
baixa. 

A revolta dos anestesistas 
e neurologistas em Imperatriz 
até encontra razão de ser e é 
legítima do ponto de vista 
profissional e pessoal; no 
entanto, olhando pelo lado 
social onde foi feito o 
juramento na colação de grau, 
existe uma questão que 
precisa ser encarada pelas 
duas classes que tem a 
obrigação moral de dar a sua 

parcela de contribuição para 
a sociedade e não apenas 
explorá-la, como parece ser o 
caso. Que o SUS está 
exorbitando do monopólio da 
saúde pública é uma realidade 
que não podemos negar, no 
entanto repartir a assistência 
médica dentro de um quadro 
social deficitário como no 
Brasil é por demais temeroso, 
e resultados catastrófico, já 
que a violência urbana e 
humana tem várias formas de 
se manifestar e as duas 
categorias, principalmente os 
anestesistas, precisam 
encontrar uma forma de 
solucionar esse impasse sem 
repassar a conta para a 
população, não apenas por 
causa da conta, mas porque 
essa conta está sendo paga 
com vidas humanas. E um 
canibalismo pela 
sobrevivência promovido por 
uma categoria que na pior das 
hipóteses encontrou uma 
chance social dentro da 
comunidade e precisa dar sua 
contribuição, não em relação 
aos seus direitos pessoais, 
mas em relação ao 
provimento econômico que 
ainda é bastante substancial 
dentro do próprio SUS, 
sustentando tanto 
anestesistas quanto 
neurologistas, enquanto a 
população carente morre de 

fome. 
Dizer que os carentes 

devem lutar por si, é a mesma 
que justificar a violência 
urbano quando um jovem sem 
orientação na vida assalta e 
mata familiares de famílias 
abastadas, porque é a forma 
que ele tem para sobreviver. 
Pelo menos a "escola da vida" 
é de graça, não precisa 
especialização,. nem mesmo 
seis anos de estudos, e 
formam maus elementos 
catedráticos em suas 
especialidades que é estirpar 
vidas humanas1, coisa igual ao 
que acontece quando um 
anestesista se recusa ao 
trabalho e furta o direito à 
vida de um paciente 
simplesmente porque não tem 
dinheiro para pagar e o 
profissional recusa o que há 
de disponível. 

Usar da influência sim; 
mas contra os desmandos dos 
governos. Esses os 
verdadeiros inimigos dos 
médicos rebelados já que 
além de não pagarem 
condignamente os 
profissionais da área médica, 
não proporcionam aos pais de 
família condições dignas para 
sustentar sua família, nem 
mesmo uma renda adequada 
para que se tenha R$ 15,00 
para não precisar da esmola 
de governo algum. 

Fatalmente todos 
concordamos que a culpa é 
dos governantes. Mas nessa 
situação os culpados são 
perdoados com a dádiva do 
atendimento perdulário e 
bajulativo, já que nenhum 
desses médicos se recusaria 
a atender um governante em 
situação semelhante, 
simplesmente porque ele 
tem dinheiro para pagar. 
Logicamente que essa 
disparidade faz rir a classe 
que quer saber mais de 
AIlLs do que dos problemas 
sociais que muitos deles, 
provenientes de famílias 
humildes, deixaram para 
trás e já não sabem como é 
faltar o pouco que é 
essencial para a vida, como 
no caso, R$ 150,00, trinta e 
oito reais a mais do que esse 
governo entende como 
suficiente para 
sobrevivência de uma família 
durante um mês, na melhor 
das hipóteses. 

Se isso é ser socialista; se 
isso é ser democrata, 
precisamos rever através 
dos humanistas o que foi o 
nosso passado para que a 
curta memória, tão natural 
aos brasileiros, nos traga de 
volta noções elementares de 
como sobreviver através tia 
vida em comunidade, ou 
seja, da ajuda mútua. 

Aberta inscrições 

para escola de cegos 

A Escola de Cegos do Maranhão está 

cadastrando deficientes visuais 

através da Semus 

A Secretaria de Saúde do 
Município recebeu o ofício n0 

002/97, da Escola de Cegos do 
Maranhão - ESCEMA -, 
solicitando o cadastramento 
de deficientes visuais na faixa 
etária de 06 a 25 anos. O 
objetivo é assegurar um futuro 
melhor aos portadores dessa 
deficiência, por isso o 
benefício está sendo estendido 
a outros municípios do estado. 

O coordenador dessa 
instituição, Elton Frederico 
Costa Silva, informou que a 
Secretaria de Saúde deve 
encaminhar os deficientes 
visuais de Imperatriz até a 
sede da Escola localizada 
Travessa Bequimão n0 25 - 
Bairro Bequimão - São Luis. 
Segundo ele, a ESCEMA 
dispõe de estadia e 
alimentação para todos os 
inscritos. 

Os cegos no Brasil são 
vítimas de muita 
discriminação, no entanto eles 

são capazes de exercerem 
várias atividades 
profissionais, com um bom 
índice de produção, desde 
que sejam preparados por 
uma escola especializada, 
como é o caso da Escema, 
que a 32 anos vem 
trabalhando com crianças, 
adolescentes e adultos com 
visão subnormal ou 
totalmente deficiente - cego. 

Cadastramento 
A Secretaria de Saúde do 

Município está efetuando 
inscrições para deficientes 
visuais com idade entre 06 a 
25 anos. Eles serão 
encaminhados para a Escola 
de Cegos do Maranhão. As 
pessoas interessadas devem 
entrar em contato com a Sra. 
Vanda Raposo, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, na sede 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, à Avenida Getúlio 
Vargas, 1813, no CVntro de 
Imperatriz. 

■"'iw ü 

excesso de matéria 

inconstitucional 

querem :i|>i irnonir o eunliocimcnio 

essa questão 

Da vcreadbres ila altiál 
Câi&âfá Legisialivíi úe. 
ImiJcmlm estão 

em pri morar 
tmiâá.ssessomjpmlicâ. para 
aprimoramento no Dirçíío 
'Túhlircu já que são 
incontáveis a* qucsíõcs de 
incíjnsütiicion^Udade 
aprovadas naqtíela casa de 

Só jmra ditar tiniexomião, 
âcoti tecido ontem dmante o 
dinatríso- do vereador joel 
Co&fa, sobre o veto do 
iíxecntivo a mais «ma 
mate da IneonMkoelomd 
incluída no Orçamento do 

mnrndpííb ele afirmou: mi 
tdbtma qoe+ ao orçamento 
foraniapret&mladüíi mais de 
unm centenãde emendas e7 

no entanto, apenas o ma 
emx «nda, da então Vert 'adora 
Conceição Formiga, íoi 
induídaaa maferta. 

O vereador Cadinhos 
ámodm adianto n qne a 
Câmara realmente' está 

precisando de nina 
asaessoria Jnddica forte e 
bem alicerçada3 «ira auxiliar 
os edis nas questões 
coBStilncionaí», já que o 
Direito Rúblko é mn eauqie 
wívío <■ exigea posenca de 
pessoas csiKXtaldadas* O 
veread orVai nnr Izidí o 
endossou as palavras de 
Cadinhos Amorim, e 
manifitsíoa sua prt oenj Kiçao 
com a questão mas nào 
adiantou qualquer medida 
que jxxlerá ser tomada pela 
direção da » nesse 
sentido 

■ A Conduta regknenlal 
pode determinar o sucesso 
ou o fracasso total de 
malérias rclevantóé, a 
exemplo do que aconteceu 
com as famosas CRFs, 
instala. «Ias 
inconseqüentemente 
durante o período legislativo 
anterior; todas acabaram 

barradas invariavelmente 
pela Justiça 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

■ Quem não pagou IPVA em 

96 vai acertar tudo com multa 

Pois é. Quem não ajustou contas com a receita 

estadual em relação ao [pagamento do IPVA de seu 

veículo para o exercício de 1996, só poderá pagar o 

tributo deste ano se cuidar do débito anterior. A multa é 

de 10% sobre o valor do imposto, mais de 1% de juros 

por cada mês de atraso. 

O alerta é da Secretaria de Estado da Fazenda, através 

do auxiliar tributário Álvaro Gomes de Brito. 

Desconto 

Quem pagou o IPVA (Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores) nos anos passados, e se prepara 

para quitar o de 97, terá um desconto de 20% sobre o 

preço de mercado do veículo. 

Ou seja, haverá uma incidência sobre apenas 80% do 

valor do carro. 

* 

Continua no Bem 

O pagamento de EPVA continuará sendo feito nas 

agências e postos do Bando do Estado do Maranhão. 

A mÁ/eràaruwit&yACII 

fVocê que está aniversariando hoje, 

receba os parabéns e votos de 

continuado sucesso da AÇO e do 

FEITO À MÃO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina c/ a 

Rua Alagoas — Centro. Fone: 721-3565. 

Mercadxy- Fl>umce6m- 

Np 

Poupança 

Hoje   1,31% 

Ontem 1,33% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

R$ R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo   RS 1,10 

* Turismo R$ 1,06 

* Comercial R$ 1,04 

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

O grama na abertura ontem 10/01 da BM&F: 

R$ • 11,90, 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$.l 12,00 

Salário Família 

Janeiro/97 R$ 7,66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

Fica a dica para aqueles que estão recebendo 

informações desencontradas a respeito. 

Informatizações da máquina 

A criação de Superintendência de Sistemas 

Informatizados da Prefeitura de Imperatriz, representa 

um dos marcos da proposta de Reforma Administrativa 

enviada pelo Poder Executivo á Câmara Municipal, para 

a devida apreciação e aprovação pelos vereadores. 

Criada a nível de secretaria, a Superintendência de 

Sistemas Informatizados será a responsável pela 

informatização de todos os órgãos da administração 

municipal. 

Transparência 

A Superintendência de Sistemas Informatizados fará 

parte do Gabinete do Prefeito, juntamente com a 

Secretaria de Governo, (Edmilson Sanches); 

Procuradoria-Geral (Jurivê de Macedo). 

Além da informatização de todos os órgãos da 

municipalidade, a Superintendência de Sistemas 

Informatizados vai possibilitar por exemplo, o acesso dos 

membros do Poder Legislativo às informações do 

governo. 

Ou seja, transparência em tudo o que o prefeito Ildon 

Marques de Souza e sua equipe estará realizando nos 

quatro anos de mandato. 

CESJ0R — Matrículas abertas 

Estive ontem fazendo uma visita ao Centro 

Educacional São José de Ribamar (CESJOR) , dirigido 

pela professora Dulce Ferreira (diretora-geral); Ribamar 

Ferreira (diretor); e Dulcimar Costa (coordenadora). 

Entre outras informações, o professor Ribamar Ferreira 

destacou que as matrículas do CESJOR estarão abertas 

até o próximo dia 21 (terça-feira) para todos os cursos 

de l9 e 2Ô graus, Telecurso 2000 e Infantil (na faixa etária 

entre 3 e 6 anos). 

O fone para informações é: 721-1737. 

Novas informações na próxima edição. 

TCI engajada 

A empresa Transportes Coletivos Imperatriz está 

colaborando com a campanha de combate .à dengue 

promovida pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) em 
convênio com à Secretaria de Saúde. 

Plantão Médico 

PLANTAO GERAL/HOJE: 

Hospital São Marcos (721-8421); 

PEDIATRIA; Hospital Nice Lobão (721-8174); 

OBSTETRÍCIA: Hospital Regional Materno 

infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA: 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ. na 

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

amigos, muito sucesso. 

Kumt 

* O humorista foi acusado de assédio sexual inúmeras 
vezes. 

É que, decididamente, era incapaz de conter o rijo. 
(Playboy/Set/96). 

* Nas livrarias em breve, a versão explícita da obra de 
José de Alencar: Iracema, a Virgem dos Grandes Lábios de 
Mel. 

(Playboy/ Set/ 96). 

Todos os ônibus da TCI (mais de 80), estão circulando 

com cartazes da FNS sobre a campanha de combate ao 

terrível Aedes Aegypti, transmissor da Dengue. 

Ronaldo, da TCI, declara que esta é uma forma de sua 

empresa prestar mais. um serviço à população 

imperatrizense.. 

Vale o registro. 

Quina 

Dezenas sorteadas ontem, 16, para o concurso 268 da 

QUINA 39,51,57,75,76. 

Tribunais de Contas 

Comemora-se hoje, 17, o Dia dos Tribunais de Contas 

do Brasil. 

Vale o registro. 

Super Sena 

Confira também as dezenas sorteadas ontem para o 

concurso 093 da Super Sena: 

SíS II ííís 

áS 
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O Esporte Clube Marwelpromove hoje a festa anual dos 
velhinhos do Lar São Francisco de Assis, fundado e 
dirigido pelo saudoso Aderson Baiano, desencarnada no 
ano passado. A festa do Lar dos Velhinhos, é resultado já 
tradicional jogo de final de ano que o Marwel de Craques 
realiza, enfrentando grandes equipes ou selecionados de 
futebol da região, com renda revertida a favor da instituição 
de amparo aos idosos carentes. Este anos o Marwel 
enfrentou duas vezes a Seleção de Senador La Rocque, 
saindo vitorioso na duas oportunidades. O que vale porém 
é o espírito esportivo e de solidariedade dos times e do 
público que prestigia todos os anos a promoção do 
Marwel. A festa será logo mais às 14b 3 O min no Lar dos 
Velhinhos, na Rua Pará, Nova imperatriz. A foto de Moreira 
Silva, registra um. dos momentos da festa de 95, onde 
uma das internas é tratada com carinho pelos craques 
Waldson e Galciário. Vale o registro. 

Arr ü 
>S' Materials para 
/ jJ/í hsihJSj escritório, escolar, 

- ^ U/HUs bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

f^moção em phpel repórter (n.od. 400) R$ 6,00 
-■p-n a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0 

f 
Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

imperatriz-MA 

V 

pM 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO UDA 

Ui 
Clínica Lab. e Pet Sh 

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 - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Famem realiza eleição hoje 

Prefeitos de regiões importantes do Estado concorrem ao cargo de presidente da entidade 

Deusdete Sampaio é um dos nomes favoritos para vencer o pleito e anuncia a integração do Maranhão com os demais 

Estados da Federação 

Deusdete Sampaio, prefeito de Açailândia 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

Todos os detalhes em torno 
da eleição que vai eleger o novo 
presidente da Federação dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão (Famem), já foram 
ultimados. 

A eleição será realizada nesta 
sexta-feira, 17, e tudo indica que 

transcorrerá num clima ordeiro 
e democrático. 

Expirou ontem, 16, o prazo 
para que os 217 prefeitos do 
Estado que quiserem participar 
do pleito, vinte e quatro horas 
antes da sua realização. Os 
novos prefeitos tiveram que 
apresentar fotografias, cópia do 
diploma e autorização de 
desconto de mensalidade para a 

Famem. 
Ontem, foi grande a 

movimentação na sede da 
entidade, em São Inís, quando 
os prefeitos estavam tentando se 
regularizarem junto a entidade 
representativa 

Nomes de i)eso disputam a 
presidência da Famem, mas 
dentre eles destaca-se o do 
prefeito de Açailândia Deusdete 
Sampaio, que está sendo 
apontado como uma das 
lideranças de maior expressão 
no atual quadro da política 
maranhense. Deixou o cargo <le 
deputado estadual, ano passado, 
para disputar a Prefeitura da 
vizinha cidade, que hoje 
desponta como um dos mais 
próspero da Região Tocantina, 
com economia quase 
equivalente a de Imperatriz. 

Deusdete Sampaio afirma 
que foi convidado e aceitou 
colocar seu nome na disputa pela 
presidência da Famem. "No 
início, tive dúvidas, mas diante 

da insistência de meus amigos e 
correligionários decidi 
empunhar a bandeira por um 
Maranhão progressista em 
todos os aspectos", frisa. 

Médico, tão logo foi 
emiK)ssado no cargo o prefeito 
anunciou o investimento, a curto 
espaço de tempo, no setor da 
saúde. E os resultados já estão 
sendo observados. 

O administrador reivindicou 
e conseguiu levar para 
Açailândia três ambulâncias, 
sendo duas do modelo Besta, 
que vão fazer parte do Projeto 
Disque-Saüde, que será 
colocado em prática assim que 
o município tiver condições de 
adquirir uma linha telefônica, a 
qual será colocada à disposição 
da comunidade. 

"Eu sou um homem de luta 
e, sendo assim, estarei sempre 
disposto a lutar por melhorias 
pelo povo de Açailândia". 
comenta. 

I Vusdele Sampaio tem como 

principais proposta de ação na 
sua caminhada rumo a 
presidência da Famem, lutar 
pelo fortalecimento dos 
municípios e conseqüentemente 
fazer do Maranhão um dos 
estados exemplos da federação; 
colocando à disposição dos 
prefeitos duas equipes: 

a) Uma para fornecer 
informações sobre todos os 
convênios estaduais e federais; 

b) Outra para elaboração dos 
projetos de interesse dos 
prefeitos do Estado. 

Ter na Famem técnicos 
especializados para orientação 
no gerenciamento de nossas 
prefeituras. 

Lutar junto aos órgãos 
federais, estaduais e privados 
para negociação das dívidas, pois 
as mesmas estão sacrificando as 
finanças dos nossos municípios. 

Implantar assessoria política 
para encaminhar e acompanhai- 
os prefeitos junto aos órgãos 
federais, estaduais e outras 

o pod< 
a Fame 

organizações. 
Para você de um "nov 

município" a Famem vai ficar í 
seu lado, lutando para ajudá-lo r 
sua estruturação, se; 
discriminação, "para todos n< 
os municípios são iguais". 

Vamos trabalhar em parcer 
com os prefeitos do noss 
estado. Para sairmos do su 
desenvolvimento. 

Para fortalecer 
executivo municipal 
precisa de: 

— Conhecimento 
— Coragem 
— Determinação 
— Independência 
Finalizando, Deusde 

Sampaio reitera que tem piam 
de trabalho a realizar i 
comando da entidad 
declarando que "vou trabalh 
pela municipalização plena, un 
vez que acredito que c 
municípios poderão encontrar 
trilha que levará ao efelh 
.desenvolvimento". 

Luiz Rocha também 

entra na disputa 

ATENCAO PARA A 

\Al CHAMADA ESCOLAR 

Prefeito de Balsas prega modernização da Famem 

"Fortalecer para servir". 
Este é o lema do prefeito de 
Balsas e ex-governador do 
Estado, Luiz Rocha, na 
campanha pela presidência da 
Famem. Diz que seu nome 
representa o momento maior 
para um importante salto de 
revitalização. 

Idéias, projetos, pleno 
conhecimento do Estado, 
campo de trabalho, força de 
realização. Uma Famem forte 
significa, sobretudo, maiores 
benefícios para todos os 
municípios. Uma federação 
ideal é uma Famem operante 
em todas as áreas. "Interação 
é preciso". 

Entrosamento constante 
para troca de experiências e 
informações valiosas. 

Administrador interado, 
prefeito com outra visão. Uma 
das propostas de Luiz Rocha é 
fundar o Jornal dos Municípios. 
Ele será escrito, falado e 
televisado. 

Este programa será muito 
importante neste processo de 
municipalização, divulgando as 
ações e informações gerais dos 
prefeitos. 

Outra meta, é promover o 
intercâmbio com municípios de 
outros países através da 
Associação Brasileira de 
Municípios (ABM). 

■ Prestando assistência 

Uma Famem atuante 
favorece, auxilia, dinamiza, 
sugere, apóia, enfim, apresenta 
soluções adequadas. 
Assistência total ao prefeito. 

Suas dúvidas, suas 
necessidades, suas 
reivindicações. Ninguém 

melhor do que Luiz Rocha para 
estabelecer um elo eficiente na 
orientação dirigida, nas dica 
administrativas, nos trâmites 
burocráticos. 

Para dar melhor assistência 
aos prefeitos, Luiz Rocha 
pretende construir uma sede 

A Seduc, Secretaria de Ei 
imperatriz está itípv 

de lecionar. 
m. 

Ü 
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m 
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sua casa 

Luiz Rocha, prefeito de Balsas 

própria, informatizada e 
interligada com os órgãos 
estadual e federal. 

A Famem terá um escritório 
de apoio situado na ABM, em 
Brasília, para melhor atender 
os prefeitos do Estado do 
Maranhão. 

Representação enfatizada 

Assessoria moderna, assessoria produtiva. "A Famem só tem a ganhar com Luiz 

Rocha", comenta. 

Visão e liderança a serviço do prefeito pelo desenvolvimento do Estado. Também 

é outro objetivo do prefeito de Balsas. "A Famem precisa é disso". 

- Finalizando, afirma que a entidade precisa de um estadista com experiência de 

ex-governador para cuidar dos interesses de cada município. "Com coragem e 

trabalho". 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRE-MATRICÜLA 

MAIS PROXIMO DE SUA CASA 

ESCOLAS 

ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
SANTA LAURA/DOM BOSCO 
MARIANA LUZ/STA. RITA DE CÁSSIA 

BAIRRO ROL 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

CENTRO 
BACURI 
B. AAATA/STA. RITA/O.VERDE 
SJOSE/IPIRANGA/CAFETEIRA CIEI 3/CIEI 2 

SARAH LAMARCK 
SÃO JORGE I 

V. FIQUENE 
VIUNHA/P.ALVORADA 

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

SKRraRlAiM 
EOUCACÃOHIMftRAreiZ SEDUC 

Prefeitura de 

J 

_ 

1 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplicio 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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MallorY 

m. m 

m gs 
m 

s 

,40 

mvó 

• Ventilador 
' MALLORY 
' 30 Cm Luxo Plus 

; R$ 33,00 
, à vista ou 

\12XR$ 

\ por mês 
SEM ENTRADA 

! ev 3 chegues 

. s 
' s 

Fogão CÔNSUL . 
4 Bocos Essencial Next 

" Mesa Inox * 
* Botões embutidos • 
* prateleiras do forno com trava de* 
segurança • 
* Garantia de 1 ano • 

#£179,00; 
à nsta ou • 

12XR$ 

ansti 

23 ,70 . 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

íi^". 

ES Electrolux 
PROSDÕCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
270 LTS 

R$ 439,00 
à vista ou L 12X 

Koo 

por mes 
SEM ENTRADA 

eu 5 cheques 
de R$ 98,00 

£L6IN 

: q Slandarl 
IM *C/Gabinete 
T *Mod B-3/750 

Maq, de Cest ELGIN 

RS 1 73,00 à vista ou 12X 

R$ *R0,6O por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

ESWILTEC 

Fogão ESMALTEC CANOA 
4Bocas ,Mod 3480 

•Tonça de pintodo em esmalte 
'Mesaesmcdte 
* Garantia de 1 ano 

R$ 1 15,00 à vista ou 

Í5 12XRS ',20 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 26,00 

Panela de Pressão FULGOR 
4.5 Litros 

R$ 17,00 
a vista ou 

6 3XR$ ,20 

ESTFPO 

E 

Á 

À À 

Con/. de Sem 
PHILIPS 
C/CR 

PHILIPS 

r$ 325, 00 à vista ou 

43 12XRS ,00 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 72,80 

TVC.C.E 14" 
C/Controle Remoto 

*f 298, 00 à vista ou 

39 12XRS ,00 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 66,70 

p 

i 

N 

m TfPnn 

>2 

CdtLOI 

MEDIDOR DE 
* Pulsação 
* Calorias 
* Tempo 

Esteira p/ GlnastUa CALOI. 

00 à vista ou. 

,00 por mês. 

SEM ENTRADA ] 
ou 5 cheques de R$ 62,50'. 

RS 

12XRS 

i 

MEDIDOR DE 
* Velocidade 

* Pulsação 

* Calorias 
* Tempo 

C&LOI : 
Bicicleta P/Ginástico . 

CALOICICLE ELETRONIC . 

RS 298,00 
à vista ou 

2XRS 

a vista ou 

39.» 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 66,70 

Bicicleta Feminina CALOI POTI 

VX 
\\^ 

RS 155, 00 à vista ou 

19 12XRS ,90 por mês 

por mês SEM ENTRADA 
eu 5 cheques de R$ 3,80 

OferVis válidas até WOI/97 nu enquanto durar o estoque. Plano Cheque SX <1+4), juros de 6% a.m. 3X (1+2) juros de 3% a.m.Pla io Carne! I2X (9+12), juros de ft% 
a.m., Plano Cornei 3X (0+3) juros de 4,5 a 6% a.m. Plano s! entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pgtu 'e 30 - n 30 di xs. http: //www.intermar. 

Internet: 

com.br.liliani 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 34,70 ; 

WAUTA 
Faz Com Carinho 

Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

rs 43,00 
à vista ou^^ 

12XRS S,70 

por mês 
SEM ENTRADA 
eu 5 cheques 
de 

s cheque 
RS 9,60 

Ferro Automático WALITA 
Roma 

RS 19,00 
à vista ou 

3XRS W,90 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 4,20 
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Elemento acusa delegado de 

participação em quadrilha 

Antonio chegou baleado no hospital de plantão 

A estória de Antonio é 
meio complicada, já que ele 
mal estava curando uma 
cirurgia provocada por uma 
bala que levou abaixo da axila 
direita, quando bebia com uns 
amigos que, segundo 
Antonio, se aborreceu com 
ele e simplesmente mandou 
bala. Agora ele voltou 
novamente baleado também 
por "amigos", depois de topar 
"ir pro mato fumar maconha". 

Quem tem amigos como 
Antonio não precisa de 
inimigos com toda certeza. 
Ele conta que vem sendo 
sondado pelo elemento 

chamado Zezinho, que faz 
parte do seu círculo de 
"amizades", para entrar para 
a quadrilha do Chico Aracajú, 
que atua na região no furto de 
pneus. Segundo Antonio, ele 
vem se recusando 
sistematicamente a entrar 
para a quadrilha, e até já foi 
ameaçado de morte por sua 
recusa. 

Foi quando, essa semana, 
encontrou com seu "amigo" 
Zezinho, que o convidou para 
"ir dar um tapa" no meio do 
mato e ele, sem desconfiar de 
nada, acabou indo até 
porque, como explicou, não 

esperava tal atitude do 
amigo. Ele disse que está 
nessa a pouco tempo, uns 
cinco meses mais ou menos. 
Mal se afastaram, Zezinho 
acabou fuminando antonio 
com um tiro que lhe perfurou 
o abdômen e ele saiu 
correndo até encontrar 
socorro. Trazido para 
Imperatriz, para ser atendido 
no plantão hospitalar, Antonio 
resolveu botar a boca no 
trombone e contar tudo sobre 
todos que estão querendo 
queimá-lo, já que ele se 
tornou um "arquivo vivo" para 
a quadrilha de Chico Aracajú. 

A quadrilha de Chico Aracajú 

Carroceiro assassinado 

no terreno do 50 BIS 

Jovem foi assassinado com 

requintes de vingança e vários golpes na cabeça 

O jovem James da Silva 
Fernandes, de 22 anos, foi 
morto por volta das 12 horas 
dessa quarta-feira por 
elementos até agora não 
identificados pela polícia, 
com requintes de vingança. 
James recebeu uma facada na 
garganta e teve vários golpes 
na cabeça. Segundo a polícia 
técnica, ele foi morto na 
estrada e depois arrastado 
para o meio do mato no 
terreno do 50 BIS. 

Segundo sua mãe, 
inconformada com a perda 

do filho, James estava doente 
e vinha se recuperando 
quando, na manhã de quarta- 
feira saiu para compra um leite 
e nunca mais voltou para casa. 
James portava um revolver, 
calibre 32, que os assassinos 
levaram, além do tênis, que 
sua mãe explicou que era para 
vender. 

Segundo avaliações 
preliminares, os elementos 
que assassinaram James muito 
provavelmente o conheciam e 
mataram, a princípio, para 
roubar, já que além da arma 

que estava em poder de 
James, os assassinos também 
levaram o seu tênis. 

James era carroceiro mas 
estava se preparando sua 
documentação prá mudar de 
profissão e pretendia 
trabalhar numa firma que 
está empregando na região. 
Ele tinha uma namorada que 
afirmou desconhecer 
qualquer amizade suspeita de 
James, já que, segundo ela, 
ele não era de bagunça e 
estavam se preparando para 
um futuro em comum. 

■ João Lisboa 

Segu ndo in formações vem atuando na região com uma 
prestadas i)elo próprio Antonio, quadrilha organizada no furto de 
Chico Aracaju é fugitivo da pneus. Antonio faz ligações 
polícia do Estado de Sergipe, e perigosas entre a proteção da 

própria polícia através de um 
delegada, e a impunidade com 
que a quadrilha vem atuando em 
Açailândia. 

Acusação contrra delegado 

Fazendeiros caem no conto do 

vigário mas prendem vigarista 

A equipe de reportagem 
estava encerrando a matéria 
que falava sobre a fatalidade de 
Antonio, quando ele convocou 
a equipe de volta para apontar 

■ Cautela 

É muito difícil se chegar a 
uma conclusão sistemática a 
despeito dessas denúncias que 
são feitas por elementos 
suspeitos e envolvidos com a 
marginalidade, como no caso 
de Antonio. A proteção que a 
polícia precisa prestar a 
Antonio se torna necessária até 

o delegado que ele identificou 
como Wilham Barbosa, como 
cúmplice da quadrilha. Ele 
afirmou que o delegado é 
assíduo freqüentador da 

para que se apure a verdade 
sobre a atuação da quadrilha de 
Chico Aracajú, que, ao que 
parece, transita livremente por 
Açailândia. Que Antonio tem 
más companhias não resta 
dúvida e por isso fica com sua 
índole comprometida, assim 
como a polícia, a exemplo de 

residência de Chico Aracajú, e 
que recebe pela proteção, 
parte do "bolo" apurado com o 
produto dos furtos da 
quadrilha. 

qualquer setor de nossa 
sociedade, tem maus 
profissionais, o que não 
podemos afirmar no caso da 
denúncia, já que necessita de 
uma apuração séria da própria 
quadrilha que por si só, dará 
conclusões finais a esse 
inquérito. 

Antonio Alves Cordeiro, 
também conhecido como 
Capixaba, resolveu aplicar o 
conto do vigário em vários 
fazendeiros e empregados de 
propriedades, deixando todos 
embasbacados com a 
facilidade com que Capixaba 
aplicava seus golpes, de 
forma até engraçada. 

O fazendeiro Wilson, que 
tem uma propriedade na 
localidade de Pé de Galinha, 
João Lisboa, foi uma das 
vítimas de Capixaba. Ele 
conta que o vigarista dava um 
jeito de se arranjar com 

alguma coisa na propriedade, 
depois chegava em nome dos 
proprietários ao empregados 
de confiança e, falando em 
nome do fazendeiro, pedia a 
moto-serra para realizar um 
trabalho e era prontamente 
atendido. 

Um caso foi interessante. 
Ele vendeu uma dessas 
espingardas para um cidadão. 
Recebeu em cheque e veio a 
Imperatriz receber o cheque 
com o comprador. Na fila do 
banco alegou um problema, 
deixou o cidadão com o 
cheque na fila, voltou a João 

Lisboa e pediu a espingarda à 
esposa do cidadão que havia 
comprado. Como a esposa viu 
os dois saindo juntos 
entregou sem qualquer 
suspeita. Ele voltou, recel 
o cheque e ainda ficou com a 
moto-serra. 

São inúmeros casos 
apresentados na delegacia 
idênticos a esse, contra 
Capixaba. Ele foi preso por 
algumas vítimas, que o 
levaram até a delegacia onde 
apareceram os demais. 
Capixaba afirmou que está 
nessa a pouco tempo. 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta! ? 

<7Z\V c J^olneório Qluhe 

Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 
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