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■ Luiz Carlos 
Noieto 

Vice-prefeito 

destaca as 

diretrizes do 

novo governo 
As linlus irav-iiUs cam o 

novo Rover no estão dcnlro 
ilo discurso dc |M>Síe 
proíeri«lo pelo vke-prcíeito 
l.uiz Carlos Noieto. Ele 
destaca, prínciiuilinente, o 
d<-9|iertar <L« cooscK-ixia da 
ckUulankL além dc (mar as 
qualidade» que deram a-» 
|k>vo h certeza do nome de 
lldon Marques de Souza 
(vira conduzir destinos «k- 
lni|)eratriz. "É muito nuiior 
a COnsckiKia lia ckLulania". 
ressaltou l.uiz Carlos 
Noleto. IViRina 4A. 

Novos 

prefeitos 

podem ficar 

sem verbas 

do orçamento 
PAflina 2C 

Moto-taxistas querem justiça 

para companheiro assassinado 

f 
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Final de semana 

começa violento 

O* motu-Lpástan cstào imUxiknlos /x-Li forma on*» nconbveii o oisit&Jnoto de uni companheiro depnrâvciu epedem/untiça 

I Imperatriz 

A questão da segurança 
publica entra em xeque 
novaiiH-nle com 2 assas^hialos 
e mais 2 acidentes, com 
vitimas fatais. I'm desses 
assassinatos aconteceu em 
Araguama, mas«» assassino 
veio para Imperatriz, onde 
mantêm residência. de|»isdo 
ato «le latrocínio, deixando 
morto um nioloqueiro e 
fugindo com sua moto. Em 
ImiNTatrizuin mololaxislafoi 
assassinado na estrada de 

Davinojolis. Na estrada do 
Município de Senador l-i 
Kocque. mais um nxkoqueiro 
morreu, s«> qu<- de acidente; 
Ceorgilo Santos. de|«>is de 
IK-rder o controle ile sua 
moto, acabou também 
IK-nlendoavkla. Ia! |<>t ultimo, 
um funcknuirío da Fumlaçáo 
Nacional de Saútli*. em 
acidente «le aiilonuivel, foi 
panir na fum-rariae aumentar 
o trágico número de vitimas 
fatais no trânsito. IVigina HA. 

lldon pede convocação 

extraordinária da 

Câmara de Vereadores 
O (irefeito lldon Marqnt-s 

de S«)U/a pediu a 
convocação «•m caráter 
exlraurdiiiário do plfnárío 
l«arlanientar «Ia Câmara (k- 
Vereadon-s «le lm|ieraltiz. 
para apreciação «Ia maletpi 
que trata da Kefunna 
Adminislraliva «Io novo 
(■overno Municipal. A 
convocação já está 
confirmada para essa 
segunda-feira, quando 
«h-verá ter início os 
trabalhos do Legislativo 
liara essa nora gestào.jâque 

os edis se encontram em 
recesso. A Reforma 
Administrativa ê um 
assunto de relevância |«ara 
que o novo governo jxissa 
deflagrar seus atos 
administrai ivos.jaquc trata 
da reeáírumráPGt d«a Iodas 
as s«-crelarias mnnici|>ais, 
que a partir da reforma 
deverto ficar em ntínu-ro d«- 
14. Os vi-readores estão 
convocados liara a sessão 
extraordinária, que terá 
inicio às Ifí horas dessa 
segunda-feira. Página 3A. 

O secretário J.i Comunicação 
está empreendendo 

Uma nova dinâmica 
administrativa e operacional 
está semlo adotada dentro da 
Secretaria «le Comunicação «• 
Cultura. |M-lo titular da |>asla. 
Kdmilson Sanchcs. As novas 
regras visam alcançar 
critérios éticos, legais e 
profissionais para o 
funcionamento «Ia Secretaria 

que cuida «h* todo o programa 
de divulgação do Governo 
Municipal. Estão sendo 
anuiiciaclos lainlsun, projetos 
a serem «lesenvolvidos em 
parceria com a Associação de 
Imprensa «Ia Região 
Tocanlina, Airl, e com o 
Sindicato «los Jornalistas. 
Kdmilson Sanches lambem 

Seeduc firma convênio com 50 BIS 
I lm convênio firmado entro a Secretaria Municipal «Ia Educação «• o comando do .'>0' Batalhão 

«!«• InWntaria «le Selva. 50 BIS. com sede cm Imperatriz, vai «Lar a administração «la Escola João 
Martins Neto, ao Exército, A escola, inclusive, passará a ter novo nome. Escola Municipal 
I bique de Caxias. Fundada em HS. «• situaila ik) bairro Maranhão Novo. ganhará a manutenção 
física. |«■«lagiigica rjorIiva «■ mxlk.MKlonlologira |-it |arlr «Io Exército, Página 3C. 

POLÍTICA 
Câmara tem novo 

aiiciisor do 
comunicação 

Página 3A 

CIDADE 

Exames de Aid's 
serão graluifos 

Página 2C 

SOCIAL REGIONAL ESPORTE 
Pré-carnavalesco 

Uma noite no Hawaí" 
Página ÍB Pagina 2C Página 6A 

Lobão quer aprofundar 
debate sobre reeleição 

Dirigente de Imperatriz 
vão a reunião da Arbitrai 

Durante todo o dia «le 
ontem ficou praticamente 
impossível conseguir uma 
moto-láxi, já que todos os 
motoqueiros qu«- aluam no 
transporte de passageiros 
resolveram realizar várias 
manifestações ixdas ruas da 
cidade, cm solidariedade ao 
companheiro llamar Alves 
Guimarães. assassina«lo com 
dois tiros na estrada «le 
Davinò|Hilis. na noite «le quinta 
para sexta-feira. Os 
companheiros de llamar 
acreditam que «le lenha sklo 
obrigado pelo próprio 
companheiro a tomar o 
caminho de Davinópulis, já 
que não é comum os moto- 
taxistas fazerem corridas 
dessa natureza, ou seja, 
liercursos mais longos e para 
fora «Ia cidade. Centenas «le 
moloqu)>iros realizaram um 
buzinaço (iclas principais ruas 
«Ia cidade, chamando a 
atenção para o ato «le 
violência, e praticamente 
IihIos os (Hinlos «li- mololáxis 
fecharam. Página -IA. 

Secom tem nova dinâmica 

O renomodo exotérico 
Prof® Zen assina seu 
Ivoróscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um dc 

seus fantasmas, os 
FantasMAminhas. 

Página IC. 

e CuJlum de /mperatrii, Edmlbon Sanches (a esquerda), 
uma nova metodologia na pasta 

definiu horários para os 
profissioitais «Ia imprensa que 
servem ã municipalidade, 
assim como para as 
secretarias municipais para 
solicilar<*m os serviços «le 
«livulgação dos seus atos. 
Essas delerminaçõos são os 
primeiros atos «Io novo titular 
«la Secom. Página 3A. 

Indicadores 

Dólar Comercial 
.RS 1.0197 

Dólar Comercial 
RS 1.0205 

Dólar Paralelo 
RS 1.0 J4 

Dólar Paralelo 
VVnZ. RS 1.059 
Dólar TUtiimo 
Cometa RS 1,0010 
Dólar Türiimo 
Venda RS 1.0550 
Ouro (g) 

i Venda RS 12.57 
Poupança 
Rendimento  - 1.1275% 
Ufir (ate dezembro) 
Valor   RS 0.8247 f 
Salírio Mínimo 
Oumbto  RS 112.00 
Salário Família 

1 Valor _ RS 7.66 

POLICIA 
Dr.Goorgo Miranda 

Iranslere latrocínio pata 
Homicídios 

Página ÈA 
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Cartas 

Fone 

Fax ^ 
Sr. Editor: 

Já denunciei tanlas vezes 
o que vem aconlccendo n«» 
local onde moro e nada foi 
íeilo, que já estou perdendo 
as esiieranças di- que algum 
dia a siluaçào mude. 
Estamos sendo atacados de 
dia e de noite por uma 
gangue de Irombadinhas, a 
maioria menores de idade, 
mais já investigamos e 
sabemos que o líder da 
turma, aquele que dá as 
ordens. <■ maior de idade. 

Esses meninos roubam 
desde rou|>a estendida no 
varal. aU' bicicletas, se as 
vítimas não quiserem 
entregar o objeto |ior bem, 
eles (a/em com entreguem 
por mal. espancam a pessoa 
sem dó nem piedade. 

Queremos que a (Milícia 
tome uma (irovidóncia |iara 
que esses abusos sejam 
coibidos. 

KnrLi Santiago 
Parque do Buriti 

Sr. Editor: 
Quero denunciar a falta 

de energia elólrica no meu 
bairro ó uma raridade se 
(lassar uma semana sem 
que falte energia pelo 
menos três vezes. 

Denunciamos para a 
Cemar, e eles di/em que 
nãoó verdade, que não (alta 
energia tanto assim, e 
quando chamamos os 
técnicos (tara ver o defeito 
e consertá-lo, eles 
demoram sempre uma 
média de três horas. 

Estamos indignados com 
tanta falta de respeito 
desses funcionários. 
1'agamos as contas de luz 
que chegam todos os 
meses, e sempre em dias, 
porque se atrasarmos 10 
«lias. eles vêm e cortam a 
nossa luz. 

Xalália Oliveira do 
Nascimento 

Vila Redenção II 

Sr. Editor: 
Não consigo mais me 

calar diante «Ia (alta de 
respeito de nossas 
auPiridades constituídas, 
para com cidadãos «!«• bens 
cumpridores de suas 
obrigações. Pagamos 
impostos «le A .1 tem 
iin|Nislo (ira tudo hoje em 
dia, e mesmo reclamando 
um pouco nunca deixamos 
de cumprir com as 
obrigações que nos foram 
determinadas. 

Muitas vezes me sinto 
inclinado a me tornar um 
banilido de colarinho 
branco também, porque 
pagamos isso. aquihi e 
aquilo outro, e não vemos 
m-nhum retorno desse 
dinheiro, o que vemos são 
(Milílicos ficando cada vez 
mais ricos, enquanto que os 
(Mibres ficam cada vez mais 
miseráveis. 

Só mesmo no Brasil para 
acontecer coisas assim e 
ninguém ir preso, se 
estivéssemos em uma (laís 
«le primeiro mundo, estes 
ladrões estariam presos 
(«igando («ir suas falcatruas. 

Tinha que (x+i expressar 
o que sinto, mesmo que não 
adianti- «!«• nada. 

Rafael Pereira 
Centro 

Brasil: Para onde vamos? 

Uma análise das bases 
sobre as quais «-stá assentado 
o (dano de estabilização 
brasileiro indica os caminhos 
qui- fatalmente «leverão ser 
trilhados pelo governo e 
especialmente por quem 
comanda a nossa economia. 
Ao ser colocaihi numa (Hilílica 
monetária restritiva, que 
matém taxas de jur«is reais 
extremamente elevadas e 
(Milílica cambial que implicou 
em rápi<la sobrevalorízaçáo 
da taxa de câmbio, o plano 
real acabou produzindo 
conseqüências positivas e 
negativas. As positivas estão 
relacionadas com a redução e 
a <*slabilização do patamar 
inflacionário, a melhora na 
distribuição «Ia renda, o 
crescimento «Ia «lemanda «le 
bens «!«• consumo das 
(Mipulações de baixa remia e 
o retlirecionamenlo «!«' 
setores «li- atividades mais 
dinâmicas. Os pontos 
negativos estão na «lis|>ersão 
«los preços que comprova a 
existência «le cultura 
inflacionária. Está sendo 
também muito negativo o 
crescimento dos níveis e 
endividamento «Io setor 
públicoc privado, incluindo ai 
o «Ias pessoas físicas que 
c o m p r o m e l e r a m 
demasiadamente sua r<-n<la 
futura. 

Desvalorizar o 
câmbio e correr o risco 
de contaminar a 
economia com inflação 
ou restringir o 

crescimento e forçar 
um maior volume de 
exportações? 

Tremo quando passo pelos 
(xistos «!«• gasolina e verifico 
a cada semana a extensão «los 
prazos «los cheques pré- 
dala«los. E comum os de 
pagamento para 75 e 90 dias 
e algumas estão chegamlo a 
120 dias. E óbvio que uma 
bomba está para explodir. 
Talvez o problema maior que 
o plano t«*al tem que enfrentar 
é «1 «Ia deterioração «Io saldo 
comercial, tornando 
preocupante o nível «Ias 
dívidas que começa a se 
aproximar «le DSS •10 bilhões. 
Que salda adotar? 
Desvalorizar o câmbio e 
«rorrer o risco «le contaminar 
a economia com inflação ou 
restringir o crescimento e 
forçar um maior volume «li- 
exportações? A segunda 
alu-rnaliva U-m o terrível ônus 
«l«- aumentar o desemprego e 
tornar mais aguda a crise 
social. 

As saídas estão nas mãos 
«Io governo. Atacar o custo 
Brasil, nduzindo os encargos 
sociais sobre as empresas, é 
uma «leias. Outra mudança 
«leve (lassar pelo 
recolhinumto á previdência 
social não mais sobn- a (olha 
dc pagamento mas s«ibre «1 
(aluramenlo, como já («ii 
aprovado para as 
microempresas. Acelerar a 
privatização dos p«irt«is e 
implementar a política «h- 
concessões públicas para 
riMltivias, saneamento básico 

e telecomunicações é passo 
urgente que atrairá capitais e 
melhorará a com|M-lilividade 
das empresas, além «le gerar 
mais emprego. 

As saídas dependeir 
unicamente de vontade 
política, as alternativas 
estão nas mãos do 
governo 

São remédios sem contra- 
indicação e que dependem 
apenas de vonla«le política 
Outra saída é a busca da 
unificação de todos os 
impostos, simplificando a 
forma e reduzindo seu custo 
para alíqUolas de não mais 
que 9%. Muitas empresas 
perdem espaço no mercado 
inlernacúinal pelo alto custo 
lribulári<i no Brasil. E 
tantas vivem na 
informalidade restringimhi 
sua participação pelos 
riscos que corre e 
limitações que a condição 
marginal Ihi* impõe. 
Alíqüola «le 7 a 9% sã«i 
palatãveis e estimulam o 
recolhimento fiscal. 

Quanto ao 
desenvolvimento nacional, 
acreditamos que ao se 
adotar medidas deste tipo 
estaremos «linamizando os 
setores ligados a infra- 
estrutura, que sao grandes 
geradores de emprego e 
garanlidores de um 
crescimento sustentado. 

Por isso. os setores que 
devem ler (orle «lemanda no 
biênio 97/98 são aqueles 
ligados ao: extralivo 
mineral, material elétrico «• 
«le comunicações, material 
«le transporte, 
farmacêutico, alimi-nlício e 
bebidas. As áreas «!«• 
entretenimento «• a de saúd»' 
continuarão a ser atraentes 
e o setor de bens «!«• capital 
deve liderar a relitmada «Io 
crescimento nos próximos 
anos. Os setores «li- bens 
inlerme<liãrios devem 
segui-lo. c«»m alguma 
defasagem. 

Tudo isto (iode ser feito 
se a classe |m>Iíiíc.i colocar 
o desenvolvimento 
ecoinimico «• social acima <!«• 
seus interesses imediatos. 

Antoninho Marmo 
Trevisan, presidente da 
Trevisan auditores e 
Consultores 

O Jornal Capital é uma publicação do 

Sistema Tutanu s de Comunicação 
Diretor Presidente 

Conor Farias 
Diretor de Redação 

Luiz Duarte 
Diretor Comercial 

José Filho 
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Empréstimo 
Um vereador me 

perguntou na tarde de 
ontem a opinião sobre o 
empréstimo de 50 milhões 
de dólares pretendido |»elo 
prefeito lldon Marques, 
indganado se ele (lldon) 
ficaria sem trabalhar caso a 
Câmara não lhe autorizasse 
a contrair o empréstimo. 

ViSiO 
Para o próprio vereador, 

"o momento é inoportuno 
para um empréstimo que 
pode comprom«'ter a receita 
do Município, já que o seu 
resgate é a curto prazo e 
além disso, não existe um 
programa de governo 
«■laborado para justificar a 
aplicação «li* tanto dinheiro. 
Diante disso, em qualquer 
hipótese, lldon Marques 
não (MKlerã responsabilizar 
a Câmara se sua 
administração se tornar 
in«>pcranle. 

Governadora 
Diante do apoio (tolílico 

«Ia governadora Hoseana 
Sarney a lldon Marques 
durante a sua campanha, o 
natural agora seria que o 
Estado prestasse ajuila 
financeira ao Município, 
sobretudo nesse início «le 
administração, (tara que 
obras fossem plan«*jailas e 
«■Xeculadas, uma vez que 
até o momento a 
governatlota não trouxe o 
seu "Novo Temim" para a 
região. 

Financiamento 
Especuladores «le 

plantão afirmam que o 
empréstimo «li- 50 milhões 
de dólares seria 
transformado em uma 
reserva financeira da 
Prefeitura para financiar a 
campanha política do gruia» 
Sarney nas eleições de 98, 
uma vt-z que a receita do 
Município não comiMtrlaria 
tantos gastos. 

Brigas 
Conlinuani afirmando os 

es|ieculad«>res que "se Ihlon 
Marques não conseguir 
esses recursos para a 
campanha sarneysla em 98 e 
optar pela realização de 
obras no Município, 

(alalmenle haverá um 
rompimento entre ele e a 
governadora Roseana 
Sarney", Para os analistas 
políticos, "esse é o caminho 
mais provável de lldon 
Marques, que 
historicamente rom|ieu com 
todos os seus ex-allados. 

Saúde 
Observadores (mlllicos 

na Câmara Municipal 
disseram que o momento é 
oportuno para o prefeito 
lldon Marque seguir os 
passos «lo vereador Valmir 
Izídio na busca de soluções 
de problemas do 
funcionalismo, sobretudo em 
relação a um (dano global «le 
saúde. 

Revisão 
Nesse início de 

administração, s. ria salutar 
o preí«'iln lldon Marques 
determinar una revisão «los 
valores cobrados no IPIt • 
lm|—slo Predial eTerritorial 
Urbano - haja vista que as 
avaliações feitas 
aconteceram em um 
momento dc euforia qw. 
determinaram valor n 
fictícios «los imóveis. 

Real 
Com a estabilidade «Ia 

economia, o mercado 
imobiliário «*xq»erimenta a hi 
«Ia oferta e «Ia procura, sem 
qualquer es|Kfulação. Isso 
puxou OS preços para baixo 
«■ exigi* nova avaliação, que 
certamente acontecendo, vai 
aumentar a arrecadação «Io 
imposto e diminuir 
sensivelmente a 
inailimplência. 

Saindo 
Enipresãriojoão Malliolli 

eslã deixando o PMDB,»* 
ainda não se definiu sobn 
rumos (Milílicos a si-guir. Ele 
quer maior integração «• 
bairrismo entre os (múiImos 
locais. 

Para meditação 
"Mas ele res|K>iid«-u Ai 

dc vós também, inti-rproti s 
da lei! porqm- 
sobrecarregais os hoinen» 
com fardos supi rion-s ás 
suas forças, mas vos 
mesmos nem com um «hslo 
#0 locais" (l-C IMfi) 

' 0 Jornal Capital recebe noticiários da Agènda Estado e Voz da América 
Os artigos c notas assinadas nas Colunas. b:ni tomo os ensaios pi.bhtados, / 

não rcnclcm ncccssariaincnic a opinião «lo Jornal 
Canas para a Redaçío devem ser postadas para o endereço contido neste expediente, 

ao Jornal Capital é tacultado o direito dc publicá-las de forma resumida. Fotos c 
matérias enviadas n*o c»>èo devolvidas, mesmo que náo publicadas 
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Defcgadí dc Plantio   
Co«po <1c BctlUcitM   
Hoipiul di- Plamio (Geral) 
Hoiplul dc PUtiud (Pfdlanu) 

190 
722-1287 
—m 

São Rafael 
Santa tensa 

Esuçao dc Ttnn 729-2260 
Hemomv <22-27:17 
TrooiMs 72 -4;>^ 
Paratís <2 -im 

721-7711 
Prrll-iiuij Mimicipal fEiy 

 ÍZÍU&Í 
Fonao Henrique IV i a Rnqii' 
Di-our Boi m Moiu 

721-0401 
 7kM 

Onur 196 

721.01:16 
Rrrril. FMnal 721-2186 
Senetuia Fsuduil da Farínrtj 721-0914 
PoUcú Fcdml 722-1071 
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Câmara realizará sessão extraordinár; 

Vereadores vão se reunir para apreciarem a Reforma Administrativa do Executivo Municipal 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

7:w ilias. Sr você pensa 
que nós (umos embora, 
nós enganemos vocês, nós 
fingimos que (umos e 
voltemos, ói nós aqui Ira 
vez. Cadê as obras 
governadora? Somente 
pra refrescar a sua 
memória; cais «Io porto, 
avenida Sonrrisal. 1* 
Distrito Policial, Terminal 
Rodoviário, Kslrada do 
Arroz, Hospital Henrique 
de La Roque e 
penitenciária agrícola, a 
senhora fez? Ainda fez, 
ainda faz! Heila Maranhão 
do Novo Tempo porrela 
menino! 

Ildáo bate 
o martelo 

O prefeito Hilon 
Marques de Souza, mais 

tnhecido como Ildáo 
pisada de porção, bateu o 
martelo fechando de vez a 
questão da Câmara 
Municipal. Auto 
convocação dos 
vereadores, convocação 
do prefeito, pagamento do 
(ieton e outros bichos 
mais. Ildáo, que não 
manda recado pra 
ninguém. fechou a 
questão da convocação da 
seção extraordinária da 
Câmara Municipal, 
batendo o martelo e 
convocando a câmara para 
decidir a reforma 
administrativa «Io 
municipal e outros 
ssunlos, sem ônus param 

- municipalidade, pois a 
prefeitura não dispõe de 
verba no momento. Os 
vereadores ao receber a 
convocação e a explicação 
do prefeito pelo não 
pagamento da seção 
extraordinária, acataram a 
decisão do Ildáo e 
reúnem-se segunda-feira 
às IGhOO da manhã, lí 
lenho dito! 

Prefeito cumpre 
promessa 

O prefeito Ildon 
Marques de Souza começa 
a cumprir uma de suas 
promessas de campanha a 
partir de segunda-feira. 
Durante a sua campanha 
lldao disse que durante a 
sua administração a 
prioridade seria a 
educação, e cumprindo 
com o prometido, vai 
arcar com todas as 
despesas para manter nas 
sala- de aulas todas as 
crianças com idade entre 
07 «• I J anos de idade, 
mesmo que para isso seja 

necessário criar turnos 
alternativos. 

TV Capital realiza 
carnaval na avenida 

Belra-Rlo 
Seguindo as tradições de 

mais de 12 anos atrás, o 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, que 
compreende Rádio, Jornal e 
TV Capital, já tem em mãos 
a autorização do prefeito 
Ildon Marques e do 
secretario Jairo Oliveira, 
para a realização do carnaval 
popular denominado este 
ano de "Carnaval da vida". O 
lema escolhido para o 
carnaval do |>ovo da avenida 
Beira-rio «leste ano foi cm 
virtude da campanha 
educacional do Contran, 
órgão responsável pelo 
trânsito a nível nacional, que 
lança a campanha Res|K'ile 
a Vida, baseada na música de 
Moraes Moreira, que trás o 
seguinte titulo: quer morrer 
filho da imla? Uma alusão ás 
pessoas imprudentes no 
trânsito. 

O Carnaval da Vida ê uma 
parceria do Sistema 
TucanuV de Comunicação 
com a Prefeitura Municipal, 
que r«'aliza um dos maiores 
«'ventos populares sem 
gastar nenhum centavo, 
porque o Trio Klêtric» 
TucamTs (az a (esta do povo 
na avenida Beira-rio 
gratuita menu-. 

Cavalo de Aço no 
Campeonato 

Estadual de 97 
A nova direção <lo 

Socieilade Atlética 
lni|KTalriz «'slâ preparando «t 
time mais querido de 
Imperatriz para parlk iiwir e 
fazer bonito no camiMonalo 
estadual d»- I9"»7 Para isso, 
o diretor de Futebol. Wilian 
Marinho, viajou ontem para 
São Ijiís. onde parlici|>a de 
uma reunião com a 
FedeTação Maranhense «h- 
Futebol, que vai decidir as 
diretrizes para io 
cam|>eonato maranhense «le 
97. 

Swing Brasil arrebenta 
hoje no Juçara 

A banda de axé music e 
Swing. como o próprio mime 
da banda já diz. vai 
arrelx-nlar literalmente hoj»- 
no ginásio d«' KsixirH-s do 
Juçara Clube. A venda de 
ingressos anlecipa«los foi 
satisfatória, o que assegura 
um público expr«-SSÍvo no 
show que acontece hoje a 
liartir das 22hOO. Hnlá" caia 
mi sw ing com o Swing Brasil. 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz realizará sua 
primeira reunião de trabalho 
no ano, msla si-gunda-feira, 13. 
Convocada 
extraordinariamente pelo 
prefeito Ildon Marques de 
Souza, a sessão «-slá prevista 
para as KiOO horas no Plenária 
Lêo Franklin. 

Os dezenove vereadores 
im|ieralriz«'ns«'S vão deliberar 
sobre o Projeto de Reforma 
Administrativa da Prefeitura do 

Município. A matéria vai 
conferir uma nova «-slruluta ao 
Poder Executivo, que iiassarâ 
a ler 14 Secretarias, conforme 
a proposta do prefeito. 

Como prevê o Regimento 
Interno da Câmara e a Lei 
Orgânica do Município, os 
vereadores terão ampla 
liberdade na discussão do 
Projeto. Kle será subm<>lido a 
três votações e a um parecer 
técnico a ser elaborado pela 
Comissão de Justiça e Rtslação 

Final. É possível que os 
parlamentares introduzam 
alguma mudança na projiosta 
«le reforma, qu«' tende a ser 
aprovada por não ser uma 
matéria polêmica e em face da 
maioria que a bancada 
situacionista <lis|iõe na Casa de 
Ix-is. 

Caso s«'ja aprovado, o 
Projeto será encaminhado 
imediatamente ao Chefe do 
Executivo, que é quem 
sanciona a Lei. A reforma 

Administrativa é indis^iensável 
para que o prefeito conclua a 
montagem de seu governo. 
Reconhecend«i essa situação, o 
presidente Vabnir Izldio, está 
tomando to«las as provi«lências 
necessárias para que os 
vereadores apreciem o Projeto 
até o meio da próxima semana: 
lemos que dar nossa |iarcela 
de colaboração na 
administração do Município, 
que depende muito da 
matéria". 

Câmara tem novo assessor 

ini.it.i Vo.vé Filho 

Política 

Municipal 

I )es«le o «lia 02 «!«• janeiro, a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz tem novo assessor 
de comunicação. O prosidenle 
Valmir Izidio nomeou |>ara o 
cargo o jornalista José Filho. 
37. Colunista «Io Jornal Capital 
«• «liretor comercial «Io Sistema 
Tucamfsde Comunicação. 

José* Filho substitui no cargo 
«»radialista Akleman Costa, que 
coordenou o setor de 
divulgação do Poílcr 
legislativo na gestão do «-x- 
presidente Anlonio Salga«lo 
Filho. O novo assessor 
prolemle dinamizar a área «U' 
comunicação, procurando 

levar ao conhecimento da 
opinião iniblica as ações «los 
parlamentares 
im|>eralrizens«rs. 

'Vamos montar uma |iolítica 
de comunicação que 
privilegiará sobretudo os 
profissionais da mídia de 
imprensa c eletrônica, que 
terão «» atendimento que 
merecem na casa de Dorgival 
Pinheiro de Souza. O 
presidente Valmir Izidio está 
nos orientando neste s«'nli«lo". 
afirma o jornalista, que tem 
mais «k- 10 anos «le militáncia 
em veículos «k' comunicação «Ia 
ciilaik- o n-gião. 

Definida a "oposição" no Legislativo 

Vereadores recusam título de "oposição", apesar de posição oposta ao Executivo 
Como vem acontecendo 

desde a semana passada, o 
vereador Simpllcio Zuza Neto 
ai alxai definindo a oi«>sição ao 
pr«-slar declarações à imjtensa 
intitulando (k>~Gru|iu dos Oito", 
parafraseando a bancada 
fiquenista ajKK as ek-içõeS. 

N« > eisanii i existi* unvi ncusa 
em utilizar o título«k*"«n»stção", 
lin-íi riiaki |iass«'ar |"ir lennos 
nwis imhTiniikissobtea atuação 
da bancada qu»- deverá ser 
liderada pelos verea«l«ircs 
tucanos, muito embota «-ssa 
IxuH.sla conte até iiK-smo com 

dissidentes governislas, que 
I «elenin pngar a ntensagem da 
independência parlamentar, 
«orno J<«-l Costa, por «M-mplo, 
e ainda André Paulino «le 
AlbuquiTque. qia* é oriuiMki «Io 
PMDB. além de Walmir 
Magallwies qia- vim «Lis hostes 
fniuenislas, saltando «Io barco 
«jue navegou (lanroBfwk» a (kkm 
Marques. Da coligação "Reagi1 

Imiaralriz" vem A«lhemar de 
Freitas, Carlinhos Amorim, 
Simplnio Zuza Neto. Raimniuki 
Trajaim e ainda. Valdinar 
Barros 

■ Justificando 
Na verdaile. não ixMk-mos 

dizer que houve qualquer 
engano ou que tenhamos uma 
"errata". Ao afirmarmos que 
o vereador Simpllcio Zuza 
N«1o iM-rlencia ao PSDB. não 
(oi |M»r «ksconhecer o fato do 
vereador fazer parti' do 
quadro do PSB. mas pela 
veemência utilizada na 
entrevista concedida, «• 
gravada, ao jornalista (iil 
Carvalho, da Rádio 
Imperatriz, notificando o 

convite que será feito para 
que o parlamentar Ribamar 
Milhomem deixe o PSDB. A 
questão partidária é interna, 
e até agora o Partido da Social 
Democracia Brasileira, ao 
que tenhamos conhecimento, 
não outorgou porta-voz a 
outras siglas, ou políticos, que 
não sejam «le seus quadros, 
até porque o PSDB tem gente 
competente para tal e vem 
agindo com prudência m-ssa 
questão. 

Comunicação tem nova dinâmica 

Secom adota metodologia inédita na cidade 
Ni wailinãmka adminr4nillvae 

i^irackiral-paulaihem critérios 
éticos, kgais «• (irolissionais- foi o 
que v isJalx-kceu na IVi-feilura 
\fuiúci|iijjiiios|irimeiros<lits«lo 
gi si hh > IV k i«i ManpK s«k ■ S xi^i 
Na S.enlaiB (k- Ç'« mamkaçõese 
«li Cultura, particularmente, a 
cargo «Io jornalista Fàlmilson 
Samls-s, imprimiu-se «k- (oniui 
Ixislante incisiva «-ssa inédita 
(■•slura diante «Li «iHoluçao «Li 
coisa iniblica. 

O curte «k-gastos com a fnllti 
ik'|>gan>iXo|<irm>iitilintluç.iii 
ik> quadro «fc- mais ik- «inqinnla 
S«TVHlor«'S para quinze, foi a 
| nin n ira m> i h Li ai k iCi Li | n -k i m no 
liluhr «li i«»ta. |«ir ikteniiinai,ãu 
«•xpressa do preh-ito, A 
ngularizaç;»! «k»s siLirics. ;uil«s 
drq unsi-arbirários (Nirâamik* 
R$ JÚO.O) a 3.6CI0,n0). (oi a 

immiknciisrguinU'. Peturunira 
vez. os salários e horários «le 
tmlxilh uk is> irualislas«ilx«kx»in 
àskis «ia catigniaeiis sérios sãn 
fil R si i|«rk m s ao | «s •«stibefc rir k > 
l« k) Sindkalo «k>s Juntalislas «ki 
MaranlBai e sup riot também ao 
I «s ii k k F/4ai k n «k Suita Calarína, 
Sngij «•, lõ<>«fc'Jan«inc Rkitinmk' 
«k» Norli'. IVrnanibucoe l'ar.u'ii 

A adi-qmwLi estruturação, a 
imrlir «Li knaizaçâo em esjoço 
a|"ropria«k> ale a inslaLiçâo «k- 
mkrinmnputiukires. wio logo 
«k i > ns. Ai k fínk'* •«Li nn ti • k ó vL* 
a s«t seguib na cobiTtura «Lis 
aliviibihniktstkiliiés óoSkns vxio 
«nnpk-mi-nl.ir o kin*- «fc- açén-s 
saneadoras. Conformi* 
determinação «le Kilmilson 
Sam las. Iodas as secretarias «• 
«lr|iarlamenlos da Prefeitura 
«kAi-rão comunicar a Secretaria 

«k- Comunicação a nec-sskLuk 
«le repórter para o 
acompanhamento «le sua 
programação, entre 8 «• 9 horas. 
O horário «kis rr|>órlrres está 
divklkk»«mik»is turnos: das 8 às 
Kledas 13às 18 horas, Ufidoetn 
risla facilitar a cobertura «• evitar 
horas extras. 

Par.iliiaiiM-rile, as alivktnks 
«los profissionais «Ia 
Comunicação cnnlralados ou que 
permawceram serão 
gradualnHUte ajustadas a nova 
realiiLuk" até atingirem níveis 
desejáveis «k- produtividade e 
«lualkLnk*. 

Entro os projitos «k» novo 
secretário «le Comunicação 
constam também «ursos, filmes, 
seminários e pak-stras volbulos 
para o a|K'rí«'iç«»ament«» 
profissional, não s«« dos 

jornalistas kiUnkis na Secretaria 
como dos profissionais «le 
imprensa da cidade de modo 
geral, a sit realizados em 
parceria com a Assoc iação «k- 
linirensa da Região Tocantina 
(AffO e«) SiniliaUitkisJonHitsJas. 
Com vistas a esse projeto. 
Edmilson Sanches já visitou 
bMktsos veicuktsde comunicação 
«k- Inqienlriz • rádios, u-fc^sík-s 
e jornais. 

Os primeiros atos do 
secietário «Li |>asta | renunciam, 
imrUnlo. novo ak-nto para a 
Comunicação «• a Cultura em 
Imia-ratriz. (irandes projetos 
serão k-vaikis a efeito, valores 
serão estimulados e 
reconhecidos e a Comunicação 
«■ a Cultura c-TlaiiH-nle iniciarão 
uma (ase «fc- tri^inviito inaudita 
nackLnkv 

rei 
K 
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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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É muito maior a consciência da cidadania 

0 vice-prefeito Luis Carlos Noleto destaca diretrizes do novo governo   

*0. 

Ma 1 > i 

» • s • '« * « - • • 

Kquilíbrio o |iarllci|iaçáo • 
sà<» r-ssas as «lirolrizcá 
básicas que nortearam a 
campanha «• nortearão a 
ailminislraçáo de lldon 
Marques cl<* Souza, conforme 
o discurso de |M>sse do vic»- 
prefeilo, Ijiís Carlos Noleto. 
"A sociedade, amadurecida, 
exigia um prefeito de 
IHTSonalklade forle, capaz d<' 
manter-se firme e seguro dos 
Seus atos, no inforlúnio ou na 

felicidade; um homem que. 
respeitado ou insultado, 
IH-rmanecesse o mesmo; um 
homem equilibrado sempre, 
diante da vida ou mesmo da 
perspectiva da morte" - 
declarou o vice-prefeito a 
respeito da conduta do 
prefeito durante a cam|>anha. 
quanto ao desenvolvimento 
ilo governo, Luis Carlos 
Noleto observou que. "a 
adminislracáo pública e 

rcsponsabilidade dos eleitos, 
mas deve contar com a 
participação dos cidadãos 
organizados para uma gestão 
«le (Mililicas públicas, através 
de uma parceria eficaz entre 
o governo e a sociedade". 

"K muito maior a 
consciência da cidadania" - 
frisou o vice-prefeito, para 
lembrar em seguida que "os 
conselhos municipais estão 
ai nos ajudando, indicando 
prioridades, zelando, através 
de um trabalho de parceria, 
pela correta aplicação dos 
recursos; proliferam as 
organizações não 
governamentais; 
cooperativas são criadas e 
|H>r meio delas os municípios 
pode enfrentar o 
desemprego". 

Hm relação ã Câmara 
Municipal, Luis Carlos 
Noleto observou que 
"prefeito e vereadores têm o 
poder de interferir para o 
bom ou para o mal no dia-a- 
dia dos cidadãos" e 
acrescentou que o novo 
Legislativo é "constituído 
mais do que nunca por 
vereadores conscientes e 
responsáveis e responderá à 
altura os anseios do povo". 

(»vice-prefeito ressalvou, 
logo depois, que "enquanto 
houver uma só criança com 
fome ou sem escola, uma só 
família sem lar, um só 
problema na área de saúde, 
um só imperalrizense 
desempregado, não 
poderemos falar ent Justiça 
social" • e concluiu: 
"Tomemos sobre nossos 
ombros estas 
responsabilidades". 

|P 

COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
- UM PROJETO DE VIDA - 

22' ANO DE FUNCIONAMENTO 
DipccAo: Vania Lúcia oa Cunha Saddi 

Luciana oa Cunha Saooi 
 Farha» Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e lp GRAU 
TURNOS; MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATE RN Al I (criança rto 2 ano*) à B* SÉRIE 
II - UNIDADE II - 2a GRAU 

TU RN OS: MATUTINO E. NOTURNO 
1" A 3» SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

« TERCEIRÃO 
A DlRíÇÂO INFORMA OUE NO ANO DE 1997 O CctÉGfO PROPORCIONARÁ UM AVANÇO 
MEIOOOLÔGICO Ê UMA NOVA ESIRUIURA L)£ lUNCIONAMÍNtO. JUSTIFICANDO, PtlNAMfcNIE, 
o sai slosan "QUALIDADE DE ENSINO", aprcscnwoo: 
a) Pessoal espec auzado 
C) LABORATORtC D€ INFORMÁTICA 
c) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n* de fidos 

3) PeESIRUIURADO GUAORO 0€ PROFtSSORES 
d) Acompanhamento indmduai 
f) Adecuaçáo por faxa eiára 
h) Cancelamento de bolsas para ailetas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno malufino), conforme tabela: 
TURMAS 
Moterrvot/joraim I 
jardm wtv Sóre 
3" o 4» Sório 
5» o 8'Sério 
2" Grou 
lorcoirâo 

MATUTINO 
101.10 
111.20 
121,40 
131.50 
141.60 
184.10 

VESPERTINO 
101.10 
11150 
121.40 
131.50 
141.60 

NOTURNO 

121 40 

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 
Rua Tomandaté n' ISO - Fono 723-1692 - Impo rol rir - MA 

Moto-taxistas pedem justiça 

por colega assassinado 

Os moto-taxistas fizeram manifestações 

praticamente durante toda essa sexta-feira 
Ficou impossível 

conseguir uma moto-láxi 
nesta sexta-feira. Todos «rs 
números telefônicos «Ias 
empresas de mototáxis não 
tinham qualquer 
alendimenlo. O motivo fui " 
assassinato d<» mnto-taxisla, 
llamar Abres Guimarães, na 
estrada de Davinópolis. 
ocorrida na noite «le quinta 
l»ara sexta-feira, llamar foi 
assassinado com «lois tiros, 
um nas costas e outro ix-rto 
«Ia garganta 

Foram realizadas várias 
manifestações com 
agruiamcnti is«le Centenas«!«• 
moto-taxistas «pie saíram 
|H-las ruas «Ia ciilwk- jiodindo 
justiça pela morte do 

companheiro. e mais 
segurança nas ruas «Ia cidade 
liara que |»ssain tralxallur com 
um pouco de paz. Desde a 
manha de ontem que vários 
gru|>os «le motoqueiros qui- 
trabalham no transporte de 
passageiros em Imperatriz, 
rodavam fazendo um 
"buzinaço", chamando a 
atenção «le Ioda a população 
para o ato de violência 
cometido contra a família de 
um molo-laxisla que deixa 
vhiva o dois filhos. 

Muitos moto-taxistas se 
aglomeraram também em 
frente a Delegacia de Tolicia 
onde eslava pres«» um meliante 
pelo lalroiínii Uunbêm «k- um 
molo-laxisla em Araguaína, 

que acabou preso no 
município de Governador 
Edison Lobão, quando vinha 
para Imperatriz. 

Muitos molo-laxisla 
lamentavam o falo do 
companheiro morto o 
acreditavam que ele havia 
sido forçado a ir ix-la estrada 
de Davinópolis. onde foi 
assassinado após a linha do 
trem, já que não ê comum 
corridas à noite i«ara Unais 
distantes do centro da 
cidade. Alguns 
argumentavam que até 
mesmo os bairros mais 
distantes, dci>ois de uma 
certa hora, fica im|i"ssiy«-l 
fazer corrida, que dirá 
Davini'ii>olis. 

s w 
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VALE DO SOL 

/ 

Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços ltda, » » 

Extração: Rua 15 de y 

Novembro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

m M 

Cr- 
E3E3Í 

O1 

m imoeu 

Expresso Acailandia 

Informações: Fone; 723-2885 

A MELHOR OPÇÃO EM VIAGENS. COM FROTA DE 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM. AR CONDICIONADO. SlSI EMA DF SOM. VÍD^O CASSETE. TV A CORES E FRIGOBAR. 
Fazemos linha para: Balsas. Goianesia. São luis. Teresina. Rio Branco. Pl rto Velho. Cuiabá. Goiânia. Anápolis. Brasília e Vitória. 



Social 

Soraia Luiza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
Página 3B 

SOCieDADG 

Lindo Veloso dó os dicas do 

que acontece no mundo social 

Imperatrizense 
Página 2fí 
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Sociedade 

LINDA MQOSO CONIGL 

A SOCIGDADG 

IMPeRATRIZGNÇe Página 2H 

Regional 

Todas as atualidades 

da cidade e região 

Página 4B 

Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Em lua de mel 
O liH'uliir Wacy Frrilas 

(Tcrn FM), esui no iikmiwtUo 
cm |»kiia Um ck- nM-1 «) ni|iaz 
risoKin recentemente inU^mr 
«i rol <k>s Ixiiihíis sítxk c í-sIíi 
■pnnmsiailr^inxMiara tristeza 
(k- alRumas nuvinics/fãs Km 
bnw cslariinos ilnxilRamk) a 
(iKn «k" casal friz, iwra qui' a 
gidera cmilxva a Icli/ardi que 
o kh|iií-íi"i o ci iracài • «k ikaiiliir. 

Em alta 
O ixibiv «"Uva l-íllx» 

((•ilti). (ni ciHiIralailn para 

«xcniT uma (imeã" <k' extnina 
impiirtància n«» U-RÍslalivo 
Mimkinal 

IVa «pam ainda iu»> sabe «Ia 
iiir,»Liilc'. «i jnrnalisla jiisé Mllxi 
«• o ixivh asscss««r «k- im|irensa 
da Câmara Municipal, e já 
cnmeçou a desenvolver o sm 
trabalho. Ixiro aj-is ter sido 
conviiLido para o cargo e ler 
aceito a |iro|x>sta. o jornalista m- 
|kis a comunicar as cmissonis 
kK-.iis as «hxisAes lonnlas in-ki 
l.iRislativo com relaçlío a 
assuntos de interesse «Ia 

t--' i 
J 

coletividade, como i«ir exemplo 
a convocação pata a seçào 
exlraonlinána que acontm- às 
lOhOO «k- segundalrira. 

Dicas 
ótima oporlunUlade para 

rever a enln-vista que Bruna 
I ombanS kv. cora a cantora latina 
■k- maior i»Toj>\;io em terras «fc- 
Tio Sara. Gloria Hslcfan í- a 
atração do (ante «k- Expressão 
«k-ste sábaki a pulir «lis 2lh00 
na K«tk- Bawkirantcs Acanlora 
falará sobre sua infância em 
Cuba, as «KknUaiks «k- inicio da 
carreira e, claro, «k- seu enomx- 
sucesso, impulsionado pela 
canç&i K«-ach. um «k«s lentas «Ias 
Okmiáadasik- Atlmta 

Dicas II 
Contar a história da Ivunua 

atraW-s «li «lança («á uma forma 
inovaikmi •• criai (va enconlia«li 

pek) diretor Ettore ScoBa cm 
mais uma das obras marcantes 
que compócm sua brilhante 
carreira O filme O Baile 
mostra a França entre os anos 
30 «• 80. cujas transformações 
sociais c principalmente 
poUdcas acontecem «kntro «k- 
um salão «le baile K^mm"0 

IXi foxlrol ao rock. i>assaiMk> 
pdojarz e pelo tanRo, a hWoria 
francesa vai sciwkt inten intada 
pelos «lançarinos. nã«i íallarxk) 
scm|»te um certo ao irônico, 
mordaz. seja no modo de 
dançar, como nos olhares. 
Claro que para chegar a esse 
ri-sultaiki o «lirctor foi buscar 
os atores do Théãlre «lu 
ChampaRmil, que fazi-m «is 
personagims «Ias «liíerenles 
épocas. Hoje na Globo à 
01K». 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
Aries 

II 
Gêmeos 

<52 
Vucê «'«u imxrknxii rf»- muila 

Mbu vji ini-ljr im mm víki SI '|ii>- 
Uol< iú.i .I-ip-í a <!<• iiUarim 
v,.Io, Siilu A«n-xe». |>ar»xv 
Hoe Ilida o «i"1' dU<'l»u« é mal 
Inh-nio-tailu Por i"». f-ln- ahsMa. 
Nilmeoi de SotH mi 

Irah 
Km pMo linal tl<- Mfflana. vikx- 

Ip ainda . «lar abxirviila p--li> 
Ihi Mi» »•«< o«n a ajml.i doa 

.■•tm» |Mra n-xihx-f lol». IVoen"' nii 
(k-ar m-rxoxa mui •»x>'"kI»Ii' 

K<'lax>-. • «raixa u« («xibl-ma» •• 
•frtNTLr***. Nwnfnn** SL*ir: 14. 

Leão 

illfo» p fpfo«,ar i 

XI Libra Sagitário 
XWN 
y-W\ 

Aquário 

lax»» Piln* » aema <• uma 
nrx-rnádaile.Ewiwa <" ilrfrilu» <- 

a|>«a> a« «'lial^SuorvlaiV- 

r Sm. ma» l>in na hora E poxi-M 
«i-n^ibilidaiU- para ■áu magoar <>• 
...ir... N.;fn<fviiU S«li-5l. 

Al- xaf <la« Sxa» v.hra.1»-- qiH- m» 
a'ln>i lia- ■•viam. ■Aoi-a tsra aimla <fc- 
r atuar a» mmlan»a« n-- tucé fk-wia 
Knpm o .«ti». Mr-mo qi»- 
aimla oão xi- »a a rr-tt-i' I» «a, o.»» 
irrxiu ficar »x.in nx<-ki «W «air .• «• 
dnvrlir. Nutr-TuiVSul.-.01 

Você «r M-olr *t".\ um |w«K« mai' 
n-M-rvaJa ■ *iVr «ua» pmuçdp» 
Inlrtnammlr. EumraomisitoíW i-ra 
nxaroxar a» bal. na» S u |V|w («ara 
a aííUxi. vulu com Iml» Prvnjrain.- 
alifu divrprlida «xim »• u« amigo» 
NanMfudr Surte: I- 

Momrnla ideal pifa Vu«- 
r< |H n»ar «eu rrlacionamenlo cora 
Cbefr» uu auV^wladr». S^a 
<• cocati- a» falo* de modo rrah-la. 
Fkiix- «te anteoa llgaia Pr**1- "tu 
onfiar.™«ock. urrar II»' «Sutu. w*v 
!«.!.• engaair-M- Nufr**<»l«-Sirtr.Cfi. 

Touro 

J «Iixkíu wrtA 
. .ixlrci, ile iTel.n nc 

. -1. IV lir |ara 
Ira (-«.grama iu|«> idtf* tia i\4tik. 

a.g. ■ t. n»! na-i * tL í «l 

Câncer 

ilar 

m? 
Virgem 

ííL 
Escorpião 

K 
Capricórnio Peixes 

IVomn' 
n, rwrtix 

• njs. 
rMMP 

O.xan 
amlgie 

.111 box«- ImI" u 
-»a «laihxara a -■ .««cr-llxar. 

<■ dl- i-qx-ra. KMar cura 
II—1. MT gratificanle. É 
a kalu» cxxn u carinlvi qn- ele* 
- iq'. Nurmiu .fc- Sicrtii U3. 

TÍIV .-li-.fcapara rdasar e ÍK-ar ,\.m 
a» 1-—«a»'(le- Vix> mai» a^U. IKiv 

a-.imu.» M-rw» |<ara ura mumi nfc. 
mai» oportuno. S- i-Oi-r ilormir .ulu. 

■ melhur. Aifr*a «ioéhucaile ••• emuker 
«•m cunf»"--- familuin-» Nuim-ru ik- 
Surte; IK 

Artuvsik' <• f.iJ dl- - mana Iiira 
nxxiu» «xinlecirai «v.» recule» era 
tua vida. Prucao- encarar lulo d.- 
(,«raa bailanle n ali»«a. K-alulal- e 
faiU<ia |—Wm mlrlarar. Nuamur. 
u- inomenlu. lemlcm a *er muito 
i—-licu»! Nuufc-n» ik" Surti'; 10 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
TV 

CRC Canal 
TV 

Capital Canal 
7 

TV 
Difusor; Canal 

10 

TV 
Mirante Canal 

13 

TV 
Nativa Canal 

21 

TV 
CNT 

NAO rOONCCEU PROOnMA*C*0 

equipe 

PHOeNIX, 

son e luz, 

mi un 

enppeeN- 

DineNio 

DO çiçrenA 

TUCANU") De 

ccmrxqo 

ÚvIHi tilank. de Vida 
07S"l IS«> 
llt i"l N i Pab-nda .k>t'<«n> 
OtÜO Cliatiata 
(Ni.'» NVA» Teinea 
IOJ»Sanla.CuIliiim Sn lar 

12*0EdAi Moura-HraJ Retu I ty* Mira M.ravilK,-í.~ 
lSiOOS'.xi...kSabado 
■«aiCkUk Alerta 

• • ml da fCxxnl 
iul.. luntraa- Sái/Pauiu 
3QU0 Murvly Bnmn 
'-■<tWCa»al20 
ZIXONanny 
SI S.iPruirami Ana Maria Hraga 

Patavr.de Vila 
02."il"raB.n.»u- 

TV Capital 
Canal 5, a 

verdade dos 
fatos na tribuna 

do povo 

«SS Palaixa Viva 
07»» Bandeira 2 
«tfi.iMSlhaki Ammak 
11 yi K«l^.iu Ak vna (.-/ Pi 
ISWCJiiqila 
I :«.<■»/V|»l/Vs «a 
llSOOni-mnnnCaa 
KtíSK.-ra.iU ln.lv 
Iltc30 Slum1 ik- Cak.ufii» 

IKSRTJ Bra-il 
IWIO Maria M rcixki 
^i.tUl» Ktiia-g.aki 
• IM l )m;k Nutn* 
'Sit» Kalá.i ile Vmi 
üa-APraca. Nu«xi 
ítí: S>K»l>. S rUru 
01 ao Ura ik- Norte 

Leia e assine 

o Jornal 

Capital 

Fone: 

723-3022 

0K:inPn*ra 
Ki-alí-M-BlV--» 

072* Cikdvi KJik a. á.» 
07;l."i (ik.lai CiiiKia 
OKlTiClubu Ecologia 
tMOTidijanalíM» 
0900 Xuxa Park 
I2»> Kx|.ri\ia rm Cena 
i;a'.aí. K.(cí!. 
lijfjerra! loMa-aiil-a. Plvisao 
l3:15Jonul 11^- 
r; t i\M«Sh.m 
UUCaiu.l.C. I. 
ir.SUC.aulMle Skatal 
|S*K» Cam|Mxauto Hra<aViru 
lft2SAnk>ikMira 
1915 Jornal A. Maranhiu 2* VMç»o 
1935 Sal »a . M.-rengue 
2035Jornal Nacional 
21200 Uiikatiaiki 
2220OikoTold 
2330 SII-IIB.- 
leílá S\âu dr «iaLa 
0130 TK ■ Ha.h 
C620 Th.' Chipraunl» 

CvÇOO Programa Kdocaüvu 
003lS-»nk>AnlmaiU 
07>X»KX 
07301BV 
OS": I tucm- SJ-AS-rg 
OAir. Pruatamai 
|«15 EaoAa B.U« a na TV 
«iSParrePiMC 
CW.ir. kkAim.nl.. PMMmcMfal 
lOIa (ini|.. liuagiiv 
11:10 Feia» .lu Carnaval 
1|;I5 Kiliçfcj da Tarde 
12'»» Manchete Kq-arOva l*d.'rbi Um MIC . V ml íatl • - ãF»' • *'»•» 
lA-OOCraf-a Imagem 
19001 Dlraraan 
1930 Exjai-nl^ski u» Ikmborta* 
1935 Na Min «Io Ura 
2035 Jornal .Ia Manchrt.- 
21:10 Uma I l.»liria de Snrmu 
22:10 Media Vida Pepraxada (Mme 

Série ) 
23:10 llone- íJuq.img 
ZS35Curaankida Makugada 
0llX> lgn>a da Graça nu lar 
0135 Siba.fci K»i"x-ul • Tribo Gu»|«l 

01») Palfiu ItèMko 
0135 Alfa erimega 
0505 Igr-jaila (ira,a 
07*6 Minuto» de IK*u» 
07:10 (>n.la»<k' Par 
07:10 EdMÚvo 
ORO» Carl—in Mania 
1000 Mexe adio A) AnKtKAvI 
11:15 Mm K-kavfa 
1230 P rato A KíKxratn. 
I3»> Crali-ia 
IDMTVAugun 
1430 Cartum Manfa 
I !»/V> TV f? \ ' 
ItiSO P.*«c adora'«iki Bra.il 
1730 19» Urcnib' (cora Carta» 

•Kaianho* Mam) 
1930 CNT Jornd (cura leila fòchrr.) 
2000 Pul»acX> 
2100 llarlball, Força Brma- Mente 

Ikx-mka 
2200Tela MatfKa • Rrbrliko rm Alio 

Mar 
0030 Rm «k- Noite - Dr. MfcMrtd • O 

Me*Ux IVxoralKxlta 
«COO Encerraramto 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Rafaello 

y\lexis fiAccsicv - Rofacllo - ao lt>do ria suo 
lm<lissi»ru> esposo A^oflcwc Cosia. Po»-o quem uõo sobe, elo jó 
foi copo do jomol ".A FolKa de. São Poulo", com o título de, o 

go>*ofo scxy comendo sondvvicbe. C- só pró quem pode. 

'?n 

f 

\ 

Amigos 

Os amigos Paulo Llenr-ique - Fiuasa - e Picma - 

King Omport satisfeitos com sua loja "Pfeço 

AAíuimo", o empfceudimeuto do casal que fica uo 

Omper-atnz Skoppiug. 

Bahia 

Pepois de um agitado jmal de auo em sua loja 

"Rafaella OmpoH", os amigos AJcto e A^ógda 

.Almeida, resolveram optar por um bom descanso. 

Por isso já estão com tudo programado para 

passarem o carnaval na 3akio. Bela escolUa. 

Simpatia 

A amigo Piedade - Boby ftouse - bastante simpática à frente 
de sua loja no Cmperalri? Shopping, onde o espaço é 

comandado pelos recém-nascidos e com bastante novidades e 
' as sugestões mais lindas. Vá lá c confira. r-- 

Amigae 

Sempre ^ue vem à nozea querida Imperatriz, 

D. Maria Markua não deixa de fazer uma visita 

à sua grande ami^a Marília, da A^ata Jóias. 

Confira o close das duas amigas, em uma 

dessas vindas de V. Maria à nossa cidade. 

Pré-camaualesco 

/Oosso amigo Jjonas Ribeiro promove o baile pré- 
carnavalesco "Mma /vJoile no t-lawaí". O evento vai acontecer 
dia 3^ de janeiro no JJiiçara Clube e desde já, conta com as 

sociality's mais expressivas de nossa cidade. 

M. M. Jóias Ótico» 

Sun melhor jóin, com melhor preço 

25% 

Todos os itens em promoção durante 
o período de férias 

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

Fone: (098) 723-1697 c Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone: 721 -0560 
Imperatriz Maranhão 

iM^Barra Grande 

I 0 AuJ Molcriois de Construção 

"A melhor opção para sua construção 

ebel 

Desligue-se dos outros 

(Sbelé barato 

Primeiro Piso 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO 

SOB O PONTO DE VISTA DE 

JOSAFÁ RAMALHO 
Página 2C 

Ke^íonaL 

As notícias mais 

atualizadas sobre o que 
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Página 3C 
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Cobertura total dos 

acontecimentos que marcam 

a Região Tocantina 
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€ ATUALIDADG*) DA 

CIDADG G &GGIÃO 

Página 4C 
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Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Crescimento 
() IMSicvr um crrsdmcnlo 

consUlcriMl» rxcrlrntc, na 
lilinia «fcivà" A avalb^iwi (• d» 
Itrosidi-nlr <Ia sigla cm 
liniirralriz, Vallrr K<nha. 
Am>mUan<lo. qw o nasin» 
íalo si- ik u com os iMrliilos de 
rs<|ucnla. Crrscinu-nlo i-sso, 
que ainda si-Runilo Vallrr 
Hoclia. «fcvorá continuar no 
|H*rMMlo quo antecedi- as 
eU-ic< ks de fS 

Valler acn-so-nlou ainda, 
que é «-«kl | iar.i se (alar nas 
eleivòi-s de )•». ele |>refere 
esperar o resultado do 
Congresso sobre a aiirm^An 
ou emenda que Raranle a 
ris-leiváo para (iresidenle 
Rinemulorese pn-fc-iliK. 

Cameleira 
Ivm Joáo IJslxn, o ITS vai 

tnuíir nx-tasnuaocn-ssiim-nlo 
da siRla no município. A 
inkimbn.io é ik- Juan-/ Inácio 
■ Ia c osta, o "Correnlão". A 
maior pri'«ii|iacào ilo |v°irlklo 
ihi nxanento, e com o qiwslm 
social da cidade, omlo muita 
Rente mio tem dinheiro nem 
para colocar nina carta nos 
correios Juarrx disse ainda, 
que discorda ilas ixiiiM-acòeS 
k-ilas |.'|o | «eleito SáMo Dino. 
Si-Rurulo "Correnlão'. o 
preíeilo i-slá ía/endo 
nonmciM-s kldhiiKiaK sem a 
menor preocupação com o 

|iarlíli. 
Auditoria 

I maamliloriavai examinar as 
dK-iilas ileix»Lis pelo i-xim-íeilo 
de RaimUndo Cabeludo. A 
mi-dida alemle a ih-liTininacao 
do novo chefe do Poder 
Kxeiulivo da vi/inha cidade. A 
maior diluoldade no |irimeito 
diaik- mandalo, (oi com relaçao 
a eiierRia do prédio do 
líxivutK-o. que eslava (orlada 
l"ir (aba ile («Rami-nlo junto a 
Ceinar 

Pindoba 
Assim qw l<ã ein|«issailti no 

carRo ile pnsklenle 1L1 Câmara 
«!«' Vereadores d.- AvailãiMlia. 
Sidm-y l iRiieintlo deierminou 
aos (unciominos iLiquela Casa. 
que fi/i-ssi-m um levantanu-nlo 
para saber qual a situacao da 
mesma O trabalho que está 
sendo desenvolvido no 
h-Rislativo 1L1 vi/inlia cidade, é 
ciHirdenado por Valdelice 
SnnUuiaile Morais, Rosa \iiirii 
Anlonia Hsmeralda da 
CoiKi-iciioe Miriu-I l-i-m-ira 

l-.sta e a comissão di- 
simlicàmia. qw- tem de/ dias 
para apresentar um relatório 
llnal de tiulo o levanlann-iilo 
Conlorme informações de 
Sidney. a comissão já anunciou 
irriRuliridades nos |irimeiros 
diiis ik- levanlanunhi. 

Hoje 
Acontece Imje na ciiLnk- ik- 

ai. d 
-f irar 

leva 

Deli na A Cia. Vale do Rio Doce é líder 
Imprensa mundial na exploração do minério 

de ferro, c está prestes a ser 
transferida pata a iniciativa privada, 
levando junto todo esse potencial que 

vem dando certo ao longo dos anos e servindo 
como uma das alavancas do progresso 
sustentado do País. Os govermstas fazem 
discurso político em favor do Planalto C entral 
enquanto a oposição aposta na moralidade pata 
afastar a decisão de privali/ar a Vale. 

João IJsboa. a parlkU de volta 
entre Marvvel de Craques e a 
Sek\ào <k' Senador Li RiK-qur. 
A par ('chi está prevista |iara ás 
16hon. com transmissão da 
equi|K- lie es|>orles da Rádio 
Capital AM. A Seleção de 
Senador Ia Rocque é diriRkla 
|h-Io vice-prefeito de mesmo 
nome. O/ias Pinfllo. Na 
partida de ida. o lime de 
Moreira Silva, que joga 
<k Mak ado na |iarlkla de hoje, 
venceu |h-|o placar «k- 1 x 2. Os 
iiiRressos eslarSW» á vem la com 
.»preço de RS l.tKI (um real). 

Alerta 
O departamento de 

proteção »• defesa do 
eonsumidor do Ministério iLi 
Jiisliça. alerta aos ikmos dos 
l>oslos «k- combustíveis, que 
não vai tolerar o n-passe «Ris 
cuslosdòCPMFoimiaisiodos 
cheques para as bombas. () 
diretor Nelson Lins 
Albuquerque, ficou irritado 
com o desafio <k>s postos. Kle 
rebateu a afirmação de 
revendedores, de que não 
houve abuso no reajuste 
(«alicadoem 17 «k-de/embn», 
por conta da retirada do 
subsidio ao álcool. 

Campanha 
A Kmpresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, lançou 
uma eampanha de 
solidariislade íuis morailori'* 
ile Minas (ierais i- do Rki d< 
laneiro, cujos o Rovernos ja 
deerelaram estado de 
calamklaik- pilbliia cm várias 
cidades. A cidade de Ouro 
PretoMfi. (oi a mais castÍRada 
pelas chuvas Km Minas não 
chovia tão forte há 47 anos. 

SIne/Empregos 

Ondas Curtas 
Virgem que riqueza II. 

A galera já está estabilizada Enquanto isso... 

E as promessas, heim dr9... 

Capital AM. seu primeiro amor em rádio. 

E o bicho, ê bicho... c bicho. 

Compre o bingào, vem ai o sorteio antecipado. Fique ligado, 

Bingào do Conor Farias, é de casa, é da gente, é o bicho! 

0 Tecào Maravilha vai ler ou nào. \ai nova diretoria? 

Manoel Cecilio garante que sim! 

E o Jusiino Filho, será que vai deixar? 

As eleições do Manha foram adiadas 

A galera do esporte está aguardando o anúncio do secretário da área"' 

Náo reclamem, o homem avisou! 

Dalvamr. ai que saudades de João Lisboa. 

Paixão alucinada.. 

Paulào do Ferro Velho, continua flmic e fone. 

Ozias Pántllo e Seleção 

Enfrentam os craques do Marwcl no Cafetcirào. 

1 loje c dia de requebrar 

Paulo Edson Negrão, c o destaque das ondas curtas 

VI 

Rua 15 de Novembro 
com Rui Barbosa 

Vagas HoíC 
02- Doméstica 

04-Garconetes 
02-Vendedores 

EXTERNOS 
01- Balconista 
_ DE FARMACIA 

£ hoje, é o bkho 

•» FtanCos mlrthawi 
• osro - O fcmtador 

LABORATÓRIO CLeSIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por^convênio. Fone: 72 1-54 11 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Entregando 
equipamentos 

O Incra rralizou no 
assentamento «Io 
Hranquinha, a GO quilômclros 
«Ir Maceió, a entrega às 
iam li ias «!•• acriculloros, de 
um trator compIrlanuMilc 
equipado «• instrumentos 
agrícolas. Maisainda, o Incra 
entregou senjentes c um 
engenheiro do órgão irá 
orientar os agricultores sobre 
o plantio. O su|H•rinl«•n<k•n^l• 
regional do Incra. Ricardo 
Vitorio, disse que o Governo 
Federal não quer apenas dar 
a terra, quer também, dar 
condições para que os 
agricultores produzam e se 
integrem no mercado 
pnxlulor do Pais. 
especialmente na agricultura 
familiar. 

Avanço nas 
exportações 

As mulas de veículos ao 
mercado externo deverão 
impulsionar neste ano a 
produção «Ias montadoras 
inslala«las no Pais. O setor 
prevê crescimento de 20* no 
volume de ex|)orlações, mais 
«Io que o d<»bro «Io aumento 
registrado no ano passado, 
quando as remessas lotam K* 
superiores a 9.r>. Silvano 
Valentino, presidente da 
Associação «l«s Fabricantes 
de Veículos Automotores, 
informou que também 
deverão permanecer 
aquecidas, as vendas ao 
mercado interno, embora 
com aumento um pouco 
abaixo «los 10% obtidos em 
96. Para atender a demanda 
«!«• mercado, o Setor pr«•lenll«• 
atingir novo recorde de 
pnxlução. su| x-ranilo a marca 
de 1 milhão e 700 mil 
veículos. 

Batendo 
recorde 

<1. A arrecadação 
lin|Mislos Feilerais bateu «> 
reconle em di-zembro: 10 
bilhões, :t01 milhões «!«• reais. 
Foi um cresciiiR-nto «!«• 30% 
cm relação a novembro, e «le 
24% em comparação com 
dezembro ili' 95. I)e janeiro 
a dezembro a arrecadação de 
W chegou a 97 bilhões «• 500 
mil reais. 

Inflação 
baixa 

A inflação «le % foi a mais 
baixa «les«le 1957.G uulieeile 
9.34% foi apurado pela 
Fundação Gelúlio Vagas, 
Esta (• a quarta mais baixa 
taxa desde o inicio «le c«l«'la 
«loimlice.i-m 1915. Os «mitos 
resultados significativos 
lotam 2.7:t%. cm 47. e 7.96%. 
em 1948. Em«lezembrude96 
o GPDI foi de 0.88%. 
explicado |xdo aumento dos 
combustíveis, dentro do 
índice «le Preço i«»r Atac ado 
(Ipra). O índice «k» Pr«-ços ao 
Consumklor (IPC) registrou 
elevação «k 11 ^4* em 1996. 

ficando em 0,44% em 
dezembro. O chefe do Centro 
de Hsludos de Preços da 
Fundação Gelúlio Vargas, 
Paulo Sidivy de Melo Covas, 
revelou que* 10 «k>s 380 itens 
pesquisados res|H>nderam 
por 7^:?% da inflação imxEda 
a nível «le varejo no ano 
|iassaik>, o que mostra que a 
inflação está concentrada nos 
setores de saúde, educação e 
Iransixirti'. 

Regulamentação 
da CPMF 

A Contribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira será 
rigulanxmtada nos |>eóxiin<»s 
«lias por uma portaria do 
ministro «la Fazemla, Pedro 
Malan. A CPMF «hi lm|"isio 
do Chequ»*, começa a S4*r 
cobrada a |>arlir «Io «lia 25 
sobre Iodas as 
movimentações bancárias, 
numa alíquota «k* 0.20%. Só 
esca|>a «k> tributo a Poupança 
TrinH-stral. 

Alertando 
consumidor 

O Departamento «l«* 
Proteção e Defesa do 
Consumidor «k) Ministério da 
Justiça alerta aos donos «k* 
l">stos «k* combustíveis, que 
não vai tolerar o repasse «los 
custos «la CPMF. o lm|»slo 
«ki Cheque, para as bomiras. 
O diretor Nelson Lins 
Albuquerque ficou irritado 
com'o «lesafro «los postos. 
"Com relação a nossa 
«leclaraçao «k* que a CPMF 
não |<Nleria s«t ni «assada, i-u 
recebi informação «k* que o 
Simlkato vai rqassar sim. K 
da mesma fonna com qui- in«* 
mandou o recado qui* vai 
r«i«assar sim. mandei-lhe o 
reca<ki «le que vou nudlá-li» 
sim. ■■ ix ivamente". rebate «•l«*. 

Salário 
Mínimo 

"Ninguém iwde dizer que 
ogiAx-rnoesti arrochando os 
salários com o Imposto «k- 
Riinla" A conchisão é «fc* I Jta 
SpliMloIa, secn-lária adjunta 
«Ia Receita Federal. Segundo 
ela. o Imposto «h* Renda 
relido na fonte de 
rendimentos «Io trabalhador, 
caiu quase 6% em 96. em 
comparação com «» ano 
anterior. O total «k* im|x>slo 
r«*liik« chigou a 16 bilhões «• 
700 milhões «I.* reais. 

Exames 
gratuitos 

()s exames gratuitos para 
calcular a quantidade de 
pacientes com Aids serão 
realizados aimla nesse 
Irinxstn- |»*Io Ministério «la 
Saúde. O Ministério vai 
implantar :UI laboratórios «pie 
realizarão o leste «le carga 
viral. qui* m«le a quanlklaile 
«le vírus circulanli' no sangue 
e o exame CD4 e CD8. que 
mede a quantidade «!«• células 
de defesa «k» organismos. 

Lobão quer aprofundamento 

no debate sobre reeleição 

Mas já simpatiza a idéia de que governadores e prefeitos fiquem de fora 

O senador Filison lobão 
(PFL-MA). propôs aos 
senadores que aprolun«k-m o 
debate sobre a reeleição, 
observamk) que "o Congresso 
Nacional deve discutir o 
assunto |>ara tomar um decisão 
com equilíbrio e moderação". 
Diziixlo-se favorável à l«*sc* da 
reeleição em todos os níveis, 
mas a partir «los próximos 
mandatos, lobão afirmou qui* 
os senadores «levem analisar as 
opiniões relacionadas ao tema 
que vem sendo «Ihrulgado jx-Ia 
imiuensa. 

"Quanto a pro|iosla de que 
a chamada emenda «Ia 
reeleição aproveite os atuais 
mandatários, eis aí a temálka 
que me está levando a 
reflexões mais profundas", 
«lisse. 

lobão (K-diu a transcrição 
nos anais «le Gilberto Amaral, 
publicando pelo Correio 
Hrasiliense, defendendo a 
reeleição «le Fernando 
Henrique Car«los«» 

Fm aparte, Iviluanh» 

Suplicy (PT-SP) disse que 
"ação de presidente para 
alcançar a reeleição está 
inibindo até seus 
correligionários". 

Muito embora tenha «k-sde 
o princípio se posicionado 
contra a emenda da reeleição 
já para o preskk-nte Fernando 
Henrique Cardoso, o senador 
Edison lobão parece agora 
mais flexível nos debates 
realizados sobre o assunto. F 
quea i-menda ixhIc aikxar «le 
f«)ra da reeleição os 
governador**» «* prefeitos. «• 
conxi «*k* não l«*m interesse em 
Presklência mas nã«i «kscarla 
a possibilidade de voltar ao 
Governo do Estado, passa a 
sini|>atizar a kk-ia. 

Picuinha ou náo, os 
govemislas «•sláo enconltaniki 
uma fórmula pata lançar «» 
nomeck* Fernamk» Henriqu<*«k* 
volta a Pr.-skkncia em 1998. 
afinal «*sse é o intento maior. «■ 
conseguirão^ nem que para isso 
deixem os governadores «• 
■irefrílos «fc* (ora. 

•- 

Lobão qurr maior discussão cm torno d.i reeleição 

Novos prefeitos administrarão 

sem verbas do orçamento 

O alerta é do senador Francisco Escórcio, que culpa os técnicos do TN 

Fnmcisco Kscórdo (PFLMAf 

■ Aids 

O senador Francisco 
Iíscokío (PI* DMA», «liss,* que 
os ptefi-ilos eleitos náo devem 

.contar com os r«*cursos 
orçamentários obtidos por 
meio de emendas «h* 
lorlamentares, iiorque essas 
verbas têm sklo corla«las pelos 
Ucnkos dolesour» Nacional. 

A atuação parlamentar 
duranU* a discussão do 
Orçamento l«*m si«kt fruslraila 
devido ao conlingenciantenlo. 
que nada mais é do <|ue »termo 

pelos técnicos «Io 
liara cancelar, com «> 
«lecrel»», recursos 
«Io* para os 

Munkipio 
«ktnilailos 

Fscón 
aktlaikio 
Maranhí 

ix-kis seiuukorc 

Sil« 

io afirmou já ler 
spr«*íeitix ekitosik» 

..._ «», ligados ao seu 
gnipi i-ilitko, das dificuldades 
que i-Kk-rão enfrentar desik' 
que assumiram o mandato. O 
senador enfatizou sua 
preocupação com "a grave 
realidade' «los Municípios 

Fmi recente entrevista 
concedklaa Rádio Capital AM. 
<lurant<* sua visita «k* final «k* 
ano a r«*giào. «» senador 
Framisco Fsc<'»rck" ex|iress«>u 
sua preocupação com 
MunicípkiS como Vila Nova 

dos Martírios, onde o |irefeiln 
já anunciou que náo tem 
previsões «li* até quando 
administrará a cid.ule em uma 
escola pública. Além «liss«». 
outras dificuldades também 
sáo problemas |«ara os novo» 
I ire feitos, não s<i os das novas 
unidaik*s. mas lamb<'*m «>s das 
cidades mães. 

Cid.ules como lm|H'ratriz, 
Caxias «• outras «k* |">tle méilio 
«• grande |H>rdcram toda ou 
quase Pala a zona rural, que 
muito «mbora náo tenham os 
pro«luior«s imcenlrvxis são h«ij«*. 
grandes res|Minsáv« is |K*la 
receita dos Municiiikis. 

Exames gratuitos serão realizados 

O Ministério da Saúde que saber 

o número de pessoas com Aids em lodo o País 

Os exames gratuitos para 
calcular a quantidade «li* 
pacientes com Aids no Brasil 
s<*ráo realizados ainda neste 
trimestre. Para isso. u 
Ministério «Ia Saúde vai 
implantar 30 laboraUiríus qu** 
r<*alizarão o testo «l«* carga 
viral, que me«I«* a quantidade 
«k* vírus circuliuili* no sangw* 
e o exame Cl)4 e Cl'8. que 
m<'<lem a quanliiladi* il«* 
células de defesa do 
organismo. Os dois «•xames 

são fumlamcnlais para «i 
acompanhaiiM-nio da Aids. 

O ctiordenador geral do 
Programa Nacional de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Pedro 
Clu*ker. disse qu«: «is exames 
são «is principais |>arãnM*lros 
qu«* existem para «*vitar e 
moniforar um Iralanicnlu 
a(k*quiHlo|«irau ixnienk*. No 
l«*sl«' |Hir exemplo, é jiussível 
determinar quanto «■ quando 
o |>aci«>nle «l«*v«* s«*r tratado 

com <> coquetel «le drogas 
que moldura a duplicação do 
vírus «Ia Aiils. 

Segundo Pedro Chik«*r, 
dentro «l«* um mès o 
Ministério da Saúde vai 
divulgar «is nomes «los 
laburaloríos escolhiilos |iara 
a rcaliz-içan «Io (*xanie. 

O Ministério da Saúde 
estima que no Brasil quas<* 
meio millião «l«* (x-ssoas já 
estejam cxinlaminadas com «i 
vírus. Para o novo ministro 

Carlos Albuquerque, a 
realização dos exames vai 
diagnoslk-ar««quadro geral 
da .Aids, iiermilindu assim, 
que o governo adote as 
meilidas niressarias |«ara a 
prevenção e Iralmni-nlo da 
doi*nça. ek* «píer inclusive, 
que os l«*sU*s s«*jain 
realizados nas regiões mais 
|K»bres «• mais «lislanlc> «kis 
grandes centros, ondt* a 
inckli-ncia é a|>aren(«*m«'nie 
menor. 

CIDADE AL 

De segunda a sábado. 

STA 

das 07:00 às 08:00 horas 

npresenlQ^Qos Luiz Duarte 

Reportcisem: Nilson Santos 
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Secretaria de Educação 

firma convênio com 50° ÍJIS 

Exército vai administrar 

escola da Rede Municipal de Ensino 

Foto Pinheiro-721-7090 

rl 

Agostinho Xolelo ,■ Cri. Diágcnrs Dantas, comnndnntr do 50' B/S 

A rxomp|o «Io quo faz o 
lanço do Brasil, o 50° BIS vai 

assumir a ailministraçau «Ic 
uma «•sc«»la municipal. Por 
iniciativa «Io comandanU* 
DiiiRcncs Danlas, o KxcrciU» 
acaba «Ic assumir total 
rcsponsabiliilatk pelo 
lum ioiiami-nlo «la Escola João 
Martins N«t<», que |iassa a si- 
chamar Escola Municipal 
Ihiqur «k* Caxias. 

O Exercito vai cuidar «Ia 
manutenção da Escola, «la 
coordenação pi^ilasoRici)- 
es|K»rliva, prestar assistência 
médica e odonlido^ica e 
formxvr meremLi «-scolar. 

Euiwlada cm 1988, a escola 
fica situada no bairro Maranhão 
Novo e tem mais de duzentas 
vasas nos turnos matutino e 
v«'S|KTtino da prími-iraã quarta 
siri»1. E intenção «In sccr<'iárío 
«la Ivducação introduzir a ixirlir 
«leste ano o primeiro Rrau 
maior («Ia quinta á oitava 
séries). 

Quarta-feira, na Secretaria 
«le Educação, o comandanli- 
I SÓRem-s I lautas e o secr«-tári«> 
ARostinlm Nidelo «k-fmiram a 
planilha «Io trabalho que será 
«lesenvolvldo na CSCObu 

Para Anoslinho Nolelo. a 
parceria com o Exército e mais 

uma demonstração «la 
seriedade «Io projeto do 
Roverno Ddon Marques quanto 
a melhoria da qualklade d«> 
ensino em Imperatriz. El«- 
«•sta-ra que outras «•mptesas ou 
instituições tomem a mesma 
ink'ialhra. 

O secretário de Bducaçãodo 
Munkipio, Agostinho Nok-to. 
informa que esin-ta obter o 
resultado espera<lii com o 
convênio que acaba de firmar 
com o 50* BIS. O CeL DiÓRines 
Dantas «h-slata que o inojetn ê 
úniiorlanle e terá todo o seu 
apoio. "Não nx-direi esforços", 
armnaltai. 

U MÍKK OMVmiV 

HIVIOMI IVQlVNVIVHO 
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Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

/ip/irecd/i 24 horas com você 

Imperatriz/ 
São Luís 

Ida 9:20 c I 9:30 ht 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 
Fortaleza 

Ida 8:20 c 21:00 hv 
Volta 

7:30 c 21:00 hs 

r 

mmi 

Pioneira cm servidos 
tep-line" OnAws «xn 

or refrigcracto, dois 
televiscres, vídeo 

cossete e scrvqo dc 
botdo. Amplo esporo 

pcromolcr 
comcdidcdo dos 

/1P/IREQD/I 

rreroteo^õo 
constante. 

Vicfx com o 

/F/HECX)/! 
mois cfje uma cfzcstòo 

de detalhes é umo 
qucstõodc estilo 

IMPERATRIZ / AÇAILAN DIA / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

'7'ui*t4juyi&i*td& l/atè 'M" 721 "5687 

PRIMEIRO ENCONTRO PARA A 

MENTE HOLOGRÁFICA 

FOTO KIRLIAN E A ELETRODIAGNOSE 

Dias 10, 11 e 12 de Janeiro de 97 

Programa 

Eletrodiagnose e a foto kirlian 

Possível mecanismo 

eletromagnético da estrutura 

mental 

As três palavras mágicas 

Csulastro polo oolular: 

977-4037 • Nalva • Imperatriz 
973-3502 - Giulia - São Luís 
Telefax- Ciulia -231-2034 

, - - 

m:WW 

Edição Especial de Ano Novo ii 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

Io Batida: 01 Mobilefe - 2J Batida: 1 Mofo C-100 
Dream - 3' Batida: l Moto 125C e mais 05 TVs a 

cores e 05 geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

lg Batida: 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-100 Dream - 39 Batida: 1 Au- 

tomóvel Mil 
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Centros administrativos 

serão entregues até julho 

A construção em pré-moldados abrigarão Executivos e Legislativos 
<> Governo do Ksiado 

protcmk* rnln-Rar ale- julho os 
ccnlros adminislralivos «la# 81 
iHAras uiimUiIi-s nuuanhc-nscs. 

A inlonmvào (oi prestada 
esla semana jielo seiTtKárí» <!<• 
Assuntos Políticos. Jorge 
Pavá». Sí-gumlo o secretário, 
as construções em prê- 
mohlados que virio da Bahia 
serão realizadas tanto |>ara o 
Poder Executivo quanto |»ara o 
Ixgislativo das novas cidades. 

Jorge Pavão (Esse qw até o 
nvimento nica de (iO preíeitos 
já o procuraram para tratar 
sobre o assunto, e explicou que 
os novos chefes «Io lòceculivo 
estão semlo encaminhados á 
Secretaria «l«- Planejamento, 
onde está sendo feito a 
habilitação. para que 
posteriornienlr seja firmado 
convênio « ntre o (joverno do 
Kslatlo «• a Prefeitura 
beneficia<la. O secretário 

ressaltou que o governo 
entrará com setenta por cento 
«los n-cu tsos|karaa c« mst ruçãi i 
«los centros, cab<-ndo ás novas 
prefeituras os trinta por cento 
restante. 

Para o: t pte feitos das 81 
novas unidades, o convênio 
com o (ioverno do Estado |«ara 
viabilizar a construção «los 
centros administrativos ê no 
momento mais que a "luz no 
fim «Io túnel". As novas 
unidades que tanto (oram 
apregoadas de que nasceriam 
(ali<las. recebem uma injeção 
substancial ik- força Ponto prá 
Koss-ana. que se prepara |>ara 
a cortkki «deiloral «!«• ÚS. Se não 
aprovada a reeleição, não 
IKMlerã trazer os iiktíIoS |>ara 
si. mas e claro, vai kinbtar aos 
novos prefeitos «»s 70 
investimentos nos si-us 
Municípios, além de outras 
ak-gaçêes. fíosean.i quer ealregnr prefeiiumn em fulhi 

Definida data para a eleição da Amsul 

O anúncio foi feito pelo atual presidente da entidade, llibiré Jucá 
TiKk>s os ((refeitos da região 

que estende-se «!«• Ilinga a 
Fortaleza «los Nogueiras, 
totalizando 39 Municípios, 
foram convocados para 
|iarlici|iarem «Ia Ass«-niblêia 
<i«-ral que elegi rá a nova 
direção da AMSIM, — 
Associação «los Munkilãos «Io 
Sul «lo Maranhão, para «-sses 
dois ptoximos anos 

De acordo com o «•ditai 

ex|mlido («lo atual |»»«sid«'nli' 
da entidade, llibiré Jucá, a 
«•k-içáo está prevista |>ara o «lia 
24 (k* janeiro. 

Nos últimos dois mamlalos 
com Raimundo Cabehnki e o 
pnVprki llibiré, a Associação 
não atingiu os níveis esperados 
de reivin«licaç«>es. ficando 
distante «los pkúlos no» quais 
anlenonmmU- «'Ia «k-lendia. 

Mais ampla «• já com a 

integração «Ias novas unid.xk-s, 
a AMSIII. «Irverá ler nm 
potencial político maior, 
tornando assim, mais 
coinixSitiva as « k-iox-s. já que 
acredita-se numa maior 
quantidade «k- interessados em 
«lis|iiilar a Pri sliléiic ia. 

Por enquanto apenas o 
prefeito de João Usha, Silvio 
Hino. manik-sliKi o interesse 
em «lispular a direção da 

AMSIIE. Ele que já l< 
presidente «Ia enlidaih 
realize 
polílic 

huleb 
Maranhão do S«il 
IH-nsanaiilo qui- < 
riUornar ao carg 
com vários evento 
aikfemkTlodoS) 
regionais. 

Sálvio Dino define 

plataforma para a 

Associação 

Como plataforma «le sua 
«ampanha para retomar a 
direção «Ia Associação «los 
Municípios do Sul do 
Maranhão, o pndeilo «k- João 
Lisboa quer transformar o 
antigo prédio «Ia Cobal, 
situado na Praça Mané 
Garrincha, num grande centro 
«le convenções para a 
realização «le debates, 
seminários e cursos, um 
centro «le encontro «los 
feirantes «le Unia região, a fim 
de que s«'jam «-xposlos «• 
comercializados ali. as 
riquezas arti-sanais «• 
inihistriais da região. 

Sálvio Dino «lisse que 
pretende fazer «k» local, hoj- 
abuukmo, a s«.k- da AMSCI, 
Pr«teiKk- inaugurar a mesma 
ainda no prinu-iro sinu-slr»- 
com as presenças «Ia 
governadora «Io Estado 
Koseana Satney e «Io 
Presi«lenl.- da República, 
Fernando Henrique Cardoso 

lOilependenle «Ia 
« aiupauha qui" « «lá fa/<-ndo 
rumo a AMSCU Sálvio Dino 
já está mobilizando uma 
equii"- |iara a elaboração «k- 
ti slo <» projel) i que visa realizar 
com sucesso o Copão 
Maranhao <k> Sul. O prek ito 
garantiu que im*smo «• não 
estivesse em|(eiiha«lo na 
ek içào. « slaria envolvido em 
realizar a «<im|)ilição. ji qm- 
a piiiuma «-«lição «k> «-vento 
livi- total ajioioila Associação 
«los Municípios, quando o 
mi-smo era presidiutle, "«• 
afinal*, «lisse ele, 'gosto limito 
«ki es|iorte «• não |ierniilirei o 
fim «Io ç o|«o". finalizou. Ele 
inclusive já manteve contato 
com a CBP no inluilu «k- qm- 
acomin-tiçao s«-ja reconlaxida 
ç-omo profissional, para que os 
dois melhores limes 
colocados no Copa» 
|iartici|H-m «le comixiiçéM-s 
em nível nacional. 
r«iresenlando a txgiào. 

AMSUL crescerá 

após eleição 

A AM SI l. conta hoje com 2!l prefeitos «• já «• a inak>r do 
Estifcki. O ex-pn-íeilo <• atual (««•sklenti' llibiré Jucá, <*siinia 
|*-la pr«s«-iva •!«• tixkis os prelVilos da r.-gi.to m ehnçâo «Io 
«lia 24 ás ItihdOe jã t«-iiH-uii «sliud ptiraus novos preMtos a 
fim «k* '|iu' esii-j;on pnsenti-s. 

Ap«'(S a eleição, a AMSIII, dcwrá ser integrada (jor 37 
munkáiiios. s<mdo: 

.Nçailândia— IXusdedHh Samiwio; .Alto ParnaiTxa —José 
de Freitas Neto; Amarantc— José Rilwunar «k- .A& vodo; 
Balsas—luiz Roclia: Arame—Nonato I Vniisla; Buii tirana 
— .Antonki do Ix-qiK-: Carolina —João Alberto; Canqicstrc 
—José Miranda: CkU-làndia — José lisboa; DavinópoÜs — 
I >,unel Silva Alves; Estreito—Claro Nogueira; Fortak-zados 
Nogu«-iras — (iikla«i" Ribeiro: Formosa da Serra Negra — 
Jucclino Viana: Feira Nova — ;\ns.'InK> Coelho; Crajau — 
J.xw Pedro: Imistaliiz—Ihlon Marques; Itinga—Raimundo 
Pimentcl: João lisboa — Sálvio Dino; lorelo — B«-nervaI 
Coelho; I wado Ntw—Dcus»k'te: MonU-s ;Mios—Pai raia 
Castilho: Senador I a RocqiH— Alfredo Nuix-s; Porto FnuKo 
— Erival Marinho Aguiar; Kiachão — lãlnutr Alves de 
Oliveira; São RainHinüo das Mangabeiras—Jose Francisco; 
Similxulsi — Pedro Rilx-iro; São l-eltx de Balsas — llétío 
Martins: Sitio Novo—João Alfnxlo; São i\rdro «los Cn-ntes 
— Zequinha Coelho; São João do Paraíso — Vicente 
Sobrính >: São I '«ho da Agua Branca — (w-i-on «Io» Santos: 
Sk» FraiKisc» do —S mia Marte Govemaik>r I íquene 
— Raiimuxlo Jorge; Setexlor i^<Es<in lobão— N«y Baixkira: 
Tasso Fragoso—SraiblnoCodho; MU Nova «los Marlir{<(S 
—jo&) Pinto? Centro dos Currais — Renato; Nova Colinas 
— Renato Rilx-iro e liai|ava — Mo-nk* «Ia Galiléia. 

Tribuna 

Capital 

Jucelíno Pereira 

dK-crsos seminários 
s-administralivos e 
larneio Regioiud d.- 
denominado fopào 

E ixini «•<»«• 
1- pretentle 

> «• renovar 
>ikslitu«k>s 
s.x«cutivos 

ótima noticia 
Anunciada |H-k) sccntário 

Caiíos Amorim. a coiK-lusão «k« 
processo «k- munkipalizaç.io 
«lo sistema «le saúde em 
liii|K-r.ilriz Ix ivefK iara muito a 
|N>puUção carente. Com a 
municipali/ação a Prefeitura 
nwberá mais recursos «-. «i 
«pieé mais impurtanle. (■«kta 
administrá-los «le forma a 
atender <• maior número 
possível «li- pacientes que 
liroeunim as «asas «k- saiMk- «Ia 
ckbnk- S»* Carios .'Nmorim «• o 
prefeito Ihlon Marques 
cum|«venia|iTnmcssa-,ciimo 
se « sjH-ra, estarão pn-slaixk» 
um relevant»* serviço 
sobretudo ás pessoas «le 
menor (■■k r aquisitivo, que 
dependem «Io SI S para 
resolver problemas nktlkos. 

Reforma administrativa I 
Chegou á Câmara na 

iibiulbi «k-ontem. 10. o (troji-lo 
«le reforma administrativa «Ia 
Prefeitura A matéria veio 
aeoínpanlmla (•« imusageiu 
na «(iial o prelnlo soliiilmi a 
convocação extraordinária «k> 
Pi «ki I«gisUt Ko para .q it«xiar 
a profiosla «ki Execulwo. O 
presitlenle Valmir Izíilio 
r«'veloii, (Hir meio «!«• sua 
assessoria «k* comunicação, 
que os vereadores, iaeixkiiik) 
solicilaç ao prefeit n tal.«k vifão 
«k-Bberar sobre o proj.lo sem 
cobrar nenhum montante i«-k» 
trabalho extra. A si-ssào 
exlraonlinária «slá marcada 
(vim a nunlbi de M-guiuLi, 13. 

Reforma administrativa II 
() («ojilo ;issiivikt | • ir lliloii 

Marques iulrotln/ algumas 
mudanças im|)orlantes na 
estrutura admini-Xratna Imal 
Chama a alençao. a príimira 
vista, a amHiaçàn «k> número 
«k- MxTelarias. PeU |ir«q»>sl:«. 
lm|K-ratriz |«assará a «onlar 
o»m 14 Stcnlarias. Entre as 
ix ia» | astasi-sjãoa Ssxreiarti 
de (rov«-tno. Secretaria «U* 
Desenvoh'iiiX'iito Integral e 
Sentaria «k- Comunicação «• 
Cuhura. 

Reforma administrativa Itl 
Tudo indica qm- a Câmara 

votará o projeto aimla na 
priixima semana, ()s Ixlen-s da 
bancada gov«-rnislas 
-çimxçam a n»J(ilizar-s«ix-«e 
Miilklo.») |)riiK-i|bJargunxiito 
é o fato «Io prefeito está 
d<-|>iuk ixlo da telotma para 
ciNK-luir a montagem «k- sua 
equi|K\ o que lh«- (« nuilirá 
inkiar ix> seiHkk» mais amplo 
o si-u plano de governo. 
Minoritária, 
oposicionista 
emplacar 
«liscrelissimasi 
texto «k. ptojli 

Almeida e não o médico 
Cbirajara Pereira, dirigimle 
tucano. Além «fc- Milhonxin. 
cuja ('(stura governista i-slá 
in«onx«Lmik> mus |xar.-s «le 
legemla. o Parli«k> Socialista 
Hrasikiro é repreMiilado na 
Câmara p«Io professor 
Sim|ilicki Zuza Neto. «gtesM» 
da siK-ial «lem«>ctacid 
brasikira. 

Filme repetido 
lllstóric«.s do PMDB 

conx-çam a (tnSi-slar contra 
uma su|H»sta ausência «los 
militantes do parlitlo no 
governo incipiente As 
reclamações aimla são 

principalmente 
Io prefeito ainda 
(meado t.ulos os 
s. mas s»- novo» 

'lllanles «Ia legenda 
rem chamados ao 

a bancada 
náo deverá 

mais que 
xidilhaçôis ix> 

Equivoco 
Ao «ontrario do <|<i<- m- lein 

veiculado na mitlia imal. 
Ribamar Millxmx m nao e «Io 
PSDB. O vereador ("i « k ito 
(«elo PSB (Jue tem como 
|(resi<k nl«- o ncK'oga«k> lida 

discretas, 
|m-Io falo « 
não ler n« 
assessore 
repr. 
náo 
Palácio Branco a "bronca" 
tende a vir a (uiblico. Com 
potencial para ptovixar uma 
minicrise partidária, diga- 
se. prineipalmente em se 
tratando do PMDB 
imperalrizensi-, sigla com 
rec«(nhivida vocação para o 
barulho. 

Perguntinha 
Por que os asfallos «Ia 

cidaile acabam tão rápiilo? 

Atalho 
Imperatriz tem Erasmo 

Dibel. Carlinhos Veloz. 
Neiiê Bragança, Chiquiuho 
hrança «• outros artistas «k- 
elil«-, mas é um grupo da 
periferia que |iarece mais 
proximo «Io estrelalo 
nacional. Conexão 
Expkisão, conjinilo formado 
l-ir garotos «Io Bacurí. já k-z 
mula menos qu«- :«> shows 
auti » «Io lançamento oficial 
«Io primeiro CD, o qual vem 
Seiulo bastante « xeculado 
ent «-misMitas «Io cenlro-sul 
como a paulista Jov« in Pam 
Sucisso. á» vezes, é 
impnvisível. 

Provincianismo 
Nada mais pequena que 

a mania local, muito local 
alim«-nlada pelas elites e 
com espaço garantido na 
mídia, de náo dispensar 
nenhum r«'S|«*ito e tentar 
destruir as imagens dos 
«k-tentores de mandatos. O 
lato ik- uni cklailao ser «deito 
venvulor, («refeito. «le|mlado 
não o torna «o., monstro a 
ser embatido. Na., é 
|ki .««Io Ser homem ((úblicti, 
Não «• desonroso de(en«k-r. 
res|ieiiados os valores 
«ticos e os padrões de 
moralidade, idéias, de 
oposição ,- Situação I nu 
soci«slade madura tem que 
encarar o exercício do 
Poder s« in coin|ilexos «• 
deve disjH-nsar s« u apoio a 
quem. em nome de um 
kleal, abre mão da boa vi«la 
privada para «-nlreiiiat a 
árdua tarefa «le disputar 
voto» 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em ICiiti*ct»«uiios «i «UmiSeilich 

MADIIEBIRA LEÃO DE OURO EEÜiüll 

Temos visas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Banco do Nordeste aumenta capital 

e fortalece posição no mercado 

O Kanc 
Instituição ampliou em 30% suas aplicações em 1996 

do Nordeste f 
conseguiu aumentar seu 
capildl, com a inlegraluavào 
de K$ NO milhões. Destaca 
o presidente do banco, Byron 
Queiroz, que a subscricá" foi 
feita totalmente pelos aluais 
acionislas. sem nes-essidade 
(U* recorrer ao mercado — o 
que atesta a credibilidade da 
empresa junto aos seus 
investidores. 

Com esse aumento, o 
Banco do Nordeste se torna 
mais fortalecida no 
mercado, em função do 
maior nfvel de capitalização, 
o que amplia suas 
possibilidades de captar 
mais recursos junto a 
diversas fontes, no Pais e no 
exterior, para aplicar em 
programas de interesse do 
desenvolvimento regional. 

O aumento do capital 
social do Banco do 
Nordeste, aprovado por l.ei 
Federal em 1995. efetivou-se 
no período de II de 
novembro a Itd de dezembro. 
Para Byron Queiroz, trata-se 
de relevante vitória do 
banco, que desde não 
linha efetivado nenhum 
aumento de capital, o que 
constituía fator limilalivo a 
uma expansão mais 
substancial em seus ativos 
operacionais. 

Participação no 

mercado bancário 

No ano de 19%. o Banco do 
Nordeste ampliou em quase 
30% suas aplicações em 
operações de crédito, 
alcançawl"saldodeR$63M,l 
milhões. Hmbora conte com 
apenas I /fi agências, das 2739 
existentes cm Ioda a região, o 
Banco do Nordeste tem 
lúrlidinção iiWsBa de 43% no 
sistema financeiro regional. 

O Banco do Nordeste lenv 
se destacado (iclos im|iaclos 
soc iais de suas aplicações junl< > 
a pequenos produtores e 
empresas, contemplando 
também o setor informal. Km 
1996, o banco aplkou nesses 
micro e pequenos 
eni|)rcendinientos cerra de K$ 
859 milhões, sendo RS 305 
milhões aplicados via 
Programa de (ieração de 
Emprego o Renda RS 228 
milhões oriundos do FAT e RS 
77 milhões do FNE). Com 
esses recursos, o Banco do 
Nordeste promoveu a geração 

de mais de 315 mil novos 
emiTegos 

O pioneirisn» do Banco do 
Nordeste em 1996 foi marcado 
|)el<» kincantenlo dos "Agentes 
de Desenvolvimento', com a 
(une-lo de interiorizar a ação do 
banco em PxVjs os munkiiivis da 
região. Sõ. 450 agentes, cada um 
aluando junto a quatro 
municípios, através de um 
trabalho de mobilização, 
articulação c capacitação das 
comunidades, visando ao 
desenvolvimento econômico e 
social 

O "ranking" das 34 
instituições filiadas a 
FEBRABAN aponta a liderança 
do Banco do Nordeste em 
aplkacões m i crétKto rural, com 
par)icipaçao sujierior a 31%. 
Com relação ao turismo, o 
BaiKu do Nordeste é o agente 
do Programa de 
I Xsa rv idvimenlo (k>Turismo no 
Nordeste (PKODiri UR). que 
emolve inveslinxnlos da urdem 

de US$ 8(XI mülvx-s em obras 
ck- infnwstnilura. propiciando 
a alavancagem de 
investimentos turísticos a 
cargo do setor invado 

Outro |)onto destacado |h4o 
presidente do Banco do 
Nordeste é a ampliação c 
diversificação das fontes de 
recursos. Ele cita. como 
exemplo, que o FNE — Fundo 
Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
representava em 1995 dois 
terços dos recursos 
mobilizados |h4o banco: e em 
1906. mesmo com o aumento 
desses recursos em termos 
reais, sua |ailKÍ|>acão no total 
<k>s recursos <k> banco foi de 
apenas um terço. Além do 
FNK. o Banco do Nordeste 
aplica recursos do FAT. do 
BNI)F:S e da FINEP, bem 
como recursos captados no 
exterior, lendo lançado cm 
1906 bônus corres»a*k-nles a 
DSS 250 milhões. 

Debate 

Quando a paz reinará? 

por Raimundo Primeiro 
Articulista 

Ontem. revoltados, 
centenas de moto-laxislas 
percorreram as principais 
ruas da cidade protestando a 
forma como o niololaxisla 
llamar Alves Guimarães. 38 
anos, foi morto. Fie foi 
barbaramente assassinado 
quando fa/ia o lrans|iorle de 
um homem para o recém- 
emancipado município de 
Davinõ|Milis. 

A violência continua 
pretk tini li.»vdi t em lm|K ialriz. 
São os resquícios do 
abandoixi ao município |Mit 
Itarle do (i<A'ernu do listado. 
K quem sente na pele O 
problema, evidentemente, é a 
governadora Roseana Sarney. 
que assumiu o cargo 

lirometendo realizar obra* de 
vulto. O que se observa neste 
momento, é o oposto. O 
aitarellio (tolkial.os setores «k' 
saúde, educação e infra- 
estrutura, não recebem e 
nunca tiveram o devido a|Miki 
da atual administração estadual 
e vivem uma de suas piores 
crises. 

Se iHTsislir. balo outra vez 
na tecia, acabará ciihninanikt 
no aumento substancial do 
índice de violência, lema que 
já deveria ter sido motivo de 
discussão por parle da 
administração estadual. 

Roseana Sarney. via 
Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp). 
deveria colocar em prática uma 
I lesada cani|tanha como intuito 
de reduzir drasticamente o 
preociiiniile índice (k* viok'neia 

atualmente verificado na 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Imperatriz é graixk-, gigante 
em Iodos os lermos. Tem forte 
economia e o setor de turismo 
possui um poleneial 
monstruoso. 

Violência: Qualidade de 
violente. .Ato <k- violento. Ato 
de violentar. Constrangimento 
físico ou iiHiral: uso da força: 
coação 

Infelizmente, tem de se 
dizer que à população 
imperalrizense. sobretudo a 
camada de menor poder 
aquisitivo, vive amedonlrada 
em face de ler de conviver 
entre marginais e viciado. K 
que muitas das vezes o bandkk) 
é seu vizinho, já que mora no 
seu bairro e na mesma rua. ICk- 
só é descoberto quaiskt (xalka 
algum ato e é caiSurado jM-la 
policia. 

Vive em constante perigo, 
como se estivesse (iróxima de 
um rastilho de |>ólvora. K. o 
governo, que é o principal 
res|M)nsável no que se refere a 
sua solução, nada faz. Fica 
inerte, mais |iarecendo um 
bkrho preguiça. Já passa da 
hora de se lazer alguma coisa. 
Ou muitas pessoas 
conlinnarão morrendo em 
lace de ações criminosas. 

Aqui não é nenhuma ckbuk- 
do velho oeste, onde os 
pistoleiros pratieavam lodo 

tipo de desordem e não 
sofriam nada. Existe justiça 
e seus com|>onenles estão 
em sintonia com a visão da 
comunidade. Trabalharão 
dobrados e afirmam que não 
medirão esforços que 
objetivem colocar os 
meliantes atrás das grades. 
A caça aos delinqüentes, 
então, deve ocorrer no 
menor espaço de tempo 
IHissível. 

Todos os segmentos 
sociais estarão buscando a 
paz: ausência de lutas, 
violêneias ou perturbações 
sociais; tranqüilidade 
pública; concórdia, 
harmonia. O resiieilo às leis 
assegura a paz de uma 
comunidade. E |"»r isso que 
todos querem em lm|ieralríz. 

A forma como o moto- 
laxisla llamar Alves foi 
morto revoltou o povo. quv 
mostrou-se sofidário aos seus 
colegas quando da realização 
da manifestação e do 
buzinaço que fizeram ontem, 
usando as ruas da cklade. 

Justiça. Essa é a palavra 
ik* ordem do momento. Qui 
o Governo do Estado 
conscientize^e, finalmente, e 
melhore o sistema de 
segurança ek- lm|a-iatriz. 

O jornalista Raimundo 
Primeiro faz parle da equi|»e 
de redatores do Jornal 
Caiãlal. 

Airt 

Gonfratemizaçi 

da imprensa 

aconteceu ontem 

Festa aconteceu na sede da OAB de 

Imperatriz para celebrar a Imprensa 
frente da entidade, e 
conclamou a uniào da 
categoria em torno de 
um ideal, e acima de 
tudo, de uma valorização 
profissional e da imagem 
dos profissionais que sâo 
os responsáveis direito 
pela merchandising da 
imagem de nossa 
comunidade. Clélio 
também lançou vários 
anseios que espera ver 
concretizado para a 
categoria, como a 
necessidade da sede 
própria, que é uma luta 
também pessoal sua. e 
que vem em busca dos 
profissionais da 
comunicação lerem sua 
própria casa, seu próprio 
canto onde encontrar os 
companheiros e onde 
obter também amparo e 
assistência. 

Os profissionais da 
imprensa 
compareceram na noite 
dessa sexta-feira na sede 
da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
que fica ao lado do 
Fórum Henrique de La 
Rocque, para 
celebrarem o ano novo, 
numa confraternização 
de classe que reuniu os 
grandes nomes do vídeo 
e do dial, além dos 
redatores que constróem 
a imprensa escrita, 
falada e lelevisada mais 
importante da região. 

O presidente da 
Associação de Imprensa 
da Região Tocantina. 
Airt. Clélio Silveira, fez 
um discurso emocionado 
ao falar para os colegas da 
importância em 
completar mais um ano à 

Consciência 

coletiva 

Os profissionais da 
imprensa são hoje 
responsáveis por parle do 
pensamento ideológico 
de uma comunidade. São 
formadores de opinião e 
precisam ler 
responsabilidade para 
responderem sobre isso, 
principalmente no 
tocante aos destinos e 
rumos de lodo um povo. 
Sâo eles os responsáveis 
direto pela consciência 
coletiva de uma nação e 
precisam, também, 
fazerem parle desse 
coletivo com o intuito de 
marcharem juntos num 
único sentido em busca 
de um ideal social e 
humano, já que todos são 
parle constante de um 
pulsar cotidiano do qual, 
a uniào das classes e 
preceitos fazem a própria 
vida. 

A condução dos 
destinos do mundo 
moderno passam, 
invariavelmente, por um 

microfone, por uma 
cámera de vídeo, por uma 
transmissão via satélite. 
Já não como esconder os 
fatos. Ainda se pode 
distorcê-los, conduzi-los. 
mas não se pode mais 
escondé-los. 

Por trás dos fatos 
existem vontades e 
interesses que mistificam 
os gostos de quem 
recebe as informações. 
Tildo isso é verdade e 
pode ser comprovado. 
Mas por trás de cada 
noticia, de cada palavra, 
de cada máquina, existe 
um coração humano 
guiando com inteligência 
um par de mãos que são 
quem fazem o mundo 
todo se integrar 
interativamente. O ser 
humano ainda é 
essencial. O profissional 
da imprensa é 
indispensável para esse 
modernismo 
tecnolrónico que forma a 
comunicação atual. 

m 

Feliz Ano Novo! Feliz Açaílãndía Nova! Feliz Maranhão Novo! 

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

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

região ganha novo alento, diante das novas perspectivas 

administrativas, e o prefeito Deudedith Sampaio é a 

encarnação de uma nova ordem de trabalho e honestidade 

administrativa. Feliz Força do Progresso! 
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ASSOCIAÇÃO dos municípios do sul do maranhão C O C IMT» ti 141 «MTOOI a 

Cí p MWttWO IMPERAI012 • UA 

EDIIAL DE CONVOCAÇÃO 

O Senhor Prefello lliberé Jocó, 
Presiaenie da Associação dos Municiotos do 
Sul do Maranhão, nos 'ermos dos incisos viu. 
IX. X. XI. XII e XIII, do Aríigo 23. combinados 
com o Artigo 61. dos Esialulos, CONVOCA 
todos os associados para umo reunião de 
Assembléia Geral de eleição, proclomaçòo 
e posse de nova diretoria, o ser realizado no 
próximo dia 24 de Janeiro de 1.997. as 1000 
horas, no Palócio Dorgivoi Pinheiro do Sousa, 
sede da Cornara Municipal de Imperatriz, 
balrto Centro, imperatriz. Maranhão. 

1.997 
Imperatriz. 08 de Janeiro de 

itiberè Beajamím Barbosa Jucá 
residenle 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

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

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

A Diretoria 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA N* 001. «k- 01 «Io jimnro de 1997 

DisixV sobiv aumenln do («alrimõnio «• iroca de lilulos c 
carteiras sociais. 

0 PKKSIDENTK DO BALNEÁRIO IATE CLUBK. no uso 
«Iasalrltiuiçiv-s legais, que lhe atribui o Bslalulo do Balneário 
late Clube, no ca|>iluIo XIV ilas dispOSÍçiV*s geraise trasilórias. 

DETERMINA 

1 - Com base no Kslalulo do BIC. referendado pelos Artigos 
54 e 55. essa I Mreloria «fc tennin.i que lod«>s os Sócios Remblos 
IMgatao R$ 50,00 (ciqUenla reais) a Secretaria do clube. («'Io 
aumento do patrimônio, bem como pela Iroca dos títulos 
remidos; 

II • Hca lanibóm «•slipulado qu»- os Sócios Proprietários 
|agarãoR$:<0.U0 (trinta reais) a Secretaria «Io clube. |k Li troc a 
de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que Iodos os sócios: Remidos, 
Ptoj>rielários. contribuintes o dependentes jxagarao R$ 5,00 
(cinco reais) ã Secretaria do dube. (ida exi icdiçáoda Carteira 
Sodal. 

IV - Esta Portaria entra em vigor a («rlir da data de sua 
publicação. 

l'nf«r*lzÁW bíotbfotoOt 199 

CONORPlRfS 0E FARIAS 
Pnsideniv toòir&rj late Oate 

A Á 

* 

J 

Neste Sábado, dia 11, no Juçara Clube 

Hospital Santa Maria 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 



JORNAL CAPITAL Sábado. 11 de Janeiro de 1997 J economia J 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CEF vai Implantar sistema 
on Une para saque do PIS 

A Caixa Econômica Federal vai implantar a partir 
de março em lodo o Pais. o sistema on line pata os 
saques do PlS/PASEP e do Seguro Desemprego O 
novo serviço vai permitir que os trabalhadores 
façam os saques do PIS. PASEP ou do Seguro 
Desemprego, cm qualquer agência po posto da 
Caixa Econômica Federal. Atualmente só pode 
fazer esse tipo de saque na agencia onde existe o 
seu cadastro. 

Com a implantação do sistema on line. os 
trabalhadores, de posse de um documento de praxe, 
pqderà sacar o seu PIS. PASEP ou Seguro 
Desemprego, em São Paulo, por exemplo, embota 
o seu ponto de referencia cadastral pata 
rccabimento do beneficio seja Imperatriz. 

A Tribuna 
Chegando às mãos do colunista a edição n0 55 

de "A Tribuna", editado em Açailàndia pelo 
companheiro J. Silva. 

O jornal "A Tribuna", que já conquistou o seu 

Merccujo- fíAUMiceív-çr 

Poupança 
Hoje   1,34% 
Ontem   1.35% 
Fonte BC Gazela Mercantil (723-1759) 

Ufir 
Janeiro^? 
RS  

Dólar 
• Paralelo  
• Turismo  
• Comercial  
Colações de ontem (meio-dia). 

RS 0.9108 

... RS 1,12 
RS 1,06 
RS 1.04 

A yuA/eryiricwte&ACII 

fSc você está anivetsariando hoje, 
receba os votos de continuado sucesso 
profissional da ACII c do FEITO Á 
MÃO RESTAURANTE (self-service. 
churrasco no quilo e aquela saborosa 
feijoada hoje. sábado). Na Gelúlio 

Vargas, esquina com a Rua Alagoas, Centro. Fone: 
721-3565. 

espaço cm Açailàndia. circula com farto material 
sobre o Natal e Ano Novo e também sobre os novos 
prefeitos, além é claro, de tantas outras matérias de 
interesse geral. 

Vale o registro. 

Nina na cidade 
Circulando ontem pela cidade, o superintendente 

de negócios da Caixa Econômica Federal no 
Mamhào. Carlos Alberto Nina. 

Na agência de Carlos Nina. uma audiência com o 
prefeito lldon Marques de Sousa, pata tratar sobre 
empréstimos da Prefeitura junto á CEF. 

Renegociaçào 
O superintendente Carlos Nina revela que a CEF 

eslã realizando levantamento no sentido de 
promover uma redução no valor das prestações da 
casa própria adquirida via Sistema Financeiro de 
Habitação. 

O objetivo é reduzir com isso, o índice de 
inadimplência dos mutuários junto à CEF. 

Tudo através de uma ampla renegociaçào de 
dívidas, procurando também regularizar a situação 
dos imóveis ocupados por terceiros, ou seja. 
pessoas que adquiriram chave de mutuário, sem a 
intervenção da CEF. 

CPMF nas bolsas 
O Banco Central vai baixar portaria 

regulamentando a cobrança da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira sobre 

Ouro 
O grama na abertura ontem da BM&F 
RS..,. 11.97. 

Salário Mínimo 
Janciro/97    RS, II 2.00 

Salário Família 
Janeiro'97 RS 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 
Simplicio Moreira. 1478, Centro, com o fone 722- 
1478 e o fax 722-1400. 

sèha Huyyiú 

Noite de núpeias. Depois de fazer amor pela 
primeira vez. anoiva fala pto noivo: 

— Querido, eu nunca imaginei que você tivesse 
um órgão tão pequeno! 

— Nem eu sabia - ele responde - que um dia 
teria de tocá-lo numa catedral. 

(Playboy/Jul/95). 

Plantão Médico 

PLANTÃO GERAL/HOJE: 
Hospital São Rafael (721-1713); PEDIATRIA: 
Hospital Santa Teresa . (721-2187); 
OBSTETRÍCIA: Hospital Regional Materno 
Infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA; 
Clinica de Acidentados de Imperatriz (721 -6454). 

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

MA 

a*: 

Denfaque hoje para a presença no Imperalrà Shopping, 
da mais noy.i h/a da Dimapi (Distribuidora Maranhão 

Piauí), gerenciada na região pelo boa praça Eulálio 
Cata/canfe. .*1 Dimapi Shopping, eslã instalada na loja 
124 (10 piso), em local de fácil acesso para o público 

leitor A foto foi tirada na véspera da inauguração, 
ocorrida no dia 11 de dezembro do ano passado. A nota 
lojt da Dimapi coloca à disposição do público. Jornais, 

revistas, livros, enfím, uma variada gama de publicações 
de interesse do leitor mais exigente. Vale o registro. 

as operações nas bolsas de valores. 
A regulamentação deverá sair no máximo na 

próxima semana tendo em vista que faltam poucos 
dias pata a entrada cm vigor do novo imposto do 
cheque, no dia 25 deste mês. 

Todos v6o pagar 
Tanto o capital estrangeiro como o nacional, vão 

ler que pagar a CPMF, quando se tratar de entrada 
ou saida de dinheiro nas bolsas de valores. 

Só não paga CMPF quando se tratar de 
transações internas. 

Jogo da Volta 
O Marwel realiza hoje á tarde (I6h00). no 

Estádio Cafeteirào. cm João Lisboa, o chamado 
"Jogo da Volta", contra a Seleção de Senador La 
Rqcque. 

Na última contenda, o Marwel de Craques 
venceu seu oponente por 4x2. em jogo beneficente 
a favor do Lar São Francisco de Assis (Lar dos 
Velhinhos), cuja festa de entega das doações será 
no dia 17. 

O Marwel vai entrar em campo exibindo a técnica 
c o carisma de craques consagrados na região c 
também no cenário nacional. 

O ingresso custa apenas RS 1.00 e os promotores 
contam com a sua preciosa presença. 

Reuniões contanstes 
Neste período de arrumação da casa. de definição 

de atribuições em toda a máquina administrativa 
do município, o prefeito lldon Marques está em 
constantes reuniões com seus auxiliares dos 
primeiro e segundo escalões. 

O secretário de Comunicação e Cultura. 
Edmilson Sanches. também responsável pela futura 
Secretaria de Integração (captação de recursos c 
tecnologia), está entre os auxiliares mais 
requisitados para as reuniões da cúpula prefeitural, 
como diria nosso colega Jucelino Pereira (Tribuna 
Capital). 

A hora, é de muito trabalho. 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 
^ * 

Fax: 722-1400 «mioiíwonnMuiioaw 

Clínica Lab. e Pet Shc 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratoriais e Atendimento á propriedades rurais uralv l 

IMPERATRIZ 
P^moçio om papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
. ima) papel repórter (tipo) RS 5.70 (resma) 

Rua Simplicio Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal, 
353, Cep. 65.901- 490 - 
Imperatriz-MA 

Clénla Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Módica Veterinária 
CRMV/MA • 0190 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
. CRMV/MA-0189 
Rua Luis Dominques. 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterináno 
CRMV/TO - o204 
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Profissional 

Tecão enviou representante à FMF 

Os dois clubes profissionais de Imperatriz estiveram na reunião do Conselho Arbitrai 

Declarações 

r r; 

jÉfo 'st m m 

CéUo /sOiisji (primeiro A esquerda) está articulando a itilla do Tocantins junto a FAli 
rrprrsvntante para a «ninião 
do Conselho Arbitrai. O 
pensanu-nlo «!«• Cílio lx)usa 
de convocação jiara IckIos que 
síu» lortiilon** e simpati/antis 
do Tecio, a partir deste 
momento, colabore com a 
diretoria eleita. "Ksle ( o 
momento de resRalar a 
imasem do profissional da 
KeRiáo Tocanlina e nós só 
iremosconseRuir este objetivo 
com o apoio da torcida e 
abineRados do alvi-vcnle" O 
Tocantins Ks|«>rle Clube «-slá 
afastado do cenário es|M>rlivo 

brasileiro <lesde I9S9. Vários 
de seus ex-diretores 
abandonaram a cidade e em 
conseqüência «leste fato não 
enviaram o |K-dido «le licença 
para a FMF «• para a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). O nau (x-dido 
«le licença implicou na punição 
e está dificulland'* a volta da 
equi|K> ao fuleb<»1 n-Rional. 

Célio l.ousa já está 
contadando com empresários 
locais no sentido «le viabilizar 
recursos para acertos do 
débito junto as entidades. 

Com relação as 
declarações «le Manoel 
CVcilio. a diretoria do clube 
infornuiu que Iodas as 
|itovi«lència jxata teali/ar a 
eleição foram feita» 
conforme o Ivslalulo «Io 
chibe «• edital «k1 conwntiçAo 
«livulRado em um matutino 
local, onde definiu as 
normas da eleição e que em 
lemiKi hábil foi rcRistrado 
.'i|)enas uma clia|»a. "Sobre 
a eleição em si, o Fstatuto 
«Io clube manda que seja 
cinqüenta |«>r cento e mais 
um em primeira chamada, o 
que foi feito ás OtlvlOmin. e 
a scrunda chamada às 
lOhilllmin, com qualquer 
número «le siWios". iliss«* 
Dr*. Nela (foto), diretora do 
IHliatlamenlo Jurídíro «Io 
Clube. 

BR 

^ ? í 
r 

Vj 
•> 

-- 
equipe de Senador La Roque enfrenta 

caso «le Diná, Zê Neto «• 
Kodson. lambem estão 
confirnuulos. A vitoria no jogo 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

A «lircloria «Io Tocantins 
Esporte Clube, eleita no 
último dominRo, também 
enviou seu representante jiara 
a reunião do Conselho 
Arbitrai. realiza«la na noite de 
ontem na Casa «Io Futebol em 
São Ixiis 

Célio Ixmsa manteve vários 
contatos com o presMkmle da 
enli<la<te, Alberto FVrreira, 
|Mir lodo o dia «!«• ontem. I>e 
acordo com l.ousa, o 
presidente s«* colocou a 
disposição e pi-diu «pie o 
«lirelor enviasse um 

■ Amistoso 

Marwel e Senador La Rocque, no Cafeteirão 

Jogo de volta acontece hoje em João Lisboa, com ingressos a RS 1,00 

O técnico Moreira Silva A- > * I 
Rirantiu ã reporlaRem que ^ 0» 
sua equipe já está pronta para pf-, ® À 1—* 
enfrentar a Seleção de 
Senador l.a Kocque. O 
treinador lamentou o 
desfalque-«Io meio-campo 
Alencar. O joRador viajou na 
última terça-feira |«ara o kio 
de Janeiro, onde já se 
apresentou á comissão 
técnica «Io tricolor «Ias 
Laranjeiras. 

Conforme Moreira Silva, o 
artilheiro Almeida, que 
defendeu as core» «Io 
Corinthians em compeliçiVs 
estaduais, confirmou sua 
■«arlicipaçào Toda a remia «Io 
joRo benefjcente será 
revertida ao abriRo «le velhos 
lar São Francisco de Assis. 
Moreira Silva informou ainda 
que a festa será realizada no 
próximo dia 17 de janeiro. 

Além «le Ahm-iila, otllros 
Rrandes JoRadores. çonm é o 

■ Escalacâo 

O treinador ainda nào definiu a escalação para o amistoso de hoje. Moreira relacionou dezessete 
jogadores, entre eles os veteranos Duflio e Djalma. este último que já defendeu as cores do Moto 
Clube. A partida está prevista |>ara ás 16h00. sendo que na preliminar a Escolinha do Marwel irá fazer 
várias apresentações. A arbitragem ficou a cargo de Jackson Silveira e Advaldo Fernandes. A equipe 
de Senador Ixt Kocque também não foi definida pelo seu treinador, Ozias Pànfilo. 

/ tlhOO de hoje 
anterior deixou «> elenco aprescnlaçãu contra o 
bastante animado e confiante seli-cionado «!«• Senador l-a 
em repetir mais uma boa Kocque. 

Cavalo de Aço 
O Cavalo «!«• Aço enviou 

represt-nlanle á reunião «Io 
Conselho Arbitrai da 
Federação Maranhense «le 
Futebol. O «lirelor William 
Marinho viajou confiante e 
acredhanilo na Iiarticipaçáo 
da Sociedade Atlética 
Imiieralriz no Camix-onato 
Maranhense da lem|M>rada 
de 1997. Além do 
Cani|HHmalu Maranhense, a 
diretoria do clube também 
l«in interesse «le disputar a 
Cot« Norte, que deverá ser 
realizada em São Lul* ou 
B«-Iéni «Io Fará. A principio, 
a coni|H*iição e»lá prevista 
para M-r realizada em Belém 
do Fará, mas o presidente da 
FMF «'slá briRando junto ã 
comissão otRanizadora para 
transferir a Co|>a para São 
Iziis. 

Tecáo 
No Tocantins, a dirrtoría 

«•l« ita no último «kmiiiiRo «liz 
que não teme as denúncias 
«le Manoel Cecílio, que 
afrmou neste matutimt «|ue 
a eleição foi ih-Ral. A l»r'. 
Neta. que é responsável jn-la 
parle jurídica do cluhi* já 
tomou conhecimentos «Io 
falo «• Ratanliu que luilo «•stá 
em «inlem, inclusive a ata «Ia 
eleição, que já foi reRÍslrada 
em Cartório. 

Jean Carlos, 
representante «Io Tocantins 
junto a Federação 
Maranhense de Fuleb«»l. 
esteve naquela casa de 
futebol na noite «!«• ontem, 
liara acompanhar a primeira 
reunião do Consellxi Arbitrai 
«Ia FMF. 

Torcedores 
Os torcedores do Cavalo 

«!«• Açi» c-slão discordando da 
contratação «le um técnico 
caseiro. Fata os lorcrilores, 
a diretoria «Io dube deverá 
contratar «!«• inu-dialo um 
técnico definitivo para que 
comece o mais rápido 
l««ssiv«'I os Iraballms visamlo 
as competições da 
Ftsleração Maranhense >• «Ia 
Confcdt-ração Brasileira «!«• 
Futebol. 

Amistoso 
A calaih* «le João Lisboa 

estará movimeniaila na tarde 
«le hoje. A partida entre 
Si-nailor L*i Kocque «• os 
Craques do Marwel no 
Estádio Cafeteirão, «kixou os 
torce«h>res satisfeitos com o 
projeto que visa benefit iai 
velhinhos «Io l-ir São 
Francisco «!«• Assis. (• jogo 
beneficente está previsto 

para ás IGhllO. A torcida é 
aRuardada com muita 
«•x|H*ctaiiva. Os ingresso» 
estarão a vemla com o preço 
único «h- K$ 1,00 (um real). 

Abandono 
O atacante Renato 

Gaúcho deverá «h-ixar o 
tricolor das laranjeiras. O 
JoRador, que é ídolo «Ia 
torcida do Fluminense «"stá 
com setis salários atrasados. 
A diretoria «Io Flu. era 
recente conversa com o 
joRador. Rarantiu a «•!«• que 
não tem condições «!«• quitar 
a «livida. Renato Gaúcho já 
decidiu em colocar o 
Fluminense na Justiça. 

Edmundo 
0 FMimmdo é outro 

jogador qui- brigou com a 
diretoria «Io seu clube. Com 
salári« >s alrasa<!«is lia mais de 
três meses, O atacante nào 
compareceu aos treinos 
durante está semana. Os 
diretores «Io Vasco iM>r outro 
la«lo decidiram em r«-scin«lir 
contrato com o jogador. 

Convocados 
Moreira Silva c«>nvocou 

«k-ze-sselo jogadores |>ara a 
partida «le hoje. Duilio. i-x* 
jogador da Sociedade 
Atlética Imperatriz, tem 
presença garantida, assim 
como o veterano Djalma, «•x- 
Molo Clube. A iir«'ocu|»ação 
do IreinaiUir do Marwel é 
com relação a goleiros. O 
linn- até hoje nunca 
conseguiu revelar um 
Roliúro. 

América 
A «'«piiiK- «Io Aniérica. d«» 

bairro Juçara, também 
realizara amistoso neste final 
de semana. O lime do 
técnico N«'>Ra enfrenta no 
domingo a Seh-ção Dente de 
Leile de João Lisboa. A 
partida «-slá prevista para às 
Uhoo no Estádio Cafeleir. !í<>. 

Desfecho 
O Blít" — Bacabal 

Bs|Hirle Clube, vdi:i|M'ão 
estadual da temporada de 
1996. eslã vivenilo uma «!«• 
sua maiores crises. Toda a 
diretoria cam|ieá abandonou 
0 clube «■ segundo 
informações «Ia crônica 
1 S|Hirliva daquela cidade, o 
filho «Io vic«'-preíeilo «!«• 
Bacabal. "Bolinha", devera 
ser o palnmo «Io clube. Oex- 
presidente llelio Santos 
admite que Bidinha é a 
pessoa mais indicaila no 
momento para assumir os 
destino» do lime cam|M*ào. 

RRMHZEM 
PRESEUTTE íVtO SEU 

NOVOA&O 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplicio 
Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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ha um sho 

de ofenasj 

fio ifmldrcv Shopping 

PENALTY 

Chulclra PENALTY 
Monaro 

RS 49,00 àviMaou 
ou 3 cheques de R$ 16,33 

Bela PENALTY 
VoUty MgSOOO 

O' 
íCCD 

■ iw.u m PENALTY 
\ 

RS 27,00 
à t iila ou ' 
ou 3 cheques de R$ 9,00 sem lares l<fm iurot 

Bela de futebol PELNATY 
Brasil Pro 

PENAgY 

RS 39,00 
'(M.iMMo-n à tina ou 

3 choques de RS 13,00 sem juros 

Pata 
TRAMOTINA ^ 
Eiponr Carbono 
RS 21,00 
à vista ou 
ou 3 cheques de R$ 7,00 

sem lures 

-1120 
Sandalla « 

UMBRO ' 
Flamtngo , 

" '9'" : n,*i. 

Tenls RAINHA . Canelelra \ 
RS t9,00 ! ^BRO 
Z' ' : «fVi' 

I RS I9,OOà fina 
a mia , v/c/eo PHILIPS 

\ RS 2,90 
1 à mia 

vista, o 

Robe Nintendo 
Inlfrallw2 -xt - f >-j 

11L 
/ ' O ROBO QUE 

I PENSA ■ PALA 

> / a-/ 85,oo 
M> — Cartucho 

1 para Vídeo 
fviTZCCaiZ 1 Come 

NINTENDO 
A PARTIR 

DE RS 74,00à fina 

O "TlM OXf 
)u 4 cheques 
de R$ 21,25 

«em juros VOWW 

k IwtíU. 
'DIMI 
iaLTA- 

VASHICA 
r • 

A TEX 

CO'a < Comera 
A PARTIR ' YASHICA 

DE J 
RS 9,90* 2 / 

d virta . J l r ^7^ rs 59,00 
d fiila ou 

ou 3 cheques de R$ 19,67 
sem lures 

7= P 

r r n 

^ I ^^ronrjor 

©CITIZEN 

BRASC1T1 

CASIO 

r-- 

VI   

irJ L.L/ 

Tvffv^c^ 2 P*4C' 

Internet: littp:l/www.inlermarconi.brliliani 
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Moto-taxista é assassinado com 

dois tiros na estrada de Davinópolis 

Mais um crime de latrocínio foi registrado pela Pblícia Civil de Imperatriz 

(• «l<l(na<lo GtorRr 
Miranda, aconipanliado do 
INTÜo Mário Aniohm o cquiiK- 
lomou conhecimento «Io 
assassinado «Io raolo-laxisla 
|Kir volla das Zll>00 da ülliina 
i|innla-fi-ira. Ocrimc. srfiundo 
iníorniacõfá do jxtíIo Márío 
\nH>rini, d»v«- i«t ocorrido |»or 
volla «Lis 22h00.«) moloqw-iro 
Hamar Alves Guimarics 
;lahalhava como molo-laxista 
na cmitrcsa Mot*»-Táxi Vilinha. 
siluwla n«» bairro do mesmo 
nome. 

Os com|xanheiros da vitima 
inlotmanun à im|4ensa qiu- o 
l>iissaR(*in> soliciiou o trabalho 
do moloqueiro no Setor 
Kixloviário e que seRiindo o 
eknH-nlo residia na cidade de 
I iarinoi «ilis. Ocrimc, de aconh • 
«■«in a Polàia CKil. ocom-u Ioro 
após a linha ferroviária qu«' 
cruza a estrada que ÜRa a 
cidade de Davinopolis a 
linperalri/ 

A perseRuiváo a moto- 
taxistas nos últimos «lias «-slá 
intensa. Na última quarta-feira 
o elemento WellinRlon 
Ferreira, maranhi nsc. de 19 
anos, foi preso sob sus|ieila «k- 
ter .'issassina«k> um ns^iMaxista 
em Aragualna. no Tocantins. </</ </o 

Boletim de 

Ocorrência 

Carlos Dantas 

Perda de documentos 
Francisco de Amorim 

Silva, maranhense, solteiro, 
residente na Kua Amazonas, 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu vários 
documentos |)essi>ais. tais 
como; Carteira «le (dentklade 
Civil r Titulo Fleiloral. 
Confornu1 a comunicante, os 
(locunM*ntos estavam dcnlni 
«le sua anemia. 

Arrombamento 
Manoel Maria «le Jesus, 

iwaense, solteiro, residente 
na Kua Bom Futuro, Juçara 
Clube, comunicou que 
elementos «lesconhecidos 
arrombaram a porta dos 
IiiihIos do seu apatlanwnlo e 
retiraram vários objetos. 

otmo: um l(4evi8or prelo e 
branco |Hirlálil, um ajiarellio 
«le Cl) c várias |K'ças «le 
rou|ias, lal«> este ocorrido na 
última quarta-feira, quando o 
queixoso se encontrava no 
trabalho. 

Furto de cheque 
Vanda Feitosa, 

maranhense, 2H anos «l»' 
idade, residente na Kua 
Manaus, Nova Imix-ratriz, 
comunicou na IV-jk»! que foi 
vitima ik- furto «k- uma folha 
«k- cheque «k > Kradesco local, 
conta 2904-l.bloocorrido na 
tarde «Li última terça-feira. 
De aconk) com a «lenúiKia 
feitas jH-la comunicante, os 
referidos cheques 
«ksaiiareceram de sua bolsa. 

plantão Policia/ 

Georoe Miranda, delegado os leve local 

■ O crime 
O assassinato dc Hamar movimentou toda a categoria, que durante o dia de ontem fez várias 

manifestações no sentido dc incentivar a policia a prender o assassino. 0 assaltante, após cometer 
o crime, furtou a moto e lomou rumo ignorado. Para a policia existe uma quadrilha especializada 
na área para a prática destes delitos. Itamar foi morto com dois tiros a queima roupa, sendo um 
tiro nas costas e outro tiro no peito direito, possivelmente quando já estava caído. Até o fechamento 
desta edição a policia não tinha pistas do assassino. 

Sábado, 1 

Segundo Distrito 

Delegado 
Edilson Santos 

6scrivQO 
Leal Vale 

Perito 
Or. Machado 

fone: 722-128] 

1/01/97 

Comissário 
Augusto Gabina 

Agentes 
Valmir 
Urbano 

Carlos Sérgio e Jocimar 

üssl 

J 

p 

Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer, Não 

ultrapasse o sinal Quer morrer filho da puta!? 

J^etro ^io c J^olneório v/í,te 

Animação; Pinduca e Banda & Boi Elétrico 

h ômcã Mioa i&m mmçAú 


