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jPôrcería itroiatia «ntern, 
em sofentriade realizada 

íío gabinete dâ Prefeitura 
Municipal, confirma a 
recuperação da Rodovia 
Belém-Brasllia, através da 
realização de diversas obras 
bancada» pejo Poder: 
Executivo e o Departamento 
Nacional de Estradas de; 
Rodagem (DNER). 

Assinaram o documento 
o prefeito Mon Marques, o 
diretor do órgão no Estado,; 
Dr. José Ribamar Tavares, e 
o diretor regional, Pedro 
Oeodato. 

mente, serão feitos 
viços de limpeza e 
agem das árvores, mas 
ojeto consta de pintura 

obras. Página 4C. 

Semus inscreve 

para Escola de 

Cegos do 

Maranhão 

A Secretaria de Saúde do 
Município prossegue 
normalmente recebendo as 
inscrições para a Escola de 
Cegos do Maranhão, que fica 
localizada em São Luís. É o 

_ íe informa o titular da pasta, 
médico Carlos Gomes de 
Amorim, ressaltando que 
para matricular-se na 
instituição de ensino, o 
deficiente visual deve ter de 6 
a 25 anos de idade. 

A Escema é uma escola de 
Io Grau. Atende cegos e 
portadores de visão subnormal 
em regime de internato e 
externato. Página 2C. 

Indicadores 

Dólar Coracrciàl 
Compra —_R$ 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra   R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ 1,039 
Dólar Turismo 
Compra R$ 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1,0350 
Ouro (g) 
Vencia ,R$ 12,57 

1,1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$0,8247 
Salário Mínimo 
Outubro R$ 112.00 
Salário Família 
Valor   R$ ?.d6 

•CÉ 

Prefeitura cobra taxa de R$ 100 para 

o Tecão treinar no Frei Epifânio 

m 

* PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IMPERATRIZ 

Inperatriz-MA, 26 de fevereiro de 1997 

limo. Sr. 
Diretor dc Redação do JORNAL CAPITAL 
Quadra602 -BR-OIO 
Imperatriz - Ma. 

Senhor Diretor. 

Com relação matéria publicada em seu jornal -"Refoima 
administrativa ainda ttío sain do papel"-, edição de 26/02/97, em respeito a 
esse matutino e aos seus leitores, lemos a informar. 

1) a criação dc uma nova secretaria não ssgntâca obrigação de 
nomeação imediata do secretário. 

2) as poucas secretarias criadas e não ativadas dentro da nossa 
ampla refbnna administrativa foram concebidas para serem acionadas no 
fiituro, quando existirem recursos que possibilitem desempenho satisfatório 
dc todas das; 

3) Quanto a Secretaria dc Desportos e Lazer, citada pela matéria, 
o feto de ainda não estar funcionando nâo sugere lacuna aberta por este 
Governo, vez que as atividades fios da mesma nSo existiram na administração 
que nos antecedeu. 

Sempre à disposição para os esdaiecknentos que se fizerem 
necessários, firmamo-nos. 

<3i. 

Sérgio Mm edo afirma que o município não tem recursos para manter novas Secretarias, no momento (doe. ao lado) 

Retaliação. Assim está 
sendo considerada a forma 
como acaba de agir a Prefeitura 
Municipal ao decidir cobrar 
uma taxa de cem reais para o 
Tocantins Esporte Clube fazer 
os seus treinamentos no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. 

Os diretores e os jogadores 
da agremiação não gostaram e, 
insatisfeitos, estão dizendo que 
o Poder Executivo está 
colocando pedras no caminho 
do futebol de Imperatriz e 
impedindo o seu efetivo 
crescimento. 

Agora, sem ter como fazer 
seus treinamentos, o Tecão 
Maravilha torce para que o 
quadro seja revertido e possa 
voltar as suas atividades 
normais, visando uma boa 
atuação já na abertura do 
Campeonato Estadual de 
Futebol de 1997. Por sua vez, a 
comunidade desportistas da 
cidade pede para que o prefeito 
Ildon Marques mostre-se 
sensível ao assunto e anuncie 
urgentes providências. Caso 
contrário, fica difícil 
vislumbrar-se uma luz no fim 
do túnel. Página 3A. 

Últimas 

Câmara Municipal apura 

desvio de verbas das creches 

Durante a sessão de 
ontem, a Câmara Municipal 
decidiu criar a Comissão 
Especial que vai proceder 
diligências no sentido de 
esclarecer as denúncias 
dando conta de 

irregularidades no uso das 
verbas destinadas a 
manutenção das creches 
mantidas pelo Governo do 
Estado, existentes em 
Imperatriz. 

A Comissão está formada 
pelos seguintes vereadores: 
Joel Costa, Valdinar Barros, 
Arnaldo Alencar, João 
Macedo e Valmir Magalhães. 

A Comissão terá um prazo 
de 30 dias para apresentar 
relatório circunstanciado, 
contendo provas do material 
denunciado. Após 
encaminhá-lo a Assembléia 
Legislativa Estadual (já que 
a verba pertence ao Governo 
do Estado), poderá ser criada 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apurar as 

irregularidades, com auxílio 
do Ministério Público. 
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■ Montes Altos 

I Conferência 

Municipal de 

Saúde é organizada 

presenças, inclusive a 
prefeita Patrícia Ferraz 
Castilho e o secretário de 
Saúde do Município, José 
Torres de Araújo. 

O evento visa dirimir 
dúvidas sobre o projeto de 
municipalização da saúde e 
apontar propostas para que a 
mesma seja bem executada no 
vizinho município. Página 8A. 

Nesta sexta-feira será 
realizada, no Clube Social 
Luciano Ariori, a partir das 
14h00, a I Conferência 
Municipal de Saúde de 
Montes Altos, numa 
promoção da Prefeitura 
Municipal por meio da 
Secretaria de Saúde do 
Município. Várias 
autoridades já confirmaram 

■ Futebol 

Cavalo de Aço 

intensifica treinamentos 

para o Estadual 97 

O técnico da Sociedade Atlética Imperatriz, Sérgio 

Belfort, mantém firme a rotina de treinamentos da 

equipe visando uma boa apresentação no jogo de 

estréia do Campeonato Maranhense de Futebol de 

1997, que acontecerá às 16h00, no Estádio 

Municipal Frei Epifânio D'Abadia. 

Mesmo ainda não tendo fechado o seu plantei, o 

Cavalo de Aço vem mostrando que poderá render 

muito no Estadual. E, contando com o apoio 

necessário, a conquista do título de campeão não fica 

longe de ser uma palpável realidade. Página 6A 
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Cartas _ 
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Fax 

Resposta do prefeito 
Idon Marques à carta 

da senhora Maria 
dadalena, residente a 
tua 14, n® 413, Parque 

São José 

Prefeitura Municipal 
de Imperatriz 

Estado do Maranhão 
Imperatriz, 21 de 

evereiro de 1997 

Estimada Senhora 
Maria Madalena: 

Tomei conhecimento de 
sua correspondência 
publicada na edição do 
"Jornal Capital" de 12/02/ 
97. 

Informo à senhora que 
a Secretaria de Infra- 
ístrutura já fez um 
evantamento das 

necessidades de obras em 
seu bairro. São 
verdadeiras as alegações 
que a senhora faz. 

Por enquanto, estamos 
fazendo serviços de 
caráter paliativo nos 
trechos que servem de 
roteiro dos ônibus 
urbanos. É o que é 
possível fazer neste 
momento, em que ainda st1 

registra o período de 
inverno. 

Está previsto, após, o 
piçarramento de 2.050 
metros de ruas e serviços 
de bueiros. 

Agradeço a 
manifestação da senhora e 
estimaria receber novas 
contribuições. 

Ildon Marques 
Prefeito Municipal de 

Imperatriz 

Sr. Editor: 
Escrevo para este 

jornal, que é sem dúvida o 
mais bem conceituado da 
Região Tocantina para 
fazer uma reclamação. 

O que está acontecendo 
é que ao lado da minha 
casa, na calçada da casa do 
vizinho, existe uma árvore 
imensa, que parece ler 
uma mina de folhas. Tenho 
que varrer a calçada da 
minha casa duas, três 
vezes por dia se quiser 
mantê-la limpa, e o 
proprietário da árvore, 
iima amendoeira, não quer 
cortar um pouco dos seus 
galhos, para ver se diminui 
a quantidade de folhas que 
caem. Gostaria de saber se 
a Prefeitura poderia fazer 
este trabalho, ou se eu 
mesmo terei que fazê-lo. 
Se eu tiver que fazer, não 
sei como, pois na minha 
residência não existe 
ninguém que possa se 
encarregar deste tipo de 
trabalho e eu não sei a 
quem poderia recorrer. Sei 
que parece a todos uma 
coisa até mesmo fütil, mas 
só quem está vivendo o 
drama sabe a importância 
que uma coisa tão pequena 
pode ter no nosso dia-a- 
dia, ainda mais porque 
todos trabalhamos fora, 
não temos empregada e 
somos responsáveis por 
todos os serviços 
domésticos. Gostaríamos 
de obter uma resposta o 
mais rápido possível. 

Elenice Sousa 
Bairro Juçara 

O medo de ontem e o de hoje 

O legado da escravidão, ou: que significaria para o 

Brasil, hoje, ter tido um passado de sociedade 

escravocrata? 
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O ato de comprar gente 
tinha suas manha. Havia a 
prova do suor, por exemplo. O 
comprador passava o dedo no 
escravo exposto no mercado e 
lambia para ver se o suor era 
verdadeiro ou efeito de algum 
óleo para que a pele parecesse 
brilhante e' viçosa. 
Examinavam-se os dentes do 
escravo. Aperlava-se a barriga 
para verificar se ele não tinha 
dor, ecutava-se o peito, pedia- 
se para ele correr e pular. 

Que significa para o Brasil, 
hoje, ter tido escravos? 

Historiadores revelam um 
escravo que reunia nam 
mesma pessoa o acomodado e 
o insubmisso. 

O historiador baiano João 
José Reis responde: "Não acho 
que todos os problemas 
brasileiros, inclusive de 
relações entre as classes, 
tenham a ver com a escravidão. 
Mas o fato é que tivemos quase 
400 anos de História em que os 
mais afortunados se 
acostumaram à noção de que 
os outros podem ser 
torturados. Isso pesa". 

O historiador Manolo 
Garcia Florentino responde: "A 

escravidão foi a base a partir 
da qual se fundou uma 
civilização, para retomar 
Sérgio Buarque de Holanda, 
para quem o Brasil, por sua 
complexidade e diversidade, 
era uma civilização. Ela fundou 
a civilização brasileira. E ao 
fazê-lo viabilizou um projeto 
excludente, em que o objetivo 
das elites é manter a diferença 
com relação ao restante da 
população". 

O historiador Flávio dos 
Santos Gomes: "E 
problemático pensar em 
continuidades. Se há no Brasil 
um sistema racial opressivo, 
não é necessariamente porque 
aqui houve escravidão. A 
explicação do racismo também 
se encontra no que ocorreu 
depois da abolição. E comum 
ouvir falar hoje em relações 
escravistas ou semi-escravistas 
no campo. Quando se diz isso, 
pensa-se num modelo que não 
é generalizanle. Houve vários 
tipos de relação com escravos 
no Brasil. Houve, por exemplo, 
escravos a quem era permitido 
manter pequenas roças, fazer 
um pequeno comércio ou 
receber por dia. Ora, relações 

que hoje são tachadas de 
escravistas podem na verdade 
ser piores do que certos 
modelos que vigoraram na 
escravidão". 

O historiador Luiz Felipe 
Alencastro: "A escravidão 
legou-nos uma insensibilidade, 
um descompromisso com a 
sorte da maioria que está na 
raiz da estratégia das classes 
mais favorecidas, hoje, de se 
isolar, criar um mundo só para 
elas, onde a segurança está 
privatizada, a escola está 
privatizada, a saúde". 

Hoje, a maioria não se 
lembra da escravidão no Brasil 
senão esporadicamente, 
vagamente. E em lermos 
esquemáticos: Zumbi, o herói, 
ou o negro acomodado, o 
senhor desalmado ou a 
sinhazinha boazinha com o 
pessoal da senzala. A realidade 
foi mais complexa. Os 
historiadores, hoje, revelam 
um escravo que podia reunir na 
mesma pessoa o acomodado e 
o insubmisso. E um senhor 
que, embora na condução de 
um projeto arcaico e 
arcaizante, soube levá-lo 
avante. Manolo Florentino 
lembra que a escravidão foi o 
modelo de relações 
econômicas e sociais mais 
estável que o Brasil já teve. 

Não é uma originalidade 
brasileira esquecer a História. 
Outros povos também a 
esquecem, especialmente seus 
pedaços ruins. A França não 
gosta de lembrar-se que boa 
parte de sua população 
colaborou com o nazismo. Os 
povos africanos não gostam de 
lembrar-se que também 
escravizaram, para uso próprio 
e para exportação. Para os 
Estados Unidos, a escravidão 
é um espinho encravado na 
garganta. 

Dedicação aos negros 

A revista The New Yorker, 
reduto do melhor pensamento 
americano, dedicou um 
número inteiro aos negros dos 
Estados Unidos. No artigo de 
apresentação, os editores 
recordam que dentro do 
"mito" americano, aquele de 
que o país foi construído sob 
o signo da Justiça e da 
Igualdade, paladino da 

Liberdade, refúgio do 
oprimido de todas as parles, 
dentro daquilo que conforma 
o "sonho" americano, enfim, 
estava embutido um pesadelo. 

"O mito ignora a dimensão 
trágica da condição 
americana", afirma a revista. 
"Nem todos os ancestrais dos 
americanos vieram para cá 
para escapar à tirania: muitos 

foram trazidos para ser 
tiranizados. Nem todos 
cruzaram o oceano para 
melhorar sua próprias 
condições e de suas famílias; 
muitos foram trazidos ã força- 
suas famílias divididas, suas 
estruturas sociais esmagadas, 
suas línguas suprimidas - para 
trabalhar, sem recomjHMisa. em 
benefício de seus opressores. 
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Ética: a falta 

que ela nos faz 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Sabe, leitor, sinceramente 
eu não entendo, ou, parece, não 
quero entender. Dizem que 
decência, honestidade, 
patriotismo é coisa de gente 
"quadrada", gente "careta". 
Que o Brasil de hoje, o Brasil 
"moderno", não comporta esse 
tijx) de pregação. Que todos os 
que tentaram... "se ferraram" 
(como dizia minha juventude, 
em sua linguagem curta e 
carregada). 

Pois bem. O de que vou falar 
é de "idéias" tão velhas quanto 
"quadradas". A idéia de que um 
liais só pode dar certo se cada 
um agir certo, inclusive 
fiscalizando e apenando os que 
fizerem errado. I lm país não é 
nada mais nada menos que a 
soma dos esforços dos 
habitantes que nele vivem e 
dele precisam. 

Nào há salvação para o 
Brasil senão jiela conquista de 
estágios gradualmente mais 
('!("vadíis de sai 1 ias n'laçoiesem 
todos os setores, instâncias e 
estratos. Ética na política 
("Ética: um princípio que não 
deve ter fim", prega 
exemplarmente o Rotary 
Club). Transparência nas 
ações de governo. Dignidade 
e prioridade ã Educação e seus 
atores, até como ação indireta 
preventiva de males da saúde 
e da segurança. (Quem se 
educa, se asseia, física e 
moralmente). Urgência de 
Justiça — a Justiça falha 
IMirque tarda. Honestidade nos 
negócios. Bons propósitos na 
parceria empresa- 
empregados. Satisfação ao 
contribuinte. Respeito ao 
consumidor. Honra ao cidadão. 

Os jxilíticos precisam, com 
urgência, entender e praticar a 
ética do Príncipe — não o de 
Maquiavel, mas o de Exuix ry. 
Não é perseguição da 
Imprensa, não; é fúria do 
cidadão: a moral da maioria dos 
senhores políticos está mais 
baixa que bumbum de cobra. 
Quando tentam tapar uns 
buracos imorais aqui, abrem- 
se poços de indecência acolá. 
Não há cristão que agüente. 

E por intermédio de suas 
mãos legislativas e executivas 
quanto os políticos não 
poderiam fazer por seu |X)Vo 
e seu País... A questão dos 

efeitos da seca, por exemplo. 
Nada que projetos de 
irrigação não pudessem 
minorar, minimizar ou, até, 
acabar. Fale-se com os 
técnicos no assunto. Veja-se, 
fora e mesmo dentro do 
Brasil, o exemplo de regiões 
anteriormente desérticas. 
Mas o problema não é a seca 
da Natureza. E a secura dos 
homens. Secura ética de 
políticos e sua política. 
Recursos subsidiados, 
monitorados por cidadãos 
éticos, teriam uma 
contraprestaçào positiva de 
surpreender. Sabe-se disso. () 
agricultor flagelado nào corri- 
da seca, com a qual aprendeu 
a conviver. Ele corre é da 
correção monetária, ou dos 
juros, que geram a angústia de 
querer e não poder fazer. E 
isso o desespera, embora não 
o desesperance. 

O País tem jeito. Mas <> 
jeito do Brasil é o jeito dos 
brasileiros, muitas das vezes 
comprometido pelos 
"jeilinhos" e "ajeitamenlos". 

Sabemos que é fácil nao só 
falar em ética, mas lambida 
faziMa, praticá-la, jKirque, po. 
mais gasta que pareça a 
expressão, isso só depende 
de cada um de nós. Não 
existe ética de profissão, mas 
do profissional que a exerce. 
Não existe ética no trabalho: 
a ética está no trabalhador, 
porque ética é um bem 
individual, de pessoa, que a 
aplica, como um carimbo, no 
decorrer do exercício de 
seus papéis sociais. Quanto 
mais eu divido a ética, mais 
ela se multiplica em mim e 
em minhas experiências di- 
vida e ofício. 

Ora, se admitimos que 
honestidade funciona, que 
ser bom faz bem, que fazer 
(o) bem é bom, se uma coísí 
boa é fácil fazer e dá 
resultados, então por que 
isso é tão pouco utilizado? 

Urge uma ação — antes 
que ruja uma reação. 

Nenhuma idéia nova, 
nenhuma boa ação prescinde 
de uma base moral. Nenhuma 
utopia se realizará sem a ética 
— e a ação — do indivíduo. 

O Brasil não é um caso de 
polícia. E uma questão de 
consciência. E tudo o mais virá 
ixir conseqüência. 

Sai dessa. Brasil! 

Utilidade Pública 26/02/97 

Policia Militar 190: 
Delegada de Plaoao 
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■ Administração municipal 

Prefeitura cobra taxa do Tecão Maravilh 

Time terá de pagar cem reais para treinar no Estádio Municipal Frei Epifanio D' Abadia 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom 
dia governadora 
789 dias. Obras para a 

Região até agora nada! 
Será que a senhora tem 
uma desculpa aceitável 
para tanta demora no 
cumprimento de suas 
promessas excelência? 
Tenha um bom dia se 
puder governadora. 

Poder es Municipais 
em sintonia 

O vereador Edson Silva, 
presidente da Câmara 
Municipal de Davinópolis, 
afirmou que existe um 
per feito entrosamento 
entre Executivo e 
Legislativo, o que tem 
facilitado a administravão 
pública do novo município. 
Como resultado ele 
essallou que Davinópolis 

já aprovou o Estatuto do 
Magistério e está 
caminhando, a passos 
largos. para a 
municipalização da saúde 
resolvendo seus 
problemas emergenciais. 

Dner executa 
limpeza da Belém- 

Brasília 
Funcionários do 

Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, 
Dner. estão executando a 
limpeza dos canteiros 
centrais da rodovia Hr-010, 
que dessa forma passa a 
ser mais segura, 
permitindo uma maior 
visibilidade aos 
motoristas. Muitos dos 
empresários que tem suas 
empresas instaladas ao 
longo da Belém-Brasília, 
também tem prestado um 
relevante serviço no que 
di/ respeito a manutenção 
dos canteiros. Também o 
cuidado está dando um 
novo visual à Belém- 
Brasília que tem sido foco 
de marginalidade 
ocultados pelo mato alto, 
facilitando as ações de 
assalto. 

' Prefeiturá paga 
segunda dia 3 

"Por questão de 
operacionalização junto ao 
BEM, nós estaremos 
dando início ao pagamento 
da folha relativa ao mês de 
fevereiro no dia três, 
segunda-feira", disse 
ontem também o 
secretário de 
Administração. João 
Calado E só uma questão 
de conversação junto com 
o banco. Inclusive a gente 
tem que fazer uma 
previsão com 48 horas com 

relação a valores. 
Ele explica que "por 

enquanto nós estamos 
gravando os disquetes e 
encaminhando para o 
banco BEM. I-á, eles fazem 
a transmissão para a 
central de computação em 
São Luís. promovendo 
posteriormente os 
créditos nas respectivas 
contas dos nossos 
servidores". 

Prefeitura paga 
segunda dia 3 

Indagado sobre a 
elaboração da folha, o 
secretário João Calado 
Neto disse que "ela já está 
sendo elaborada em sua 
primeira versão, podendo 
sofrer alguns ajustes para 
que a gente possa 
encaminhar o valor total ao 
prefeito Ildon Marques. 
Aí. ele autoriza o crédito e 
nós já repassamos 
diretamente para o banco. 

O secretário de 
Administração, João 
Calado Neto, confirmou 
que os servidores 
municipais estão 
recebendo desde ontem, 
26, a segunda parcela 
(50%) do 115° salário ainda 
referente ao exercício de 
1996, "que não foi paga na 
administração passada". 

Ele acrescenta que 
estão recebendo todos os 
funcionários, "com 
exceção dos garis", que 
receberam o 12° 
(integral), justamente com 
o salário de janeiro. 

Seminário do PDT 
Será realizado hoje e 

amanhã, um Seminário de 
Formação Política, 
promovido pela Executiva 
Municipal do PDT de 
Imperatriz, dirigida 
atualmente por uma 
Comissão Provisória, 
integrada entre outros, 
pelo Dr. Pedro Alves 
(Pedrínho da Cemar). 

O seminário contará 
entre outras, com palestras 
do Dr. Josemar Pinheiro, 
advogado dos mais 
conceituados, militante 
político conhecido por sua 
ação oposicionista, suplente 
de deputado federal, 
jornalista e assessor 
jurídico da prefeitura de São 
Luis, além de membro da 
Executiva Estadual do 
partido. 

Jomar Fernandes, 
funcionário público 
petista de carteirinha, é 
também um dos 
palestrantes do seminário 
pedetista. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IMPERATRIZ 
laperatm-MA, 26 de fevereiro de 1997 

limo. Sr 
Diretor de Rcdaç5o do JORNAL CAPITAL 
Quadra 602 • BR-OIO 
Imperatriz - Ma. 

Senhor Diretor. 

Com relação matéria publicada etn seu jornal -"Rdcana 
administrativa ainda aSo sain do papel"-, edição de 26/02/97, em respeito a 
esse matutino 6 aos seus leitores, temes a informar; 

1) a criação de uma nova secretaria nlo rienífca obrigação de 
nomeação imediata do secretário; 

2) as poucas secretarias criadas e tóto ativadas dentro da nossa 
ampla reforma administrativa foram concebidas para serem acionadas no 
futuro, quando existirem recursos que possibilitem desempenho satisfatório 
de codas cias; 

3; Quanto a Secretaria de Desportos e Lazer, citada pela matéria, 
o taro de ainda não estar funcionando não sugere lacuna aberta por este 
Governo, vez <luô as atividades fins da mesma não existiram na administração 
que nos antecedeu. 

Sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, firmamo-nos. 

A Prefeitura Municipal 
decidiu entrar duro contra o 
futebol de Imperatriz. Para 
I)ermilir os treinamentos dos 
jogadores do Tocantins 
Esporte Clube (Tecào 
Maravilha), o Poder 
Executivo decidiu cobrar uma 
taxa equivalente a cem reais 
para o time usar o Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia. 

A notícia caiu como um 
bomba entre os diretores e 
os jogadores do lime, além, 
claro, a comunidade 
desportiva local. C) setor 
desportivo da cidade 
lamentou o que houve e se 
diz atônito com a decisão do 
Executivo, principalmente 
por saber que uma cidade do 
porte de Imperatriz não pode 
ficar com o futebol colocado 
em segundo plano. É por 
meio da prática desportiva 
que sc fomenta o 
crescimento sadio da futura 
geração, que hoje está a 
mercê de várias coisas ruins, 
como jHir exemplo, as drogas. 

Em resposta a matéria de 
primeira capa da edição de 

ontem do Jornal Capital, cujo 
título foi "Reforma 
Administrativa ainda não saiu 
do papel", Sérgio Macedo, 
secretário de Governo da 
administração Ildon Marques, 
enfatiza que a criação de uma 
nova secretaria não significa 
obrigação de nomeação 
imediata do secretário. (Veja 
cópia do documento). 

Noutro trecho, frisa Sérgio 
Macedo que "as poucas 
secretarias criadas e não 
ativadas dentro da nossa 
ampla reforma administrativa 
foram concebidas para serem 
acionadas no futuro, quando 
existirem recursos que 
possibilitem desempenho 
satisfatório de todas elas". 

Encerrando a 
correspondência, Sérgio 
Macedo lembra que, quanto a 
Secretaria de Desportos e 
I>azer, citada pela matéria, "o 
fato de ainda não estar 
funcionando não sugere 
lacuna aberta por este 
Governo, vez que as 
atividades fins da mesma não 
existiram na administração 
que nos antecedeu". 

■ Sintonia com a comunidade é fundamental 

Importante sc faz lembrar ao secretário de Governo, Sérgio Macedo, que, para conseguir êxito na sua missão, no seu projeto de 
trabalho (cm muitos casos, bastante anunciados durante as camiíanhas eleitorais), o administrador tem de ficar em permanente e correta 
sintonia com a comunidade, inde|)endenlemenle de quaisquer segmentos. A união é a arma certa i)ara o sucesso de qualquer 
empreendimento. Quer no earnpo |)olítico, quer no canilki empresarial, quer em casa, com os familiares. Deve haver diálogo entre as 
liessoas. 

O setor desportivo de Imperatriz, notamente o futebol, durante vários anos esteve abandonado. Mas não é |)or esse motivo que se 
deve continuar ignorando apoio aos projetos apresentados |)or seus praticantes. Os futebolistas são, hoje, uma verdadeira jMitência. 
Princijialmente em face da idéia de colocar boas e fortes equipes em camjio, tendo em vista a conquista do Camiieonato Maranhense de 
Futebol de 1997. Velho sonho dos imperatrizenses. 

Objetivando esclarecer ao público leitor e aos desportistas, se fazem o|)ortunas as seguintes interrogações: se as secretarias 
mencionadas na matéria de capa deste diário — Indústriae Comércio e Des|>ortos e lüzer —, sobretudo essa última, ainda não foram 
criadas cabe a quem então res|)onder (xir elas? Será que o prefeito não foi eleito |>ara isso? Será que as secretarias não foram criadas liara 
executar os projetos reclamados jielo povo? Será que o secretário não foi nomeado para o cargo para representar o jxivo? Não representa 
nenhuma força para o aleaide. 

.Agora, só o tem|M> dirá a resjHista. É, jxirtanto, aguardar jiara saber qual será. Tomara que a correta. Que seja alvissareira para os 
futebolistas. 

Opinião 

O Dono e a Dona do Maranhão 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

O clã que há 81 anos domina 
a política maranhense está 
indefinido. 

Liderado pelo senador José 
Sarney, o clãé a maior referência 
INilíticado Estado. 

A oposição sempre espera a 
atitude do Dono do Maranhão 
1 lara de| hús busc ar a trilha que o 
derrote. 

Passada a emenda da 
reeleição, é quase certo que a 
governadora Roseana Sarney 
seja candidata a recondução ao 
palácio Henrique de bi Rocque. 

Porém, cresce no Estado a 
convicção que o chefe do 
venerável ela pari icipe da chapa 
majoritária com a condição de 
candidato ao Senado da 
República. 

Já imaginaram! Pai e filha, no 

mesmo iialanque, na condição de 
postulantes aos cargos mais 
cobiçados do Estado? 

A família Sarney está 
desconfiada de seus seguidores. 

Antes, faziam questão de 
mandar pelos bastidores. No 
1 kíIcx i, suas maric mt 'les a cumi irir 
ordens. 

Mas parece que já não se 
fazem marionetes como 
antigamente. 

Sarney deve sentir falta do 
chamado pau mandado. Aquele 
que antes se humilhava em 
públic o para beijar as bolas do 
chefe. 

Hoje, infelizmente para o 
Dono do Maranhão, os métodos 
são outros embora continue o 
domínio político do clã no 
Estado. 

Será mesmo que Pai e Filha, 
Dono e Dona desta terra, terão 
a coragem de estarem juntos no 

mesmo palanque? 
Até onde vai a petulância, a 

ousadia, a audácia, a insolência, 
a arrogância, o atrevimento do 
poderoso clã? 

Desconfiada, será que a 
grande família sequer confiará 
em seus aliados? 

O senador José Sarney 
pretende bater o escanteio e 
cabecear? Não! essa 
comparação é muito singela. A 
IHTgunla correia é: o jHKleroso 
senador julgará e ao mesmo 
tempo será o carrasco dos 
maranhenses? 

Nem Baby Doe, o 
sanguinário ditador haitiano 
deteve tantos poderes. Para 
assumir e governar o Haiti, 
Ele, pelo menos, esperou a 
morte de seu genitor, o não 
menos autoritário Papa Doe. 

Quem sabe é chegada a 
hora do Tribunal Superior 

Eleitoral ser consultado sobre 
a possibilidade do deputado 
Zequinha Sarney ser 
candidato a vice-governador. 
Seria a glória para a grande 
família. 

Enquanto isso, os 
maranhenses de terceira 
classe, desprovidos da 
carteirinha cie puxa-saco, 
seguem a sina de mostrar ao 
povo o caminho da verdade. 

Aqueles de segunda classe, 
amigos do dono e da dona do 
Maranhão, começam a ficar 
revoltados com a atitude 
infame do El-rei. 

E os de primeira classe, de 
sangue azul, com um belo 
sobrenome, pensam que estão 
tranqüilos em oceano 
esplêndido. 

No mar, entre seus donos, 
paira nuvens de motim. A 
eleição de 1998 confirmará. 
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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. 

TCI0'' BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatrlz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Soraya Luiza e as 

1 novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 
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que acontece no mundo social 
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Cidade 

O diana-dia e os principais 

tos urbanos com todos 

os detalhes 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Lava-Pratos 
de verdade 

O brasileiro adora um 
jeitinho. E sempre que pode 
atropela o próximo, dá um 
lombo no do lado, puxa o tapete 
de quem está na frente, taca 
pimenta na j íenelada do colega... 
E assim vai levando a danada da 
vida. Sempre achando queixxle 
levar vantagem em tudo. Mas 
não é bem assim. () carnaval do 
LAVA-PRATOS. o 
VERDADEIRO, vai acontecer, 
neste domingo. JOÃO LISBOA 
é que vai gostar. 

Um pássaro chamado 
Washington Brasil 

Um dia essa ave rara foi 
atraída para um jardim. I A havia 
rosas, jasmins, violetas, 
margaridas, orquídeas... 
Nenhuma pro seu bico. Encheu 
a cara de "água-qm^passarinho- 
não-bebe" e danou-se a cantar 
impropérios. Os donos do jardim 
em festa ficaram ofendidos e 
mandaram o pássaro pra gaiola. 
Hoje o bichinho lá lá, de asas 
caídas, bico seco... já não canta. 
Cá fora um bando de amigos seus 
voam de um lado para o outro em 

busca de quatrocentos 
dinheiros, moeda que pode 
abrir as portas daquela prisão 
infame e libertar aquele 
exemplar em vias de extinção, 
que um dia achou que podia 
cantar verdades num jardim 
de pássaros coninventes. 

Uma fatia desse bolo 
A nossa colega repórter,- 

ELIENE FRANÇA, está de 
parabéns. Nesta data do seu 
aniversário, nós desejamos 
muitas alegrias e tudo aquilo 
que você já sabe que a gente 
escreveria. Estamos 
aguardando o convite para a 
festa. 

Bola na Rede 
O programa esportivo da 

TV CAPITAL, BOLA NA 
REDE estreiou sem barulho 
e com a bola toda. IO EL 
RICARDO, GUERRERO e 

outros bambas da área estarão 
no comando do programa que 
estará diariamente no ar, às 8:00 
horas; logo depois do CIDADE 
AGORA. Bola pra frente, 
moçada. 

Como o rio 
que corre para o mar 
Por Imperatriz já passaram 

muitos nomes importantes da 
radiodifusão. Deixaram marcas 
positivas, deram suas reais 
contribuições para o 
desenvolvimento da nossa 
comunicação, e aquela saudade 
imensa. LOURIVAL ALEEÜ está 
de volta. ASSIS DE OLIVEIRA 
está em Belém; ROBERTO 
CHAVES eslava em Caicó, Rio 
Grande do Norte. Agora parece 
que está em Palmas, Tocantins. 
Têm muitos outros nomes. O 
importante é lembrar cá'nalma 
o quanto era bom ouvi-los. 
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Olha ai o JERRY ALVES ao lado da Global SUZI REGO. 
Parece que o Jeremias anda buscando seu espaço na 

Vênus Platinada, nas plagas cariocas. Sucesso. 
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Aquário 

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

Procure dar mais atenção a <ua 
saúde. Número de Sorte; 21. 

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

Numero de Sorte. 1 1 

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

Numero dt Sorte: Ofi. 

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

Preste atenção as idéias que vão 
pintar. Número de Sorte: .r>f>. 

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

Numero de Sorte: 22 

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

Kvite ser tão rigorosa numa auto- 
análise Numero de Sorte; 09. 

bí 

Touro Câncer 
rH) 

Virgem 

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

Número de Sorte; 25. 

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

Numero de Sorte: 14. 

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

Numero de Sorte: 17. 

A 
Escorpião Capricórnio Peixes 

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

Numero de Sorte: 57. 

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

Número de Sorte: 02. 

Caso esteja insatisfeita com suas 
atuais amizades, lembre-se de que 
você ê a única responsável por isso. 
Mude o que for necessário. 

Número de Sorte: 18. 
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PROGRAMAÇÃO DE TV ■ VHF/UHF ■ IMPERATRIZ 
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Canal 
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05:00 Igreja da Graça 
06:20 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:20 U)cal 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 
Ofélia 
10:20 Meu Pé de Laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:20 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:20 Figura 
12:00 Estação Criança II 
12:15 Local 
15:15 CineTrash (A Programar) 
17:00 Supermarket (com Ricardo 
Corte Real) 
17:20 Programa Sílvia Poppovic 
19:00 l.ocal 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão j \ 
20:20 Horário Político ^ 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:20 Campeonato Paulista de ' 
Futebol 

22:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
S0*'i5 Faaqhe sua vida precisa de 

\ 

TV 

Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:20 Note e Anote 
12:20 Imperatriz 24 Horas 
12:00 O Rádio na 'IV 
14:20 Super Vick 
15:00 Bill Body 
16:00 Agente G 
17:20 O Mundo de Beakman 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Jornal da Record 
19:45 Informe São Paulo 
20:00 Zorro 
21:00 25a Hora 
.22:00 Super Tela 
00:00 Cidade Alerta 2J Edição 
00:20 Palavra de Vida 
02:20 Jesus Verdade 
05:20 Despertar da Fé 

Rádio Capital AM, 950 
rChz. 10 mil watts de 

potência 

Canal 
7 

TV 

Difusora 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertane-ja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliena) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:20 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:20 Aqui Agora Maranhão 
12:20 Aqui Agora 
14:20 Cinema em Casa 
16:20 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:20 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Escolinha do Golias 
22:20 Jornal doSBT 
22:45 Jõ Soares Onze e Meia 
01 ;00 Jornal do SRT 

Canal 
10 

TV 

Mirante 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Profissionalizante 
06:30 Telecurso 2000 - 2U Grau 
06:45 Telecurso 2000 1" Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:20 Bom Dia Brasil 
08:20 TV Colosso 
11:00 An gel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:20 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão Ia Edição 
12:20 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo - 
Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:20 Malhação 
18:00 Anjo de Mim 
18:50 Jornal do Maranhão 23 Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jornal Nacional 
20:25 A Indomada 
21:20 Plantão Médico 
22:20 Intercine 
10:10 Jornal da G1 bo 

Canal 
13 

TV 

Nativa 

06:00 Telemanhã 
06:20 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Gente Importante 
14:45 Papa Tudo 
15:00 Corrida Maluca 
15:15 Super Human Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samurai Warriors 
17:45 Reboot 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 
■22:10. Business 

Canal 
21 

TV 

CNT 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 - Os Piores Inimigos 
11:00 Anjos da Lei - Baderna e 
Grafite 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Telemarketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa) 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Missão em Houston 
Vigilantes 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Cinena na TV - Crime e 
Paixão 

s. ím 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Prestígio 

Destaque todo especial para o deputado Alexandre 

Salen, que veio da capital do Estado especialmente 

para participar da retomada das obras da Ferrovia 

Norte-Sul, dando total apoio e prestígio à nossa 

região. Nesta foto, o deputado Alexandre ladeado 

pelo nosso vice-prefeito, Dr. Luiz Carlos Noleto, que 

também merece nosso carinho. 
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O último dia 23 foi de muita 

alegria para os rotarianos. 

Tratava-se da comemoração do 

aniversário do Rotary Club, que 

iniciou as festividades com uma 

belíssima alvorada, seguida de um 

farto café da manhã, organizado 

pelas damas rotarianas. 

Revendo obras 

O tenente-coronel Machado, da diretoria de obras 

de cooperação do Exército de Brasília, ladeado pelo 

major Caetano, também de Brasília, foram clicados 

pela colunista, quando seguiam no trem da Vale 

para rever obras da Ferrovia. 
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De volta 

Desembarcou neste final de semana vindo de São 

Paulo, nossa amiga Tina, onde participou de uma 

feira de jóias naquela capital. Confira o close de 

Tina ao lado das amigas Nina e Madalena. 
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Parabéns 

Quem está trocando de idade na data de hoje, é 

nossa amiga Nádia Maia (M.M.Jóias), a quem 

desejamos toda felicidade do mundo pelo seu 

grande dia. 

Um abraço 

E por falar em parabéns, meu abraço especial a 

amiga jornalista Marilene Almeida (Ascom/Semus) 

M. M. lóiqs Óticas 

Si ua melhor \o\c\, covvx 

^ ^ / me I ko K p re ç o 

/O de desconto faça seus óculos de grau conosco 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

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

destaques na região sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 
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Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dla de 

cidades da Região Ti 

Quinta feira, 27 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Josafá Ramalho - Interino 

Seminário 

O Partido Democrático 
Trabalhista vai abrir hoje 
a noite um seminário para 
discutir questões políticas 
a nível de Brasil. 

Na abertura do 
encontro, o conferencista 
será Jomar Fernandes que 
fará uma análise da 
conjuntura sócio- 
econômica brasileira. 

0 evento se estenderá 
até a noite de sexta- feira, 
quando encerrará com um 
coquetel e a entrega de 
certificados aos 
participantes. 

Questões agrárias 

Os governos estaduais 
devem abrir processos 
contra lideranças que 
desrespeitarem as Leis na 
questão agrária, tendo do 
lado dos proprietários 
como dos sem-terra. 

A sugestão é do 
ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, e foi feita 
durante sua visita ao. 
listado do Rio de Janeiro; 
o ministro disse que " o 
problema não se 

acarretará sobre o Governo 
Federal, se os governadores 
também fizerem sua parte". 

CPI 

A Câmara Municipal 
decidiu esta semana por 
instalar uma CPI para 
investigar as creches de 
Imperatriz, existem 
denúncias que apontam a 
ação de uma verdadeira 
máfia no setor, a notícia 
estar preocupando o 
Legislativo que quer agora 
identificar os envolvidos na 
maracutaia. 

Reeleição 

Quem já ocupa cargo no 
Executivo não terá que 
deixar a função para se 
lançar candidato a 
reeleição. 

E o que propõe a 
proposta que foi aprovada 
em segundo turno na 
Câmara dos Deputados; a 
emenda que só depende 
agora do senado, permitirá 
que o presidente, 
governadores e prefeitos 
possam sair candidatos a 
voltar aos seus cargos sem 

prazo para 
descompatibilização. 

Homem da Rapadura 

A Câmara Municipal vai 
procurar conhecer melhor 
a situação em que se 
encontra o Homem da 
Rapadura; na semana 
passada sua esposa 
procurou a imprensa para 
pedir ajuda, segundo ela,- 
ele que está detido na 
penitenciária agrícola de 
Marabá sofreu derrame 
cerebral, já não anda, não 
fala e consegue mover 
apenas um braço. 

Os vereadores querem 
saber em qual crime o 
homem da rapadura foi 
indiciado e se houve abuso 
de autoridade da juíza de 
Curionópoles. 

Greve 
no Eucalipto 

Os trabalhadores do 
projeto Celmar contratados 
por empreiteiras em São 
Pedro da Água Branca e 
Vila Nova dos Martírios 
estão parados desde a 
semana passada. 

Eles reivindicam 
melhores condições de 
trabalho e melhoria salarial: 
segundo o vereador 
Valdinar Barros, as 
condições da categoria são 
desumanas e a remuneração 
para a grande maioria não 
ultrapassa os 80,00 reais. 

Ondas Curtas 

Virgem que riqueza... 

Em Imperatriz tem gente botando criança no colo prá receber jabá 

Isso prova que assim como Igreja, creche é um bom negócio 

Deda do Norte voltou prá capital... 

O homem é fera, é líder no horário do forró 

Quem vai perder a aposta? Conor ou Justino? 

O desafio está lançado, quem perder no Tocantriz, raspa a cabeça. 

O Homem da Rapadura ainda está preso... 

Como sempre, no Brasil a corda quebra do lado mais fraco 

Cadê o pessoal para quem o Rapadura tanto pediu votos? 

Mais um da oposição se junta a Ildon... 

Ribamar Milhomem vai pro PMDB 

No jornalismo, Gil Carvalho tira de letra e dá de 10 

Renilson Sousa fez bonito direto de Goiânia... 

Deu aulas a quem já foi seu mestre 

Que falta faz o Francisco Do Vale 

Edmilson Martins defende duramente o interesse do povo em Campestre 

Político tradicional é igual raposa velha... 

Perde o pêlo mais não perde o vício! 

Não queria dizer... mas tá dito! 

DECI Nfi IMPRENSA 
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O vereador 

Joel Costa disse 

em entrevista 

ao Jornal Meio 

Dia de Notícias 

da Radio 

Capital que a 

princípio o 

problema das 

creches em 

Imperatriz 

caracteriza-se 

um escândalo, 

e é necessário 

apurar o caso e 

punir os 

corruptos 

envolvidos. 
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LASORATORIO CLESIO FONSECA 

\ Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: VZ 1-54 1 i 
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■ Escola de Cegos 

Matrículas ainda estão abertas 

Pinheiro > 721 Jj! 
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Francisco Silva, primeiro deficiente visual 
matriculado na Secretaria de Saúde para a Escola de Cegos do Maranhão 

A Secretaria de Saúde do 
Município, está prestando mais 
um serviço a comunidade. 
Trata-se do encaminhamento 
de deficientes-visuais para a 
Escema - Escola de Cegos do 
Maranhão, localizada à 
Travessa Bequimão, 25 - 
Bequimão, São Luís. Lara ser 
matriculado nesta instituição 
de ensino especial, o deficiente 
visual deve estar na faixa etária 
de 06 à 25 anos, segundo 
informações do coordenador 
Elton Costa e Silva. 

A Escema é hoje uma escola 
de Io Grau que atende à cegos 

e portadores de visão 
subnormal em regime de 
internato e externato,, 
possuindo ainda cursos de 
Datilografia, orientação e 
mobilização e Brade I e 11. Esta 
escola especial oferece 
também trabalho através de 
encaminhamento a empresas 
que sabem do potencial que o 
portador de deficiência visual 
possui. Alimentação e estadia 
são oferecidos aos alunos, 
gratuitamente. 

Nesta quarta-feira, 26. a 
Secretaria de Saúde do 
Município, efetuou a primeira 

inscrição para a Escola de 
Cegos. Francisco da Silva, 21 
anos, compareceu à sede da 
Semus, acompanhado de sua 
mãe, dona Maria Francisca da 
Silva. Agora, ele já está 
habilitado a estudar na Escema 
e tem um futuro garantido 
através de ensino especial a 
partir do próximo mês, quando 
será iniciado o período letivo 
desta instituição. Ele revelou 
que1 há muito tempo esperava 
por esta oportunidade, já que 
em Imperatriz, não existe1 

nenhuma escola para 
eleficiemm-visual. 

■ Semus 

Secretaria esclarece sobre 

medicina preventiva 

Cemie) estava preigramaelo, a 
Secretaria de Saúde de) 
Municípie), promove nesta 
quinta-feira, 27, um cicle» ele 
palestras setbre medicina 
preventiva, a partir elas 08h00, 
no auditório da Associação dos 
Advogados, Rua Simplície) 
Moreira, 1083, Centro. O 
objetivo é aprimorar eis 
conhecimentos ele)s Agentes 
Cemiunitárieis ele1 Saúde e ele)s 
auxiliares de enfermagem, 
além elos demais funcionárieis 

ela Semus, que atuam 
diretamente ne) serviço ele1 

enientaçãe) e atendimente) ao 
público na reele municipal ele 
saúde. Os palestrantes são: 
Christian Sezare Campista e1 

Aislan Barros Reis, 
acadêmicos ela universidade 
Eexleral da Bahia. Ele>s estàe) 
elesenvedvendo esse1 trabalho 
em eliversas localidades de» 
país, devide» a importância ela 
Medicina Preventiva, come) 
principal faten ele1 reeluçãe) ele) 

ínelice ele- eliversas etoençasí E 
só em Imperatriz, já realizaram 
mais ele1 25 palestras se)brei e) 
tema em instituições públicas 
e1 privadas, ligaelas em nàe) à 
área de saúele1. 

A secretária ele Saúde 
considera ele fundameMital 
impentância a réãlização ele 
palestras e texle) tipe) ele evemte) 
que tenha como edjjetivo a 
i n tem si fi cação elas ações 
pre-vemtivas ele1 saúele1, uma elas 
medas para 1997. 

Grande Banda quer se 

apresentar na cidade 

Uma grande banda ele 
quase 350 componentes 
deverá vir a Imperatriz ne) mês 
de julho para participar elas 
seúenidades ele cemiemen-ação 
elo aniversárie) ela cidade. A 
Banda Raciemal reúne músiems 
ele1 vários estados, adepte)s elo 
memmento "cultural racional", 
e1 se apresemta gratuitamente 
pelo país. 

Representantes de) 
movimento visitaram o 
secretário ela Comunicaçàe) e 
ela Cultura, Edmilson Sanches, 
no dia 19 passade), quando 
manifestaram e) deseje) ele se 
apresentar ao público ele 
Imperatriz e promover uma 
alvorada pelas ruas ela cidade. 
Para tanto, pediram e) apeúe) da 

Prefeitura ne) que se refere a 
alojamento. 

Eles informaram ae) 
secrelárie) que viriam à cielaele 
cm ônibus próprios 
pre)cedentes ele Araguaína. 
Após as apresentações, a 
Banda seguiria para 

Açailânelia e depois, para 
Belém. Os visitantes feeram 
luri ele) Nascimento Barbesae 
Décio Je)b, que participaram 
de) me)vimento ne) Rio ele 
Janeire), e1 Deuza ele1 Sousa e1 

Je)rge Martins ela Silva, ele 
Brasília. 

Cultura Racional 

O movimento pre^a a existência ele um ser e^traterremo, 
elene)minade) "racie)nal supeTior", capaz de propemeionar a 
ce)mpreensãe) ele) surgimemto de) ser humano e e) rete)rne) à sua 
e)rigem, que afirmam se-r um estade) natural, raciemal purê», limpo 
e perfeite)". Se^gunele) eles, na cultura racie)nal nãe) há milagres, 
nem templos, nem i)regaçàe), nem mánelamentos, tudo acemtece 
naturalmemte, as soluções sãe) conseqüência de» e-quilíbrie) 
bie)magnétice) que1 e) inelivídue) adquire1 através ela leitura elas 
mensagens ele) "racional superior". A filosofia ele) Movimente) e 
divulgada através ele uma coleçãe) ele livros intitulada l niverse) 
cm desencante). 

rr:ir COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
|o - UM PROJETO DE VIDA - ^ " 

r " 229 ANO DE FUNCIONAMENTO^ ^ C 

Direção: Vânia Lúcia da Ounha Saddí 
Luciana da Cunha Saddi 

  Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l2 GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) a 8a SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
l9 A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRAO 

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

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por n2 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

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

TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim 1 101,10 101,10   
Jardim I1/29 Série 111,20 111,20 
3y e 4y Série 121,40 121,40 
52 a 82 Série 131,50 131.50   
2S Grau 141,60 141,60 121.40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

I 

... *M 
O: 

.,VX; J 

Comércio e extração de seixo e areia 

Extração: Rua 15 de Novem- 

bro,1310, 

Fone: 721 
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II ADK ALERTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

ilpresenlcição: Demerval Moreno 

A fie^orlogcml/í^iison Santos 
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Caixa diz que FGTS está saneado 

Instituição revela que houve aumento de 19,6% na arrecadação de 96 

A Caixa Econômica Federal 
informou que houve 
crescimento de 19,6% na 
arrecadação do FGTS em 19%, 
comparativamente ao ano de 
1995, com crescimento real de 
8,4%. Durante oa no de 96, a 
arrecadação do FGTS alcançou 
cerca de R$ 11,6 bilhões contra 
R$ 9,7 bilhões, em dezembro de 
95e R$ 6,5 em dezembro de 94. 
"Conseguimos sanear o FGTS 
e a Caixa, disse o presidenteda 
Caixa, Sérgio Cutolo, 
assinalando que este resultado 
é fruto de uma estreita parceria 
com o Ministério do Trabalho 
e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional". 

Acrescentou que cerca de 
300 procuradores da Fazenda 

Nacional e 2.500 fiscais do 
Trabalho, em todo o país, estão 
diretamente envolvidos com 
esse trabalho. 

A Caixa informou, ainda, que 
no ano de 96 foram feitas 7.775 
inscrições de débitos do FGTS. 
em dívida ativa, pela 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional cm conjunto com a 
Caixa, para um montante de 
dívida da ordem de R$ 139,0 
milhões. 

Cutolo revelou que "o 
combate efetivo à sonegação 
no FGTS tem sido fundamental 
para o crescimento da sua 
arrecadação. A manutenção do 
nível de emprego contribuiu 
para que a arrecadação 
pudesse responder aos saques 

efetuados no mesmo período, 
da ordem de R$ 11,1 bilhões, 
contra R$ 9,0 bilhões em 95 e 
em R$ 5,9 bilhões em 94. Isto, 
efetivamente, contribuiu para a 
redução da arrecadação 

líquida, mas não efetuou a 
liquidez do FGTS". 

Cutolo apresentou os fatos 
mais expressivos registrados 
pela Caixa em relação ao 
FGTS; 

■ Recuperação do FGTS 

O patrimônio líquido, excluídos os recursos de contas inativas, 
passou de R$ 1,9 bilhão em dezembro de 94 para R$ 4,4 bilhões, 
em dezembro de 96, com crescimento 131% nesse período. 

Os depósitos vinculados passaram de R$ 34,6 bilhões para 
R$ 51,1 bilhões, no mesmo período, com crescimento de 47%. 

As disponibilidades do FG I^S passaram de R$ 3m2 bilhões, 
com crescimento de 162%, ainda no período. 

As operações de crédito passaram de R$ 32,2 bilhões em 
dezembro de 94 para R$ 48,6 bilhões, em dezembro de 96, com 
crescimento de 51%. 

Parceria vai recuperar BR-010 
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Rodovia Bolem-Brasília tora visual melhorado pela Prefeitura Municipal e o DNER 

O DNER (Departamento conservação, incluindo-se a 
Nacional de Estradas de 
Rodagem) acaba de propor 
parceria com a Prefeitura e 
empresários na execução de 
diversas obras no perímetro 
urbano da Rodovia Belém- 
Brasília. Para tratar do 
assunto, o prefeito Ildon 
Marques recebeu, ontem, 
26, às llh, em audiência em 
seu gabinete, o diretor do 
órgão no Estado, Dr. José 
Ribamar Tavares, e o diretor 
regional, Pedro Deodato. 

Apesar de considerada 
um dos principais cartões 
postais de Imperatriz, a 
entrada da cidade ainda não 
havia recebido devida a 
atenção. Agora, o projeto 
prevê a completa 
recuperação da área, que 
deverá ter o seu aspecto 
paisagístico sensivelmente 
melhorado. Ao DNER, 
caberá o financiamento das 
obras e ao município, a 

pintura das faixas, a 
arborização e o 
ajardinamento. 

O diretor regional do 
DNER, Pedro Deodato, 
informa que já se reuniu 
também com empresários 
das margens da HR-01() para 
informá-los sobre o projeto 
e recebeu expressiva 
adesão. Na ocasião, aventou- 
se ainda a possibilidade da 
criação de uma associação 
de moradores e 
comerciantes do local. "O 
projeto é mesmo 
importante", afirmou Pedro 
Deodato. 

O prefeito Ildon Marques 
observou que se trata de um 
projeto de alta relevância 
para a cidade, uma vez que 
vai proporcionar nova e 
agradável feição urbanística 
ao local por onde todos os 
dias passam centenas de 
turistas. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 
FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei n0 5.152 de 21/10/1966 

SÃO LUÍS - MARANHÃO 
IVi-Rfitoria de Oradunçã» 

Edital Prog. n« 017/97 de 21 de fevereiro de 1997 
A Pro-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Maranhão eonmnica aos interessados a 

abertura deinserições para o lYocessoSeletivo Siiuplilieado. objetivando a contratação de professor substitui' 
nos temios tia lei nc 8.745, de 09.12,95, com as alterações decorrentes da Medida Provisória nv 1,511$, d. 
13.0C.9(). sucessivamente reeditada. Segundo os ineneionados diplomas legais, não poderão inscrevcr-s 
candidatos anteriomienle contratados como Professor Sn bstiliito, sob o regime da relerida lei. nem ocupai ib • 
de cargos ou empregos da Administração Publica direta ou indireta erespectjvas subsidiárias ou controlada • 
Os interessados poderão increver-se, de 25 a 28.02.97, nos Departamentos Acadêmicos abaixo indicado; 
medi ante apresentação dos documentos exigidos ecomprovaçàode pagamento, na Caixa Econômica Federal 
da taxa de inscrição no valor de RS 50,00 (trinta 
I liiiversitário do Bacanga 

eais) na Agência 01)71-8, Conta n' 1.000-4 Canipus 

Depl" .V adêmicii 
Artes 
Biblioteconomia 
Ciências Contábeis 

(Imperatriz) 
COLUN 
COU IN 
COIJIN 
COU IN 
Desenho e Tecnologia 

Are» ilo Coiiho.cimoiifn Vaga Rig.Tral» 
I listo ria da Arli' 
Indexação 
Contabilidade Privada 

40h 
40h 

Dnr.Conlr.ao 
12 meses 

12 meses 
12 meses 

Desenho e Tecnologia 
I lesenho e Tecnologia 
Desenho e Tecnologia 

Educação I (Codó) 
Educação I (Imperatriz) 
Educação II (Imperatriz) 

Enfermagem 
Filosofia 
Filosofia 
Filosofia 
Patologia 
tjuimica 

Geografia lc e 2'' Graus 
História lc c 2' Graus 
Matemática 1r c 2 Grau? 
tjuimica lr e 2-' Graus 
Materiais Industriais e 
Processo Fahricaçao 
Desenho I 
Desenho II 
Linguaguetn Visual e 
Projeto Grafico 
Didática 
Didática 
Fiuidamentos da 
Educação 
Enfermagem Cirúrgica 
Filosofia da Cultura 
Metodologia Cientifica 
Intnxluçãoa Filosofia 
Iiminojogia 
ymiuica Urgâmea 

tll 
01 
01 
01 
01 

10h 
40h 

40h 
40h 

40h 

12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

01 
01 
01 

40h 
40h 
40h 

12 meses 
12 meses 
12 meses 

40h 
4t)h 
4oh 

12 meses 
12 meses 
12 meses 

4üh 
40h 
tOh 

40h 
40h 
401. 

I2ineses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

Prof" Paula Frassinetti da Silva Sousa 
Pro-Reilona, em exerci rio 

Espado 

Regional 

Renílson Sousa 

Imperatriz 
A Prefeitura de Imperatriz 

irá desencadear nos próximos 
dias um grande mutirão de 
limpeza pública. A operação é 
denominada Cidade Limpa e 
deverá começar pelo Bairro 
Vila Lobão. Esta operação será 
bem vinda e irá desde limpeza 
de quintais, calçadas, meio 
fios, podar as árvores, etc. 
Mas seria muito bom que o 
Secretário Jairo de Oliveira já 
começasse a pensar em 
mutirão para tapar os buracos 
que sao milhares nas ruas da 
cidade de Imperatriz. Outro 
dia um amigo de Anápolis 
esteve visitando nossa cidade 
e perguntou o que estava 
acontecendo que uma cidade 
como Imperatriz de um grande 
potencial econômico estava 
entregue ao caos, se referindo 
aos buracos por todo o lado. 
Vale ressaltar que estamos no 
período invernoso, mas que já 
está na hora de pensar no 
problema. 

Senador Edson Lobão 
O Prefeito de Senador 

Edson Lobão (Antigo 
Ribeirãozinho), está fazendo 
milagre para dar os primeiros 
passos para o 
desenvolvimento de Senador 
Edson Lobão. A cidade que foi 
emancipada recentemente 
precisa de tempo para se 
estruturar como uma 
verdadeira cidade, mas o 
prefeito Ney não está medindo 
esforços para que num breve 
espaço de tempo Senador 
Edson Lobão possa ser um 
Município com todas as suas 
estruturas. Ney Bandeira 
disse que pretende trabalhar 
de mãos dadas com todas as 
suas estruturas. Ney Bandeira 
disse que irá administrar com 
os pés no chão e por esse 
motivo ter cautela quando da 
contratação de pessoal que irá 
fazer parte do seu governo. 

Buritirana 
0 Prefeito Antonio do 

I jeque de Buritirana a exemplo 
de todos os prefeitos dos 
novos Municípios está 
enfrentando dificuldades de 
■início de mandato, porque tem 
que fazer tudo em sua cidade. 
Mas a maior preocupação do 
administrador é com relação a 
estrada que liga João Lisboa à 
Amarante, passando por sua 
cidade. Antonio será mais um 
político a fortalecer a idéia da 
construção da estrada que é 
muito importante para João 
Lisboa, Senador l>a Rocque, 
Buritirana e Amarante. 

Grajaú 
O prefeito de Grajaú, João 

Pedro está preocupado com 
relação a recuperação da Br 
que liga seu município à Porto 
Franco, pois a mesma esta 
precisando urgentemente de 
recuperação ou até mesmo dc 
construção, que no ponto de 
vista do prefeito, a estrada que 
durante todo o período 
invernoso fica difícil o acesso, 
precisa mesmo é ser asfaltada 
e acabar de vez com a 
preocupação, porque passa 
todos que1 dependem da 
mesma para resolver algum 
problema. João Pedro disse 
que o assunto já levado ao 
conhecimento do governo do 
Estado e até mesmo Federal, 
quando os índios Guajajaras 
interditaram a Br por várias 
vezes, agora esperasse, que no 
verão as obras de construção 
da estrada possam ser 
iniciadas. 

Sitio Novo 
Depois da catástrofe por 

que passou a cidade de Sitio 
Novo do Maranhão, com 
administração de Clériston 
Bandeira, a população respira 
aliviada, porque João Alfredo 
assumiu a prefeitura. O atual 
prefeito goza de grande 
prestígio dos municípios e 
todos estão confiantes em uma 
boa administração. 

João Alfredo encontrou a 
prefeitura sucateada, salários 
dos servidores com mais de 5 
meses em atraso, dívidas com 
fornecedores, máquina 
administrativa totalmente sem 
estrutura de funcionamento. O 
prefeito a exemplo de todos os 
prefeitos da região também 
está fazendo o enxugamento 
da máquina administrativa 
para dentro de poucos dias 
colocar a casa em ordem. 

L 

Sitio Novo II 
Segundo informações 

chegadas, o município de Sitio 
Novo volta também a crescer 
no sclor esportivo e irá 
participar do campeonato 
Regional que deverá começar 
ainda no primeiro semestre 
deste- ano. O prefeito João 
Alfredo deverá dar todo o 
apoio necessário para a 
participação da Seleção Local 
no campeonato, a exemplo do 
que aconteceu em 1992, 
quando participou pela última 
vez e teve todo o ajKíio de João 
Alfredo. O prefeito disse que 
as dificuldades de sua 
administração serão muitas, 
porque o seu antecessor 
praticamente deixou a cidade 
parada durante 4 anos, mas 
que a partir de agora não 
medirá esforços para 
conseguir uma vida melhor 
para a população' de Sítio 
Novo. 

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

T^mos viáas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-01 O i Coco Grande 

â .hÈSfaèf - i^dÉwattlriíi 
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Forró e 

Local: 

BIC - Balneário late Club 

Vende-se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, na rua 

Cariolano Milhomem 1727, centro, entre Getúlio Vargas e Luís 

Domingues. Valor R$ 70.000,00. 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727A, no centro à 30 metros do Calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 x 12,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727, no centro à 35 metros do calçadão. Valor 

R$ 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 metros de 

frente por 31 metros de fundo, na rua Rio Grande no Bairro 

Juçara. Valor R$ 18.000,00 

Tratar com Carlos Lima: CRECI 210/209 REG. 

.-'■V 

f: 
^ í 

DIA 01 DE 

MARCO DE 
4^ 

^ 97 AS 23rl00 

Apoio: 
» 

FONE: 977-4324 - 721-4212 

Administr aç ão 

procura aposentados 

fantasmas 

Km abril o Ministério da 
Administração começa a 
"limpar" seus cadastros de 
aposentadorias e pensões 
pagas a servidores da 
administração direta, 
autarquia e fundacional para 
tentar estancar um prejuízo 
anual estimado em R$ 286 
milhões. A primeira 
procidència do governo será 
eliminar do cadastro os 
aposentados mortos, que 
continuam recebendo. Com o 
recadastramento, que deve 

QMArsalaVIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

c VIP 

1 

m: smmm 
m 

Troftáfitn&uufa foce 721-5687 

começar em dois meses, o 
governo pretende sanear, 
diversas irregularidades. 

O Ministério calcula que 
mensalmente a União tem 
um prejuízo de R$ 7 milhões 
com o pagamento de 
aposentados e pensões a 
servidores que já morreram, 
cujos benefícios continuam 
sendo recebidos por 
procuradores. Por falta de 
controle o governo paga 
pensões a filhos de 
servidores mortos que já 
atingiram a maioridade ou 
casaram. O que leva à 
suspensão da pensão. 

O corte dos mortos da 
conta das aposentadorias 
pagas pelo Tesouro já 
poderia estar em andamento, 
mas somente agora os 
ministérios da Administração 
e Previdência estão se 
enlendcndo para afuar juntos 
na caça às aposentadorias 
"fantasmas". É que desde a 
confusão do recadastramento 

dos aposentados do INSS, em 
1993, o Ministério da 
Previdência iniciou o controle 
de óbitos de aposentadoria. 
Para isso, a Previdência 
desenvolveu um sistema 
informatizado, que é 
alimentado por informações 
de óbitos repassadas pelos 
cartórios por força de lei. O 
sistema levou à exclusão de 
mais de 450 mil pessoas dos 
cadastros. 

A medida será estendida 
aos ' cadastros dos 
aposentados e pensionistas 
da administração direta, 
autárquica e fundacional 
quando forem finalizados os 
ajustes técnicos dos 
sistemas de informática 
usados pelos dois 
ministérios. "A partir de abril 
estaremos fazendo o 
cruzamento mensal dos 
dados recebidos pela 
Previdência com a folha de 
inativos da União", explicou 
Antônio Casella. 

se 

A família daquele qiie em vida 

chamava Guraercindo 

Milhomem, convida a todos 

aqueles que se uniram a eles neste 

momento de dor e convida a todos para a visita 

de Sétimo Dia no Cemitério São João Batista às 

08 horas e para a missa às 18h30 na Igreja de 
/ 

Santa Tereza D1 Ávila. 

Agradece a família enlutada. 

Hospital Santa Maria 

'Dt. ÇéíVuddo (faufreu, 0p(MC:72È -Í955 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 

.i * 
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■ Administração municipal 

Prefeitura cobra taxa do Tecão Mamvill 
J. 

Time terá de pagar cem reais para treinar no Estádio Municipal Frei Epifânio D' Abadia 

& 

Convexo 

Conor Farias 

Bom 
dia governadora 
789 dias. Obras para a 

Região até agora nada! 
Será que a senhora tem 
uma desculpa aceitável 
para tanta demora no 
cumprimento de suas 
promessas excelência? 
Tenha um bom dia se 
puder governadora. 

Poderes Municipais 
em sintonia 

O vereador Édson Silva, 
presidente da Câmara 
Municipal de Davinópolis, 
afirmou que existe um 
pe.rfeito entrosamento 
entre Executivo e 
Legislativo, o que tem 
facilitado a administração 
pública do novo município. 
Como resultado ele 
essaltou que Davinópolis 

já aprovou o Estatuto do 
Magistério e está 
caminhando, a passos 
largos, para a 
municipalizaçào da saúde 
resolvendo seus 
problemas emergenciais. 

relação a valores. 
Ele explica que "por 

enquanto nós estamos 
gravando os disquetes e 
encaminhando para o 
banco BEM. Lá, eles fazem 
a transmissão para a 
central de computação em 
São Luís, promovendo 
posteriormente os 
créditos nas respectivas 
contas dos nossos 
servidores". 

Dner executa 
limpeza da Belém- 

Brasília 
Funcionários do 

Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, 
Dner. estão executando a 
limpeza dos canteiros 
centrais da rodovia Br-OK), 
que dessa forma passa a 
ser mais segura, 
permitindo uma maior 
visibilidade aos 
motoristas. Muitos dos 
empresários que tem suas 
empresas instaladas ao 
longo da Belém-Brasília, 
também tem prestado um 
relevante serviço no que 
di/ respeito a manutenção 
dos canteiros. Também o 
cuidado está dando um 
novo visual à Belém- 
Brasília que tem sido foco 
de marginalidade 
ocultados pelo mato alto, 
facilitando as ações de 
assalto. 

Prefeitura paga 
segunda dia 3 

Indagado sobre a 
elaboração da folha, o 
secretário João Calado 
Neto disse que "ela já está 
sendo elaborada em sua 
primeira versão, podendo 
sofrer alguns ajustes para 
que a gente possa 
encaminhar o valor total ao 
prefeito Ildon Marques. 
Aí. ele autoriza o crédito e 
nós já repassamos 
diretamente para o banco. 

O secretário de 
Administração, João 
Calado Neto, confirmou 
que os servidores 
municipais estão 
recebendo desde ontem, 
26, a segunda parcela 
(50%) do T.l0 salário ainda 
referente ao exercício de 
1996, "que não foi paga na 
administração passada". 

Ele acrescenta que 
estão recebendo todos os 
funcionários, "com 
exceção dos garis", que 
receberam o 15° 
(integral), justamente com 
o salário de janeiro. 

•Prefeiturâ paga 
segunda dia 3 

"For questão de 
operacionalização junto ao 
BlíM, nós estaremos 
dando início ao pagamento 
da folha relativa ao mês de 
fevereiro no dia três, 
segunda-feira", disse 
ontem também o 
secretário de 
Administração. João 
Calado E só uma questão 
de conversação junto com 
o banco. Inclusive a gente 
tem que fazer uma 
previsão com 48 horas com 

Seminário do PDT 
Será realizado hoje e 

amanhã, um Seminário de 
Formação Política, 
promovido pela Executiva 
Municipal do PDT de 
Imperatriz, dirigida 
atualmente por uma 
Comissão Provisória, 
integrada entre outros, 
pelo Dr. Pedro Alves 
(Pedrinho da Cemar). 

O seminário contará 
entre outras, com palestras 
do Dr. Josemar Pinheiro, 
advogado dos mais 
conceituados, militante 
político conhecido por sua 
ação oposicionista, suplente 
de deputado federal, 
jornalista e assessor 
jurídico da prefeitura de São 
Luis, além de membro da 
Executiva Estadual do 
partido. 

J ornar Fernandes, 
funcionário público ( 
pelisla de carteirinha, é 
também um dos 
palestrantes do seminário 
pedetista. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IMPERATRIZ 
Inpcratiiz-MA, 26 dc fevereiro de 1997 

limo. Sr 
Diretor de Redação do JORNAL CAPITAL 
Quaeka 602 ■ BR-OIO 
Imperatriz - Ma. 

Senhor Diretor 

Com relação m&léría publicada <tn seu jornal -"Refcnua 
administraüva ainda não saiu do papel"-, edição <k 26/02/97, em respeko a 
esse matutino e aos seus leitores, temes a informar: 

1) a criação dc uma nova secretaria não rientâca obrigação d» 
nomeação imediata do secretário. 

2) as poucas secretarias criadas e D*o ativadas dcotio da nossa 
ampla reforma administrativa foram concebidas para serem acionadas no 
futuro, quando oisiirem recursos que possibilitem desempenho satisfatório 
de todas cias; 

3) Quauto a Secretaria dc Desportos e Lazer, citada pela matéria, 
o tato dc ainda não estar funcionando não sugere lacuna aberta por este 
Governo, vez <iue as atividades fins da mesma nào existiram na achmaistração 
que nos antecedeu. 

Sempre á disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, firraamo-nos. 

Si» 
/J *■" ' ^ 
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A Prefeitura Municipal 
decidiu entrar duro contra o 
futebol de Imperatriz. Para 
permitir os treinamentos dos 
jogadores do Tocantins 
Esporte Clube (Tecão 
Maravilha), o Poder 
Executivo decidiu cobrar uma 
taxa equivalente a cem reais 
para o time usar o Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia. 

A notícia caiu como um 
bomba entre os diretores e 
os jogacfores do lime, além, 
claro, a comunidade 
desportiva local. O setor 
desportivo da cidade 
lamentou o que houve e se 
diz atônito com a decisão do 
Executivo, principalmente 
por saber que uma cidade do 
porte de lni|)eratriz nào pode 
ficar com o futebol colocado 
em segundo plano. E por 
meio da prática desportiva 
que se fomenta o 
crescimento sadio da futura 
geraçao, que hoje está a 
mercê de várias coisas ruins, 
como jHir exemplo, as drogas. 

Em resposta a matéria de 
primeira capa (Ia edição de 

ontem do Jornal Capital, cujo 
título foi "Reforma 
Administrativa ainda nào saiu 
do papel", Sérgio Macedo, 
secretário de Governo da 
administração Ildon Marques, 
enfatiza que a criação de uma 
nova secretaria nào significa 
obrigação de nomeação 
imediata do secretário. (Veja 
cópia do documento). 

Noutro trecho, frisa Sérgio 
Macedo que "as poucas 
secretarias criadas e não 
ativadas dentro da nossa 
ampla reforma administrativa 
foram concebidas para serem 
acionadas no futuro, quando 
existirem recursos que 
possibilitem desempenho 
satisfatório de todas elas". 

Encerrando a 
correspondência, Sérgio 
Macedo lembra que, quanto a 
Secretaria de Desportos e 
Lazer, cilada pela matéria, "o 
fato de ainda não estar 
funcionando nào sugere 
lacuna aberta por este 
Governo, vez que as 
atividades fins da mesma não 
existiram na administração 
que nos antecedeu". 

■ Sintonia com a comiinidade é fundaiwntal 

Importante se faz lembrar ao secretário de Governo, Sérgio Macedo, que, para conseguir êxito na sua missão, no seu projeto de 
trabalho (em muitos casos, bastante anunciados durante as cam|)anhas eleitorais), o administrador tem de ficarem iiermanente e correta 
sintonia com a comunidade, indeijendentemente de quaisquer segmentos. A união é a arma certa para o sucesso de qualquer 
empreendimento. Quer no campo político, quer no canilhi empresarial, quer em casa, com os familiares. Deve haver dialogo entre as 
liessoas. «• 

() setor desportivo de Imperatriz, nolamente o futebol, durante vários anos esteve abandonado. Mas nao e |K)r esse motivo que se 
deve continuar ignorando apoio aos projetos apresentados |M>r seus praticantes. Os futebolistas são, hoje. uma verdadeira potenc ia. 
Principalmente em face da idéia de colocar boas e fortes equipt-s em cani|)o, lendo em vista a conquista do Camiíeonato Maranhense de 
Futebol de 1997. Velho sonho dos imperatrizenses. 

Objetivando esclarecer ao público leitor e aos desportistas, se fazem o|)orlunas as seguintes inlerrogaçm-s: se as secretarias 
mencionadas na matéria de capa deste diário — Indústria e Comércio e Des|iortos e lüzer —, sobretudo essa última, ainda não foram 
criadas cabe a quem então responder por elas? Será que o prefeito não foi eleito para isso? Será que as secretarias nào foram criadas para 
executar os projetos reclamados jielopovo? Será que o secretário não foi nomeado para o cargo para representar o |>ovo? Nao representa 
nenhuma força para o alcaide. . 

Agora, só o tempo dirá a res|K)sla. R, |x»rtanto, aguardar |)ara saber qual será. I ornara que a correta. Que seja alvissareira para os 
futebolistas. 

Opinião 

O Dono e a Dona do Maranhão 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

() clã que há 51 anos domina 
a política maranhense está 
indefinido. 

Liderado pelo senador José 
Sarney. o clãé a maior referência 
(Nilílicado Estado. 

A oposição sempre esjieraa 
atitude do Dono do Maranhão 
1 )ara de| kús buscar a trilha que o 
derrote. 

Passada a emenda da 
reeleição, ê quase certo que a 
governadora Roseana Sarney 
seja candidata a recondução ao 
palácio Henrique de l^i Rocque. 

Porem, cresce no Estado a 
convicção que o chefe do 
venerável clã participe da chapa 
majoritária com a condição de 
candidato ao Senado da 
República. 

Já imaginaram! Pai e filha, no 

mesmo jKilanque, na condição de 
postulantes aos cargos mais 
cobiçados do Estado? 

A família Sarney está 
desconfiada de seus seguidores. 

Antes, faziam questão de 
mandar pelos bastidores. No 
1 wilc» >, suas maric metes a cu m| irir 
ordens. 

Mas parece que já não se 
fazem marionetes como 
antigamente. 

Sarney deve sentir falta do 
chamado pau mandado. Aquele 
que antes se bumilhava em 
público para beijar as bolas do 
chefe. 

Hoje, infelizmente para o 
Dono do Maranhão, os métodos 
são outros embora continue o 
domínio político do clã no 
Estado. 

Será mesmo que Pai e Filha, 
Dono e Dona desta terra, terão 
a coragem de estarem juntos no 

mesmo palanque? 
Até onde vai a petulância, a 

ousadia, a audácia, a insolência, 
a arrogância, o atrevimento do 
ixxleroso clã? 

Desconfiada, será que a 
grande família ««quer confiará 
em seus aliados? 

O senador José Sarney 
pretende bater o escanteio e 
cabecear? Não! essa 
comparação é muito singela. A 
pergunta correia é: o jHwleroso 
senador julgará e ao mesmo 
tempo será o carrasco dos 
maranhenses? 

Nem Baby Doe, o 
sanguinário ditador haitiano 
deteve tantos poderes. Para 
assumir e governar o Haiti, 
Ele, pelo menos, esperou a 
morte de seu genitor, o nào 
menos autoritário Papa Doe. 

Quem sabe é chegada a 
hora do Tribunal Superior 

Eleitoral ser consultado sobre 
a possibilidade do deputado 
Zequinha Sarney ser 
candidato a vice-governador. 
Seria a glória para a grande 
família. 

Enquanto isso, os 
maranhenses de terceira 
classe, desprovidos da 
carteirinha de puxa-saco, 
seguem a sina de mostrar ao 
povo o caminho da verdade. 

Aqueles de segunda classe, 
amigos do dono e da dona do 
Maranhão, começam a ficar 
revoltados com a atitude 
infame do El-rei. 

E os de primeira classe, de 
sangue azul, com um belo 
sobrenome, |)ensam que estão 
tranqüilos em oceano 
esplêndido. 

No mar, entre seus donos, 
paira nuvens de motim. A 
eleição de 1998 confirmará. 

J: 
TCl 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

■*4 

-M 

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

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

TCI0'1 BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatrlz-MA - Fone:723-3444 

•v& 



4A □ Cidade □ Quinta-feira, 27 de fevereiro de 1997 JORNAL CAPITAL 

■ Educação 

Ildon Marques: "Não há outra saída" 

Prefeito investe na educação para evitar o caos 

"É necessário que se mudem 
os caminhos. Até mesmo 
porque não temos outra saída. 
Se a educação pública 
continuasse administrada como 
antes, haveria um desastre 
enorme"- assim o prefeito Ildon 
Marques se manifestou em 
relação ao Plano Quadrienal da 
Educação, recém-lançado pela 
Secretaria da Educação. 

Depois de iniciar o processo 
de mudança em 1995, quando da 
intervenloria, o prefeito Ildon 
Marques retoma a proposta 
imbuído do firme propósito de 
fazer a educação avançar muito 
durante o seu governo, 
confiante na competência dos 
profissionais da área e no êxito 
do projeto. "Temos gente 
excelente na educação", declara. 

Pltino Quadrienal 
Veja abaixo um trecho da 

apresentação do Plano 
Quadrienal, na qual o secretário 
da Educação, Agostinho Noleto 
Soares, situa a proposta 
educacional do governo Ildon 
Marques; 

Imperatriz tem a vocação do 
desenvolvimento. Essa tem sido 
a sua marca nos últimos trinta 
anos, a despeito da crise 
brasileira que a tem 
particularmente afetado. 

A consciência de que a 
educação do povo é condição 
essencial ao desenvolvimento 
consistente e duradouro, 
mormente considerando os 

desafios dos tempos pós- 
modernos, tem sido a tônica 
com que acentuamos este plano, 
a fim de que no futuro próximo a 
falta de educação de qualidade 
não mais se torne um nó de 
estrangulamento ao 
desenvolvimento 
socioeconômico que todos nós 
almejamos. 

A motivação da equipe da 
Seeduc e de todo o corpo 
docente lastreia-se no 
compromisso do prefeito eleito, 
Ildon Marques, de valorizar a 
Educação nos próximos quatro 
anos, conjurando o perigo de 
jugulação do desenvolvimento 
de Imperatriz. 

Por isso, o Plano Quadrienal 
de Educação que ora 
apresentamos pretende estar, 
em organização, planejamento e 
renovação de conceitos, à altura 
da vontade política do novo 
governo municipal. Planejamos 
uma educação que seja 
libertadora, transformadora, 
democrática e participativa e 
dedicada às camadas mais 
pobres. Estabelecemos uma 
teoria e um sistema de educação 
para Imperatriz. Os desafios aqui 
aceitos impuseram uma nova 
pedagogia com que se pretende 
enfrentar as dificuldades do 
ensino reconhecidamente de má 
qualidade. 0 esforço será em favor 
cio processo socioconstrulivista, 
no sentido contrário ao ensino- 
aprendizagem tradicional de 
parcos resultados. 
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Agostinho Noleto, secretário de Educação do Município 

Oportunidade sob medida 

Esta é a oportunidade de 
transformar Imperatriz na 
realidade pujante que todos 
sonhamos - assim o alfaiate 
Venâncio da Silva se refere à 
atual administração municipal 
em extensa carta enviada ao 
prefeito Ildon Marques. O 
imperatrizense identifica o 
prefeito como a liderança sob 
medida para os novos tempos. 
"Nesse deserto político que se 
pode considerar preocupante, 
urge a presença de novas 
lideranças, novos condutores 
das massas, que já cansaram da 
velha ordem que domina o 
Maranhão há três décadas", 
comenta Venâncio da Silva, 

para observar em seguida, que 
"nesse contexto, enquadra-se, 
poderíamos dizer, sob medida, 
a nova liderança que o Sr. 
representa". 

Venâncio da Silva também 
formula várias sugestões de 
obras e serviços e se mostra 
confiante em que a passagem 
de Ildon Marques pela 
administração municipal 
"poderá imprimir maior 
velocidade" ao 
desenvolvimento do município. 
"A Imperatriz do ano 
sob sua administração - não 
pode retratar a cidade 
decadente, acanhada e suja dos 
dias atuais" - prenuncia 

Venâncio da Silva, num trecho 
de sua correspondência. 

Ele sugere, dentre outros 
itens, a realização de concurso 
público, a adequação da 
nomenclatura de casas e dos 
logradouros públicos, a 
padronização urbanística e 
arborização de ruas e avenidas, 
a regularização dos serviços de 
publicidade volante, a 
organização do trânsito, a 
construção de um pronto- 
socorro e de um centro de 
abastecimento - a maioria 
deles já incluídos nos projetos 
do prefeito c seu secretariado. 

A resposta do prefeito 
"Diversas idéias e 

comentários que substanciam 
sua carta já eram objeto de 
nossa preocupação (minha e 
do meu secretariado), o que 
revela a identidade comum 
que temos em relação às 
coisas e às causas 
imperatrizenses" - declara o 
prefeito na resposta enviada a 
Venâncio da Silva. Ildon 
Marques também manifesta o 
seu orgulho por saber que 
Imperatriz conta com "gentes 
que se preocupam com o 
presente e o futuro desta 
cidade" e considera a iniciativa 
do alfaiate um "belo e 
verdadeiro exemplo de 
cidadania". 

Educação toma novo fôlego 

A freqüência dos estudantes 
às escolas da rede municipal de 
ensino vem surpreendendo neste 
início de ano letivo. Diferente de 
anos anteriores, quando o parco 
comparecimento de alunos às 
salas de aula no começo do ano 
chegava a ser desanimador, este 
ano o índice de presença já foi alto 
desde a primeira semana. 

Motivados pela seriedade 
com que o prefeito Ildon 
Marques vem tratando a 
educação, pais e alunos estão 
apostando na ressurreição do 
ensino público de qualidade e 

demonstram revigorado 
interesse pela qualificação, em 
busca do embasamento 
indispensável ao futuro de 
cidadãos aptos a buscar 
oportunidades num mercado de 
trabalho cada vez mais 
competitivo. 

Muitas das crianças que se 
encontram nas escolas hoje 
nunca haviam freqüentado uma 
sala de aula, outras não davam 
muita importância aos estudos e 
não raramente se dedicavam 
mais a riscar, sujar, quebrar, enfim, 
destruir o único patrimônio que 

lhes assegurava o meio de 
alcançar melhores condições de 
vida do que propriamente a se 
instruírem. 

Mas atualmente, a situação 

começa a se inverter. As crianças 
já demonstram interesse4 por 
zelar da escola e mantêm 
estampado no rosto a segurança 
de quem está no caminho certo. 

• . 
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Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Ética 
em questão 

Bastante proveitosa a 
palestra proferida pelo 
secretário da 
Comunicação e da Cultura 
do Município, realizada na 
noite de quarta-feira, 25, 
no Campus II da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma). O tema 
foi "Comunicação, 
linguagem e ética" e teve 
como público estudantes 
do curso de Pedagogia, 
indo até às 22h. Sanches 
afirmou, a propósito, que 
o pedagogo não pode se 
restringir apenas aos 
conteúdos específicos da 
sua atividade e aumentar o 
seu 1e q ue de 
conhecimentos para 
outras profissões. 

informações no escritório 
do Sebrae-MA de 
Imperatriz, que fica 
localizado na Avenida 
Getúlio Vargas, Centro. 

Casas 
Familiares 

Rurais 

Em abril próximo, as 
Casas Familiares Rurais 
(CFRs) estarão 
completando 60 anos de 
fundação. O projeto teve 
origem na França, mas hoje 
existem em várias partes 
do globo. Tem como meta 
qualificar os filhos e as 
filhas dos produtores 
rurais. Em Imperatriz, está 
localizado em Coquelândia, 
distante 40 quilômetros do 
perímetro urbano da 
cidade. a 

Novo 
visual 

Recuperando 
BR-010 

A sede do Sebrae-MA 
ganhou novo visual. Com a 
reforma feita na área 
interna do prédio iniciada 
no último mês de julho, 
tanto funcionários como o 
público em geral contam 
agora com melhores 
instalações. Tudo isso para 
assegurar conforto para 
quem trabalha e qualidade 
no atendimento de quem 
procura os produtos e 
serviços do órgão. 

Premiar as empresas 
que se destacam na 
adoção de medidas para 
reduzir p consumo de 
energia. E este o objetivo 
do Prêmio Nacional de 
Conservação e Uso 
Racional de Energia. 
Todas as empresas que 
obtiveram resultados 
significativos na economia 
de energia em suas 
instalações ou criaram 
meios para sua utilização 
de forma racional podem 
participar. Maiores 

Parceria firmada ontem, 
entre a Prefeitura 
Municipal e o 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem do 
Maranhão (DNER-MA), vai 
permitir a recuperação da 
BR-010 com o intuito de 
transformá-la no principal 
cartão postal de 
Imperatriz. 

Trombadinhas 
na 

praça 

É triste. Realmente 
triste o que vem 
acontecendo ali na região 
da Praça Brasil em face da 
ação dos trombadinhas. 
Estão promovendo todo o 
tipo de desordem sem que 
as autoridades 
c o m pet e n t e s t o m e m 
providências. Inúmeros 
assaltos já foram 
registrados nas 
proximidades do 
logradouro. 
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urgência de: 
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Montes Altos 

Município discute municipalização da saúde 

Seminário vai ser aberto na sexta-feira e consta de temas polêmicos sobre o assunto 

Estará acontecendo nesta 
sexta-feira, 28, a I Conferência 
Municipal de Saúde de Montes 
Altos, distante cerca de 60 
quilômetros de Imperatriz. A 
programação será aberta pela 
prefeita Patrícia Ferraz 
Castilho, e o médico José 
Torres de Araújo, secretário 
municipal de saúde, no Clube 
Social Luciano Arioli, tendo 
como tema "Municipalização: 
saúde para todos". 

O evento tem como meta 
principal discutir e esclarecer 
assuntos sobre a 
municipalização da saúde, hoje 
em prática em diversas cidades 
brasileiras e informar como os 
recursos destinados ao setor 
serão geridos, caso a saúde 
seja efetivamente 
municipalizada naquele 
município tocantino. 

A programação a ser 
desenvolvida no dia, a partir 

■ Vale do Rio Doce 

Rív.-.-í 
mm 

Patrícia Castilho luta pela municipalização da saúde 

das 14h, será a seguinte: 
14h - abertura pela 

Prefeitura Municipal e 
Secretaria de Saúde do 
Município 

14h30- municipalização das 
ações de saúde, com o 
bioquímico Clésio Fonseca 

15h30 - epidemiologia/ 
saneamento básico, com o 
médico João Batista, diretor 
na Região Tocantina da 
Fundação Nacional de Saúde 
(FNS) 

16hl5- saúde do índio, com 
a médica Eliane de Jesus Silva, 
da Fundação Nacional do índio 
(Funai) 

17h - Participação popular 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS), com a médica Maria do 
Carmo R. Guimarães 

17h30 - ambiente e saúde, 
com o professor José da Costa, 
da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) 

"Guerra" contra privatização 

foi retomada ontem 

O PT continua lutando no sentido de que a estatal não saia das mãos do governo 

Recomeçou ontem no 
Senado a "batalha" da oposição 
para impedir o governo de 
privatizar a Companhia Vale do 
Rio Doce. Será votado, no 
início da sessão plenária, o 
requerimento do líder do PT, 
José Eduardo Dutra (SE), 
pedindo a votação em regime 
de urgência do projeto de 
resolução da senadora Júnia 
Marise (PDT-MG), que obriga 
o Executivo a submeter ao 
Senado o edital de venda da 
empresa. 

Aprovado o pedido, o que é 
praxe, a votação deverá 
ocorrer na próxima semana. É 
aí que entra o poder de 
convencimento do líder do 
governo, sehador Élcio Alvares 
(PFL-ÊS), e de outros aliados 
favoráveis à privatização para 
derrubar a proposta. O texto 
de Júnia Marise trata da 
fiscalização e do controle dos 
atos do Poder Executivo 
relacionados à privatização da 
Vale. Alvares conseguiu fiedir 
a aprovação desse projeto dia 

12 de dezembro último, na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) com um pedido 
de vista. 

A oposição reagiu, mas não 
conseguiu impedir o então 
presidente da CCJ, senador íris 
Rezende (PMDB-GO) de 
atender ao pedido. Para o 
governo, a dificuldade na 
abordagem desse assunto é 
que não poderá contar com o 
voto de alguns aliados 
tradicionais, como o senador 
Edison Lobão (PFL-MA), 

contrário à venda da Vale. 
No ano passado, o governo 

tomou alguns sustos com a 
"simpatia" de sua base de apoio 
a dois projetos que também 
dificultavam a privatização da 
companhia, ambos de autoria 
do senador José Eduardo 
Dutra. Ambos foram 
rejeitados. Um deles 
condicionava a privatização da 
Vale a uma autorização do 
Congresso. O outro autoriza o 
Congresso a excluir a empresa 
do programa de privatização.! 

CPI dos Títulos determina diligência 

Objetivo é apurar informações prestadas por Ibrahim Borges Filho, dono da 

empresa IBF Faetoring, suspeita de negociar irregularmente papéis emitidos por 

Estados e municípios 

A CPI dos Títulos Públicos 
já aprovou pedido à Polícia 
Federal e ao Banco Central 
para que promovam uma 
diligência sobre as informações 
prestadas por Ibrahim Borges 
Filho, dono da IBF Faetoring, 
empresa suspeita de negociar 
irregularmente títulos 
estaduais. O empresário foi 
interrogado em sessão secreta 
que começou às 19h30min e 
terminou às 20h40min. 

O dono da IBF Faetoring 
chegou a ter sua prisão 
solicitada pelos senadores 
Esperidião Amin (PPB-SC) e 
Roberto Requião (PMDB-PR), 
mas, antes que isso fosse 
deliberado, o presidente da 
comissão, Bernardo Cabral 
(PFL-AM), decidiu, às 19h30, 

tornar a audiência secreta, a fim 
de o depoente sentir-se 
estimulado a falar tudo o que 
sabia. 

Conforme Requião, Ibrahim 
Borges Filho informou aos 
senadores, na sessão secreta, 
os nomes das empresas para as 
quais trabalhava. "Ele seria 
apenas um laranja", 
acrescentou Requião. Ao final 
do seu depoimento, o 
empresário deixou a CPI sob a 
proteção da Polícia Federal, 
que alegou correr risco devida. 

Na parte do depoimento de 
Ibrahim aberta ao público, a 
maioria dos senadores 
entendeu que o empresário 
não estava falando a verdade 
quando admitiu que, em 1996, 
lucrou sozinho R$ 100 milhões 

ao negociar com títulos de 
governos estaduais e 
municipais. Ele afirmou ter 
gasto todo esse dinheiro com 
dívidas contraídas em jogos, 
disse que não recolheu o 
imposto de renda devido por 
esse lucro e informou ter 
assinado cheques sem a 
nomeação dos destinatários, o 
que os parlamentares também 
reconheceram ser crime. 

Só com títulos de Santa 
Catarina, o empresário admitiu 
ter lucrado R$ 25,2 milhões. 
"Essa é uma dívida que o povo 
catarinense vai pagar", 
reclamou Vilson Kleinubing 
(PFL-SC). 

Amin pediu a prisão do 
empresário argumentando 
que "o depoente calou, trocou 

informações e confirmou 
delitos de sonegação". Relator 
da comissão, Requião 
concordou com Amin. Romeu 
Tuma (PSL-SP) então alertou 
para o fato de que não se 
caracterizava o flagrante 
necessário para a prisão 
imediata. Geraldo Melo 
(PSDB-RN) também alertou 
para a necessidade de a CPI 
chegar a conclusões que não 
pudessem ser anuladas 
depois. Foi José Serra (PSDB- 
SP), ao supor que o depoente 
teve apenas um papel 
secundário num esquema de 
negociação de títulos, que 
sugeriu o depoimento do 
empresário em sessão secreta, 
para que contasse realmente 
a verdade. 

Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Limitando 
poder presidencial 
O líder do Bloco Oposição, 

senador José Eduardo Dutra 
(PT-SE), acha que o assunto 
mais urgente a ser deliberado 
agora pelo Legislativo é a 
imposição de limites ao poder 
presidencial de editar medidas 
provisórias (MPs). "Essa é a 
questão principal", disse o 
senador, explicando que essa 
exigência não pode ser 
interpretada como bandeira de 
oposição ao governo, mas 
como prerrogativa do 
Parlamento. 

Dutra destacou que o 
Legislativo precisa dedicar-se 
a questões prioritárias para a 
sociedade como a reforma da 
Previdência e a votação de 
matérias concernentes a 
telecomunicações e petróleo. A 
participação do Congresso no 
processo de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce 
é outro assunto pelo qual ele 
continuará lutando. 

Intensificando 
trabalho 

O Senado deverá 
intensificar ainda mais seus 
trabalhos este ano, anunciou o 
líder do PFL, senador Hugo 
Napoleão (Piauí), ao informar 
que o presidente da Casa, 
senador Antonio Carlos 
Magalhães, vai pedir "o maior 
empenho das comissões" na 
tramitação das matérias sob 
deliberação da instituição. 

Em 30 dias, informou, o 
Senado deverá estar votando o 
projeto que institui o efeito 
vinculante das decisões do STF 
sobre as outras instâncias da 
Justiça. Em seis meses, 
acrescentou, o Senado deverá 
votar o Código Civil. 

Quanto à proposta que 
regulamenta a edição de 
medidas provisórias, o líder do 
PFL disse que esse é um 
assunto que deixmde também 
de entendimentos com o 
presidente da República, "o 
principal interessado na 
questão". 

Petróleo 
em alta 

A produção nacional de 
petróleo do País cresceu 13% 
em 1996 em relação a 1995. 
Segundo os números 
divulgados recentemente pela 
Petrobrás, a média da 
produção diária no ano passado 
foi de 809,52 mil barris diários, 
enquanto a média de 1995 foi 
de 716,160 mil barris por dia. 

Em dezembro passado, a 
produção média alcançou 
888,50 mil barris por dia, 46 mil 
barris superior a do mês de 
novembro, aproximando-se do 
recorde de produção 
registrado pela Petrobrás em 
um único dia, que foi alcançado 
pela Petrobrás no dia 12 de 

novembro de 1996. 
O aumento da produção, 

segundo a Petrobrás, deve-se 
à alta eficiência operacional 
alcançada pela empresa na 
Bacia de Campos, que foi 
responsável por 69% da 
produção nacional, com 618,38 
mil barris diários, e às áreas 
de produção e exploração no 
Rio Grande do Norte e na 
Amazônia 

O volume de gás natural 
extraído pela Petrobrás 
também foi maior. A média da 
produção diária no ano 
passado foi de 25,5 milhões de 
metros cúbicos por dia, o que 
representou 13,5% de aumento 
em relação a 1995. Em 
dezembro passado, o volume 
médio de gás natural 
produzido foi de 26,895 
milhões de metros cúbicos. 

Novas 
regras 

Uma {xotaria do Ministério 
da Agricultura, publicada no 
Diário Oficial da União, alterou 
o regime brasileiro de 
importação de vinhos — mas 
não da forma prevista, por um 
texto redigido em abril de 1996 
e questionado por americanos, 
europeus e argentinos. 

A partir de agora, 
produtores de vinhos estarão 
submetidos à mesma 
burocracia que os nacionais: 
terá que se credenciar junto ao 
Ministério. Cláusulas 
polêmicas, como a inspeção 
obrigatória "in loco", e o 
tratamento diferenciado 
concedido aos produtores de 
vinho de "excepcional 
qualidade" foram descartados. 

Rejeitando 
CPMF 

A Justiça Federal do Paraná 
concedeu nove liminares em 
mandados de segurança 
preventivos determinando que 
os valores referentes ao 
recolhimento da Contribuição 
Provisória sobre 
Movimentações Financeiras 
(CPMF) sejam depositados 
em conta-poupança especial. 
As ações envolvem seis 
empresas e três pessoas 
físicas e foram propostas pelo 
"Movimejito Contra a 
Cobrança do CPMF", que 
congrega pessoas físicas e 
jurídicas em todo o estado. 

O coordenador do 
movimento, Celso Oliveira, 
informou que no próximo dia 
20 serão apresentadas mais 
duas ações coletivas 
envolvendo um total de 200 
empresas e pessoas físicas. 
Entre os argumentos que 
estão sendo apresentados, 
destaca-se o da 
inconstitucionalidade do 
imposto, especialmente pela 
proibição da bitributação e da 
cumulatividade tributária. 
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