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Gerpa Draft Beer comanda o 

carnaval da Região Tocantína 

Num arrojo tio 
invostimonlo ])ara dar ao foliã" • 
do lm])oralriz o molho' 
c>irnaval do iodos os tompos. 

-^i Cor)>a vai oslar prosontos om 
todos os ovonlos quo ostarão 
aoonl' condo na ro^iã" 
duranlo o poríotlo do moino, i 
mosmo depois, tom os 
Iradioionais "lava-pralos". qm 
aoonloicrão om João Lisboa. 
Muouíba. Uiboiràozinlio < 
Imperatriz. O Balneário lato 
t lubo oslará lom a Corpa 
Drafl Boor ã fronte do dois 
trios elétricos o duas bandas, 
além da presença de Pinduca, 
para agitar ainda mais a folia 
de momo em Imperatriz. Toda 

estrutura está assegurada 
•n total segurança para os 

loliões que vão participar do 
"Carnaval da Vida", 
começando ])elo pré- 
carnavalosco rpie vai 
acontecer em João Lisboa. 
Mucuiba o Imperatriz, com as 
prosonça> dos trios Corpa o 
Tu caim "s anunciando a 
chegada do carnaval. Página 
4B. 
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J renornaéo exotérteo 
Prof® Zen a$sma seu 
horóscopò no lornaí 
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Dólar Comercial 
Compra R$ 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  
Dólar Paralelo 
Venda  

_ RS 1,034 

 RS 1.039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1.0350 
Ouro (g) 
Vcn d a R$ 12.57 
Poupança 
Rendimento  1,1273".,, 
Ufir (ale dezembro) 
Valor   R$ 0.8247. 
Salário Mínimo 
Outubro RS 112,00 
Salário Família 
Valor   RS 7.66 
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A Ci /; i Dnift Becr e o Balneário iate Clube celebram acordo para o maior carnaval de Imperatriz em todos os tempos 

Técnica da 

FAE fiscaliza 

escolas 

municipais 

A técnica da Fuadaçâo de 
Apoio ao FAB, 
Maria de Carvalho, está 
fiscalizando as escolas 
municipais c inspecionando 
a iliatribuição dos livros 
didáticos. Lia chegou <iia 
treze a Inqreratriz e ainda vai 
visitar outros nove 
municípios. Página 6A, 

Tesouro 

Nacional 

atrasa FPM 

O Fundo de Participação 
dos Municípios, FPM, dos 
novos municípios só foram 
depositados nesta quarta-feira, 
14, pelo Tesouro Nacional, 
devido as dificuldade 
encontradas pela 
Superintendência Regional do 
Banco do Brasil em processar 
os dados dessas novas 
unidades administrativas. Em 
todo o País foram criados mais 
de seiscentos novos 
municípios, oitenta e um deles 
no Maranhão. Página 3C. 

Joel Gosta pede vistas de projeto 

e atrasa votação da Reforma 

a 

O vereador Joel Costa discursando em plenário, pediu 
vistas e agora terá três dias a mais de atraso na votação 
da Reforma Administrativa 

■ Inconstitucionalidade 

A Câmara de Vereadores de 
Imperatriz teve mais uma 
sessão nessa quarta-feira, onde 
deveria ler sido votada a 
Reforma Administrativa do 
Governo Municipal; no entanto, 
o vereador Joel Cosia pediu 
vistas do projeto e agora vai ler 
legalmente três dias para avaliar 
a reforma. O vereador André 
Paulilio, contrariado com os 
lermos da reforma, afirmou que 
sr pudesse esgotaria o tempo 
legal, o que levaria a votação 
para o final de fevereiro. No 
entanto, os vereadores eS|XTam 
votar a Lei que trata da Reforma 
Administrativa do município 
ainda na sexta-feira, já que 
existe um concenso entre a 
maioria e o texto deverá ser 
aprovado na íntegra, incluído, 
inclusive, a extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz. Ainda faltam duas 
votações para aprovação da 
matéria no Legislativo que 
deverão acontecer, ambas, na 
sessão, talvez, de sexta-feira. 
Página 3A. 

■ Legislativo 

Preocupação 

com matérias 

inconstitucionais 

Funa ição Cultural deverá ser refeita 

O prefeit Ldon i\larques afirmnou que a extinção da Fundação Cultural de Imperatriz 
não é definitiva e que a medida está sendo necessária para corrigir equívocos durante 
sua criação, que tornaram inconstitucional a forma arrecadadora para a entidade, criando 
uma espécie de terceirização da arrecadação tributária, o que não é permitido por nossa 
Constituição. Página 3A. 

Vários vereadores, 
inclusive a mesa diretora do 
novo Legislativo Municipal de 
Imperatriz, estão preocupados 
com tantas matérias 
inconstitucionais aprovadas 
pelo plenário e pretendem se 
reforçar de uma assessoria 

Sinfra 

jurídica adequada e mais 
preparada, principalmente 
em Direito Público, para que 
não sc repila episódios 
lamentáveis como as CPIs 
que acabaram barradas pela 
Justiça no mandato passado. 
Página 4A. 

"Coloque o lixo em 

seu devido lugar" 

Essa é a frase que vai 
marcar a Campanha de 
Limpeza que começa hoje, 
deflagrada pela Secretaria de 
Infra-Eslrutura do 
Município. O secretário Jairo 
Oliveira faz algumas 
recomendações à população, 

■ Teima 

pedindo para que o lixo 
urbano seja acondicionado 
em sacos plásticos, por 
exemplo, para facilitar a 
limpeza pública e manter as 
ruas e calçadas mais 
adequadas para o passeio 
público. Página 6A. 

Novas centrais telefônicas 

A Telma está anunciando 
investimento em novas 
centrais telefônicas, que 
pretendem acabar com o 
velho problema do 

congestionamento telefônico, 
tão comum ultimamente, e 
que irá atender à região, pelo 
menos nos próximos dez 
anos. Página 3C. 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL ESPORTE POLÍCIA 

Aprovado veto a matéria 
exclusa do orçamento 

Página 3A 

Garantida segurança para 
o "Carnaval da Vida", no 

B1C 
Página 4B 

O charme da primeira 

Miss Imperatriz 

Página 2B 

Ruth Cardoso visita 

Complexo de Xingò 

Página 2C 

Excel patrocina compra Jovem é baleado no 

volta dc Bebeto ao Brasil Parque Amazonas 

Página 2C Página * A 
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Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

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

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

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

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

João Silveira 
Bairro Bacuri 

Sr. Editor: 
Estou acompanhando 

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

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

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

Valdenira Pereira 
Bairro União 

As curvas perigosas do 

corpo humano (PARTE II) 

m 

nervo 

na folga 

disco 

normal 

nervo 

apertado 

a hérnia 

Esforço demasiado, fraqueza muscular ou má postura 
podem fazer o amortecedor existente entre as vértebras 
escorregar. O deslizamento é chamado de hérnia. Ao sair 
do lugar, o disco comprime um dos nervos que saem da 
coluna. E estes não suportam situações de aperto ■ 
reclamam, disparando a dor. A solução mais comum é a 
cirurgia, que arranca o pedaço do disco que transbordou. 

Aquele hominídeo que 
ficou em pé, há milhões de 
anos, foi castigado por essa 
ousadia. Ele vivia trinta 
anos, no máximo. E a sua 
coluna conseguia ter essa 
mesma vida útil na fatigante 
posição vertical. Além disso, 
o corpo humano criou um 
reforço muscular. Isso 
mesmo. As vértebras não 
nos mantêm erguidos 
sozinhas. Uma série de 
músculos também nos 
sustenta, principalmente os 
do abdome e os das nádegas. 

"Barriga flácida é meio 
caminho andado para as 
costas nos torturarem", diz 
a fisiolerapeuta Zilda 
Aparecida Palhares, 
responsável pela rotina de 
exercícios do presidente 
FIIC. desde que ele 
apareceu em fevereiro 
passado, no Hospital Sarah 
de Brasília, com dores 
fortíssimas. "Ele é 

disciplinado e nunca 
reclama", fala sobre o seu 
ilustre paciente. Aquele 
hominídeo, no entanto,.seria 
dispensado das aulas de 
abdominais. Predador, ele 
corria atrás de sua caça e 
mantinha excelente forma 
física. "Dor nas costas é um 
mal moderno", afirma o 
reumatologista José 
Knoplich, presidente do 
Centro Brasileiro de 
Estudos da Coluna 
Vertebral, em São Paulo. 

A vida média atual do 
brasileiro é 6!) anos. Aos l>(), 
ele ultrapassa o prazo de 
validade de sua coluna, por 
assim dizer. E, pior, fica cada 
vez mais tempo sentado. 
Indiretamente, até a mais 
confortável poltrona provoca 
sofrimento. Primeiro, porque 
o estilo sedentário promove 
a flacidez e a coluna perde o 
auxílio muscular. "Além 
disso", completa Knoplich, 

"quando estamos sentados, a 
pressão sobre as vértebras 
aumenta 50%. 

O estresse diário agrava 
a situação, deixando os 
músculos tensos. Desse 
modo, eles ficam enforcando 
os nervos. Existem 
remédios para relaxá-los. 
Mas têm tantos efeitos 
colaterais, que não devem 
ser tomados sem consulta 
médica. "Até porque são 
paliativos", diz a 
fisiolerapeuta Zilda, que 
também não é fã das 
massagens. "Elas soltam os 
músculos naquele instante. 
Depois, a pessoa pensa nos 
problemas e, em segundos, 
os músculos se contraem de 
novo." Para ela, o melhor 
remédio é cada um aprender 
a relaxar, com alongamentos 
que possam ser feitos até no 
trabalho. 

O ortopedista paulista 
Harua Nishimura é outro 
crítico dos massagistas. Para 
ele, que fez fama tratando do 
ex-presidente João Baptista 
Fiqueiredo em 1984, só 
médicos podem mexes nas 
vértebras: "Já atendi gente 
que ficou paralítica depois 
de uma massagem". 
Nishimura trata hérnias de 
disco manipulando a coluna 
dos pacientes - como a atriz 
Cláudia Raia, que já leve 
duas hérnias. "Ela exagera 
na ginástica", diz o médico 
da estrela. "Isso é tão 
perigoso quando o 
sedenlarismo." 

As vezes, o bisturi é 
inevitável para curar a 
hérnia. Foi a salvação do 
próprio Fiqueiredo em 1985. 
"Mas, hoje, ele realiza 
cortes que nunca 
ultrapassam centímetros", 
conta o cirurgião Marcos 
Masini, do Hospital Sarah. 
"O paciente tem alta em dois 
dias e, passado um mês, leva 
uma vida sem restrições." 
Isso tudo graças ao avanço da 
micro-cirurgia, a cirurgia 
feita com a ajuda do 
microscópio. A técnica ainda 
não resolve as enlorses, 
quando os pontos de contato 
entre as vértebras se 
esbarram e incomodam. Mas 
a medicina vai chegar lá. 
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Discussão 
Principalmente através da 

imprensa, a questão da 
saúde pública volta a ser 
discutida em Imperatriz. 
Como sempre, existem os 
defensores e acusadores da 
classe médica, e sobretudo 
das instituições 
hospitalares. 

Denúncias 
Para os acusadores, 

pacientes continuam 
morrendo na porta dos 
hospitais e nenhuma 
providência é tomada. Por 
outro lado, esse aspecto 
deixa em evidência a 
questão das Allls: nunca há 
vaga disponível, e a resposta 
é sempre mesma: estão 
faltando as Allls. 

Realidade 
Na verdade, tudo isso 

acontece em Imperatriz 
diariamente. Contudo, nem 
sempre as causas são 
levadas a sério e discutidas 
amplamente com ' a 
sociedade, sobretudo 
porque a ingerência política 
acaba prevalecendo em 
relação às necessidades de 
saúde do município. 

Causas 
Várias são as causas que 

determinam uma suposta 
falência da medicina em 
Imperatriz, mas a maior e 
pior de todas é o dedo 
político que impede a 
municipalização da saúde, 
pois isso implicaria em uma 
autonomia que não interessa 
ao governo. 

Refém 
Enquanto os políticos 

inescrupulosos impedem a 
municipalização, a classe 
médica, assim como os 
hospitais, se tornam reféns 
do governo, que por critérios 
duvidosos, faz a distribuição 
das Allls, conforme os seus 
próprios interesses. 

Saída 
A única saída disponível, 

racional, decente e funcional 
e a municipalização da 
saúde, pois isso significa que 
o próprio município, em 

parceria com a sociedade - 
Conselho Municipal de 
Saúde - fariam a triagem de 
cada paciente para 
identificação dos casos que 
realmente necessitam de 
uma internação hospitalar. 

Qualidade 
Por outro lado, de 

fundamental importância, a 
municipalização da saúde 
iria oferecer melhor 
qualidade de serviços, pois 
a concorrência seria 
estabelecida pelo próprio 
paciente. 

Honestidade 
Não só no aspecto 

confiança que cada paciente 
tem com o seu médico, mas 
sobretudo na questão da 
honestidade, a partir do 
momento em que cada 
cidadão escolher onde que 
ser atendido, todo o sistema 
de saúde tende a melhorar, 
pois como já foi visto, a 
concorrência seria pela 
qualidade, e não pela 
quantidade. 

Desafio 
Municipalização da 

Saúde. Esse é o grande 
desafio de Imperatriz, tanto 
através da rede hospitalar, 
médicos e sociedade, 
quanlo da classe política. 
Sem ela — a 
municipalização — 
pacientes vão continuar 
morrendo sem atendimento 
médico e a classe vai pagar 
um crime cuja 
responsabilidade maior é do 
próprio governo. 

Brincanagem 
Povo culto é povo limpo, 

consciente,, sabe votar, sabe 
escolher o melhor, decide por 
si mesmo e não se vende por 
um pé ou asa de galinha. Por 
isso. o mais salutar nesse 
momento é ouvir dos quem 
de direito: Abaixo a cultura 
de Imperatriz. 

Para meditação 
"Então Jesus lhe ordenou: 

Retira-te, satanás, porque 
está escrito; Ao Senhor teu 
Deus adorarás, e só, a ELE 
dará culto." (MT 4-10) 

Utilidade Pública 16/CV07 

Policia Mílirar   
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Corpo dc Bombeiros  ; 
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■ Legislativo Municipal 

Reforma Administrativa começou a andar ontt 

A sessão que estava prevista para votação final da matéria acabou aprovando veto ao orçamento 
  ■ ■ -t-í  *  diSCUSSãO Sobre O tema foi matÀria- 

Côncavo & 

Convexo 

SíS: 

: '••• 

Conor Farias 

Bom dia 
governadora 

743 dias. Governadora, é 
uma vergonha, a população 
imperatrizense vivência 
uma profunda falta de 
segurança pública na 
cidade. 

Quando a senhora era 
candidata ao governo do 
estado, a senhora 
prometeu em palanque na 
praça pública que iria 
gastar oito milhões de reais 
pró-segurança no estado do 
Maranhão. Mas ao passar 
simplesmente 24 meses do 
governo Maranhão do 
Novo Tempo, verificamos 
que tudo isso não passou de 
uma farsa. 

Ontem, a diretoria do 
Balneário Iate Clube 
ingressou com um oficio 
olicitando a permanência 

íro "Carnaval da Vida" do 
Bic dos seguintes órgãos: 
50 BIS, Corpo de 
Bombeiros e Polícia 
Militar. 

Bom dia 
governadora II 

Excelência, tamanha foi 
a nossa decepção com o 
coronel Linhares, que 
comanda a Policia Militar 
do Maranhão em 
Imperatriz, que não 
agüentamos ficar calados e 
resolvemos comunicar o 
fato a senhora via Jornal 
Capital. 

O oficio encaminhado 
)ela diretoria do Bic ao 
coronel Diógenes. do 50 
BIS foi recebido com 
simpatia, cordialidade e 
pronto serviço, pois o 
mesmo garantiu a 
permanência do 50 BIS 
para controlar os 
conscritos de sua 
corporação no carnaval do 
Bic, o mesmo aconteceu 
com o capitão Robério, 
comandante do Corpo de 
Bombeiros de Imperatriz e. 
lamentavelmente não 
podemos dizer o mesmo do 
coronel Linhares da Polícia 
Militar de Imperatriz, que 
disse a seguinte frase: "Não 
temos nada com o 
problema interno do clube, 
mal vamos mandar uma 
viatura passar por lá. que é 
o que podemos fazer". 

Governadora, será que 
os 5 a 7 mil foliões que irão 
brincar o carnaval no Bic 
não merecem o respeito da 
sua brilhosa Polícia Militar 
no Balneário Iate Clube? 
Afinal de contas, os todos 
freqüentadores pagam 

seus impostos e são 
eleitores. Governadora, 
que vergonha! 

Confiram o ofício em 
anexo em nosso jornal. 

Governadora Roseana 
Sarney, coronel Linhares, 
se algum fato negativo 
acontecer no Bic, a 
omissão é dos senhores. 

Cerpa Draft 
Beer é o bicho 

O carnaval de 1997 em 
Imperatriz tem uma nova 
logomarca no ar. B<e Cerpa 
Draft Beer, que conseguiu 
superar a Brahma e a 
Antarctica. 

A distribuidora local, 
comandada por Fernando 
da Cerpa, deu uma nova 
dinâmica no carnaval 
imperatrizense ao fechar 
com exclusividade o 
"Carnaval da Vida" do 
Balneário Iate Clube, o 
Bloco Draft Beer do 
jornalista Manoel Cecílio, o 
CarnaAlegria da Rádio 
Terra FM, o Carnaval do 
Povo na avenida Beira-Rio 
e os bailes pré- 
carnavalescos de 
Imperatriz. João Lisboa, 
Mucuiba e Ribeiràozinho, 
e ainda o famoso carnaval 
da requeima, o Lava Pratos 
da Região Tocantina. 

A Cerpa agora está mais 
leve, agora é Draft Beer 
(chope em garrafa), todo 
mundo toma e fica soft. 

Restaurante 
Piva's no Bic 

A direção do Balneário 
Iate Clube, preocupada não 
só com as atrações festivas 
de Pinduca e banda, 
resolveu investir no 
conforto e comodidade do 
folião imperatrizense e 
efetuou um convênio com 
a TCL Transportes 
Coletivo Imperatriz, para 
manter a permanência dos 
ônibus até o final do 
carnaval. Efetuou um 
contrato com o Restaurante 
Piva's para manter um 
restaurante executivo e 
um bar drink's com 
dependência do térreo e 
do 1° andar, que será 
transformado em um 
mezanino com vista para o 
Rio Tocantins e o salão 
nobre do Bic. Piva's 
garante aos foliões do 
Balneário Iate Clube os 
mais variados tipos de 
caldos, picanha, filé e tudo 
que uma boa cozinha 
oferece a preços 
populares. 

A sessão dessa quarta- 
feira seria para votação do 
Projeto de Lei que trata da 
Reforma Administrativa do 
Executivo de Imperatriz. No 
entanto, as questões 
levantadas sobre a 
mensagem encaminhada ao 
Legislativo, principalmente a 
que diz respeito a extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, acabou contados 
debates sobre o assunto e 
acabou bloqueando o 
andamento parlamentar da 
matéria que ficou emperrada 
na Câmara. 

Um outro ponto que 

também propiciou o atraso na 
análise da Reforma 
Administrativa, foi a ausência 
do pedido de urgência 
urgentíssima para apreciação 
e votação da matéria. Dentro 
desse assunto, a morosidade 
para acomodação dos 
procedimentos regimentares 
a serem adotados também 
acabaram atrasando os 
trabalhos. 

No entanto, foram 
discutidos os pontos da 
Reforma Administrativa 
dentro das bancadas, e 
mesmo sem o avanço no 
trabalho de plenário, a 

■ Pedido de supressão 

O artigo 40 do Projeto de 
Reforma Administrativa, trata 
do reembolso para uso de bens 
particulares, como veículos 
próprios ("in viagem, resultou 
num impasse entre o Executivo 
e o Legislativo. Nesse sentido, 

o líder do governo na Câmara, 
Arnaldo Alencar, disse que 
está colhendo assinaturas 
pedindo a supressão do artigo 
no texto da Reforma 
Administrativa. No entanto, ele 
mesmo afirmou que, em 

■ Aprovação garantida 

É unânime na Câmara o 
sentido de aprovação, como 
está no texto, do Projeto de 
Lei de Reforma 
Administrativa do 

Município. Arnaldo Alencar 
adiantou que está 
aguardando apenas o dia da 
votação para ver a matéria 
aprovada. Existe uma 

bastante proveitoso e já se 
chegou a alguns pontos de 
consenso sobre o assunto, de 
conformidade com os 
seguimentos sociais 
envolvidos na questão, como 
a que trata da extinção da 
Fundação Cultural, por 
exemplo. 

O Projeto de Lei da 
Reforma Administrativa 
acabou tendo seu prazo 
estendido até a próxima 
sessão que ficou sem data 
marcada. Porém, o projeto foi 
finalmente encaminhado às 3 
comissões que vão analisar a 

conversa com o prefeito Ildon 
Marques de Souza, soube que 
a supressão pode ser vetada, 
caso o Legislativo entenda 
dessa forma, já que o Executivo 
não pretende encarar essa 
disposição de enfrentar 

tranqüilidade muito grande 
dentro dos trabalhos iniciais 
do Legislativo, já que o 
Executivo conta com onze 
votos em plenário, o que é 

Veto à desapropriação na Lei Orçamentária 

A sessão dessa quarta-feira 
serviu efetivamente para 
apreciar o veto do Executivo à 
emenda orçamentária que 
tratava da desapropriação de 

um terreno no perímetro 
urbano. A questão é 
inconstitucional, já que não se 
permite matéria estranha ao 
orçamento dentro das 

previsões de gastos para o 
exercício anual do Executivo. 
A Câmara aprovou o veto e o 
vereador Joel Costa, assim 
como Adhemar de Freitas 

matéria; Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação 
Final, que tem como 
presidente o vereador 
Carlinhos Amorim e relator, 
Joel Costa; Comissão de 
Orçamento e Finanças 
Públicas, que tem como 
presidente Adhemar de 
Freitas e relator, André 
Paulino; e a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, 
que se reúne amanhã pela 
primeira vez, sob a 
presidência de Mary de 
Pinho e tem como relator o 
vereador Simplício Zuza 
Neto. 

problemas com situações 
como viagens em veículos 
próprios, sem o devido 
reembolso. No entanto, essa 
questão não deve atrapalhar a 
aprovação da mensagem do 
Executivo. 

suficiente par aprovar a 
matéria com folga. E dentro 
dessa questão não deverá 
haver qualquer surpresa na 
hora do voto. 

usaram da tribuna para alertar 
sobre essa questão da 
aprovação de matérias 
inconstitucionais pelo 
Legislativo. 

Nova sessão só depois 

de parecer das comissõe 

0 Legislativo espera se reunir na sexta-feira para votar a Reforma Administrativa 

O vereador Valmir Izídio 
adiantou que não marcou 
ainda uma data para a sessão 
onde será votada a Reforma, 
porque isso só acontecerá 
depois das Comissões 
Parlamentares apresentarem 
o seu relatório, para que não 
se fique com sessões 
desnecessárias. 

Valmir acredita que até 
sexta-feira deverá estar pronto 
o parecer das Comissões, que 
está pendente apenas de 
esclarecimentos do Executivo, 
solicitados por essas 
comissões. "Se houver 
qualquer atraso na votação 
daqui para a frente será por 
conta do Executivo", adiantou 

Simplício Zuza, que é relator de 
uma das comissões e aguarda 
as informações da 
Administração Pública para 
deliberar. 

Valmir Izídio também 
afirmou que ainda faltam duas 
votações, mas que deverão 
acontecer na sexta-feira mesmo, 
sendo apreciado o parecer das 

Comissões, votado e aprovado 
o parecer, já parte para a 
votação definitiva da matéria, 
liberando os vereadores para 
o restante do período de 
recesso. Vários vereadores 
estão aguardando apenas o 
fim da convocação 
extraordinária para partirem 
em viagem de férias. 

extinta 

Foram realizados dois encontros entre o prefeito e o presidente 

da Fundação onde houve o compromisso de uma nova Fundação 

Existem muitos equívocos 
na criação da Fundação 
Cultural de Imperatriz, que só 
acabou aprovada no 
legislativo, na época, diante 
da importância da matéria 
para a cultura regional. 

Ildon Marques recebeu 
representantes da Fundação 
Cultural e do Legislativo para 
explicar a decisão de 
extinguir a entidade. Nessa 
proposta, Ildon se 

comprometeu, segundo os 
vereadores que estiveram 
presentes nesse encontro, 
ontem ã noite, como 
Carlinhos Amorim, a rever a 
matéria e criar, dessa vez de 
forma correta, sem equívocos 
constitucionais, como 
aconteceu anteriormente, 
uma nova Fundação para os 
artistas de Imperatriz c 
região Tocantina. 

Inconslitucionalidade 

Ao criar a Fundação 
Cultural de Imperatriz, Ildon 
Marques acabou repassando 
1,7% da arrecadação do IPTU, 
1% do ISS-QN, e 100% do 
imposto arrecadado com 
todos os eventos culturais no 
município. Esse item é 
apontado como 
inconstitucional já que age 
como uma terceirização da 
arrecadação, o que.não é 
permitido pela carta magna do 

pais. Somente os órgãos 
fazendários podem arrecadar. 
Esse ponto, inclusive é ponto 
de discussão ainda, porque 
tem opiniões que não 
entendem dessa forma; mas, 
contudo, tanto a classe da 
cultura e os vereadores devem 
acatar a inconstitucionalidade 
e aprovar a matéria da 
Reforma Administrativa como 
ela está. o^ sej». extinguindo- 
se a Fundação. 

TCI 
TCI 
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VALE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Obras inacabadas 

Rodoviária está apodrecendo no tempo 

A Estação Rodoviária de Imperatriz está a dois anos sem ao menos conservação do que foi feito 
Nesse sentido tudo bem. Mas No início era o paraíso. O 

Governador Edison Lobão 
anunciou que deixava o cargo 
para se candidatar ao Senado 
Federal, e o vice-governador, 
José de Ribamar Fiquene 
assumia anunciando obras como 
o Socorrão no Hospital Henrique 
de La Rocque, a Avenida Beira- 
Rio, a construção do Primeiro 
Distrito Policial num projeto 
arrojado e entusiasmado, além da 
própria estação rodoviária que 
viria atender toda a necessidade 
premente da cidade. 

Fiquene, com apenas nove 
meses pela frente de governo e 
uma eleição notadamente 
pressionando seu caixa, iniciou 
todas as obras que, ao final de 
seus nove meses de 
administração ficaram 
literalmente i >ela metade. A ü nica 
que pode ser entregue à 
lH)pulação foi a Avenida Beira-Rio 
mas quef"no entanto, não 

obedecia o projeto em sua 
totalidade com urbanização e 
arborização da área. 

Outras, como o Primeiro 
Distrito Policial não conseguiu 
sequer sair dos alicerces 
enquanto o Hospital Henrique de 
La Rocque continua sendo um 
esqueleto perdido no temiK) e no 
espaço cheio de conjecturas por 
partes das autoridades e figuras 
ilustres da nossa política local 
mas até agora sem qualquer 
aproveitamento útil para a 
jxípulação. 

A rodoviária está 
apodrecendo literalmente. A 
ferrugem já toma conta das 
estruturas de ferro utilizadas jKira 
suportar o teto, que acabou 
servindo de desculpa para a 
paralisação da obra como projeto 
assumido pelo Estado, alegando 
que não suportaria o peso das 
telhas e que o projeto 
apresentava defeitos técnicos. 

até "defeitos técnicos" podem 
ser consertados. 0 que estava 
equivocado era o tipo de telha 
utilizada para cobrir toda a 
estrutura da rodoviária. A telha 
seria de barro, de muito peso. 
Quando o correto, para o qual a 
estrutura havia sido 
dimensionada era de alumínio, 
infinitamente mais leve e que 
não teria o menor problema. 

Detectada a desculpa, o 
governo de Roseana Sarney 
simplesmente abandonou a obra 
e até agora faz ouvidos de 
mercador para qualquer apelo 
da população que já clama por 
uma estação rodoviária que 
condiga com a grandeza de 
Imperatriz que ainda desfruta de 
um pátio mal .cuidado e 
exprimido ao lado da BR-01(), 
deixando uma i)éssima imagem 
da cidade a quem passa pela 
atual rodoviária. 

Privatização do Terminal Rodoviário 

A questão do anúncio feito pelo 
vice-governador José Reinaldo 
Tavares sobre a privatização do 
Terminal Rodoviário de 
Imperatriz, é injustificável. Não 
que se seja contra a privatização, 
mas o processo de privatização 
tem custo mínimo para o Estado, 
bastando apenas uma licitação 
que ainda jxir cima pode ter os 
custos repassados também para 
os investidores no 
empreendimento. 

Porque o questionamento em 
cima da privatização da 
rodoviária? Sem ônus para o 
Estado, porque a Governadora 
Roseana Sarney, levou dois anos 
para anunciar esta medida que 
poderia ser adotada 

imediatamente por se tratar de 
medida meramente burocrática, 
e principalmente por atender às 
normas traçadas para seu 
governo, conforme ela mesmo 
anunciou, de austeridade com a 
máquina administrativa. 

Se era para privatizar a 
rodoviária, atendendo até mesmo 
às suas propostas 
administrativas, porque esperar 
dois anos para ser anunciada' e 
até agora nenhuma medida 
concreta ser tomada? 

Na verdade, o que existe é uma 
represália contra a (Hipulação de 
Imperatriz em esivcial, e contra 
o sul do estado que continua 
sendo vilijiendiado jxfo próprio 
Governo do Maranhão que, 

descaradamente oferece 
incentivos para que as 
indústrias que queiram se 
instalar na região vão para o 
norte do estado, como 
aconteceu com a Cevai, que 
queria processar a soja em 
Balsas e recebeu incentivos 
para debandar para São Ijjís. 
Que lucro oiieracional pode ter 
a Coca-Cola em instalar uma 
fábrica em São Luis, que é 
litoral e fim de linha, ao invés 
de instalar na Região 
Tocantina, centralizada, 
facilitando a distribuição do 
produto? Difícil imaginar que 
seja apenas | >or ordem técnica. 
E enquanto isso a privatização 
da rodoviária não vem. 

^ __ 
COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

JllLo - UM PROJETO DE VIDA - - ^ LoOo0 

igm* 22e ANO DE FUNCIONAMENTO 

Direção: Vânia Lúcia da Cunha Saddi ' 
Luciana da Cunha Saddi 
 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e Io GRAU 
TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 

DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8° SÉRIE 

II - UNIDADE II - GRAU 
TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 

1 9 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 
e TERCEIRÃO 

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

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 
Maternal/Jardim I 101,10 101,10   
Jardim 11/29 Série 111,20 111,20   
39 e 4- Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131,50   
2e Grau 141,60 141,60 121,40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré n" 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

■ Reeleição 

Prefeitos poderão se reeleger em 2000 

Caso seja aprovada a matéria que trata da reeleição, os 

prefeitos deverão ser beneficiados na próxima eleição 
Inaugurando o novo milênio, 

o grande jiasso [xilítico poderá 
ser a reeleição para as 
prefeituras municipais. Dentro 
da proposta que está sendo 
discutida em Brasília, no 
casuísmo flagrante para abrir 
brecha para a reeleição do 
Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

A questão da moralidade 
política ainda está longe de 
aconUxxT no Brasil. A reeleição 
é viável em qualquer país 
civilizado e não existe qualquer 
mal que ela jxissa acrescentar 
que a | x ilítica caseira já nã<»lenl ia 
contraído; casuísmo, 
fisiologismo, continuísmo e 
Iodos os ismos possíveis 
politicamente. 

Acontece que a aprovação da 

matéria que vai permitir a para todas as esferas que 
reeleição do presidente, está v buscam a perpetuação 
intimamente ligada à vaidade do parlamentar e pública. As 
sociólogo Fernando Henrique 
Cardoso que quer dar esse 
presente ixáítico ao país. E aí que 
acontece a alquimia; junto com o 
presidente deverão ir 
governadores e prefeitos no 
mesmo barco. Todos rumo à 
reeleição. 

Existem duas correntes que 
logicamente são opostas nessa 
questão, ou seja, existe um grupo 
de parlamentares que querem 
excluir os governadores e 
prefeitos, e até mesmo apenas os 
prefeitos. Nesse as^cto entra a 
importância das bases. 

Com os prefeitos empossados 
o uso da máquina administrativa 
numa eleição torna-se facilitada 

prefeituras ainda são 
resjxmsáveis pelos "trocados" 
aplicados nas eleições que, 
como numa empresa de 
coletivos urbanos, no final, de 
trocadinho em trocadinho 
enche-se o saco de votos. 
Portanto ixxle-se esjxTar que, 
pelo menos, essa questão da 
reeleição deverá ser apreciada 
com bastante carinho no 
Congresso Nacional, ou pelo 
menos continuar como está, 
centralizando as atenções no 
presidente e tratando esse 
assunto como ele nxTece, calado 
e sempre, rumo aos interesses 
eletivos que os parlamentares 
tem com suas bases. 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Construção e Serviços Ltda a a 

Extração: Rua 15 de 

Novembro, 1310, Beira-Rio. 
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impenrioi 

Depósito; Av. Babaçulàndia, 176. Fone; 72 rfflz? Ir. 

MA 

Expresso Acailandia 

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

Fazemos linha para: Balsas, Goianesia, Sào Luís. teresina, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Goiânia. Anápolis, Brasília e Vitória. 



Social 

Soraia Luiz a e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Unda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 
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Sociedade 

UM DA VJGLOÇO cone 
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Regional 

Todas as atualidades 
§ 

da cidade e região 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Eliene França 

Na balalha 
A radialista da cidade de 

AvailAndia, Toninha Castro, 
continua desenvolvendo um 
trabalho admirável tanto nos 
microfones quanto sem eles. 

A campanha Salve Nossas 
Rodovias, tem alcanvado um 
grande número do pessoas 
em razão do trabalho de 
divulgação , que tem 
desenvolvido. K um trabalho 
interessante 
hnpresdndíve 

além de ser 
a recuperação 

imediata da maioria da- 

rodovias brasileiras, que estão 
ameaçadas de simplesmente 
deixar de existirem, como 
aconteceu como a rodovia 
Transamazônica, nos estados 
de Rondoniae Amazonas, onde 
a comunicação entre os dois 
estados só é feita via aérea ou 
marítima, Parabéns pela 

■iniciativa. 

1 )e cama 
O radialista e redator 

Francisco do Valo. foi tirado de 
circulação temporariamente. 
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O que está mantendo o 
garotinho Duvale afastado de 
suas funções no Sistema 
Tucanu's de Comunicação, é 
uma doença que tem atacado 
um grande número de 
imi)eratrizenses, eu inclusive já 
fui uma de suas vítimas. Trata- 
se da dengue. Duvale, desejos 
de uma rápida e completa 
recuperação de toda a equipe 
que faz o Sistema Tucamés de 
Comunicação. 

De volta 
Depois de uns dias afastado 

do trabalho também por causa 
de problemas de saúde, Josafá 
Ramalho está de volta ao 
batente e chegou com as 
baterias recarregadas. O 
assessor da Prefeitura de 
Senador l>a Roque, escreveu 

páginas e mais paginas numa 
rapidez impressionante. Uma 
maravilha! 

Novidades no ar 
O televisão imperatrizense 

está procurando melhorar a 
programação local. As 
mudanças estão acontecendo 
em várias emissoras ao 
mesmo tempo. 

Carnaval da Vida 
O Carnaval da Vida, do 

Balneário Iate Clube vai ser 
totalmente transmitido ao 
vivo pela Rádio e TV Capital. 
Uma equipe de cerca de 
quinze profissionais estarão 
de plantão permanente 
durante os quatro dias de 
carnaval e no comando, 
Pinduca e banda. 
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ApiNiVi-ih ii |M'f|iu-n 1 omo•iii.is'âo 
■K- í-in ila terra imra 
euiu-rnlrar suas forvas riu aliviila-l- s 
f|ilr Ihr Iru.Urni ft'SUlatiluS |irál;iv'ii> 
illinlialus |-'.str fluxo posiiivo |ioilr 
tr.i/i-rlaiuhrnjum imimlso dos ilij> 
insliirtivus. Numrro d, Surto; Ut-l 

A riinvia cuiK-onlriula om Tuiiro 
indioa iiiimrnlo om sua nirr^ia vital. 
l--ttli)S o siltuisôos im-sprradas iimtoni 
unirror. Ia !r|'ontloiilomontr dr sua 
vunladr, não liavrrã rumo inU-rforir. d 
ideal i fiour a|ir'i)Voitar para avaliar os 
iK'úlUoriinoiiUis! Numrru dr Surto: l;7. 

Dirrciunr dr algiml mudo sua 
própria fuiva a Oiiparidiido dr trábalho. 
I )r um nuVu passurm suacarrrira, '.1 mir 
[troviilõncias praticas r in-oossarias para 
rpu as coisas coiurcrm aavanvurm-ssa 
arra. (Irandi-s chances dr sucossu 
nossr moinõnlvi. NVimoro do Surlr: )'• 

Libra 

Pruci-ssos di-traiisformacão interior 
são ativados prla rnrrgia cuncrnlrada 
rm Touro. Procurr pn-slar atenção cm 
tudo r todos. Não sc deixe atingir por 
palavras ditas sem pensar; cuidado para 
não dizer o que não deve sem querer. 
Policie-se! Numero de Sorte: '.'<1. 

Sagitário 
yVW Aquário 

Cuidar do corpo e da saúde são os 
dois aspectos importantes neste 
momento. A energia e Júpter em 
Capricórnio indica expansão e 
crescimento material, mas qualquer 
gesto de exagero pode prejudicar sua 
situação. Calma! Numero dr Sorte; 2.r>. 

Quanto mais você puder aproveitar 
os momentos de privacidade, melhor 
será seu desempenho nas horas 
realmente necessárias. A influência de 
.Kipter nesta semana garante uma 
renovação de forcas bastante 
necessária. Numero de Sorte: ül. 

Touro Câncer 
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ni 
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Peixes 
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aceilac.io externa. I-stas novidades 
podem Ira/rr um novo significadoá sua 
vid.i hr. vrmenU'. Número de Surte: d- 

\ capai 
situacãi - ruiii 1 ihj' -tivi-lade esta 1 
(til-lrl s,ii|-i .|ivi rlil->r ha-MalvU 
linda.' 'maviagi m lhe fará muitu hem 

A influência dr Salnrnu rqnlimia ■ 
indicara n> vrssidadt mm lanças m - qm 
sr rrfrn ao amor. Númrrudr Sorte '17 

Trabalhar rm conjunto r buscar 
apoio nn pessoas especiais. stTa muito 
importanli. Tivitr situações di- conflito, 
"rganizacão e pontualidade serão 
fundamentais, mesmo que custem 
energia ou reslrinjam um pouco sua vida 
pessoal. Numero de Sorte; 17. 

psta é uma boa fase para quem quer 
ler filhos nu simplesmente apaixonar-se 
prrdid.imenli . A forte influência dr Touro 
pode trazer surte ou melhorar a 
disposição, principalmente de quem é 
Casado- Q relacionamento tem tudo para 
tornar-seagmlavei! Núitu-rodi • Sorte; 65. 

Procure avaliar seus problemas 
com o máximo de objetividade, mas 
sem esperar soluções milagi osas que 
possam resolvi-dos instantaneamente. 
Entretanto, não |K-rca a fé ou a confiança 
nem se deixe levar |K'laS situações sem 
lutar. Número de Sorte: 55. 
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Canal 

7 

TV 
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TV 
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TV 

Nativa 
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21 

TV 

CNT 

GQUIPG 

PHOGhlA, 

ÇON G LUZ. 

FIAIS' UF1 

GFIPPGGÍT 

DIF1GFTO 

DO SISTGF1A 

TUCAMU'S DG 

oonjrtA^o 

li»i:t)U O Despertar da 1-e 
i>7;0() Ki-ptirler 1T"' 

(."idade Agor.i 
(iSaUl Note e Anote 
12:2" Imperatriz 24 Horas 
ITOO O Rádio nu'IA' 
14:iUl Super A'ick 
1 "aXI Hill Hody 
](> no Agente (i 
17:'.tO () Mundo de Heakman 
1S:0(I Cidade Alerta 
10:00 Jornal da Record 
Io l" Informe São Paulo 
2o;0() Zorro 
21;')P-5" Hora 

"iOj 
:{o i)( 

Supi-rTela 
Cidade Alerta 2' 
Palavra de Vida 

us Verdade 
sperjur da Te 

Edição 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdade dos 

fatos na tribuna 

do povo 

05:58 Palavra Viva 
OO.O' - Mvorada Sertaneja 
1)7:00 Bandeira 2 
Og-OO Bom Dia X- (. ia (com ETu-na) 
T0;00 Mnppet Babii s 
lOãtO O Tantaslico Mundo de Hoby 
1 1 ' A Pequena Si Teia 
12:0" Moreira Serra KsjH vial 
I2:;5n Aqui Agora Maranhão 
13:.'5() Aqui Agora 
14:00 Cinema em (."asa 
l(i;',!0 Cbapollin 
1 7:"o Chaves 
17:0" Passa ou Repassa 
IS;"" Colégio Brasil 
18:5(1 1 j Brasil 
IH;4" Maria Mercedes 
21:00 Programa l.ivre 
22:00 Razão de \'iver 
22:4." Escolinha do Golias 
20:0" jornal do SB I 
20:4" ju Soares Onze e Meia 
dl;00 Jornal do SBI 
"1:00 Programa Jovce Pascowilcii 
"1:05 Perfil 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecurso Prufissionalizanti 
()6;0O'Te|i-curso 2000- 2 (Irau 
06:45 Telecurso 2000 1 Clruu 
07:00 Bom Diu Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
1)8:00 IA' Colosso 
11 :Ü0 Angel Mix 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:00 Cllobo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1" Edição 
10:20 Jornal Hoje 
10:40 Videu Show 
14:15 Vale a Pena Ver de Novo- 

Mulheres de Areia 
15:40 Sessão da Tarde 
17:30 Malbação 
18:00 Anjo de Mim 
18:5(1 Jornal do Maranhão 2 ' Edição 
19:00 Salsa e Merengue 
20:00 Jurnal Nacional 
20:35 0 Rei do Gado 
21:30 Plantão Médico 
22:30 Inlercine 
10:10 Jornal da Globo 
01:40 Campeões de Bilheteria 
03:40 V orujão 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no I^ir 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samnrai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shuratu 
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 I luman Samurai 
15:45 Grupo Imagem 
16:40 Esquentando os'Tamborins 
16:45 Sailor Moon 
17:15 Samnrai Warriors 
17:45 Rcbool/I8;l5 Shnralo 
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 
23:10 Verdade 
23:40 Momento Econômico 
23:55 I lome Shopping 
00:10 Igreja du Graça no lar 
00:40 Clip Gospel 
01:40 Espaço Renascer 

05:00 Padrãij Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minuto de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swal Cais 
10:30 As Novas Aventura do Agente 86 

- As Novas Aventuras do 
Agente 86 

11:00 Série Anjos da Lei - Acossado- 
Parle ! 

11 :.r>0 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpro (Telemurketing) 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leiía Richers) 
20:30 Programa Político Partidário- 

PSDB 
20:50 Serie 1 lardball-Força Bruta-Caso 

de Família 
21:45 Juca Kfouri 
22:3.0 Cine Verão- Qnicksilver- O Prazer 

de Ganhar 
00:40 Stingray - Contrato de Risco - A 

Epidemia 
01:40 Encerramento 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

fjome névcn 

A Vc 'onerou pcxv^cx Reoi^e o kAosso 0maneje ckvywqo Valmi^ 

do Rlooko cm d li |ol omigos e. |omi I ioPe.s. 

J\Ac\s oipvdo esso sem cm a ele. es+o^ó jo^-emdo o pcmfe 

oePecT Se0u^o/ o^de passo^ó o 

CSo^kvovoI ao lado de sua bela CSlaudiuKa. 

MM 

i 

áil 

Ife... 

Oi^udnndo de idnde 

Ü 

A^wclou de idnde 

ontem/ o gotíssima 

Ve^idlono 

T^ieupeKo. A 

aniversariante 

recepeionow seus 

amiguinKos no 

salão de festas do 

prédio guc reside e 

ojereeeu um 

delicioso ckurrasco 

com muitos 

refrigerantes e uma 

cervej inUa 

deliciosa, l^arabéns 

e muitas felicidades 

para a simpática e 

meia a Vereca. 

^ré-cartiavalesco 

Xudo em cima para o baile pré-camavalesco XAma 7\)oife 

uo "blawaí'/ pue e uma promoção do amipo e eolurvis+a 

social 3c,kvos Ribeiro. O eveufo acoufecerã dia 3d de 

jarveiro rvo (Slube côm animação da Banda Bae+^. 

'TIJiss Çmperatrix 

:V 

Oue-m estó nex rvossa 

cidadey visi+arado 

jami I ^ (SI icirve 

(SunKay )\/\\ss 

^Jnxp^cxMz e. A^'ss 

yVlam^KSo de 3 972. 

(SIicrrvey em companKi^v 

das jilKas Biaiaca e 

BrtALvay são Kóspedes 

da jamília (Sui^Ka. y\í 

vai um elose da bela 

miss pa^a os ledores 

relembrarem um pouco 

desse graude momeulo^ 

e do fítul o lão merecido 

que Cl iarve irouxe para 

vSmperafriz. 

^austdicas 

i_ucinara SunKa e y\na Valeria (Sarneiroy bastan+e 

con+en+es com a aprovação no exume de ordem da 

O.^A.B. estarão recebendo no proximo dia 2d de 

jevereiro a carteira de advopadas. Parabéns ãs 

duas novas profissionais cjue or0ulKum a iniciativa 

feminina no mercado de trabalKo. 

do J£sJC- 

O Bal neãrio Jate Slube esta preparando o melbor 

SarnctvcAl de Jmperatri^. Sem dúvida pue o 

"Carnaval da Vida'/ em bomencApem ã campanba da 

não violência no transito, foi uma prande sacada do 

empresário Sonor Ba rias. yXgora e só esperar o 

período de momo cbepar para reviver os bons e 

gloriosos tempos do balneário. 

M. M. Jóias Óticas 

Si ua melbor jóia, com melKor preço IB 

25% 

Todos os itens em promoção durante 

o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 36 - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping 
Fone: (098) 723-1697 e Avenida Getúlio Vargas, 1001 - Fone; 721-0560 

Imperatriz Maranhão 

i | Í U M t* \ 

Desligue-se dos outros 

Bbel é barato 

múm m mww 

Primeiro Piso 
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Imperatriz 

Urgente 

Gil Carvalho (interino) 

SOS vida 

A Assembléia de Deus, 
através da secretaria de 
evangelizaçao, reativou o 
disque SOS Vida. A 
informação é do 
coordenador do projeto, 
Geraldo Macedo Júnior, 
destacando que aquelas 
pessoas que sofrem de 
quaisquer problemas 
receberá - via telefone - uma 
mensagem de orientação 
espiritual. O telefone do 
disque SOS Vida é o 722- 
1222. 

Candidatos 

Todos os 217 prefeitos 
maranhenses, solicitaram 
ficha de filiação junto a 
Famem - Federação dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão. Três fortes 
nomes são candidatos ao 
cargo de presidente da 
entidade. Luiz Rocha, 
prefeito de Balsas; Redro 
Raruru; prefeito de Rindaré 
e Deusdedith Sampaio de 
Açailàndia. 

Cameleira 

Os trabalhos legislativos 
da Câmara Municipal de 
João Lisboa, deverão voltar 

à normalidade no dia 17 de 
fevereiro. A informação é do 
presidente daquela augusta 
Casa de Leis, vereador 
Evilásio Nogueira. A 
exemplo do município 
imperalrizense, a qualquer 
momento o prefeito Sálvio 
Dino poderá convocar os 
vereadores para uma sessão 
extraordinária. 

Perguntinha 

A Assembléia Legislativa 
Maranhense extinguiu o 
Corpo de Bombeiros? 

Curso 
de comunicação 

A UFMA - Universidade 
Federal do Maranhão. 
Campus II de Imperatriz, 
poderá ter em pouco tempo 
a extensão do curso de 
comunicação social. O 
anúncio foi feito durante 
visita do vice-reitor da 
l' nivers idade. professor 
Redro Jaffar Berniz. I ma 
comissão deverá estudar o 
assunto e emitir um parecer 
técnico sobre o assunto. 

Em Porto 
Franco 

O cantor Roberto Vilar. 

Aquele do melô do 
papudinho, estará no 
próximo dia 31 de janeiro, 
sexta-feira, no município de 
Porto Franco, no clube 
Recreativo Tocantins. A 
promoção do evento é do 
radialista Roberto 
Guerreiro. Vale a pena 
conferir! 

Esperança 

Os funcionários 
públicos municipais de Sítio 
Novo do Maranhão, estão 
sem ver a cor do dinheiro 
há praticamente dois anos. 
O ex-prefeito, Cleriston 
Bandeira, deixou todos na 
mão, inclusive 
fornecedores e amigos. O 
abacaxi agora ficou para o 
prefeito eleito, João Alfredo 
do Nascimento, RMDB. 
Cleriston deverá ser 
acionado judicialmente, 
pelos desmandos 
praticados em Sítio Novo. 

Candidatavéis 

O grupo Sarney começa 
articular nomes que 
deverão disputar o Governo 
do Estado, em 98. 
Inicialmente foram 
apontados: Gastão Dias 
Vieira» João Alberto de 
Souza e do Vice José 
Reinaldo Tavares. O nome 
do senador Edison Lobão 
também vem sendo 
sondado. Pelo grupo de 
oposição deverão sair: 
Epitácio Cafeteira e 
Jackson Lago. 

Ondas Curtas 

® O grupo Sarney não tem jeito, investe na "Ilha Rebelde". 

® Deveria implementar investimentos era no interior do Estado. 

® Deu na Veja: Imperatriz está na roda do tráfico de drogas. Edição 1.465. 

® A Polícia Federal tem que ser acionada. Imediatamente. 

.® O garotinho de Paragominas, Francisco do Vale, permanece dengoso. 

® Votos de uma breve recuperação. A FNS entrou firme no combate ao mosquitinho. 

® A doença é abrangente: de Itinga do Maranhão à Fortaleza dos Nogueiras. 

® Por falar no sertão maranhense. Cadê o repórter global da capital da pistolagem? 

® Quem vê-lo por favor me avise. 

® Será que dois mais dois são quatro? Com a palavra FUC & Sarney. 

® Ray Gonçalves & Banda... Contratos em Açailàndia. 

® Ou se preferir procure qualquer emissora de rádio da Terra da Pindoba. 

® Estou em busca de "patrocínio cultural". Aceito somente empresas estatais. 

® The Maranhão is a state of people? Que o diga Roseana Sarney. 

® O período carnavalesco se aproxima... os clubes ultimam os preparativos. 

® 0 Bic - Balneário Iate Clube, será animado por Pinduca & Banda. 

® A Rodovia BR-010, entre Açailàndia e Imperatriz está sem sinalização. 

® A reclamação é constante dos condutores de veículos automotores. 

® Roberto Vilar vem aí... Dia 31 em Porto Franco.A promoção é do radialista Roberto Guerreiro. 
9 

® O alô de hoje, vai para o repórter João Rodrigues - o ligeirinho. 

na Imprensa 

O Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos Renováveis, realiza fiscalização 

ao longo do Rio Tocantins no sentido de coibira pesca 

predatória neste período de Piracema. O presidente 

da Colônia de Pescadores Z-29, Salomão Santana, 

informou que a classe se manterá durante estes três 

meses de "recesso", com o dinheiro que é depositado 

pelo Governo Federal. As parcelas estão sendo 

depositadas na Caixa Econômica Federal. 

Lá vem o golpe! 

 :   ^    

rJ 
> 

m 

FanWCMS ' ' mínhcas 
'Os#o — O 

LABORATÓRIO CLÉSIO FONSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

i 
Atendemos pdr convênio. Fone: 72 1-54 1 1 j 
   i   * 
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Brasil em 

Revista 

Socorro Carneiro 

Reeleição 
Ao receber no Palácio do 

'lanalto apoio integral do 
'SDB, sobre o tema 

reeleição, reafirmando que 
não é um projeto pessoal 
dele, Fernando Henrique, fez 
um relato da trajetória tio 
partido e de seus fundadores, 
e de seu posicionamento 
ético enquanto partido da 
jase de sustentação. O 
presidente não poupou 
críticas, mesmo sem citar 
nomes, a parlamentares do 
'MDB e de outros partidos, 

que na opinião de FHC estão 
se escudando em 
argumentos frágeis para 
tumultuar o processo. O 
presidente da República disse 
que não aceita esta postura e 
a falta de convicção. 

Adiamento 
A primeira sessão da 

Comissão Especial da 
Câmara, marcada para a 
última terça-feira, não teve 
quorum. Imediatamente 
houve um verdadeiro corre- 
corre de líderes e 
peemedebislas, tentando 
encontrar uma solução e 
fechar um acordo. 
Finalmente às llhüOmin a 
sessão foi reaberta. Só que os 
deputados, ao invés de 
apreciarem <> parecer o 
relator Vick Pires Franco, 
votaram um requerimento 
que adiou a votação da 
emenda para ontem, às 
lOhOO. O líder do governo na 
Câmara, deputado Benito 
Gama, acredita que o PMDB 
vai votar a favor da matéria. 

Rejeição 
A grande questão é que o 

PMDB rejeitou na convenção 
de domingo, pelo menos ate 
fevereiro, o segundo 
mandato para presidente da 
República, governadores e 
prefeitos. O governo precisa 
de três votos do PMDB para 
aprovar a emenda da 
reeleição. Já estão garantidos 
treze votos dos dezesseis que 
são necessários. 

Bônus 
O BNDES fez ontem na 

Itália, o primeiro lançamento 
de bônus no mercado 
externo, no valor de 200 
milhões de dólares. Os 
papéis têm prazo de 
pagamento de cinco anos. A 
Itália foi escolhida para a 
primeira emissão de bônus 
em 97, por se tratar de um 
mercado aberto a expansão 
de países latino-americanos, 
analisou o superintendente 
financeiro do banco italiano, 
Isaac Zangury, antes de viajar 
para Milão. 

Capitação 
Dados não confirmados 

pela instituição, estimam que 
a capitação total do BNDES 
no mercado internacional 
este ano, será de 1 bilhão de 
dólares. No ano passado, a 
emissão de bônus nos 
mercados japonês, alemão e 
suíço, rendeu ao Pais 900 
milhões de dólares De 

acordo com informação de 
assessores do BNDES, o 
banco deverá lançar bônus 
nos mesmos mercados do 
ano passado, além da Itália e 
Estados Unidos. 

Custo de vida 
O índice do custo de vida 

da classe média da cidade de 
São Paulo, ficou em 0,25% em 
dezembro, um pouco abaixo 
da alta registrada em 
novembro, de (),3!>%. No 
acumulado do ano, a taxa 
aponta variação de 10,02%. 
Os maiores gastos da classe 
média paulistana em 
dezembro, foram com 
transportes, 2,55% 
pressionados pelo reajuste 
dos combustíveis. Os 
aumentos de preços dos 
remédios e das consultas ao 
dentista, também impediram 
um maior queda do custo de 
vida. 

Água 
Segundo levantamentos 

internacionais. a 
disponibilidade anual mínima 
de água por habitante, 
exigida para um processo 
normal de desenvolvimento, 
é de 2.000 metros cúbicos de 
água. equivalente a duas 
caixas d agua de uma casa. 
Oferta inferior, é considerada 
preocupante. Com menos de 
1.000 metros cúbicos anuais, 
uma região tem seu 
desenvolvimento sócio- 
econômico e a proteção do 
meio ambiente, bastante 
comprometidos. 

Energia 
Vinte e um milhões de 

habitantes da Região Norte 
do País vão ser beneficiados 
com energia elétrica. Foi o 
que garantiu o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso. "Em breve estarei 
em Rondônia para inaugurar 
mais duas turbinas da l 'sina 
i lidrelétrica de Samuel. lista 
usina começou ser 
construída há vinte anos. 
durante este período 
funcionaram duas turbinas. 
Pois so nos últimos dois anos 
nos instalamos mais duas", 
disse o presidente. 

Hidrelétrica 
O contrato deconstiluição 

do consórcio que ira 
construir e explorar a Usina 
Hidrelétrica Machadinho foi 
assinado ontem, no Palácio 
do Planalto. A usina, que será 
construída no Rio Pelotas, na 
divisa de Santa Catarina com 
o Rio Grande do Sul, terá 
potência instalada de 1.040 
megawatts. Pelo 
cronograma, em setembro 
de 2003, entrará em operação 
a primeira unidade geradora, 
podendo a data ser 
antecipada para dezembro de 
2001. Além de apresentar 
baixo custo e fácil integração 
ao sistema de transmissão 
interligado da Região Sul/ 
Sudeste, a hidrelétrica irá 
gerar durante sua 
construção, 2.000 empregos 
diretos 

Samey destaca papel do 

Congresso na governabilidade 

Todas as matérias necessárias à realização do plano de governo foram 

apreciadas nestes dois anos de atividades legislativas, garante o 

presidente do Senado Federal 

O presidente do Senado 
Federal, José Sarney, anunciou 
que nos dois anos de sua gestão 
na Presidência da Casa — 1995 
v 1990 — foram votadas 1.350 
matérias, número jamais 
alcançado na história do Senado. 
Fazendo um balanço da atividade 
legislativa nesse período, o 
senador afirmou que o 
Congresso Nacional e o Senado, 
em particular, garantiram ao 
País a faixa de governabilidade 
de que Unia nação necessita para 
que possa avançar e ter a sua 
normalidade administrativa 
assegurada. 

— () Senado viveu um tempo 
de grande construção e de 
grande eficiência nos seus 
trabalhos — afirmou Sarney. 

— Nossa atividade legislai iva 
está absolutamente em dia. não 
temos nenhuma matéria para 
entrar na pauta e ser apreciada 
pelo plenário. 

O senador José Sarney 
lembrou que o Congresso vinha 
sendo alvo de diversas críticas, 
acusado de ser o responsável 
pelo atraso na implantação das 
reformas necessárias ao País. 

— Se dizia muito que o 
Congresso brasileiro falhava, 
que não votávamos, que o Poder 
Executivo não andava por causa 
do Congresso. Isso hoje 
ninguém pode mais dizer, 
porqu e o Congresso votou todas 

as matérias que o Poder 
Executivo julgou necessárias a 
que ele pudesse ter uma ação 
executiva para a realização de 
seu plano de governo. Nesse 
sentido, nós asseguramos a 
governabilidade — assinalou. 

Sarney observou que esse 
fato é muito importante, porque 
os últimos presidentes da 
República — ele mesmo. 

■ Mudanças 

Sarney ressaltou que 
nesses dois anos o Congresso 
votou todas as emendas que 
modificaram o capítulo da 
ordem econômica na 
Constituição. Eoram aprovadas 
a flexibilização do monoixilio 
da 1 inião s« »bre aexj >1» >raça< »do 
IK-tiôleo; a revisão do conceito 
de empresa nacional; a 
abertura da exploração de gás 
natural e empresas 
concessionárias; e i>crmilida a 
atuação de embarcações 
estrangeiras no transporte de 
mercadorias pela costa 
brasileira, a navegação de 
cabotagem. 

Segundo o presidente do 
Senado, do mais de 1.300 
projetos aprovados, mais de 
1<S0 foram enviados à sanção 
presidencial, viraram lei e já 
fazem parle do dia-a-dia dos 

Fernando Collor e Itamar 
Franco — não tiveram uma base 
de governabilidade assegurada 
pelo Congresso, mas, ao 
contrário, enfrentaram sempre 
uma situação muito difícil em 
relação a uma sustentação 
política que desse ao governo 
condições de assegurar a 
execução de seu programa. 

Segundo o senador, o 

brasileiros. Ele citou como 
exemplo a lei que beneficia a 
mulher trabalhadora, proibindo 
as empresas de exigir atestados 
negativos de gravidez para 
admissão no emprego. E 
lembrou, lambem, a lei, 
originaria de projeto de sua 
autoria, que garante 
medicamentos graluilos áós 
jxu tadores do vírus IIIV e aos 
doentes de Aids. Sarney 
ressaltou ainda que imporíanles 
projetos aprovados pelo Senado 
estão sendo agora examinado*-' 
l>ela Câmara, dentre eles o que 
cria o Estatuto das Micro c 
IVquenns Empresas uma 
proposta importante que ira 
garani ir m« !li«« es c< uuliço' de 
aluaçao as emprosas d< 
liequéijo porte; o novo Código 
de Trânsito Brasileiro: e- o que 
regulamenta o trabalho 

presidente Fernando Henrique 
Cardoso só conta com esse 
apoio porque o Congresso "leve 
essa decisão de assegurar essa 
faixa de governabilidade, de não 
misturar a política com a ação 
administrativa, já que há uni 
terreno comum que é de 
responsabilidade dos dois 
Roderes — o Executivo c o 
legislativo" 

> 

doméstico. 
Quanto à área 

administral iva. S.inléy afirmou 
que o objetivo loi modernizai 
a maquina do Senado. qn< 
dispôedeuma< slrulnra mnil;i 
pesada Rara isso, o S» nado 
contratou a Eundacao Getúlio 
Vargas, que. durante um ano<- 
meio. fez levãnlamenlos ' 
sugeriu modificações mim 
trabalho que está pronto para 
ser apreciado pelo plenário 

Sarney destacou ainda a 
reali/açao d< "uma verdadeira 
revolução" na área da. 
comunica», ao social El» 
deíendeu a imporlânciá <10 <• 
povo ler coniux imetlto dos 
U.ioaihos 1'viriair.o-.. . Trs - 
que para ipu essa 
Iraiisparèn» ia fosse tola! ioram 
criadas a Rã» li»», a TV c o Jornal 
»ii > Sena»Io. 

Rute Cardoso visita complexo de Xingo 

O complexo tem um programa de desenvolvimento 

sustentável que beneficia a maioria dos Estados do Nordeste 

A primeira dama e 
antropóloga Rute Cardoso, 
visita o complexo social da 
Hidrelétrica dc Xingô. Iria vai 
conhecer o programa de 
desenvolvimento regional 
integrado c suslenlável que 
beneficiagrande parle do semi- 
árido do Nordeste. 

Conio presidente do 
Comunidade Solidária, a 
primeira; dama participa de 
reunião com o presidente da 
Chesf, Du iano Reker, reitores 

das universidades federais de 
Rernambuco, Bahia, Sergipe e 
Alagoas, além de várias 
entidades ligadas ao programa, 
e faz também o reconhecimento 
dos alojamentos que serão 
destinados aos universitários do 
t 'niversidade Solidária, que vão 
aluar na área social dos 
municípios selecionados. 

Nos dois dias dc 
permanência, Rute Cardoso 
visita »> Rio Xingô. concede 
entrevista coletiva e avalia os 

trabalhos do eoinnnidade 
solidária na cidade de 
Piranhas, no Estado de 
Alagoas. 

A primeira dama deve entre 
outras atividades do programa 
Comunidade Solidária, 
destacar a imporláncia do 
(1 niversidade Solidária, 
programa que lira os jovem 
universitários das ferias e 
coloca a serviço das pequenas 
comunidades, onde a 
assisléncia medica hospitalar. 

assim como outros benefícios, 
dificilmente chegam. 

Ao ôiar os trabalho 
realizados no Município »1" 
Piranhas, a antropóloga vai 
enaltecer o que foi realizado no 
ano passado pela sua pasta. Iria 
vai apresentar ainda um 
relatório mostrando um 
gráfico, onde fica claro que o 
programa tanto faz bem para as 
comunidades carentes quanto 
para os universitários, pelas 
experiências adquiridas. 

Excel patrocina compra de jogador 

Bebeto será recepcionado com axé music 

Uma recepção bem baiana 
está sendo preparada para o 
craque Bebeto, que deverá ser 
contraio pelo V itória da Bahia, 
caso o lime nordestin») defina 
a sua transação com o Sevilha, 
da Espanha. 

A c»>mpra do atacante 
poderá se tornar possível 
devido o ap»)io do patrocinador 
do lime baiano, o Banco Excel 
Econômico, que ofereceu 3.5 
milhões pelo passe do jogador, 
que será recebido por trios 

elétricos e cantores do "axé 
musie", quando retornar ao 
território brasileiro. Isso 
deverá acontecer na próxima 
segunda-feira, segundo a 
previsão tios dirigentes do 
Vitoria. O presidente do time 
baiano, Raulo Carneiro, viaja 
ainda h» >je i )ara a Esj lanha junt» > 
com o empresário l.éo Rabelo, 
amigo particular dc Bebeto. 
para fechar o negócio. 

Rabelo disse que os 
primeiros contatos feitos com 

o tetra campeão aconteceram 
a quase ()0 dias, quando se 
iniciaram as brigas entre o 
jogador e a direção do 
Flamengo. O jogador, segundo 
ele, teria topado na hora a 
transferência, desde que fosse 
encontrado um patrocinador 
que bancasse a transação sem 
prejuízo para nenhuma das 
parles () dirigente ja pm-a cm 
lançar Bebeto no primeiro jogo 
Bahia x Vitória do Campeonato 
Ivstadu ai. partida a ser 

realizada no dia 23 de 
fevereiro. Espera-se que a 
presença do craque lote o 
lístádio da Fonte Nova com 
mais de 80 mil torcedores. 

O Vitória decidiu, nessa 
temporada, montar uma equipe 
forte para disputar os títulos da 
Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro, com pnãensóes de 
chegaralea Faca Eibcriadtircs 
da América, e Bebeto é claro, 
caso firme-se o contrato, será 
a estrela baiana. 

AIMR Al/ KTA 

;Ííp 
De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas Afil 

tos Luiz Duarte 

fteptrtageftu Nilson Santos 
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Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Agenda 97 
Fruto da amizadr que 

tenho com o jornalista 
Edmilson Sanclies. secretário 
de Comunicação e de Cultura 
do Município, recebi ontem 
um exemplar da Agenda do 
Produtor Rural 1997, 
publicada pelo Banco do 
Nordeste (HNB). 

Com ela. o Banco do 
Nordeste pretende oferecer 
aos agropecuaristas da 
região, não apenas uma 
agenda convencional, 
sobretudo, um instrumento 
que lhes facilite planejar e 
administrar seus 
empreendimentos rurais, e 
avaliar os resultados obtidos. 

O capítulo "Controles 
Financeiros e Registros 
patrimoniais" e composto de 
for itiulários cujo 
preenchimento ensejará ao 
produtor acompanhar o 
movimento de entradas e 
saídas de recursos, verificar 
a rentabilidade de cada tipo 
de exploração e apurar, 
anualmente, os resultados 
globais do negócio agrícola, 
considerando, inclusive, a 
variação patrimonial 
observada no exercício. O 
sistema prevê a atualização 
monetária dos apontamentos, 
possibilitando uma visão real 
dos resultados da empresa. 
Cabe lembrar que os 
registros poderão servir, 
também, de subsídios para a 
declaração do imposto de 
renda. 

No capítulo "Anotações da 
Recuária". são apresentados 
lormulários a serem 
preenchidos com dados 
relacionados com o suporte 
forrageiro e com o controle 
dos rebanhos, abrangendo 
composição. manejo, 
sanidade e seleção. () sistema 
possibilita, também, uma 
avaliação do desempenho dos 
diversos tipos.de exploração 
pecuária. através da 
comparação dos índices de 
produtividade verificados na 
empresa com os índices 
médios regionais e com 
aqueles observados em 
outras empresas que utilizam 
l ecnologias m odern as. 

Na parle final, intitulada 
"Informações Práticas para 
Planejamento Agrícoja no 
Nordeste", o produlor 
encontra, resumidas em 
tabelas, diversas informações 
de utilidade para o 
planejamento das atividades 
agropecuárias. 

A orientação quanto à 
adequada utilização da 
Agenda, poderá ser obtida 
com os técnicos do BNB, 
através de suas agências. A 
de Imperatriz fica localizada 
a Avenida (ieliilio Vargas, 
Centro, e tem como gerente 
geral o boa praça Kufrázio 
Fernandes Neto. 

Inventário de Animais 
No espaço que trata do 

Inventário de Animais, o BNB 

informa que o produtor deve 
relacionar, no início do ano 
(ainda está em tempo), os 
animais existentes na 
empresa, divididos por 
espécie (exemplos: bovinos, 
caprinos, eqüinos, aves etc) 
e por categoria dentro de 
cada espécie (exemplo: 
louros, vacas etc). 

Preencher a coluna (A) 
"Posição em dezembro de 
199(>", atribuindo a cada 
item seu valor em Reais 
naquele mês. 

Ao final, proceder ã 
utilização monetária, 
utilizando o IGPM total do 
ano ou outro índice 
escolhido, registrando os 
valores corrigidos na coluna 
(B). Fm seguida, realizar 
novo inventário 
considerando as inclusões e 
exclusões observadas n<r 
exercício, e preencher a 
coluna (O "Posição em 
dezembro de 1997. 
atribuindo aos diversos itens 
os seus valores Reais 
naquele mês. Avaliar os 
animais pelo seu valor venal. 
Encerrar as anotações 
totalizando, nos três 
campos, os valores de cada 
espécie de animais e 
transportar esses valores 
para a linha do item 7, do 
quadro 17. 

Pois é. Recebi c 
agradeço. E reitero ao 
confrade Edmilson Sanches 
que o espaço encontra-se 
aberto para quaisquer 
coisas. Sobretudo quando 
objetivarem o 
engrandecimento de; nossa 
cidade. 

Debate político 
O Ano Novo dos 

jornalistas começou 
marcado pelo debate político 
sobre a emenda da reeleição 
para Presidente da 
República, governadores e 
prefeitos e privatização da 
Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRl)). 

A Federação Nacional 
dos jornalistas (Fenaj) ja 
encaminhou aos sindicatos a 
proposta de realização de 
plebiscito nacional, nos dia*- 
22 e 2'.'< de janeiro, para 
conhecer o pensamento dos 
jornalistas brasileiros. 

Baixinhos na folia 
O presidente do Juçara 

Clube. Cleonir Ferreira, 
reitera que não vai haver 
carnaval para adultos na casa 
de lazer agora em 97. O JC 
vai levar a eleito apenas uma 
programação voltada para 
atender aos filhos de seus 
associados. Portanto, os 
"baixinhos" terão muita folia 
durante as festas momescas. 

Frase do dia 
"Fazer arte é acordar em 

estado de desejo" 
(Louise Bourgeios, 

pintora francesa) 

Tesouro Nacional atrasa FP' I 

Em todo o País, mais de 600 novos municípios foram criadc 

O EPM — Fundo de 
Participação dos Municípios, 
das «SI novas unidades 
administrativas somente foram 
depositadas nesta quarta-feira, 
14. O atraso foi motivado em 
decorrência da 
Superintendência Regional do 
Banco do Brasil ter encontrado 
dificuldades em processar as 
informações relativas a lodosos 
municípios emancipados. 

Os prefeitos dos (SI novos 
municípios não conseguiam 
entender os motivos do atraso 
da parcela do EPM. uma vez 
que os recursos dos 
municípios-màe. foram 
integralmente depositados pela 
Secretariado Tesouro Nacional. 
A Superintendência do Banco 
do Brasil, informou entretanto, 
que. as agências do interior do 
listado estão orientadas à 
antecipar receita na ordem de 
79 por cento dos recursos de 
cada prefeitura, tendo em vista 
que os problema relativos ao 
processamento das 
informações ainda não foram 
concluídos. Mas nem todos os 
prefeitos aceitaram a formula. 
Alguns deles ficaram irritados 
com a medida. A maioria dos 
chefes de Executivo dos (SI 

i 

m 

Xey Bandeira prefeito de Gov. Edison Lobão Raimundo Pimentel, prefeito de Itinga-MA 

novos municípios optaram em 
esperar pelo depósito integral, 
justifica que. os recursos do 
Fundo de Participação já são 
reduzidos e, ainda têm que 
aceitar uma contra proposta 
para receber, provisoriamente, 
apenas 70 por cento até que a 
situação seja contornada. 

Este ano. em lodo o País 
foram instalados 929 novos 

municípios; o que dificultou o 
processamento das 
informações relativas às 
prefeituras. Os problemas de 
atraso somente aconteceram 
com os novos. Os recursos dos 
antigos foram depositados 
normalmente, sem nenhuma 
complicação. 

O secretário de Controle 
Externo do TCl I —Tribunal de 

Contas da l Inião, no Maranhão, 
José Henrique Koaracy, disse 
que devido ao recesso no 
Tribunal não foi possível ainda 
ler acesso nem aos números do 
fundo relativos ás duas cotas do 
mês de dezembro. Informou 
que somente no mês de março, 
o órgão maranhense deve 
receber as informações 
relativas aos novos municípios. 

Telma anuncia investimentos 

Novas centrais telefônicas serão instaladas 

A Telma — 
Telecomunicações do Maranhão 
S.A, instala nova central 
telefônica, em Chapadinha. 
Antes, vários problemas e 
transtornos eram diariamente 
detectados O novo sistema 
possibilitará aos usuários um 
melhor serviço. () excessivo 
número de telefones instalados, 
conslanlemenle. tem causado 
congestionamento, além de uma 
s< ibn'carga na cenl ral da Telma. 

O técnico da estatal. César 
Roberto, informou que ainda 
nesta semana estará sendo 
instalado a nova central, 
resolvendo, definil ivamenle os 
problemas de 
congestionamento, entre 
outros problemas. A previsão 
e de que pelo menos lios 
próximos dez anos nenhum 
problema dessa natureza 
venha a ser registrado. 
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Postos da Telma: problemas como congestionamento serão resolvidos 

Outro investimento Central em JL 

em 

Chapadinha, a expansão do cabo ótico, que 

sairá da capital, São Luís, passando pelos 

municípios de Itapecuru-Mirim e Vargcm 

Grande, onde posteriormente será feita a sua 

distribuição. 

ao desenvolvimento do município, uma vez 

dos cabos óticos, permitindo desta forma 

uma maior agilização de todo o processo 

comunicativo de Chapadinha. 

Os investimentos da estatal também possibilitan 

aos usuários do vizinho município de João de Lisbot 

uma melhor comunicação. A direção regional daTelmí 

resolveu instalar uma central no sentido de que oí 

problemas, como: congestinamento e sobrecarga 
sejam solucionados de uma vez por todas. 

A data de inauguração da nova central de Joãc 

Lisboa ainda não foi confirmada, entretanto, segunde 

os técnicos da estatal, a previsão é de que até o fina 

do mês de fevereiro a central já esteja em plenc 

funcionamento. A partir daí acredita-se que num 

período superior a dez anos não haverá mais 

problemas, como os que atualmente estão sende 

registrados. 

I a 
difio Espadai de Ano Movo < 

Sim làs 
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Carteia 

R$ 4,00 
I 

Sorteio Antecipado dia 16 de janeiro 

ÍÉ: ê llli IP-- 
1" Batida: 01 Mobilete - 2° Batida: 1 Moto C-l 00 

Dream - 3o Batida: 1 Moto 1 25C e mais 05 TVs a 

cores e Oj geladeiras no sorteio dos canhotos 

Sorteio Principal dia 31 de janeiro 

l9 Batida; 1 Mobilete - 29 Batida: 1 

Moto C-l 00 Dream - 39 Batida; 1 Au- 

tomóvel Mil 
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João Lisboa 
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Sálvio Dino viaja para São Luís 

O prefeito de João Lisboa, 
Dr. Sálvio Dino, viaja logo mais 
às 13h00 para São Luís, onde 
irá participar da eleição da 
Federação de Prefeitos do 
Estado do Maranhão. Sálvio 
Dino só retornará à João 
Lisboa no domingo à tarde e 
em São Luís, além de participar 
da eleição da Federação dos 
Prefeitos do Estado, irá manter 
contatos com a governadora 
Roseana Sarney e com o 
secretário de Educação do 
Estado, no sentido de implantar 
em João Lisboa, na Unidade 
Escolar Henrique de La 
Rocque, o curso noturno de 
segundo grau, que há muito 
tempo está sendo reivindicado 
pela população joãolisboense. 

O prefeito disse à 
reportagem que a Educação 
será uma das prioridades de 
sua administração e que irá 
procurar junto aos Governos 
Federal e Estadual, recursos 
para fazer da Educação de João 
Lisboa, durante a sua gestão, 
um modelo no Estado. Após o 
seu retorno de São Luís, o 
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Prefeito de João Lisboa, Sáhio Dino, busca melhorias para o setor da Educação 

cidade e região, com a 
apresentação de um grande 
jogo de futebol. A data da 
reabertura do estádio ainda 
não foi divulgada. 

prefeito Sálvio Dino, através da 
Secretaria de Obras e da Sedei, 
irá promover várias reformas 
no Estádio Cafeteirão, inclusive 
na grama, que precisa ser 

replantada. 
As reformas começarão na 

segunda-feira e na reabertura 
do estádio será realizada uma 
festa para os torcedores da 

Banda de Música Municipal permanecerá 

em João Lisboa, garante Sálvio Dino 

O prefeito de João 
Lisboa, Dr. Sálvio Dino, 

disse à reportagem que a 

Banda de Música. 
Municipal permanecerá 

em João Lisboa. Sálvio 
Dino acrescentou que 
jamais passou pela sua 

cabeça desativar a Banda 

de Música, que segundo 
ele é fundamental em um 
Município. 0 prefeito 

afirmou ainda, que existe 
jornalista que divulgou a 
notícia que a Banda sairia 

de João Lisboa, mas que 
não é verdade, inclusive 

todos os contatos já foram 

mantidos com o maestro 
da Banda, Sargento 

Mauro, e 
concordou 
permanecer 

Lisboa com 

o mesmo 
em 

em João 
a ~ Banda 

Municipal. Sálvio Dino 

também irá implantar em 

João Lisboa uma Escola de 
Música, que terá a frente 

o próprio Sargento Mauro 
(maestro) para ensinar as 

pessoas que desejam 
aprender a tocar algum 

instrumento e para que, 

num futuro bem próximo, 
os próprios integrantes da 
Banda sejam da própria 

cidade de João Lisboa. 

Mas o prefeito afirmou que 

o maestro vai manter a 
Banda em João Lisboa com 

os atuais integrantes para 

animar os principais 

eventos da cidade. 0 curso 
de música irá acontecer no 

Teatro Viriato Correia e a 
data sera divulgada 

brevemente para a 
população joãolisboense. 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 1 9:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21.00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

Pioneira em serviços 
"top-líne". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

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

te. 
Viajar com a 

/fFTOCID/í 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /ACAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

l/oce íüi !F21"5687 
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Tribuna 

Capital 

Juceiino Pereira 

Primeiro passo 
FHC já conseguiu aprovar 

sua reeleição na Comissão 
Especial. Resta agora a 
votação em plenário, que pode 
ser desfavorável ao Governo 
caso o PMDB mantenha a 
decisão de só votar favorável 
após 15 de fevereiro, quando 
Senado e Câmara já estiverem 
com novos presidentes. Os 
peemedebistas, que têm 
candidatos próprios na 
sucessão das duas casas 
legislativas federais, teme ser 
traído pelo Governo em 
relação ao apoio que 
reivindica para o deputado 
Michel Temer (SP) e o 
senador Ires Resende (GO). 
A oposição, por sua vez, faz 
campanha aberta pelo 
plebiscito, para que o povo 
decida se quer ou não a 
reeleição no País. 

Amadorismo 
Qualquer que seja o 

resultado da votação da 
reforma administrativa, a 
questão da extinção da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, proposta pelo 
projeto, foi mal encaminhado 
pela assessoria política do 
Executivo. Como o criador da 
entidade, inaugurada com 
pompas e circunstâncias ao 
final de 95, o atual prefeito não 
poderia simplesmente 
postular sua extinção em tão 
pouco tempo sem qualquer 
contato, negociação prévia 
com os artistas e intelectuais. 
Estes, não sem razão, 
combatem a proposta de 
extinção e. evidentemente, 
tendem a se distanciarem da 
administração para cuja 
viabilização eleitoral muitos 
deles trabalharam 
acintosamente. 

Pouca grana 
Como o Palácio Branco 

não deu maiores explicações, 
ainda não se sabe a razão pela 
qual o governo local quer 
acabar com a Fundação. Já se 
sabe, no entanto, que o motivo 
não deve ser financeiro. Em 
96, o repasse legal previsto 
para a entidade importou num 
montante de R$ 17.000,00 
(dezessete mil reais). Que o 
interventor Dorian Menezes 
não fez chegar às mãos do 
presidente Adalberto 
Franklin, diga-se de 
passagem. 

Perguntinha 
Que surpresas nos reserva 

o cada vez mais próximo 
terceiro milênio? 

Projeto ousado 
Aliados do advogado 

Deoclides Macedo tentam 
cabalar apoios para o ex- 
prefeito cie Porto Franco. 
Pelo que se diz, Macedo 
tentará eleger-se deputado 

federal em 98. Concorrendo 
com os pesos pesados 
Sebastião Madeira e Davi 
Alves Silva. E ainda o 
candidato a ser apoiado pela 
Prefeitura de Imperatriz, cujo 
poder de fogo não deverá ser 
pequeno com a força da 
máquina do Município de 
maior projeção no Interior 
maranhense. 

Maldição 
A próxima eleição 

municipal ainda está longe, 
porém o presidente Valmir 
Izídio não deve esquecer que 
terá que lutar contra a 
estatística num eventual 
esforço para conquistar, no 
ano 2.()()(), o terceiro mandato 
como vereador. Até hoje, 
nenhum presidente da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz conseguiu a 
reeleição. 

Oxigenaçào 
O futebol deveria, 

seguindo o exemplo do vôlei, 
admitir mudanças em suas 
regras. Para que o esporte 
mais popular da Terra se 
torne ainda mais 
emocionante. As regras 
deveriam facilitar 
principalmente a marcação 
do gol, que é o momento mais 
mágico de qualquer partida. 

Enquanto é tempo 
Autoridades citadinas têm 

que colocar o Tocantins na 
ordem do dia. Caso a cidade 
continue despejando esgotos 
no seu leito o rio certamente 
morrerá. Como isso não é 
interessante para ninguém, 
há que se encontrar uma 
solução para o problema. 
Prevenir é melhor. 
Sobretudo mais barato. 

Sugestão 
Prefeito e vereadores não 

devem esquecer que o 
Tribunal Regional do 
Trabalho da Ki" Região, com 
sede em São Luis, vai 
construir novas instalações 
para a antiga e uma nova 
Junta de Conciliação e 
Julgamento criada na cidade. 
0 imóvel que o TRT dispõe, 
na rua Aquiles Lisboa, é 
muito pequeno para a obra. 
A doação de uma área mais 
ampla não cu. taria tanto ao 
Município, que estaria 
contribuindo efetivamente 
com a Justiça do Trabalho, 
a qual presta relevantes 
serviços à comunidade 
regional. 

Vergonha 
0 trecho da avenida 

Bernardo Sayão, no 
encontro com a Belém- 
Brasília. continua 
intrafegável. A Secretaria de 
Infra-Estrutura já poderia ter 
recuperado aquele 
requisitado pedaço de rua. 

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

MADEIREIRA LEÃO DE OURO EÜHÜ 

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

Deusdedith, um novo líder para a Fame 

Prefeito dinamiza Cidade do Ferro, colocando em prática princip^sprograma8 reivindicados pela comunidade 

Apontado como uma das 
lideranças regionais mais 
emergentes, no horizonte 
político d(} Maranhão, o 
prefeito Deusdedith 
Sampaio, desde que 
renunciou ao seu mandato na 
Assembléia Legislativa para 
assumir a prefeitura de 
Açailândia. no sudoeste do 
Estado, vem se destacando 
por uma série de medidas 
que tornem a sua 
administração como uma das 
mais operanles, muito 
embora lenha recebido o 
executivo municipal sem 
nenhum centavo em caixa e 
com as contas bancárias todas 
zeradas, além de uma dívida 
cujo montando, apesar dos 
esforços, ainda não foi possível 
avaliar. 

Mesmo assim . apos 
anunciar uma economia de 
guerra, onde as despesas se 
limitam ao extremamente 
necessário, os serviços 
públicos voltaram a funcionar. 

A coleta de lixo é um desses 
exemplos, tendo em vista que 
não era efetuada há mais de 
dois meses. Atualmente o 
sistema de coleta já está 
reorganizado e a cidade já 
apresenta um novo aspecto, 
diante da retirada da sujeira 
acumulada. Foi implantado um 
roteiro padrão que é fielmente 
cumprido pelos carros da 
coleta. Boa parte da frota da 
Secretaria.de Infra-Estrutura já 
se encontra recuperada, 
inclusive uma pá mecânica, que 
está sendo utilizada na 
remoção doslixões que tomava 
conta das principais artérias da 
cidade. 

O Deusdedith Sampaio 
anuncia que continuará 
empreendendo ações que 
visem a promoção do 
desenvolvimento de 
Açailândia, bem como de seus 
moradores. "Não abro mão do 
projeto e já mantenho contatos 
com os governos federal e 
estadual' ^ 
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Deusdedith Sampaio assume enxugando os gastos públicos 

"Não estou brincando de ser candidato" 

Em reconhecimento à sua 
vosiçào de liderança 
emergente no Maranhao, 
Deusdedith Sampaio foi 
convidado e aceitou a colocar 
seu nome na disputa pela 
presidência da Federação das 
Associações de Municípios do 
Estado do Maranhão-Famem. 

Relutante, em princípio, o 
grande número de adesões que 

vem recebendo nos últimos 
dias terminou por convencê-lo 
de que sua candidatura era 
irreversível. "Tenho a certeza 
de que não posso me furtar às 
imposições de meus amigos, 
portanto, meu nome está à 
disposição dos senhores 
prefeitos maranhenses. Como 
não sou homem de apenas 
participar, já mantive 

entendimentos com a maioria, 
dos atuais prefeitos e estou 
bastante confiante num 
resultado favorável". 

Dizendo que letn planos de 
trabalho a executar á frente da 
Famem, Deusdedith Sampaio 
declara que "vou trabalhar pela 
municipalizaçào plena, pois 
acredito que os municípios 
somente poderão encontrar o 

caminho do desenvolvimento 
através da municipalização. 
Outra bandeira de luta que 
empunharei será a batalha pela 
redução dos encargos sociais 
das prefeituras, já que tais 
despesas são muito altas e 
reduz, em muito, as suas 
receitas fiscais. Não estou 
brincando de ser candidato, vou 
ser o presidente da Famem". 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos 

clubes: Poli-Esportivo Sociedade Atlética 

Imperatriz e Balneário Estância do 

Recreio, a comparecerem ao seu 

escritório no Edifício Antenor Bastos, Sala 

2, munidos dos seguintes documentos: 

Recibo de quitação dos títulos, carteira de 

sócios e os títulos de proprietários, para 

regularizarem sua situação junto ao BIC, 

como também anistia todos os débitos das 

taxas de manutenção em atraso. 

Outrossim, comunica que os sócios que 

não comparecerem dentro do prazo de 30 

dias, a contar da data de hoje, terão seus 

títulos cancelados, de acordo com as leis 

estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

BIC-BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARL\ Nü 001. (te 01 de janeiro de 1997 

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

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

D E T E R M 1 N A 

1 - Com base no Estatuto do BIC, referendado pelos Artigos 
54 v 55, essa Diretoria determina que lodosos Socius Re mulos 
pagarão R$ 50.00 (ciqiíenta reais) à Secretaria do clube, pelo 
aumento do patrimônio, bem como pela troca dos títulos 
remidos: 

II - Fica também estipulado que os Sócios Proprietários 
pagarão RS SO.OO (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; 

III - Estabelece também, que todos os sócios: Remidos. 
Proprietários, contribuintes e dependentes pagarao R$ 5,00 
(cinco reais) à Secretaria do clube, pela expedição fia é arleiia 
Social. 

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

imperaUz-MA., At'ctel^neiro cie 199? 
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COHORfíRES DE FARIAS 
Pfes^dsrde doéaineário late Clute 

Setor de saúde 

Apesar de totalmente 
municipalizada, a saúde 
pública não funcionava, 
tendo em vista que havia um 
processo discriminatório, o 
qual privilegiava apenas um 
determinado hospital, cujo 
atendimento às camadas 
mais pobres nem sempre era 
providenciado. Atualmente, 
encontra-se implantado um 

sistema de plantão, por 24 
horas, para atendimento do 
SUS, com rodízio 
estabelecido para todos os 
hospitais do município, 
incluindo-se atendimento de 
pediatra. Além disso, o 
hospital municipal voltou a 
efetuar atendimento 
ambulatorial e foi criado o 
hospital de pronto-socorro. 

Disque-Saúde entra 

em funcionamento 

Entretanto, a grande 
novidade foi a entrada, em 
funcionamento, de três 
ambulâncias — duas modelo 
Besta e uma Kombi — que vão 
integrar o Projeto Disque- 
Saúde, que será implantado tão 
logo o município tenha 
condições de adquirir uma 
liíiha telefônica, a qual será 
colocada à disposição da 
população, a fim de que o 
mesmo seja acionado tão logo 
haja necessidade que as 
ambulâncias transixwtem, cie 
qualquer ponto do município, 
pacientes que não tenham 
condições de se locomover a 
qualquer um dos hospitais 
conveniados. 

Com muitas dívidas e 
nenhum dinheiro em caixa, o 
prefeito Deusdedith Sampaio, 
demonstrando ser .um 
administrador de fibra, 
arregaçou as mangas e partiu 
para a adoção de medidas que 
viabilizassem suu 
administração. Em princípio, 
promoveu, com a autorização 
da Câmara Municipal, uma 

reforma administrativa na qual 
algumas secretarias foram 
desmembradas . enquanto 
outras foram suprimidas. 
Segundo Deusdedith, "trata-se 
da maneira mais lógica de 
dinamizar a administração 
municipal,Já que bav-:" - ma 
excessiva centralização de 
poderes em determinada 
secretaria, enquanto que 
outras foram tão somente 
cabides de empregos. 

Outra medida de impacto 
foi a mudança do horário de 
funcionamento da Prefeitura 
Municipal. Por medida de 
economia, desde ontem 
passou a ser adotado o horário 
único, empreendido entre 
12h00 e 18h00. Segundo 
informações do próprio 
prefeito, "esta medida vai nos 
permitir uma economia 
mensal em torno de 50 mil 
reais mensais, tendo em vista 
a redução no consumo de 
energia elétrica, material de 
exiK-diente, combustível, água 
e menor desgaste na frota 
oficial. 

CONVOCAÇÃO 

DE EMPREGADO 

A empresa Caiman S/A Açúcar e Álcool no 

distrito de Campestre, município desta cidade, 

convoca os funcionários a retornarem ao trabalho 

no prezo de 72 horas, sob pena de serem demitidos, 

conforme Art. 482. letra J do decreto lei nQ 5152 da 

CLT Imperatriz-MA, Consolidação das Leis 
Trabalhistas. 

Nome 

4135 José Ribamar Evangelista 

5675 José Saraiva Leite 

5012 José Silveira Teixeira 

5666 Josiel Amorim Lima 

4801 Manoel Fernandes de Sousa 

3688 Raimundo Nonato da Conceição 46932/0009-MA 

5245 Raimundo Nonato Silva de Sousa 17875/0009-MA 

CTPS 

67975/0009-MA 

86117/0011-MA 

17812/0009-MA 

53045/0008-MA 

36671/0008-MA 

inPGRDNCL rm DO CARMAMAL 97 
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Gerpa Draft Beer assume o 

carnaval 97 na Região Tocantina 

0 agito de momo vai ter seu ponto máximo no Balneário Iate Clube com 2 trios elétricos e a presença de Pinduca e sua banda 
O carnaval de Imperatriz 

já está garantido pela Cerpa 
Draft Beer, que está 
investindo para dar ao povo 
da região o melhor carnaval 
de todos os tempos. O 
"Carnaval da Vida", que 
estará acontecendo no 
Balneário Iate Clube, com as 
presenças Pinduca e sua 

banda, além de uma outra 
banda surpresa que está 
sendo contratada para animar 
a festa; dos trios elétricos 
Cerpa e TucaniTs que vão 
estar eletrificando todos os 
momentos e dependências do 
clube, num arroubo de 
animação para chamar a 
atenção dos foliões que estão 

se preparando para entrar no 
"Carnaval da Vida". 

A cerpa Draft Beer 
também vai estar presente no 
carnaval que será promovido 
pela Rádio Terra FM. que 
estará trazendo a Banda 
Nova, de Belém do Pará. para 
animar os salões do Juçara 
Clube. Além do mais. vai 

Segurança garantida para os foliões 

A Rebil, Distribuidora dos 
produtos Cerpa na região e 
o Sistema Tucanifs de 
Comunicação já enviaram 
ofícios ao 50 BIS. ao Corpo 
de Bombeiros e à Polícia 
Militar, solicitando apoio 
para a total segurança dos 
foliões que estarão 
participando do "Carnaval da 
Vida". que estará 
acontecendo na Avenida 
Beira-Rio, até as 23 horas, e 
depois no Balneário late 

Clube, BIC. 
Tanto o 50 BIS, quanto o 

Corpo de Bombeiros já 
garantiram que estarão 
presentes com seu efetivo, 
garantindo a folia durante o 
período de momo em 
Imperatriz de forma ordeira 
e pacato, para que tudo 
transcorra da maneira mais 
pacífica possível para total 
alegria e diversão da 
comunidade. Também 
estarão aluando vários 

segu ranças contratados 
especialmente para garantir 
a tranqüilidade dos foliões. 

Uma nota, no entanto, 
tornou-se. desagradável. O 
comando da Polícia Militar, 
através do Coronel Linhares 
não pode garantir qualquer 
segurança pública aos foliões 
que estarão presentes no 
"Carnaval da Vida", tanto na 
Beira-Rio quanto no BIC. O 
Coronel Linhares disse que 
"mal vai passar uma viatura 

marcar presença a animação 
do Bloco Draft Beer. da Vila 
Nova, comandado pelo 
radialista Manoel Cecílio, que 
vai incrementar o "Carnaval 
da Vida", dentro da promoção 
Cerpa Draft Beer. 

Alguns detalhes poderão 
ser observados esse ano., 
como o Piva's Bar que estará 

por lá", deixando 
transparecer a fragilidade 
em que se encontra a nossa 
briosa Polícia Militar nesse 
desgoverno patrocinado pela 
g o v em a d o r a Rose a n a 
Sarney que não tem 
conseguido mesmo prover 
nossas ruas de policiais, que 
dirá o carnaval. No entanto 
precisamos salientar que foi 
cumprido todos os trâmites 
legais para a realização do 
evento com total segurança. 

REBIL - REPRESENTAÇÃO COM. IMPERATRIZ LTDA. 
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REBIL - REPRESENTAÇÃO COM IMPERATRIZ LTDA. 
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BIC - BALNEÁRIO IATE CLUB 

oficio 0055/97 
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Prezado scrhor 
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BIC - BALNEÁRIO IATE CLUB 

oficio 0056/97 
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atendendo 24 horas por dia. 
dentro do Balneário Iate 
Clube em ambiente de dois 
andares oferecendo aos 
foliões todo um cardápio que 
inclui, inclusive. uma 
variedade em caldos para 
revigorar o foliões no início, 
meio e final da noite. 

A Cerpa estará presente 

inclusive com o 
encaminhamento dos ofícios 
que se encontram publicados 
nessa página, devidamente 
assinados pelo 50 BIS. pelo 
Corpo de Bombeiros, bem 
como pela Policia Militar: 
portanto, qualquer 
cuntrariedade na questão da 
segurança publica durante 
tais eventos deve ser 
creditada a ma vontade com 
que a PM vem tratando uma 
diversão do povo. 

também nos pré-carnavalesco 
em João Lisboa, Mucuiba e 
Imperatriz, com os trios 
Cerpa e TucaniFs. que 
também estarão de volta 
depois do período de morno 
no tradicional "Lava-Pralos", 
que estarão acontecendo em 
João Lisboa, Mucuiba. 
Ribeirãozinbo c Impei dtriz. 

comprometendo ainda mais a 
imagem da governadora 
Rosea na Sarney, já 
sacrificada com os 
desmandos que vem 
propiciando o aumento 
assustador da violência 
urbana, e a cada dia a ausência 
da Polícia das nossas ruas, e 
do cumprimento de suas 
obrigações constilucionais, 
que e prover a população de 
segurança nos setores 
públicos. 

REBIL - REPRESENTAÇÃO COM IMPERATRIZ LTDA. 
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BIC - BALNEÁRIO IATE CLUB 

oficio 0057/97 

Corpo de Btnae ros 
AU Csp Rober® 

iniperaifiz 15 do Janeiro du 1 997 

Veano ai-i.es iV-de süiWb- uo Co-vo de 0o"10«KO» h 
coniparAceí- no Bstíneá-m !«« CiuO P c neç dias 08 O» »:■ - ' ■ •.» »«>«-• i 
reaiizaçáo de Cã-naval de Vrá» "of-.-anodP Í3;0C a.s 05 ■ pi on-a fazei » 

aos fc. ÕSi 

Rprrni A 
Em i 

N IA 
A!e-ciasan>ente 

JlC-Ecr late Cl1 

Maria 

CjUôM. 

O pioneiro da saúde imperatrizense 



JORNAL CAPITAL  ttulntalelra, 16 de janeiro de 1997 □ economí 

Informes 

Especiais 

Machado Neto 

IP VA poderá agora ser 
pago em até sete meses. 

A Secretaria de Estado da Fazenda acaba de 

alterar datas e o prazo de pagamento do Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores 

(1PVA) para o exercício de 1997. Agora, os donos 

de veículos têm sete meses, de fevereiro a agosto 

para o pagamento do imposto. Até o ano passado, 

o IPVA era pago parceladamente nos meses de 

março, abril e maio, ou em conta única no mês de 

abril. 

Pela nova sistemática, o contribuinte vai pagar 

o IP VA de acordo com a terminação da placa de 

seu veículo. 

Quem, por exemplo, tem carro com terminação 

3, deve pagar o IPVA nos meses de março, abril e 

maio, ou em conta única no mês de abril. 

Objetivos 
da Mudança ^ 

A Sefas informa que o objetivo da mudança visa 

"evitar o acumulo e a emissão em grande escala de 

documentos expedidos pela Receita, facilitando 

também, a vida do contribuinte/" 

A vxiH&rbcwicwfce&ACII 

Você que está aniversariando, hoje 

receba os parabéns e votos de 

continuado sucesso da ACII e do 

FEITO Á MÃO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). 

Na Getúlio Vargas, esquina com a Rua Alagoas, 

Centro. Fone; 721-3565. 

Hurm 

O marido chega em casa cheio de esparadrapo 

no rosto. 

A mulher comenta. 

— Você não aprende, heim? Discutiu política 

com o barbeiro de novo? 

(Playboy/Abr/92). 

Meroculo' VvvuwvoeÁArO' 

% 

BB libera PM 

Os prefeitos dos 81 municípios estão saindo do 

sufoco. E quem, depois do atraso que já começava a 

preocupar os administradores dos recém-criados 

municipios, o Banco do Brasil depositou o dinheiro 

na Secretaria do Tesouro NacionaU nas contas das 

prefeituras no BB. 

Daniel recupera Rodovia 

O prefeito Daniel da Silva Alves, iniciou a 

recuperação da entrada que liga o seu município, 

Davinópolis, a Imperatriz. 

Só há um porém, é que Daniel Silva só pretende 

recuperar o trecho que vai até a ferrovia da Vale do 

Rio Doce, deixando o restante para o município de 

Imperatriz. 

Caberá então ao prefeito lldon Marques de Souza, 

recuperar o restante dà rodovia que termina no 

Conjunto Nova Vitória, no sentido Davinópolis/ 

Imperatriz. 

Populâçào Insatisfeita 

A recuperação somente do trecho até a ferrovia da 

Vale do Rio Doce, deixa a população insatisfeita e 

preocupada, tendo em vista que o ideal seria a 

Plantão Médico 

PLANTÃO . GERAL/HOJE: 

Hospital Sta. Maria (723-1955); 

PEDIATRIA: Hospital Sta. Tereza (721-2187); 

OBSTETRÍCIA; Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz (723-1843); ORTOPEDIA: 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZÉ, na 

Rua Ceará (723-2224), desejando a todos um Feliz 

Ano Novo. 

Poupança 

Hoje   1,33% 

Ontem 1,25% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 

RS     R$0,9108. 

Dólar 

* Paralelo  v - 1,11 

* Turismo  ^ 1,06 

* Comercial R5 1,04 

Cotações de sexta-feira, 10/01/97. 

Ouro 

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

RS   :  1 U03 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R3>-112,00. 

Salário Família 

Janeiro/97    R$ Ãb6 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 
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Já está nas bancas, via DIMAPI, a edição de janeiro de 
"Pequenas Empresas Grandes de Negocio, considerada a 
"bíblia" dos micro e pequenos empresários. A reportagem 
de capa de PEGN deste mês fala sobre as vendas diretas, 
"um negócio que ocupa, parcial ou integralmente, mais de 

um milhão de pessoas no Brasil e fatura mais de R$ 3 
bilhões por ano (dados de 1995)". 

Você está pensando em montar uma fábrica de etiquetas? 
Então confira a minuciosa matéria sobre essa área. Confira 

também, um especial sobre Cartões de Credito, um 
mercado cada vez mais crescente. Vale a pena conferir. 

recuperação da rodovia Davinópolis/lmperatriz em 

toda a sua extensão. 

Os dois municípios devem com isso unir esforços 

no sentido de que as aspirações populares sejam 
atendidas nesse sentido, notadamente no que se 

relaciona aos usuários das empresas de ônibus que 

diariamente fazem linha entre as duas localidades. 

Vale do registro. 

Promoção 

A livraria Imperatriz ostá fazendo a festa dos pais de 

alunos neste período da volta às aulas para o ano letivo 

de 97. 

Além dos preços baixos e muitas novidades está 

parcelando tudo em três pagamentos: entrada mais 

cheques para 30 e 60 dias. 

O endereço, todo mundo sabe ; Rua Simplício Moreira, 

1478, próximo à Praça de Fátima (722-1478 e 722-1400) 

Festa dos velhinhos 

Agendada para amanhã, 17, a festa dos velhinhos do 

Lar São Francisco de Assis, promovida todos os anos 

pelo Marwel Esporte Clube, com a realização de jogo 

beneficente com renda revertida a favor do Abrigo de 

Velhos, instalado na Rua í^ará, no bairro Nova Imperatriz. 

Dez pedreiros 

Você que é pedreiro e está sem trabalho, procure a 

direção do Balneário late Clube, do Sistema Tucanu's 

de Comunicação. 

O BIC está precisando de dez pedreiros, oferecendo 

pagamento de diária à base de R$ 12,00. 

Em dez dias de trabalho você já estará ganhando 

uma grana superior ao salário mínimo por um mês de 

trabalho. Leve sua ferramenta. 

Rollm revela tudo 

Na edição de Playboy deste mês, o Comandante 

Rolim, dono da TAM, fala sobre a tragédia do Fokker 

100, uma vitória sobre o câncer e uma carreira cheia 

de aventuras. 

Um aventureiro que começou lavando aviões de 

enfrentar a maior tragédia de sua vida. 

Vale conferir sua entrevista exclusiva corièedkia à 

Playboy de janeiro, nas bancas via Dimapi. 

Ê 
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Materiais pára 

*/ e hsihy/7 escritório, escolar, 
\as,ÍAAâs bobinas oara Fax. bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

V 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14g0 

Rua Símplíciç Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 
t^moção em pnpel repórter (mod. 400) R$ 6,00 353 Qep $5.901- 490 - 
cfíma) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) Imperatriz-MA 
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Jj j StRVIÇO MÍOICO VtTIRIKÁRIO IJDA 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clín.caYTb. e Pet Sh 

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

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA - 0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - o204 

Rua Luís Dominques, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
 li 
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Desenvolvimento Rural 

Marcos Rodrigues agiliza 

atividades da pasta 

Matadouro Público Municipal tem nova diretora 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Estado de abandono — foi 
o que o secretário de 
Desenvolvimento Rural do 
Município, Marcos Rodrigues 
de Sousa, verificou ao assumir 
a pasta. 

Ele cita, como exemplo, a 
situação em que encontrou o 
Matadouro Público Municipal 
(MPM), que teve a sua 
estrutura seriamente 
comprometida durante a 
gestão anterior. 

Rodrigues de Sousa afirmou 
também que encontrou a 
Secretaria sem recursos para 
efetuar o pagamento de suas 
dívidas. 

A sua primeira providência 
foi reunir-se com o prefeito 
Ildon Marques de Souza expôs 
a situação em que se encontra 
o órgão. O prefeito mostrou-se 
sensível aos problemas da 
pasta e garantiu que dispensará 
toda a atenção necessária para 
resolvê-los tão logo seja 
traçado o cronograma de 
atividades relativo ao primeiro 
semestre de 97. 

Outra medida do secretário 
foi a reativação do 
Departamento de Vigilância 
Sanitária, cujos trabalhos são 

■ Educação 
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organizada esta 

Escolas municipais são 

fiscalizadas pela FAE 

Técnica do órgão federal inspeciona livros 

didáticos em Imperatriz 

A Fundação de Assistência 
ao Estudante (FAE) vai 
inspecionar a distribuição de 
livros didáticos também em 
Imperatriz. 

A professora Maria de 
Carvalho Rodrigues, técnica da 
Fundação, chegou dia 13 à 
cidade e vai visitar outros nove 
municípios num período de 
doze dias, com o objetivo de a 
campanha o trabalho de 
entrega dos livros que serão 
distribuídos pelo Projeto 
Nordeste e j )elo Plano Nacional 
de Livro Didático (PNLD). 

Este ano serão distribuídos, 
em todo o País, cerca de 
noventa milhões de livros que 
vão beneficiar mais de trinta 
milhões de alunos das redes 
públicas municipal e estadual. 

"Os livros serão entregues 
aos alunos do primeiro grau 

m 
■ 
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Maria de Carvalho, técnica da FAE, faz visita ao município 

qualidade das condições 
ambientais até à validade dos 
produtos. Segundo Maria de 
Carvalho Rodrigues, em 
Imperatriz os depósitos estão 
de acordo com as exigências 
do órgão federal. 

antes do início do ano letivo ", 
garante a técnica da FAE. 

A professora também está 
visitando as escolas municipais 
para suixTvisionar os depósitos 
de merenda escolar. As 
exigências da FAE vão desde a 

Marcos Rodrigues: "casa 

constantemente cobrados pela 
comunidade imperatrizense. 

Outro órgão que Marcos 
Rodrigues pretende reativar é 
o Serviço de Defesa do 
Consumidor (Sedecon). Ele 
informa que o Serviço de 
Campo não está funcionando e, 

inicialmente, o Sedecon vai 
receber as denúncias através 
de telefone. 

"O meu compromisso é 
colocar a casa em ordem ainda 
nos próximos meses para dar 
nova dinâmica às nossas 
funções", frisou. 

ATENCAO PARA A 

CHAMADA ESCOLAR 

Participação popular 

O secretário observou ainda 
a falta de efetiva participação da 
comunidade nas ações 
colocadas em prática pela pasta 
que ele comanda. "Olha, 
sinceramente, o povo deveria 
participar mais das iniciativas 

tomadas por todos os 
organismos da administração 
municipal", comentou. 

Ele destacou que o bom 
relacionamento que mantém 
com os marchantes resultou em 
uma reunião com a categoria. 

semana passada, oportunidade 
em que discutiu com eles as 
principais diretrizes de ação da 
Secretaria e lhes prometeu 
padronizar o órgão, incluindo- 
se o fardamento do pessoal que 
trabalha no MPM. 

Mostrando disposição 

Desde ontem (15) ao 
meio-dia, o Matadouro 
Público Municipal tem nova 
diretora. Trata-se da médica 
veterinária Alzira Medelig 
Tocantins, que substituiu 
Antônio Carlos Ribeiro 
Ramos (também 

veterinário). 
A solenidade de entrega 

do cargo foi presidida por 
Rodrigues de Sousa e, 
durante pronunciamento, 
Alzira Medelig afirmou que 
vai empreender um serviço 
com o intuito de incrementar 

as atividades do matadouro, 
deixando-o mais ágil. 

Marcos Rodrigues 
declarou, por sua vez, 
acreditar na administração de 
Alzira Medelig, considerando 
que ela já é funcionária do 
MPM há vários anos. 
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Campanha de Limpeza será aberta hoje 

todas as casas folhetos 
extücâtívoscom dkásdecomo 
armazenar bem o lixo para que 
o recolhimento seja total pelos 
carros da coleta. Â Secretaria 

espera contar com a ajuda da 
população para um bom 
desempenho da campanha, 
mantendo assim a cidade 
sempre limpa. 

Coloque o lixo êí» sen 
devido Ingan Iste é o $h$m 
(lâcarnpaobada Seeretaríade 
ft'^E8trutnra£ tpe começa 
a distribuir a partir de hoje a 

U ifra 

. ÂcOitdícíone o lixo em sacos plásticos e amarre bem a boca. Se você não tiver sacos 
plástico^, coloque o lixo dentro de um depósito apropriado— essa é uma das orientações 
da campanha que uâo é seguida por boa parte da população. 

- Também consta do folheto o telefone do Dtsque-Umpe^at 722-2922, que funcionará 
especialmente no recolhimento de entulho» que nâo é recolhido pelos caminhões 
diariamextíé. For uma pequena taxa a Prefeitura faz a coleta para manter sempre a 
cidade com um aspecto bonito e limpo. 

imperatriz está inovando o seu 
conceito de lecionar 

A partir deste ano 
as matrículas serão 

feitas de maneira 
mais eficiente para 

oferecer mais confor- 
to e segurança para os 

de ensino básico. 
Para isso, compareça a 

um dos PÓLOS DE PRÉ- 
MATRÍCULA mais perto de 

sua casa levando apenas a 
certidão de nascimento para 

te a SEDUCpossa matricular 
seu(s) filho(s) de 6 a 14 anos. 

NÃO FALTE, 
iga PRESENTE c assegure o 
FUTURO de nossas crianças. 

OBSERVE NA TABELA ABAIXO 0 POLO DE PRÉ-MATRÍCULA 

MAIS PROXIMO DE SUA €ASA 

BAIRRO ESCOLAS 

CENTRO ESCOLA TOCANTINS/PRINCESA ISABEL 
BACURI SANTA IAURA/DOMBOSCO , 
B MATA/STA. RITA/O.VERDE MARIANA LUZ/STA. RITA DE CÁSSIA 
SJOSÉ/IPIRANGA/CAFETEIRA CIEI 3/CIEI 2 
V. FIQUENE SARAH LAMARCK 
V1LINHA/P.ALVORADA SÀO JORGE I 

SKREIAR1A0A 
EDUCAÇÃO Dl IWHATRIZ 

5CDUC 

1 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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MallorY 

Ventilador 
MALLORY 
30 Cm Luxo Plus - 
r$33,oo 
à vista ou 

12XR$ 4,40 

por mês 
SEM ENTRADA 
ou 3 theques 
de R$ 7 7,30 

& 

m ms 

fogão CÔNSUL 
4 Bocas Essencial Next 

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

179,00 
à vista ou 

12XR$ 

avista ou 

dmqí,70 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

S Electrolux 
PROSDÕCIMO 

Geladeira 
ELECTROLUX 

PROSDOCIMO 
270 LTS 

R$ 439,00 
à vista ou i12X 

,00 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de R$ 93,00 

eusiN 

'W Standart 
\m "C/Gabinete 
r *Mod B-3/750 

RS 

Maq. de Cost ELGIN 

RS 1 73,00 à vista ou 12X 

,60 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 39,90 

E&WIUEC 

fogão ESMALTEC CANOA 
4Bocas ,Mod 3480 

'Tampa depintodo em esrodte 
'Mesaesmcdte 
'Garantia de lano 

rs 115, 00 à vista ou 

Í5 12XRS \20 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de RS 26,00 

Panela de Pressão FULGOR 
4.5 Litros 

RS 17,00 
a vista ou 

6 3XRS ,30 

u 11 Pm i 

* 

i 

A À 

\ * 

Conj. de Som 
PHILIPS 
C/CR 

PHILIPS 

rs 325,00 à vista ou 

43 12XRS ,00 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 72,80 

TV C.C.E 14" 
C/Controle Remoto 

rs 298,oo à vista ou 

12XRS 39 00 

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

EITFPTTfl 

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

ferias válidas até 18/01/97 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque 5X (1+4), juros de 6% a.m. 3X (1+2) juros de 3% a.m.Plano Carnet I2X (0+12), juros de 8% - m., Plana Carnet 3X (0+3) juros de 4,5 a 6% a.m. Plano s/ entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelados d ou S/ entrada, pgin. de 30 em 30 dias. 

Internet: 

http: //www.intermar.com.br.liliani 

2 

CdtLOl 

MEDIDOR DE 
* Pulsação 

* Calorias 

* Tempo 

Esteira p/ GlnastUa CALO! 

12XRS 

rs 279,00 à vista ou. 

37. ,00 por mês. 

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

MEDIDOR DE 

* Velocidade 

* Pulsação 
* Calorias 

C&LOI 
Bicicleta P/Ginástico 

CALOICICLE ELETRONIC 

Tempo 

Rf 298,00 
à vista ou 

2XRS 

avista ou 

qf9,oo 

por mes 
SEM ENTRADA 

ou 5 cheques 
de RS 66,70 

Bicicleta Feminina CALO! POTI 

i 

w 

rs 155,00 à vista ou 

19 12XRS ,90 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheçiues de R$ 34,70 

WAUTÀ 
Faz Com Carinho 

Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

rs 43,00 
à vista ou^^ 

12XRS S,70 

por mês 
SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 9,60 

Ferro Automático WALITA 
Roma 

19,00 RS 
j vista 

O, 

ou 

3XRS ,90 

por mês SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de R$ 4,20 
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Homem é baleado na Vila 

Davi por desconhecido 

Estava na praça quando de repente um 

homem surgiu e lhe deu dois tiros e fugiu do local 

■ O cidadão de nome 
Nonato, chegou ao plantão 
hospitalar da noite de terça 
para quarta-feira trazido pelos 
policiais militares, que 
prestaram socorro a Nonato 
depois de constatarem que 
estava com dois tiros no 
corpo. 

Nonato é morador da Vila 
Davi e segundo seu 
depoimento, estava na Praça 

Daniel Silva Alves quando, de 
repente, surgiu um elemento 
que, sem qualquer 
explicação, sacou de um 
revolver e desferiu dois tiros. 
Um dos tiros pegou do lado 
direito do abdômen e o outro 
entrou pelas costas de 
Nonato, no início da região 
lombar direita, deixando-o 
ferido e, segundo ele próprio, 
sem entender porque estava 

tomando os tiros. 
Antes de encaminhar 

Nonato ao Hospital de Plantão 
em Imperatriz, a patrulha da 
polícia empreendeu várias 
diligências pelo local sem, no 
entanto lograr êxito na captura 
do elemento. 

Não existe qualquer indício 
que possa apontar o autor dos 
disparos e nem mesmo 
Nonato pode comprovar que 

reconheceria o elemento 
desconhecido, já que eslava 
escuro e a agressão aconteceu 
de repente. Nonato garantiu 
que não houve qualquer 
discussão, qualquer entrevero 
entre os dois, mas que o 
desconhecido apenas sacou 
do revolver e disparou duas 
vezes contra seu corpo, 
fugindo, sem deixar rastros, 
logo a seguir. 

Tiro no Parque Amazonas 

O jovem Antonio Carlos levou um tiro no 

joelho depois de ter sido acusado de roubar uma bicicleta 

Assaltada mais 

uma residência 

de policial militar 

O soldado da Polícia 
Militar, Agnelo Gomes 
Araújo, acabou ficando sem 
todos os seus documentos 
depois de ter sua residência 
invadida por alguns 
elementos que levaram seu 
porta-cédulas. 

Agnelo está preocupado 
mesmo c com os documentos 
que estavam em sua carteira 
levada pelos meliantes, hle 
está oferecendo uma 
recompensa de R$ 50,00 - 
cinqüenta reais - a quem lhe 
trouxer os documentos de 

volta, mesmo que seja os 
meliantes que lhe furtaram, 
que não haverá qualquer 
represália contrária. Foram 
levados sua Carteira de 
Identidade Civil e Militar, 
além do Título de Eleitor, 
CPF, Carteira de Garimpeiro 
e outros documentos além de 
R$ 204,00 - duzentos e quatro 
reais - em dinheiro e R$ 
230,00 - duzentos e trinta 
reais - em cheque. 

A residência do policial 
assaltado fica na rua 
projetada 2. no bairro Bacuri. 

O caso também é levado 
para as raias do 
desconhecido. Antonio 
Carlos, morador no Parque 
Amazonas, depois de passar 
toda uma tarde trabalhando 
em sua residência, uma 
chacrinha situada no bairro, 
capinando uma área, resolveu 
à noite ir visitar o seu irmão 
que mora seis quarteirões 
acima do seu endereço. 

Antonio Carlos conta que, 
quando chegou à casa de seu 
irmão encontrou a porta 
fechada e ninguém na 
residência; por isso resolveu 
aportar encostado numa casa 
vizinha a de seu irmão já que 

chovia e ele, munido de um 
papelão para se proteger da 
chuva, resolveu esperar 
amainar para voltar para casa. 

Foi nessa hora que 
apareceu um elemento que no 
primeiro momento o 
cumprimentou, no que 
retribuiu ao cumprimento foi 
atirado de encontro à parede 
e, sem entender, perguntou o 
que estava acontecendo ao 
estranho que, prontamente o 
acusou de haver roubado uma 
bicicleta de sua propriedade, 
e mesmo que Antonio Carlos 
argumentasse que eslava 
confundindo o ladrão, o 
elemento foi buscar o 

revolver. 
Antonio Carlos contou que, 

com medo do que podia 
acontecer, com medo de 
perder a vida, acabou indo 
para perto da cerca da casa 
tentando fugir do elemento 
que o perseguia mas perdeu- 
o de vista e, de repente deu 
de cara com ele novamente e 
foi aí que ouviu o estampido 
de um tiro e sentiu alguma 
coisa no joelho. A bala entrou 
pelo lado de dentro da perna 
esquerda e ficou alojada na 
rótula. 

Antonio Carlos afirmou 
que denunciou o fato à polícia 
que fazia a ronda, e que o 

elemento ainda voltou ao 
local e foi visto por duas 
vezes por moradores da 
região, mas que a polícia não 
agiu com eficiência para 
prender o elemento que 
atirou no seu joelho. Um 
acompanhante que estava 
com Antonio Carlos no 
Hospital de plantão disse que 
uma vizinha sabe onde mora 
o desconhecido que atirou e 
que poderia indicar à polícia. 
No entanto, até o momento 
em que antonio Carlos era 
medicado no Hospital de 
Plantão, não havia sido 
lavrada ocorrência sobre o 
caso na Delegacia de Polícia. 

O Hospital Santa Marta, 
que esteve de plantão na noite 
de terça para quarta-feira, 
ficou com suas enfermarias 
completamente lotadas num 
flagrante da necessidade que 
existe de um socorrão urgente 
para atender tanta demanda. 

Foram sessenta e três 
leitos das duas enfermarias, 
que contam com pouco mais 
de oitenta leitos, tomados 
pelos casos clínicos que o 
1 lospital Santa Marta resolveu 
internar de acordo com a 
necessidade, fora os casos que 
foram dispensados por serem 
de menor gravidade. A 
questão do repasse de 

recursos para os hospitais da 
rede privada pelo Sistema 
Único de Saúde, SUS, ainda é 
sacrificado, com atrasos que 
acabam complicando a 
situação financeira dos 
hospitais que, muitas das 
vez es. ficam sem recurso s 
para atender a tanta gente, 
simplesmente porque o 
dinheiro não chega. 

Segundo o que se sabe. 
esses recursos acabam 
retidos in explicável mente em 
São Luis, depois de 
repassados pelo Governo 
Federal, desprestigiando a 
categoria em Imperatriz, e a 
própria sociedade local. 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta!? 

cAv e Jgolncório sj/ate Qlube 

Animação: PllidllCS C Bctndíl' & Boi Elétrico 
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