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Balneário lute 

Club publica 

nome dos 

associados aptos a 

freqüentar o clube 

Na edição áe hoje, o 
jornal Capital publica mm 
lista conteúdo os nomes dos 
sócios que estão em dia com 
suas obrigações com o 
Balneário late Club. A kléia 
é tornar pública a fisolofía 
administrativa como o local 
de entretenimento já está 
sendo dirigido. 

A Diretoria do Bic 
informa, por outro lado, que 
colocará era prática (nos 
próximos dias) outras obras 
tidas como de funtlamentais 
importância 

hstá sendo publicada 
também a relação dos 
diretores do Bic. Páginas 

^ aAe 1B. 

Novos 

municípios 

Prefeitos 

de Brejão 

eVila 

Nova dos 

Martírios 

dão 

exemplo 

de 

seriedade 

Pagina 4A 

Indícodores 

Dólar Comercial 
; Compra .RS 1.0197 : 

Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0205 ; 

; Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 : 
Dólar Paralelo 
\>nrt;v R$ 1.039 i 
Dólar Turismo 

: Compra RS 1.0010 : 
: Dólar Turismo 
: Venda RS 1.0350 í 
• Ouro (g) 
; Venda RS 12.57 : 

Poupança 
; Rendimento -— - 1.1275% ! 

Ufir (ate dezembro) 
: Valor   R$ 0.8247 : 
: Salário Mínimo 
: Outubro RS 112,00 ; 

Salário Família 
: Valor RS 7.66 i 

Balneário Iate Club realizou o 

melhor Carnaval de Imperatriz 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Vista da entrada do Balneário Iate Club mostra toda a estrutura necessária montada para o Carnaval 97 

"Boi Elétrico" comanda 

"Carnaval do Lava-Pratos" do Bic 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Boi Elétrico comanda nova onda da dança da chifrada em Imperatriz 

Últimas 

"A imprensa em tela" no Gine Timbira 

Tendo em vista oferecer 
maior conforto aos 
participantes, o secretário da 
Comunicação e da Cultura, 
Edmilson Sanches, firmou 
acordo com a direção do Cine 
Timbira sobre a realização do 
projeto em sua sede. 

Todos os homens do 
presidente é o próximo filme a 

ser exibido, no próximo 15. A 
produção retrata a investigação 
do caso Watergate, o escândalo 
que levou à renúncia do 
presidente americano, Richard 
Nixon, na década de setenta. 

Os protagonistas são dois 
astros do cinema americano: 
Robert Redford e Dustin 
lloffman. Eles representam os 

personagens Bob Woodward e 
Carl Benstein, dois jornalistas 
do Washington Post que saem 
à cata de uma notícia, após 
receberem um telefonema 
anônimo, e acabam 
desmascarando o então 
presidente dos Estados 
Unidos. 

O enredo do filme é 

POLÍTICA cidade regional regional 

bastante envolvente. Embora 
lenha utilizado cenas de fatos 
reais, não se restringiu a tecer 
uma narrativa meramente 
histórica dos acontecimentos. 

Valeu os Oscars de melhor 
roteiro a William Goldman, de 
melhor ator coadjuvante a 
Jason Robards, de Melhor 
I hreçãode Arte e melhor Som. 

O período de festas 
carnavalescas foi transcorrido 
num clima pacífico e ordeiro no 
Babeário Iate Club (Bic). 

O clube montou toda a infra 
estrutura necessária para o 
brincante presente. O Corpo de 
Bombeiros, as polícias Militar e 
Civil, além de seguranças 
particulares, estiveram 
trababando durante as quatro 
noites. 

O Sistema Tucanub de 
Comunicação (composto pela 
TV, Rádio e Jornal Capital) 
esteve no local durante vinte e 
quatro horas, a fim de mostrar 
toda a movimentação para as 
pessoas que estavam em suas 
casas ou mesmo trabalhando, 
exemplo dos vigilantes e 
enfermeiras. Boa parte dos 
foliões presentes, não mediu 
esforços no sentido de tecer 
comentários positivos ao trababo 
que foi desenvolvido pela 
Diretoria do Bic. E o Bic, por sua 
vez, anuncia outras obras, com 
destaque para os campos de 
futebol e^os albergues. Idéia: 
oferecer maior conforto ao seu 
associado. Páginas 2C e 3C. 

Confirmado ontem, às 22 
horas, que o "Carnaval do I^iva- 
Pratos" do Balneário Iate Club 
(Bic) será realizado neste 
domingo, sob o comando do 
"Boi Elétrico", banda musical 
que mostra a verdadeira raiz da 
música popular regional e que 
conseguiu fazer o maior 
sucesso durante o período de 
folia momesca. 

O "Carnaval do Lava-Pratos" 
do Bic vai ser realizado em 
várias etapas, sendo garantidas 
as participações dos trios 
elétricos Tucamfs e da Cerpa, 
que é a cerveja do evento. Os 
primeiros mil foliões que 
chegarem ao Bic vão ganhar 
camisetas e bonetas da Cerpa. 
O evento continuará a ser 
realizado nas cidades de João 
Lisboa, Mucuíba, Açailândia e 
Ribeirãozbho. 

* Últimas 

Matrícula 

para o Gecap 

começa na 

segunda-feira 

O Centro de 
Capacitação Profissional 
(Cecap) abre matrículas na 
próxima segunda-feira, dia 
17, para diversos cursos 
profissionalizantes, nos 
turnos matutino, 
vespertino e noturno. A 
previsão é de que as aulas 
iniciem em 10 de março. 

A Secretaria do 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct), Sofia Oliveira 
Dias, confirmou que os 
cursos se destinam a 
jovens, adolescentes e até 
a senhoras, pobres ou não. 
Ela explica que apenas os 
candidatos aos Cursos de 
Datilografia e Informática 
serão submetidos a 
critérios de seleção, em 
virtude dos custos mais 
altos. 

Serão ministrados os 
seguintes cursos: 
Caixinhas para presentes, 
organização de festas, 
crochê, bordado à mão, 
bonecas e bichinhos de lã, 
pintura em tecido, 
miniatura, corte e costura, 
tapeçaria, scrigrafia, cartão 
vegetal, datilografia, 
cabeleireiro, arte e 
culinária e informática. 

Sedesct inicio 
recadostramento para 

Guarda-Mirim 
A Página 3A 

Campanha de prevenção as Cafeteira é contra lei de 
DSTs é fida como vitorioso doação de órgão 

Pàgin* 4t Páginas 4B 

SOCIAL 

Caixa afirma que houve Balanço do Carnaval 

aumento no penhor 97 em lmpera{n2 

Página 4A Página 2B 

Passa bem servidor da 

Brahma atropelado 

Páginas 
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Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

denunciar o descaso com que 
está sendo tratado o meu 
bairro. Não é porque é um 
bairro habitado por pessoas 
humildes, que temos que ser 
obrigados a conviver no meio 
da lama, com ruas 
praticamente intrafegáveis. 
Até mesmo a rua principal, 
rota dos ônibus coletivos está 
difícil o tráfego, não existem 
buracos, e sim verdadeiras 
crateras. Se um automóvel de 
pequeno porte cair uma 
dessas cratesas, o motorista 
terá que contar com a ajuda 
da população para empurrar 
o seu carro para continuar o 
seu percurso. 

Se a situação na principal 
rua do bairro encontra-se 
neste estado, creio que dá 
para o senhor imaginar como 
é a situação nas demais ruas 
do bairro, o que é um 
absurdo, som os humildes, 
pobres mesmo, mas todos 
pagamos nossos impostos e 
temos os mesmos direitos de 
um grande empresário. E 
exatamente por isso que eu 
em nome de todos os 
moradores do Parque São 
José, pedimos providências 
as autoridades competentes 
para sanar o problema o mais 
breve possível, visto que com 
as chuvas que estão caindo, 
mesmo escassas a situação 
está se agravando 
rapidamente, deixando todas 
as ruas do bairro em situação 
de calamidade pública. 

Maria Madalena 
Parque São José 

Sr Editor: 
Terminou o período de 

carnaval, e graças a Deus, 
tudo transcorreu com 
relativa calma. Poucos foram 
os acidentes registrados 
durante todo o período 
carnavalesco, o que foi ..ma 
suspresa agradável para 
todos nos. Claro que tivemos 
acidentes com vítimas fatais, 
mas foram um dois casos 
isolados, nada parecido com 
os trágicos acidentes que 
sempre são registrados nesta 
época do ano. Aproveito a 
oportunidade para 
parabenizar a Polícia 
Rodoviária Federal, que fez 
uni excelente trabalho, 
apesar do pequeno 
contigente disponível, 
revistando equipamentos 
obrigatórios nos automóveis, 
exigindo o uso do cinto de 
segurança e usando o 
bafômetro para medir a 
quantidade de álcool no 
organismo dos motoristas, o 
que contribuiu para o 
pequeno número de 
acidentes registrados, o que 
prova mais uma vez que 
dirigir sóbrio é uma das 
formas mais eificientes de 
preservar a vida e conservar 
a tranqüilidade nas estradas. 

Pedro Henrique 
Jardim Três Poderes 

Sr. Editor: 
Estou escrevendo para 

parabenizar, através deste 
jornal, as polícias Civil, 
Militar e Rodoviária Federal, 
assim como o Corpo de 
Bombeiros de Imperatriz, 
pelo excelente trabalho que 
garantiu a tranqüilidade do 
folião da cidade. Realmente 
foi um grande trabalho. 

Vanderley Mendes 
Centro 

Previsão 

O que nos reserva 97 

F^, como acontece a cada 
ano, surgem profecias de todo 
o tipo, os que afirmam 
conhecer o amanhã 
vaticinando os fatos que 
acontecerão no decorrer do 
novo ano. E claro que a maioria 
não acontece, mas basta 
suceder uma das previsões, 
para ela ser badalada à 
exaustão, o não acontecido 
sendo relegado a segundo 
plano. 

E questão de acreditar ou 
não, e isso depende de cada 
um. No final de 1995 fizemos 
questão de guardar os 
vaticínios do médium paulista 
Robério Alexandre Bavelonc, 
popularmente conhecido como 
Robério de Ogum, 
possivelmente o mais famoso 
baborixá brasileiro, procurado 
por gente famosa como 
Vanderlei Luxemburgo, 

técnico de futebol, e Paulo 
Maluf, prefeito de São Paulo, 
todos querendo saber o que 
lhes reserva o futuro. 

Possivelmente o técnico de 
futebol Luxemburgo não tenha 
dado muita importância 
quando Robério de Ogum, em 
setembro dé 95, profetizou que 
o campeão brasileiro de futebol 
de 1996 não seria um lime 
carioca ou paulista, mas um 
clube de Minas Gerais ou Rio 
Grande do Sul. O fato é que o 
Palmeira do Luxemburgo 
sobrou e quem ganhou o título 
foi o Gaúcho Grêmio. Pelo 
menos nessa, Robério de 
Ogum deu dentro. Ele também 
previu que haveria uma 
"pequena guerra santa" em 
nosso País, um conflito 
religioso que terminaria em 
pancadaria nas ruas. Confusão 
houve, com a igreja do Bispo 

Macedo. E alguns tentaram 
depredar os templos do dono 
da TV Record, depois que um 
de seus "bispos" andou 
chutando a imagem de uma 
santa. 

A fama de Robério de 
Ogum, queiram ou não os 
descrentes, nos parece 
merecida. St1 tudo não passa de 
coincidência, não somos nós, 
que pouco entendemos do 
assunto, que vamos botar a 
mão em cumbuca. Mas se 
vocês folhearem a edição de 28 
de 1984 do jornal paulista 
Notícias Populares, vão 
encontrar nela um alerta, feito 
por esse médium: Um líder de 
renome na política - eu diria o 
mais importante na atualidade 
- virá a falecer. Por outro lado, 
Paulo Maluf, filho de Ogum, 
aceitará a derrota no Colégio 
Eleitoral com tranqüilidade". 

E não é que ele acertou? 

No dia 23 de abril de 1985, 
dois dias após a morte de 
Tancredo Neves, que fora 
eleito Presidente .do Brasil, o 
jornal voltou ao assunto, 
comentando que Robério de 
Ogum, ao fazer a predição 
acima, revelara quem era o 
"líder de renome na política", 
mas pedira ao repórter do 
Notícias Populares para não 
revelá-lo, pois isso poderia 
traumatizar não só Tancredo, 
como sua família. 

Para reafirmar a sua "força 
espiritual", três meses depois 
que Tancredo Neves faleceu, 
Robério de Ogum jogou 
novamente os búzios e garantiu 
que, quem venceria as eleições 
para prefeitura de São Paulo, 
seria o ex-presidente Jânio 
Quadros, que estava lá 

embaixo nas pesquisas. Na 
frente, disparado, Fernando 
Henrique Cardoso que, crente 
na vitória, chegou até a posar 
na cadeira do prefeito. E 
quebrou a cara Jânio venceu, 
como vaticinara o médium 
nascido na paulista Itapolis. 

'Robério de Ogum tem 
outros e impressionantes 
acertos no seu currículo. Como 
resultado do jogo entre o 
Corinthians e o Palmeiras, 
válido pelo Campeonato 
Paulista de 1993. O Corintians 
vencera o primeiro jogo. 
Mesmo assim Robério de 
Ogum garantiu que o campeão 
seria o Palmeiras. Na segunda 
partida, antes do apito final, o 
repórter Otávio Muniz, da 
Bandeirantes, interrompeu a 
narração de Sílvio Luiz, para 

Outros que conheciam o futuro 

É claro que não é muito 
difícil, mesmo para quem não 
manja do tema, como nós, 
prever acontecimentos futuros, 
.'amos até arriscar, na base do 
palpite; em 1997 um famoso 
ator da televisão sofrerá um 
desastre muito grave: um 
político brasileiro, dos mais 
conhecidos, morrerá de infarte; 
um querido cantor da MPB 
sucumbirá â Aids; novas 
chacinas de sem-terras e de 
traficantes; um rico empresário 
será seqüestrado... 

Confiam. E possível que 
acertemos em mais de uma 
dessas previsões. 

Existem, jiorém, aqueles que 
garantem possuir misteriosos 
poderes, que os fazem 
realmente saber o que está para 
acontecer. Comojeane Dixon, 
uma famosa médium 
americana, que há muitos anos 
andou assombrando os Estados 
Unidos. 

Em certa ocasião ela 
aconselhou o marido a não fazer 
uma viagem de avião. Ele a 
ouviu e se salvou, já que o 
aparelho caiu e não houve 
sobreviventes. De outra feita, 
Jeane Dixon previu que Dag 
Hammarskjõeld, o célebre 
secretário real da ONU, 

informar que o repórter 
Olivério Júnior, uma semana 
antes, desafiara Robério de 
Ogum a dar o resultado daquele 
jogo e o famoso médium não 
titubeara: 'Três a zero para o 
Palmeiras no tempo normal e 
um azero na prorrogação. Além 
disso, serão expulsos, pelo 
menos três jogadores". Tudo 
certinho, sendo que os expulsos 
foram os jogadores Ronaldo, 
Henrique e Ezequiel. E agora, 
José? 

Tem mais; no dia 19 de 
agosto de 1991, quando deram 
um golpe em Mikhail 
Gorbachev, ex-presidente da 
União Soviética, Robério de 
Ogum garantiu a volta do líder 
russo ao poder, o que 
realmente aconteceu três dias 
depois. 

morreria num acidente aéreo. 
Essa profecia foi fartamente 
divulgada, a ponto de algumas 
pessoas, que iam viajar no 
mesmo avião, terem 
suspendido a viagem. E o 
aparelho que levava Dag 
realmente caiu. matando todos 
os seus passageiros. 

Elizabelh Taylor, a ainda 
bela atriz americana de cinema, 
segundo garantem, leve a 
premonição de que seu marido, 
MikeTodd. morreria se fizesse 
aquela viagem aérea. Ele não 
levou em conta os receios de 
Elizabelh. o aparelho caiu e ele 
moi reu. 
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Inversão 
Segundo a propaganda 

oficial que norteou o Carnaval 
deste ano, inclusive a partir 
da orientação governamental, 
houve uma grande inversão a 
respeito do período, que 
deveria ser de festa e alegria. 
A mais tradicional 
comemoração acabou se 
transformando em um festival 
de sexo, tal a importância 
dada ã camisinha para os 
foliões. 

Campanha 
A campanha desenvolvida 

pelo governo federal, através 
do mistério da saúde, foi um 
estímulo para o sexo 
irresponsável, pois a frase de 
efeito mais usada durante o 
período foi a de que ninguém 
deveria se esquecer da 
camisinha ao sair de casa jiara 
brincar o carnaval, inclusive 
dando a entender que a festa 
não é mais realizada dentro 
de um clube, mas sim dentro 
de um motel. 

Confusão 
0 próprio Governo 

Federal acabou confundindo 
liberdade com libertinagem, 
tal a importância dada ao uso 
da camisinha durante os 
festejos momescos. Essa 
confusão indica que o 
governo federal pretende 
acabar com o conceito de 
família, principal célula de 
uma sociedade. Para dar 
lugar apenas ao sexo, não 
importa a forma, local ou com 
quem. O que importa na visão 
governamental é o uso da 
camisinha. 

Conseqüências 
Nem mesmo terminou o 

período de carnaval e já e 
possível estabelecer um 
balanço negativo para o 
conjunto das medidas 
adotadas para a festa, quando 
o balanço é feito adotando-se 
um critério moral: aumentou 
o número da prostituição 
infantil e os responsáveis vão 
ficar na impunidade. 
Enquanto isso o governo fica 
completamente omisso e vai 
afirmar que tudo é 
conseqüência da crise Social. 

Crise 
Apesar da crise econômica 

e financeira enfrentada pelos 
setores produtivos, o Pais 
ficou parado pelo menos uma 
semana em razão do 

Carnaval. Os prejuízos, 
como em todas essas 
questões, devem ser pagos 
pelo consumidor, que 
sempre fica responsável 
pelas irresponsabilidades do 
governo. 

Saldo 
O saldo de balanço do 

Carnaval em Imperatriz é 
catastrófico: várias prisões, 
acidentes violentos no 
trânsito, roubos, assaltos a 
mão armada e mais um sem 
número de ocorrências 
policiais, sem contar os 
casos de estupros, que via de 
regra não são registrados na 
polícia. 

Declaração 
Contrariando uma 

diretora de escola, o 
secretário da Educação do 
município, Agostinho 
Noleto. declarou no final da 
semana passada que 
"nenhuma criança com seis 
anos de idade ficará fora da 
escola". E aguardar para ver 
quem está com a razão. 

Indústria 
Conforme era de se 

esperar, a Indústria de Papel 
e Celulose - Celmar - será 
realmente implantada no 
município de Cidelândia, e 
não mais no município de 
Imperatriz. Faltou trabalho 
político para que a 
importante empresa fosse 
instalada em Imperatriz. O 
novo município de 
Cidelândia nasce próspero, 
sobretudo em decorrência 
dos impostos que serão 
recolhidos pela Celmar. 

Asfalto 
Uma promessa que está 

sendo feita - e divulgada pelo 
prefeito de Cidelândia - é qiu 
a Celmar vai fazer o asfalto 
da Estrada do Arroz ligando 
aquele município com 
Imperatriz, quando essa 
responsabilidade é do 
governo do Estado, que mais 
uma vez fica de longe, 
omisso, sem cumprir com as 
suas obrigações para com a 
Região Tocantina. 

Para meditação 
"Assim também Cristo, 

tendo-se oferecido uma vez 
para sempre para tirar os 
pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, sem 
pecado, aos que o aguardam 
para a salvação " (HB 9-28).,. 

Utilidade Pública 01/0^/97 

Policia Militar m 
Delegada de Plamao 722-1287 
Corpo de Bombeiros 193 
Hospital dc Plantão (Geral) Hospital Geral (72H065) 
Hospital de Piamâo (Pediatria) Hospital Sis. Isabel (721-(>205) 
Aeroporto 721-0662 
Es: "do de Trrm 723-2269 
Hemoniar 722-2737 
Tropigás 721-4528 
Paragás mjm 
Alcóolicos Anônimos i 
Prefeitura Municipal 
Câmara Municipal 

mim 

Fórum Henrique De La Roque 
Disque Boi na Moita ; 
Dcfcva do Omsüirüõor   
Cemax   
Caem a    

722-1748 
72:Mf&2 

lü 

Corretos ; 
Receita Federal . 
Secretaria Estadual da Fazenda 
Policia Federal 

W\ 
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Projeto Alfa 

Recadastramento inicia 

Sedesct 

hoj 

recadastra crianças e adolescentes do Projeto Alfa, 

e e amanhã, para novo período de reciclagem 

Genética é destino 

Já não é mais ficção científica 
Exames podem detectar 
doenças futuras em pessoas 
hoje saídas. A nova tecnologia 
permite revolucionar a medicina 
preventiva, mas também trouxe 
vários casos de abuso da 
privacidade. Começou a era da 
discriminação genética.0 local é 
o consultório médico de uma 
grande indústria química 
americana, onde um operário 
interessado em trabalhar faz um 
exame de sangue. 

Depois que sai o resultado, 
ele é informado de que não será 
admitido, mas não lhe explicam 
o porque. Motivo: dentro das 
células do sangue, o exame 
encontfou um gene anormal, 
que pode, quando menos se 
espera, disparar o mecanismo 
do câncer em seu corpo. Há 
muita chance de isso acontecer 
porque naquela indústria fica-se 
^■xposto a compostos de 
chumbo e benzeno. capazes de 
acionar o gene. A empresa não 
quer correr o risco de ter de 
pagar indenização se o operário 
ficar doente. 

Os exames genéticos estão 
se multiplicando velozmente 
porque a cada dia se aprende 
mais sobre os genes - as receitas 
bioquímicas que comandam o 
funcionamento do organismo. 

Feitos de uma substância 
comum a todos os seres, o DNA 
os genes carregam as 
informações necessárias à 
formação e ao desenvolvimento 
do ser vivo. Mas também 
comandam a destruição: todas 
asi)essoas, sem exceção, trazem 
dentro dos genes pelo menos 
cinco ou seis que podem causar 

doenças. 
Gene defeituoso não é 

certeza de doença 
Ser portador de um gene 

patogênico, ou que produz 
doença, não é certeza de ficar 
doente. Cada pessoa tem um 
gene herdado do pai e outro da 
mãe; às vezes um cancela a ação 
negativa do outro. Ou então o 
gene indica apenas 
predisposição à doença. 

Durante a Copa do Mundo 
de 1990, se achava que existiam 
algo como 4 000 doenças 
provocadas pelos genes. Na era 
do tetra, calculava-se que 
existiam mais de 6 000. E a 
ciência já é capaz de dizer, pelo 
menos, em que parte do 
genoma, nome que se dá ao 
conjunto dos genes, se 
encontram as falhas fatais que 
conduzem a 1000 doenças. Para 
metade dessas doenças, o 
defeito | xxie ser aj x mtadí > ainda 
com mais precisão: em um dos 
1 (KX) genes, aproximadamente, 
que compõem o genoma dos 
seres humanos (esse número 
é incerto: pode estar entre 50 
000 a 150 000). 

Em muitos casos, basta 
analisar o sangue de uma 
pessoas - ou até fios de seu 
cabelo - para saber se, dentro 
de suas células esconde-se 
uma doença. Os exames ainda 
são caros e difíceis de fazer, 
mas são rotina em vinte das 
500 maiores empresas 
americanas, diz uma pesquisa 
encomendada pelo Congresso 
gresso dos Estados Unidos. 
Mais de 250 empresas já de- 
monstraram interesse em usar 
os lestes, no futuro. 

O Balneário Iate Clube está com sua 

Diretoria montada e pronta para 

trabalhar, a fim de tomá-lo o clube 

mais badalado de Imperatriz 

Eleita recentemente, dentro dos trâmites da lei, a 
Diretoria está assim constituída": 

Conor Farias, presidente 
Roberto Antonio Machado, vice-presidente 
Demais diretores: 
Clélio Silveira 
Francisco Almeida 
Robério dos Santos (Cap. Ròbério) 
Najé 
Maria Elenice 
Maria do Socorro Alves Carneiro Filha 
Francilene Brito 
Edvaldo Cardoso 
William Marinho 
Francisca Coelho 
Deuzelene Rodrigues de Andrade 
Demerval Moreno 
Fernanda Farias 
Maria Aparecida 
Sirley Moreira 
José Lamarck 
Dr. Edmilson 
Dr. José William 

A Diretoria do Bic, em Assembléia-Geral, decidiu que 
não vai mais existir sócio remido, apenas sócio 
proprietário e contribuintes. 

A Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário e 
do Trabalho (Sedesct) inicia, 
hoje, às 9 h, o recadastramento 
das crianças e adolescentes 
integrantes da Guarda Mirim e 
da Casa do Aprendiz Mirim. 

A titular da pasta, Sofia 
Oliveira Dias, informa que até 
amanhã (14) deverão estar 
recadastradas as cerca de 
quatrocentas crianças do Projeto 
Alfa, 220 da Guarda Mirim e 180 
da Casa do Aprendiz Mirim. 

Para se recadastrarem, os 
mirins devem comparecer à 
Sedesct, na Rua Godofredo 
Viana. Sofia Oliveira anuncia para 
segunda-feira, 17, o início do 
novo período preparatório, no 
Centro de Capacitação 
Profissional (Cecap), onde os 
inshitos vão receber noções de 
civismo, religião, educação física, 
higiene e lazer. 

Ela também informa que só 
participarão da reciclagem, que 
vai até 3 de março, os mirins 
reeadastrados. 
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Guarda-Miritn recebo prioridade do Governo Municipal 

Uniforme mirim 
A Sedesct também já agendou a data da entrega dos novos uniformes: 18 de março. "Será numa grande programação, provavelmente 

i Itmuru LlnnL" antf.r-iiwMi OlÍTrcI^'! no Juçara Clube", antecipou Sofia Oliveira. 
Além da Casa do Aprendiz Mirim e da (Juarda Mirim (em atividade em empresas e a partir de, março na área azul), o Projeto Alfa 

engloba dois outros programas: Educadores Sociais de Rua e Casa de Passagem, voltados para o resgate de menores de rua. 

■ Fundo mirim 
Sofia Oliveii a marcou para 20 de março a reativaçao da Área Azul, que consiste no controle de estacionamento rotativo em áreas 

demarcadas pelo Departamento Municipal de Trânsito (DMT), por meio de talonários vendidos por Guardas Mirins. A renda dos 
talonários constitui um fundo que complementa a gratificação das crianças. 

I ambem estão confirmadas as datas para o início da avaliação médico-odontológica (Io de abril) e para a abertura das atividades da 
t asa do Aprendiz Mirim (13 de abril), com a fabricação de tapeies e lembranças da Páscoa e do Dia das Mães. 

Turismo de eventos pode incrementar 

O desenvolvimento de Imperatriz 
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Roteiro nacional 
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O turismo de eventos pode 
levar Imperatriz a um lugar de 
destaque em nível nacional e 
torná-la a capital das convenções 
do Norte e Nordeste do Brasil -é 
o que observa o viceprefeito Luís 
Carlos Noleto a propósito da 
recente inclusão da cidade no 
roteiro nacional de turismo da 
Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo). 

O turismo de eventos consiste 
na realização sistematizada de 
seminários, festivais, simpósios e 
convenções, programados por 
meio de um calendário específico 
que, uma vez divulgado por todo 

■prefeito de Imperatriz 
o País, poderia atrair turistas e 
empresários dos diversos estados 
para aqui investir, gerando 
emprego e renda e promovendo 
0 desenvolvimento. 

Luís Carlos Noleto sugere 
que a Prefeitura poderia realizar, 
em parceria com empresas 
privadas, o / Congresso de 
Turismo da Região Tocantina, a 
1 Feira de Artesanato do Sul da 
Maranhão e outros eventos que 
viessem contribuir com a 
formação de uma imagem de 
cidade moderna e progressista, 
em oposição à imagem de cidade 
violenta. 

Imperatriz foi incluída no roteiro nacional de turismo 
da Embratur, em 3 de fevereiro, quando o prefeito Ildon 
Marques de Souza participou de reunião, em Brasília, 
sobre a municipalização do turismo. 

O presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho, frisou 
na ocasião que, desde que administrado corretamente, o 
turismo pode se tornar uma fonte geradora de renda e 
emprego e promover o crescimento econômico. 

No entanto, segundo a orientação da Embratur, para 
ser boa para o turista, uma cidade tem, primeiro, que 
ser boa para os seus habitantes. Isso significa que não 
basta a cidade ter boas atrações - tem que ter, também, 
infraestrutura. 

Para viabilizar a implementação dessa infraestrutura. 
várias instituições de crédito oficiais, como o Finep, 
BNDES, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e 
Prodetur, estão abrindo linhas de crédito voltadas para 
esse fim. 

O objetivo é proporcionar aos municípios a 
oportunidade de executar obras de saneamento e à 
iniciativa privada meios para a construção de pousadas 
hotéis, salões de convenções, parques aquáticos, etc. 

Paralelamente, a Embratur vai treinar pessoas 
indicadas pelos municípios para exercer a função de 
monitoras na formação de equipes que vão trabalhar no 
desenvolvimento das ações municipalizadas do turismo. 

Essa mudança de conceito, como todas as demais 
requer tempo, dedicação e envolvimento da comunidade 
como um todo. E é nesse sentido que vamos caminhar" 
comenta o prefeito Ildon Marques. 
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VALE TRANSPORTE 

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

resente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendac ò   . 

\ 

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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Vila Nova dos Martírios e Brejão dão o exemplo 

Prefeitos mantêm servidores e demonstram bom-senso 

Ao largo do que está 
acontecendo na maior parte dos 
novos municípios, os prefeitos 
de Vila Nova dos Martírios, João 
Pinto, e de São Francisco do 
Brejão, Sônia dos Santos, dão 
um exemplo de seriedade e 
bom-senso ao absorver os 
servidores que já se 
encontravam no exercício dos 
cargos quando do 
desmembramento. 

Há caso de prefeito que está 
demitindo funcionários, inclusive 
com direito a estabilidade, para 
contratar pessoas até de outro 
Estado, numa clara 
demonstração de inexperiência 
administrativa e política, tendo 
em vista que todos os municípios 
são obrigados pela Constituição 
Federal a realizar concurso 
público para a admissão em 
cargo público. 

0 procurador do município, 

Jurivê de Macedo, observa que, 
além de injusta e desumana, a 
atitude desses prefeitos se 
afigura incoerente. "Por que não 
priorizar quem já estar no 
emprego e contratar novos 
servidores, se de qualquer forma 
estes também vão ter de se 
submeter ao concurso público, 
por natureza seletivo?" - indaga 
o procurador. 

Jurivê de Macedo adverte 
ainda que, além dos problemas 
legais e financeiros, as 
prefeituras que estão demitindo 
provocam sérios problemas 
sociais. "Ao mesmo tempo em 
que se comprometem com o 
pagamento de indenizações, 
esses prefeitos lançam ao 
desemprego trabalhadores que 
poderiam ser muito bem 
aproveitados, porque já têm 
algum know-how - conclui o 
procurador. 

■ Ativo e passivo 

Nos seis distritos e povoados recentemente 

emancipados de Imperatriz (Cidelândia, 

Ribeirãozinho, São Francisco do Brejão, São Pedro 

da Água Branca, Vila Davi e Vila Nova dos 

Martírios) existem cerca de quinhentos 

funcionários, a grande maioria professores, 

certamente indispensáveis ao bom andamento do 

sistema de ensino desses novos municípios. 

"Se os novos prefeitos estão recebendo escolas, 

postos de saúde e outros bens construídos pelo 

governo de Imperatriz, por que não assumem 

também os servidores, que são o maior patrimônio 

de qualquer órgão?", questiona o prefeito Ildon 

Marques. "Se estão recebendo o ativo, devem 

receber também o passivo", raciocina o prefeito. 

Infra embarga obra irregular 

Apesar de vários comunicados. Construtora não tomou providências 

«BlKíSPi IIMlill 
A Secretaria da Infraestrutura 

(Infra) embargou, na quinta-feira, 
dia 7, as obras de restauração da 
Escola Mourão Rangel, sob a 
responsabilidade da 
Construtora Colibri, de São Luís. 
A empresa não cumpriu 
nenhuma das suas obrigações 
fiscais para com o município e 
vinha executando os serviços de 
forma irregular. 

A despeito de vários 
comunicados da Infra,, a 
Construtora não tomou 
nenhuma providência, bem 
como não apresentou nenhuma 
justificativa sobre a sua atuação. 
O mestre-de-obra Saturnino 
Pereira da Silva informou que já 
tinha entrado em contato com a 
direção da empresa, em São 
Luís, mas não recebeu nenhuma 
resposta. "Por isso que estamos 
trabalhando e esperamos que o 
problema seja resolvido em 
curto espaço de tempo", 
declarou. 
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Comemorando união 

Homens da Infra colocando lacre de paralisação das obras de recuperação do Mourão Rangel 

■ Caixa Econômica Federal 
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Houve aumento no 

penhor com baixa 

inadimplência 

O prefeito Ildon e a esposa Sbirley Marques 
comemoraram, no último dia oito, mais um aniversário 
de casamento. A comemoração foi em família, e o feliz 
casal recebeu o abraço caloroso do filho, Ildon Júnior. 

A Caixa Econômica Federal 
informou que a operação 
Penhor, em 96, movimentou 4 
milhões 959 mil 140 contratos 
no valor de R$ 1,2 bilhão, com 
significativo aumento em 
relação a 95, quando foram 
movimentados 4 milhões 34 
mil 775 contratos, no valor de 
R$ 834,6 milhões. Ao final de 
dezembro de 96 a Caixa 
contava com 763.117 
contratos de penhor em 
carteira no valor de R$ 198,5 
milhões contra 569 317 
contratos em dezembro de 
95, no valor de R$ 119,8 
milhões. 

O aumento dos contratos 
foi de 23%, com elevação do 
valorem 49,45%. 

A Caixa informou, também, 
que o nível de inadimplência 
registrado em dezembro de 
96 foi de 1,7%, considerado 
um dos mais baixos dos 
últimos tempos, muito 
embora em setembro de 96 
tenha se verificado o índice de 
inadimplência dos últimos 24 
meses. 

O penhor é uma das mais 
antigas operações da Caixa, 
distribuídas estrategicamente 
nos seus Pontos de Vendas 
no País. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Bambolé 
O vice Ozias Pânfilo e o 

vereador Edmilson Bezerra 
tiveram conversas sérias com 
o prefeito Alfredo Nunes na 
semana passada. Ambos 
disseram, interpretando a voz 
das ruas, que não visitaram 
todas as casas de Senador La 
Roque, pedindo votos, 
exatamente para que a 
administração do novo 
município fosse tocada como 
nesses primeiros dias. Pânfilo 
e Edmilson vêm sendo 
questionados por lideranças 
políticas e populares que já 
falam em levantes contra o 
Executivo. Ambos querem 
evitar essas manifestações, 
interessados também na 
preservação do arco de 
alianças político-partidárias 
que ajudaram a costurar para 
viabilizarem a campanha 
vitoriosa do ano passado. 

Financiamento 
Garantido 

Investir em educação 
tornou-se um grande 
negócio. É por isso que os 
prefeitos fazem gestões no 
sentido de ampliarem as 
ofertas de vagas nas redes 
públicas. O Governo Federal 
vai liberar recursos por cada 
aluno matriculado pelos 
Municípios. 

Momo 
Apesar da crise, enormes 

contingentes de foliões 
brincaram o carnaval de 97. 
No BIC, novo clube social da 
cidade, a freqüência superou 
as expectativas mais 
otimistas. 'Se a temporada 
momesca serviu como 
parâmetro, forçoso concluir- 
se que a agremiação 
recreativa da praia do Cacau, 
na margem maranhense do 
rio Tocantins, vai pegar como 
novo endereço do lazer em 
Imperatriz. 

Espera Nervosa 
Rui Porão só pensa 

naquilo. Na possibilidade de 
assumir o mandato de 
vereador com a posse da 
vereadora Sofia Oliveira na 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Comunitário. Ferreira, o 
primeiro suplente do PMDB, 
seria contemplado com uma 
secretaria para que o 
empresário da Bernardo 
Sayão tome assento na 
Câmara Municipal. 

Marco 
Descoberta no mapa do 

Brasil graças a um gesto 
político, que foi a construção 
da rodovia Belém-Brasilia, 
Imperatriz cresceu alavancada 
I)ela força da iniciativa privada, 
quase à revelia do Poder 

Público. Ildon Marques terá 
oportunidade de mudar essa 
história de ausência 
governamental no cotidiano 
da cidade. O prefeito do 
momento pode fazer história, 
pode ingressar nela pela porta 
da frente. Se quiser. 

Contagem 
Regressiva 

Terça-feira vindoura, 18, 
começa oficialmente o ano 
parlamentar no Município. A 
comunidade espera muito dos 
novos vereadores: dois 
médicos (Arnaldo Alencar e 
André Paulino), dois 
advogados (Carlos Amorim, 
filho e Walmir Izídio), duas 
professoras (Mary di Pinho e 
Sofia Oliveira), um 
engenheiro Goel Costa),um 
taxista (Antonio Pimentel)j 
uma servidora pública 
(Raimunda Angélica), um 
bancário (Trajano Neto), um 
microempresário evangélico 
(Arimatéia Pessoa), um ex- 
motorista de ônibus 
(Raimundo Costa), um líder 
popular (João Macedo), um 
servidor do Sesi (Adhemar 
Freitas), um ex-pedreiro 
(Valmir Magalhães), um líder 
camponês (Valdinar Barros), 
um radialista (Otair Moreira), 
um professor de língua inglesa 
(Simplício Zuza Neto) e um 
líder tradicionalista (Ribamar 
Milhomem). 

Perguntinha 
Qual a razão pela qual o 

Poder Público não conclui o 
terminal rodoviário iniciado no 
Governo Fiquene? 

Viagem de Volta 
Anuncia-se para esta sexta, 

amanhã, a chegada de 
Sebastião Madeira a cidade. O 
deputado refiigiou-se, durante 
o Carnaval, no litoral 
piauiense. 

Polêmica 
As relações trabalhistas 

dos servidores municipais 
com os novos municípios 
ainda vai dar muito o que falar. 
Dos prefeitos da região, so o. 
ex-vereador João Pinto, de 
Vila Nova dos Martírios, não 
criou dificuldades para 
receber os funcionai los da 
região que passou a pertencer 
à nova unidade político- 
administrativa. Pelo visto, só 
os juizes dirão quem tem razão 
em relação à questão. 

AOS 
Navegantes 

Por enquanto, prefeito não 
pode recusar ajudar de 
nenhum deputado ou 
deputável. Em 98 os 
mandatários terão que fechar 
com seus candidatos do 
Cflraçàoo Fiquene? 
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Soraya Lulza e as 

novidades da sociedade 

da Cidade do Ferro 
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Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo social 

imperatrizense 
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Linda Veloso comenta 

sociedade 

imperatrizense 

Página 2B 

Cidade 

* 
w . ilik 
    

O dia-a-dla e os principais 

fatos urbanos com todos 

os detalhes 

duinta-felra, 13 de fevereiro de 1997 

CONTINUAÇÃO 

Relação dos Associados do Balneário Iate Clube 

Paulo Henrique Gouveia 
Gilberto Gomes de 

Aguiar 
Maurício Gomes Aguiar 
José Carlos R. Feitosa 
Francisca dos S. Pereira 

Abreu 
Aluisio Lima da Silva 
Edvaldo Carvalho Luz 
José alves dos Santos 
Vicente de Oliveira 

Andrade 
Agnaldo José dos Santos 
Lourilene Farias 

Nascimento 
Joel de Carvalho 
Maria Antonia Monteiro 

da Silva 
José Ronaldo Martins da 

Silva 
José Aillon dos Santos 

Cardoso 
Juscelino Domingos 

Santiago 
Miguel Pereira da Silva 
Valler Lima de Azevedo 
José Francisco Oliveira 

Neto 
Luis Ferreira Gugel 
Gilmar Pereira da Silva 
José Osinena Sales Silva 
Felisberto Carvalho de 

Araújo 
Estevão Sousa dos Santos 
Deudieux Francisco 
Raimundo Nonato da C. 

Gomes 
Antonio Francisco G. 

Loiola 
Everton Alves Pereira 
Rita Aleluia Nazarina Bueno 
Joacir Nunes Bertoldo 
Leoci Marinho de Araújo 
Valberto Carvalho Araújo 
Gustavo de Moraes 

Gomes 
José Batista Neto 
Luis Pereira dos Santos 
Joaquim Alves Neto 
Justino José de Sousa 
Demerval Elias ferreira 
Vicente Paulo Viegas 
Francisca Elmidio Costa 
Edimilso Ribeiro 

Ceotonio 
Robson Vieira Carvalho 
Eginaldo Marques da 

Silva 
Celso Carlos Simões 
Sebastião Martins da 

Silva 
Ronaldo Neri Farias 
Raimunda Carvalho Lima 
José Aroaldo Santos 

Pereira 
Domingos Atanazio L. 

Filho 
Márcia do Perpétuo S. 

Ribeiro 
Antonio Almino de 

Alencar 
Teotonio Brito Neto 
Flodovaldo Gome4s 

Viana 
Manaces Gomes de 

Sousa 
Jonas Fernandes da Silva 
José Ildman Marques de 

Oliveira 
Ilzi Gomes Ferreira 
Manoel Rafael S. Oliveira 
Oscar Mourão Ferreira 
Maria Zaira dos Santos 

Morais 
Elizabete Maria Braz 

Damião 
Mario da Rocha Cortez 
José de Ribamar S. Silva 
Luciano Rodrigues da 

Silva 
Zileman Silva Soares 
José de Ribamar C. Lima 
João Matos de Sousa 
Doralice Pereira Barbosa 
Antonio da Conceição 

Dantas 
Raimundo Nonato Reis 
Juscelino A. de Oliveira 
Francisco E. Pereira 

Silva 
José Noguiera Rodrigues 
Paulo Alves Satana 
Maria Antonia de Jesus 

Costa 
Raimundo João Machado 
João Rodrigues da Costa 
Orlando Bezerra da Silva 
João Henrique Moreira 
José Ferreira Holanda 
Raimundo Pinheiro dos 

Santos 
Luis Bom fim Vieira da 

Silva 
Nair Carneiro Lima 
Analice de Sousa Lima 
Antonio Arrais de Araújo 
José Ribamar de Araújo 
Antonio Luis Queiroz 

Guimarães 
Antonio Pereira de 

Lucenaneto 
Antonio dos Reis Violna 

Santos 
Antonio Silva Rego 
Antonio Alves de Oliveira 
Antonio Joares de Sousa 
José Marcos Herbest 

G. d o Evarista 
Nascimento 

Adsia Oliveira Rodirgues 
Crislóvam Loureiro da 

Costa S. Benemerto 
José Cícero Ferreira de 

Carvalho 
Edimilson Sanches 

Gilberto Raimundo 
Castro 

Francisco de Sá 
Maria Aparecida Lopes 

Texeira 
José Rocha 
Cícero Pereira Trajano 
João Batista Costa 
Justino José de oliveira 
Valderino Diniz Silva 
Eri Rodrigues medeiros 
Raimundo L Borges 
André Adonis Marchiori 
Antonio Veloso 
Paulo César Ladeira 
Byron Bernadino 

Bezerra Fialho 
Luis Alberto Bsipo dos 

Santos 
Yog Itohon 
Cos me Otoni Mesquita 

Chagas 
José Lázaro Martins 
Agostinho Holanda 

Ribeiro 
Maria Fátima Barroso 
José Carlos Ribeiro 

Machado 
Antonio Luis Zilqueira de 

Melo 
Josélvo Marques da 

Cunha 
Mareia do Socorro Vieira 

Carvalho 
Suelene Maria da 

Conceição 
Graciliano de Jesus 

Gomes M uniz 
Raimundo José Nogueira 
Orlando M. de Araújo 
Rosivaldo de Jesus Serra 

Pereira 
Pedro Gilvan e Silva 
João Evangelista Lopes 

de Lima 
Waldomir Araújo Sousa 
Nair Carneiro Lima 
Noel Paz Moreira 
Antonio Pereira de 

lucena Neto 
Antonio Patrício Filho 
José Pereira do 

Nascimento 
Isidoro Galçalves Pereira 
Eráeleto Gomes Melo 
José Antonio Varasquim 
Josely Franco de 

Carvalho 
Dimar Luis da Silva 
Nilberl Gomes Pedro dos 

Santos 
Ernestino Bolívar de P. 

Moreira 
Francisco Lucena de 

Oliveira 
Gersilia de Gouveia 

Santos 
Gerardio Olímpio de 

Menezes 
Francisca Rodrigues da 

Silva 
Antonio Amilton de 

Sousa 
Luis Fernandes Guedes 

Lograna 
José de Ribamar Corrêa 

Saraiva 
Elias Santos 
Raimundo de Sousa Leal 

Filho 
Carlos M. da Costa 

Sócios 

Proprietários 

Francisco P. Sousa 
Francisco A. Pereira 
Francisco X. Gomes 
Carlos Alberto 
Terezinha J. Porto 
Sandro S. Andrade 
Benedito dos Santos 

Sousa 
Antonio Gomes de 

Carvalho 
Antonio Lourenço de 

Sousa 
Gerson Carvalho da Mata 
Decliew Francisco Nunes 

de Paula 
Idelmar Melo da Silva 
Ilton BarrosoFreitas 
Hzifran Magalhães da 

Silva 
Gerson Pereira Neves 
José de Ribamar Pereira 

Costa 
Jurandir Gomes da Silva 
Paulo Duarte de Sousa 
Gerardo Marinho Lopes 
Miguel OlimpioNeto 
Miron Ribeiro da Silva 
José de Arimatéia Vieira 
Juscelino Miranda Silva 
José Gilberto Sousa Lima 
Reginaldo Cruz de 

Oliveira 
Antonio Laer Viana Lima 
Vânea Maria L. de A. 

Santana 
José Guibens dos Reis 

Santos 
José Robério Simões de 

Sousa 
Damião Cl eme n tino 

Vicente 
Carlos Antonio Pereira 

da Silva 
Francisco das Chagas 

Torres 
João Joaquim Ramos 

Lima 
Antonio Admil Morais 

Cardoso 

Ana Claúdia Pereira da 
Silva 

Raimundo Soares Costa 
Abenilson B. de Oliveira 
Veridiano Oliveira Silva 
Emides Pereira da Silva 
Adalgisa Damasceno 

Farias 
Edimilson Rocha dos 

Reis 
Floriano Nascimento da 

Silva 
Edinalvam L. Cardoso 
José Amorim Ribeiro 
Luís Rodrigues dos 

Santos 
Izilda da Silva Pinheiro 
Herasmino Barros Filho 
Herasmino Barros Filho 
José Osmar Ferreira 

Alencar 
João Pereira da S. 

Sobrinho 
João Batista de Sousa 
Jorge Paulo P. Rodrigues 
Gilmini Ramos Costa 
Antonio Vieira de 

Almeida 
Zilma A. S. Lima 
Maria Edineide M. 

Paixão 
Gilvan Azevedo Carvalho 
Antonio Carlos Jovino 
José da Silva Lopes 
Francisco Antonio B. 

Araújo 
Wellington Cardoso 

Costa 
Francisco Alves Bezerra 
Raimundo Nonato Diniz 
José Roque da Silva 
Licínio da Rocha Cortez 
Vicente Rosa da Silva 
Paulo Henrique Goveia 
Edimilson Francisco dos 

R. Santos 
Carlos Alfredo de Sousa 
Antonio Luís G. Medrado 
Raimundo Nonato R. 

Martins 
Ildeberto Ferreira Lima 
Valdivan de Sousa 

Mar ciei 
Flory Silva Soares 
Cecília da Silva Salazar 
Declieux Francisco N. de 

Paula 
Moacir Clemente de 

Araújo 
Crislineide Soares Viana 
Erasivan Freitas Silva 
Raimundo Franco da 

Silva 
Dina Maria da Silva Diniz 
Antonio da Conceição 

Lopes 
Gilmar Bersch 
Pedro da Silva Rego 

Abraão Ribeiro Ramos 
Raimundo Rodrigues de 

Carvalho 
Modesto José da Paz 
José Alberto Ferreira da 

Cruz 
Jasmina Carvalho Freitas 
José Airton Alves dos 

Reis 
Miguel Olímpio Neto 
Pedro Adivaldo Leite 
Humberto Sousa Fonseca 
Ilfran magalhães Silva 
FTancisco Pereira de 

Sousa 
Terezinha de Jesus 

Soares Gomes 
Edmundo Miranda Silva 
Fernando Santos Cunha 

Filho 
Francisco Ribeiro Freitas 
José de Ribamar 

Monteiro dos Santos 
José Doramar da Mota 

Sousa 
Deocleciano Gomes dos 

Santos 
Antonio Sousa Santana 
João José Pinheiro da S. 

Filho 
Deusamar Pereira dos 

Santos 
João Ribeiro dos Santos 
Cícero Custódio Pereira 
Dejanira Monteiro 

Barbosa 
José Itamar Dutra 

Humberto Henrique 
Herbst 

Edmilson Sanches 
Edmilson Sanches 
Elias de Oliveira Gomes 
Domingos Ubirajara M. 

dos Santos 
Antonio Dias Ferreira 

Lima 
Clésio Rodrigues Fonseca 
Maria do Amparo Alves 

Barros 
Raimundo F. Barbosa 
Josefa Lopes de Araújo 
Reginaldo Sales Costa 
Juvenal Pereira 

Rodrigues 
Antonio Ferreira Lima 
Francisco Acelino Filho 
Wilson Carvalho B. Lago 
José Elói Barbosa de 

Sousa 
Suetonio Bezerra de 

Moura 
Euzébio Raimundo Silva 
Fracema de Sousa Mota 
Josenira Ferreira de 

Sousa 
Joaquim Roque Dias 
Janaziel Brito Dias 
Maria Pequena da Silva 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Carnaval 97 

Imperatriz viveu as quatro noites de Carnaval marcadas 

pela descontraçâo e a presença dos grandes foliões 

desfilando pelos salões da cidade. Destaque para o BIC - 

Balneário late Club, que prometeu e cumpriu o maior 

Carnaval de Imperatriz, com Pinduca & Banda comandando 

a folia. E mais, a grande novidade desse ano foi o Boi 

Elétrico. Com toda essa disposição, minha câmera, bastante 

discreta por sinal, registrou alguns flagrantes dos amigos que 

caíram na folia. Confira os cliques! 
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O casal Dr. Mário e Glória Cortês estiveram presentes no Carnaval de Imperatriz 
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 4 O quarteto Irani. Jonas Ribeiro, Jussara Cerque ira e Dr. Oliveira 
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O simpático casai, vereador Carlinhos Amorim e Sílvia 
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Dr. Antônio (Clínica de Doenças Renais) com aniicos, curtindo o Carnaval 97 
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O casal amigo Adalberto e Oneide 
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C arnutinha, Dr. Humberto e Linda Veloso, em dose especial para es/a coluna 

M. M. jóiqs Óticas 
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Todos os itens em promoção 

durante o período de férias 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 
Ruq Ceará, 578-B L 3ó - Mod. 2 - Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhã 

PEIXES E FRIOS 

Mrmm& i: «míso 

Rua 

Pèmambtico, 

1047, esquina 

com Benedito 

Leite 

P;"0:Fone:i 

721-0861 



Os fatos que são 

destaques na região sob o 

ponto de vista de Luís 

Duarte Página 2c 

4s notícias mais recentes 

da (idade de Imperatriz 
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As notícias do brasil voct 

encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do dia-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 
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Quinta-feira, 13 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Segurança 
A participação da Polícia 

Militar, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros e seguranças 
contratados pelos 
proprietários de clubes foi 
fundamental para manter a 
ordem no período 
carnavalesco de 1997 em 
Imperatriz. O B1C- Balneário 
Iate Clube foi o que mais 
investiu na segurança dentro 
e fora do clube. Mais de 
sessenta homens instruídos 
pelo Capitão Robério 
estiveram mantendo a ordem 
no clube durante o período de 
festa. 

Na história 
O Carnaval do BIC ficou 

na história dos foliões 
imperatrizenses. Do 

engarrafamento na principal 
via de acesso ao clube até os 
pavilhões que estiveram 
lotados nas quatro noites de 
carnaval (Ta uma festa só. O 
matinê programado pela 
administração do clube 
também correspondeu a 
expectativa. No domingo e na 
última terça-feira o clube abriu 
suas portas para a participação 
dos baixinhos que ficaram a 
vontade sobre o som do Boi 
Elétrico. Enquanto que os pais 
também aproveitavam a boa 
música para cair na folia. 

Boi 
Elétrico 

O público que esteve 
presente no Balneário Iate 
Clube por unanimidade 
adotaram como grande atração 
a participação do Boi Elétrico 

com os filhos da terra. 
Conforme depoimentos de 
várias pessoas O Boi Elétrico 
tem condições tranqüilamente 
de ser aproveitados como 
grande atração no Carnaval de 
98. Um dos destaque do Boi 
Elétrico foi o cantor e 
compositor (guitarrista) 
Chiquinho França. 

Transmissão 
A TV e Rádio Capital 

estiveram lado a lado 
informando aos telespectadores 
e ouvintes respectivamente 
todos os acontecimentos dentro 
e fora do clube. Apenas o 
programa Imperatriz 24 horas 
foi transmitido ao vivo do clube. 

A partir de hoje toda a 
programação de Rádio, 
Televisão e Jornal Capital 
voltam ao normal. Das 6:00 às 
7:00 horas- Alvorada Sertaneja 
(Badinho), 07:00 às 08:00 - 
Cidade Alerta (Demerval 
Moreno), das 12:00 às 13:00 
horas (Imperatriz 24 Horas) 
com Conor Farias e das 13:00 
ás 14:00 horas (O Rádio na TV) 
Clélio Silveira. 

Ondas Curtas 

DEU Nfi IMPRENSfl 

v—:■ 

O ex-campeão mundial de 
boxe Roberto" Mão de Pedra" 
Duran não está enfrentando 
problemas econômicos nem 
recebeu qualquer empréstimo 
de Mike Tyson. Quem garante 
é o próprio lutador 
panamenho, que chegou a 
Argentina para enfrentar o 
local Jorge "Locomotiva" 
Castro no próximo dia 15, em 
Mar Del Plata, 400 km ao sul 
da capital. 

- Se fossem verdadeiros os 
problemas econômicos que me 
atribuem na imprensa, não 
poderia ter saído do Panamá. 
Esqueçam a penhora da minha 
casa. Não há problemas de 
espécie alguma-assegurou o 
pugilista de 45 anos, quatro 
vezes campeão mundial. 

Duran se diz indignado por 
ter sido humilhado no seu 
próprio país e garantiu que não 
deixará roubar. " Só vou pagar 
o que devo", disse aos 

jornalistas argentinos. 
- Não fumo, não bebo e não 

sou viciado em drogas. Se não 
fosse assim, não poderia ter 
chegado onde cheguei, ainda 
lutando aos 45 anos- 
acrescentou o panamenho. 

Em seguida Duran afirmou 
que seguiria lutando até os 50 
anos, mas logo se corrigiu, 
informando que encerrará a 
carreira neste ano, após o que 
abrirá um clube noturno no 
Panamá. Mas não fica só nisso: 

- Estão aparecendo bons 
negócios nos Estados Unidos, 
inclusive a jxíssibilidade de um 
filme sobre minha vida e até 
mesmo desfiles de moda. 
Além disso, tenho um grupo 
musical com meu irmão. Atuo 
em muitos campos e não 
quero que o nome Roberto 
Duran desapareça, pois é um 
nome muito grande, que não 
pode morrer. Deu no Jornal 
dos Sports 

Alô galera já estamos de volta... 

No carnaval do BIC foi só alegria 

O tema foi... 

Carnaval da vida...Quer morrer filha da puta... 

Magrão impressor do Jornal Capital tomou todas e mais algumas 

A Draft Beer deixou o Magrão...Doidào. 

Das margens do Rio Tocantins para a AABB 

Lá aconteceu de tudo até os larápios participaram da festa. 

A Banda já não prestava e com vacilo da comissão organizadora a coisa ficou preta. 

Brasileiro é assim mesmo só fecha a porta depois de roubado... 

Por falar em segurança o BIC deu um show... 

O Carnaval da vida teve a participação até de São Pedro... 

O Carnaval fora de época vem ai... Começa domingo em dose dupla 

Esperamos que o número de incidentes e acidentes continue sendo o mesmo 

O Cavalo de Aço vem ai com força total...Sai de baixo 

Loi captado pelas ondas curtas que a Difusora e o Sistema Nativa também vão dar um show 

Para isso grandes profissionais da crônica esportiva estão sendo contratados 

O repórter Peso Pesado está formando uma equipe de Peso...É ele e mais quatro 

Raimundo Cabeludo dos Sistema Nativa de Comunicação também vai bater na latinha 

O bom dia de hoje é dos guerreiros; Mazinho e Napoleão Neto 

O QUE E O BIC? 

_ É O BICHO! 

( ' 

Os FanfamMMminhat 
Gosta - O Pensador 

Sine Emprego 

01-Segurança do 
trabalho 
01- Assistente 

Administrativo 
01- Operador de 

computador 
20- Operados de 

caminhão fora de 
estrada 
06. Vendedores 

externos 

01-Garçonete 
04- Doméstica 

01-Babá 

01-Secretária 
15 -Carpinteiros 

LASORATORIO CLESIO FOM SECA 

Exames: sansue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1 1 -54 1 1 1 □ 
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Carnaval 97 foi sucesso total no Bic 

Mais de 15 mil pessoas compareceram ao clube, que ofereceu a maior segurança possível 

Balneário Iate Club transforma-se no novo ponto de lazer e entretenimento de Imperatriz 

Sucesso total. Assim foi o 
Carnaval de 1997 no 
Balneário Iate Club (Bic), 
que fica localizado nas 
margens do Rio Tocantins. 

Contrariando o que 
tinham afirmado alguns 
segmentos da imprensa de 
Imperatriz, a programação 
elaborada pela Diretoria do 
Bic conseguiu mostrar a 
força do nome Sistema 
Tucanu's de Comunicação, 
cujo diretor-presidente é o 
apresentador Conor Farias, 
sócio-majoritário do clube. 

A animação ficou por 
conta de Pinduca & Banda, 

que vinheram especialmente 
de Belém do Pará para 
alegrar o folião que optou 
em passar o reinado de 
momo no Bic. "Aqui, estou 
passando momentos de pura 
alegria", observou o 
empresário Marcos Feitosa, 
40 anos, residente em São 
Luís. 

Outro fator considerado 
importante para o folião que 
esteve no Bic foi a 
segurança. Um forte 
esquema foi montado, 
contando cora o apoio das 
polícias Militar, Civil e 50° 
Bis e Corpo de Bombeiros. 

Durante as quatro noites de 
festa, não foi registrado 
nenhum caso de violência e 
as pessoas que prestigiaram 
o clube destacaram que no 
próximo ano voltarão ao Bic. 
"A tranqüilidade aqui é 
tamanha que estou trazendo 
até meus filhos e minha 
esposa", assegurou o 
vendedor Vicente 
Guilhermino. 

Para o período 
carnavalesco, o Bic teve toda 
uma estrutura montada. 
Tudo com o objetivo de 
oferecer o maior conforto e 
lazer ao folião presente. 

Cobertura ao vivo pela TV Capital 

Na opinião de Clélio Silveira, apresentador de O Rádio na TV, programa levado 

ao ar pela TV Capital (Rede Record), a cobertura da folia de momo realizada no Bic 

também é outro ponto positivo. Apresentadores, repórteres e cinegrafistas 

mostraram os fatos com precisão e no momento em que eles aconteciam. É que a 

emissora esteve fazendo o trabalho de cobertura ao vivo, por meio de dois link 

montados no clube pelo seu Departamento Técnico. 

O preço do ingresso foi considerado bom, tendo em vista a pesada infra-estrutura 

feita especialmente para o seu freqüentador. 

Sem dúvida alguma, o Bic transformou-se na grande atração de lazer da 

comunidade imperatrizense. E, agora, novas obras serão realizadas, afim de dotar 
o clube de piscina, campos de futebol, quadras, chalés, etc. 
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A/i primeira matinê, o público infantil compareceu em peso ao clube 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Durante o dia, o carro de som garantia a animação geral no Bic 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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No restaurante, o folião podia encontrar todo tipo de comida 
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Numa visão geral, o leitor pode ter uma idéia da estrutura montada no Balneário Iate Club para o Carnaval 97 

II 
ADE ALERTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

apresentação: Luiz Duarte 

tteportagem: Nilson Santos 
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Ao PíttheLõ Foto Pinheiro - 721-7090 
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Uma ampla área de camping foi destinada ao folião para ele montar sua barraca Restaurante também foi montado no BIC durante a passagem do reinado de momo 

Foto Pinheiro-721-7090 
Foto Pinheiro - 721-7090 
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Lotado de toda a segurança necessária, o estacionamento do Bic superou expectativa Do alto do restaurante, as pessoas observavam toda a movimentação 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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O Boi Elétrico também foi uma grande atração da brincadeira Vista geral dos salões de dança durante o dia 

Foto Pinheiro-721-7090 A'Á mheiro - 721-7090 
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O número de pessoas presentes foi grande também no pátio Na terça gorda de Carnaval, os baixinhos fizeram o maior agito 

informações: Fone: 723-2885 

A MKLHOK «PÇAOEM WWíCNh. COM FROTA DF 40 ÔNIBUS NOVOS. EQUIPADOS COM: AR CONDICIONADO, SlST EMA DE SOM, VÍDEO CASSETE. TV A CORES t hRIGOOAR, 

Fazemos linha para; Faisas. co.am va. Sâq Luís, Teresina, Rio Branco, Porto Velho, CuiApÂ, Goiânia, Anápolis, Brasília e Vitória. 
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■ Carnaval 97 

Campanha de combate das DSTs e Aids atinge objetivos 

Transcorreu dentro do 
programa elaborado pela 
Secretaria de Saúde do Município 
(Semus), o trabalho realizado 
durante o Carnaval de 1997. Sob 
o comando do médico Carlos 
Gomes de Amorim (seu titular), 
a pasta esteve durante os quatro 
dias de festa momesca 
percorrendo os clubes e outros 
locais de diversões. 

A "largada" aconteceu com a 
abertura do estande da Semus 
que esteve funcionando na 
Avenida Beira-Rio, onde ficou 
localizado o seu "QG" com a 
distribuição de camisinhas, 
folhetos, e outros materiais 
informativos sobre as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) e à Aids. 

A Prefeitura Municipal esteve 
patrocinando a Campanha, 
porque o prefeito fldon Marques 
preocupa-se com o índice 
alarmante de casos de Aids 
registrados no município. "Não 
poderia ficar omisso diante de 
uma situação tão preocupante. E 
no carnaval já foi comprovado, de 
acordo com estudos do próprio 
Ministério da Saúde, que 
aumenta a incidência de Aids e 

outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Por isso, 
atendemos a solicitação do 
secretário Carlos de Amorim e, 
apesar das dificuldades 
encontradas nesse início de 
administração, resolvemos 
investir nesta campanha. 
Compramos 10 mil preservativos 
e mandamos confeccionar 10 mil 
folhetos para orientar a população, 
da importância da adoção de 
medidas preventivas contra essas 
doenças", disse o prefeito Ddon 
Marques ao secretário Carlos de 
Amorim, ao receber o 
cronograma que foi desenvolvido 
nos quatro dias de campanha. 

O prefeito Ildon Marques, 
além de ter patrocinado a compra 
de preservativos e confecção de 
folhetos de apoio, necessário para 

que a Secretária de Saúde 
pudesse executar a campanha 
nos quatros dias de Carnaval. 

Segundo o médico Pedro 
Mário Lemos da Silva, Chefe da 
Divisão de DST/Aids da 
Secretaria de Saúde do 
Município, existe atualmente na 
cidade, mais de onze mil casos 
de Aids e a incidência de outras 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis também é 
preocupante. Por isso, 
Campanha, como essa, que foi 
deflagrada no sábado passado, é 
digna de reconhecimento. Ele 
elogiou a forma como o prefeito 
Ildon Marques e o titular da 
SEMUS, Carlos de Amorim, estão 
tratando a saúde pública, cujo 
investimento nas ações de 
medicina preventiva se fazia 
necessário. 

Colaboração do Ministério 
da Saúde 

As 15:()()h da sexta-feira 
passada, a Secretária de Saúde do 
Município, recebeu do Ministério 
da Saúde, via Secretaria de Estado 
da Saúde, três mil camisinhas e 
alguns cartazes e fitas de 
divulgação da Campanha, que 
esse ano teve como símbolo o 

pessoas foram beneficiadas com 
a distribuição de preservativos 
(camisinhas) nos clubes e em 
todos os locais onde esteve 
reinando a "folia de Momo". 

A Campanha doi uma 
promoção da Prefeitura Municipal 
de Imperatriz. Foi coordenação da 
Secretária de Saúde do Município, 
mas todas as demais secretarias 
que integram a administração 
Ddon Marques participaram. E 
ressalta-se também, o apoio de 
instituições, como o Cinqüenta 
BIS, Corpo de Bombeiros e a 
Fundação Nacional de Saúde - 

FNS, Secretaria de Estado da 
Saúde e Ministério de Estado da 
Saúde e Ministério da Saúde. 

A coordenação das equipes 
que atuaram como 
multiplicadores de informações 
na Campanha de Prevenção da 
Aids e DSTs foi de 
responsabilidade de: Pedro 
Mário Lemos da Silva, Erica 
Cristina de Paula Amorim, 
Mònica Helena Araújo, 
Alessandra Maria de Paula, 
Marilene Almeida, Maria Mirtes 
Araújo Vaz e Manoel Pereira 
Filho. 

peru. 
O Secretário Carlos Gomes de 

Amorim, ficou feliz com a 
colaboração e ressaltou que no 
período de 8 à 11 de fevereiro 
(Carnaval), foram distribuídos: 
treze mil camisinhas, sendo dez 
mil oferecidas pela Prefeitura 
Municiiwl de Imperatriz e três mil 
pelo Ministério da Saúde. 

"A Campanha foi programada 
paia iniciar no sábado. Por isso, 
temendo que o Governo Federal 
não enviasse preservativo, foi 
solicitado ao prefeito a aquisição 
de todo o material necessário. 

Mas, essa colaboração do 
Ministério da Saúde veio reforçar 
o trabalho que foi desenvolvido 
pela Secretária de Saúde do 
Município", afirmou o secretário 
Carlos de Amorim. E agora mais 

Colégio Evangélico Imperador 

Aviso aos país de ai unos 

de maternal ao 2~ grau 

— desconto de 30% — 

A direção do Colégio Evangélico 
Imperador informa à comunidade que vai funcionar nos três 
turnos: do Maternal à 4Q série no turno matutino e vespertino/ 
de ti0 série ao 2o grau, apenas no turno matutino. No noturno 
funcionará também as turmas de 2o grau. 

Informa que vai trabalhar•çom um número 
reduzido de alunos, oferecendo apenas 20 vagas por turma, 
objetivando dar maior acompanhamento aos alunos, atendê- 
los individualmente em suas dificuldades e garantir-lhes um 
excelente nível de aproveitamento. 

Esclarece ainda, que a Escola está 
reestruturada, tem uma proposta educacional de excelente 
nível e conta com um quadro de professores a altura da 
qualidade superior que se propõe realizar. 

Volta a assumir, pessoalmente, a 
coordenação pedagógica da Escola, a professora Vânia Saddi, 
que retoma sua filosofia de trabalho e dá ao Imperador espaço 
que ele sempre ocupou. 

Nesta última semana de matrícula, a 
Escola está completando suas vagas, fazendo um desconto 
especial de 30%. Vale a pena conferir. 

Matricule seu filho no Imperador e usufrua deste desconto 
especial, só nesta semana. 

o minha alma ao 
Senhor e não Íb esqueças de 

nenhum de seus benefictos*; 

Dia e Noite. Noite e Dia. E a 

24 horas com você 

Imperatriz/ 

Sâo Luís 

Ida 9:20 e ] 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 
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Pioneira em serviços 
"top-line". Ônibus com 

ar refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

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

te. 
Viajar com a 

de detalhes é uma 
questão de estilo 

IMPERATRIZ /AÇAILÂNDIA/ IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

'Vacè "âT 721ll5687 

ROTEIRO PARA LEGALIZAGAO DE OBRAS F 
CONCESSÃO DE HCENCAS NA SECRETARIA DF. 

INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAI DE 
IMPERATRIZ 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
— O inleressaili m com-tni;. 'ti u f-rtnai st » imóvel deverá preliminarmente 

procurar um técnico habilitado ã-ntrenheire "i Arquiteto) o qual desenvolverá os 
projetos necessários, de acordo com as normas exigidas. - desejo do cliente, e também 
o orientará acerca da legalização do CREA. 

— Após a legalização dos projetos do CREA, para construção, o cliente deverá se 
dirigir ao INSS para matrícula da obra. Dependendo da complexidade da obra os projeto 
deverão ser aprovados também pelo corpo de bombeiros. O técnico contratado orientará 
o cliente. Após essas providências o cliente se dirigirá a Secretaria de Infra-Estrutura 
para o encaminhamento dos projetos, anexando também a documentação do terreno, 
para análise da divisão de cadastro Imobiliário da Prefeitura. Estando os projetos e a 
documentação em ordem será expedido o documento para pagamento das taxas e 
impostos e posteriormente expedido o Alvará de. Construção. 

— Durante o período de execução da obra. a mesma estará sujeita a fiscalização 
periódica, sendo a primeira para a liberação dos baldrames, e para definição do nível da 
calçada pública. 

PRAZOS 
— Análise da documentação do terreno no cadastro imobiliário — 24 horas 
— Análise dos projetos de expedição do documento de arrecadação dos impostos e 

taxas — 24 horas 
— Expedição do .Alvará — 24 horas 
EXPEDIÇÃO HABITE-SE 
Após a conclusão das obras, e de acordo com os projetos aprovados, o cliente se 

dirigirá ao INSS para dar baixa na obra e, de posse da CND. solicitará a liberação do 
HABITE-SE a qual será feita após a vistoria pelos técnicos da Secretaria de Infra- 
Estrutura. 

PRAZOS 
— Vistoria— 24 horas 
— Liberação do habite-st— 24 horas 
CORTE DE RUA PARA IJOAÇAÒ DE ÁOl A E ESGOTO 
O cliente interessado na obtenção deste serviço se dirigirá a CAEMA para solicitação 

das ligações e de posse do termo de vistoria emitido pela CAEMA, o cliente anexará a 
quitação do IPTU do imóvel a ser beneficiado e solicitará junto à Secretaria de Infra- 
Estrutura. | 

PRAZOS 
— Vistoria e emissão de taxas — 24 horas 
— Emissão do termo de licença — 24 horas 
CERTIDÃO DE NÚMERO PARA IMÓVEIS 
O cliente interessado na obtenção de "NUMERO" dará entrada na documentação 

do imóvel na Secretaria de Infra-Estrutura, a qual consultará o cadastro imobiliário e 
vistoriara o imóvel para a definição do "NÚMERO " <• posterior emissão da certidão. 

PRAZOS 
— Aprovação do cadastro imobiliário — 24 horas 
— Vistoria para definição do número — 24 horas 
— Pagamento das taxas e liberação da certidão — 24 horas 
ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS, CAPELAS E MAUSOLÉUS 
O interessado na construção de TÚMULOS, CAPELAS E MAUSOLÉUS, em 

cemitérios públicos, solicitará a licença mediante a apresentação da Certidão de Óbito 
<• 'l" endereço da cova a ser beneficiada, que é fornecido pelo administrador do cemitério. 

Qualquer cidadão poderá livrevemente fazer a solicitação, e escolher quem melhor 
lhe atenda para execução dos serviços, não existindo, portanto, credenciamento ou 
empresas exclusivas para tal finalidade. 

PRAZOS 
— Confirmação do endereço da cova — 24 horas 
— Expedição de impostos e taxas — 24 horas 
— Expedição de Alvara — 24 horas 

mm mu mt 

, oomsm m 

V.xóDSHLY X-CiU -BiUQEI 

d" f. oo 19a# 

ú ■ *v, 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em Cntpegamos a domieílio 

m 

Fone 

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

em Expressão 

 Da Redação 

Cumprindo promessa 

O prefeito de Açailândia, Deuedete Sampaio, vem seguindo à 

rbca o eeu programa de campanha eleitoral. Deede que tomou 

posse no cargo, vem fazendo uma verdadeira maratona de 

obras. Entende que a cidade ainda continua carecendo de 

diversas ações no setor de infra-estrutura e, por esse motivo, 

reúne-se constantemente com o seu secretariado. Finalidade: 

colocar em pauta os principais assuntos reivindicados pela 

comunidade local. 

Mo campo 

:: 
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O prefeito de Aç.iil/indi.i, Deusdete Sampaio e Aroldo José, em pose especial 

0 dia do "sim" 

Quem estará subindo ao altar nesta sexta-feira e o apresentador 

Orlando Menezes. Sua cara-metade e a bela Kátia Mendes, que 

também aniversariará no dia mais importante da sua vida. 0 evento 

vai ser realizado no templo da Igreja Presbiteriana de Açailândia, que 

fica localizado na Avenida Sernardo Sayão, no centro da Cidade do 

Ferro. 

Após a cerimonia, os noivos recepcionarão os convidados na 

residência do pai de Kátia Mendes, situada na Rua São Luís, 411, 

também na região central de Açailândia. 

Tendo militado durante vários anos na imprensa imperatrizense, 

atualmente Orlando Menezes desenvolve com muita competência um 

programa de entrevistas denominado Cidade Alerta, que aborda os 

mais diversificados assuntos possíveis. 0 objetivo e questionar e 

apresentar soluções para os problemas prementes reclamados pela 

comunidade. 

Orlando Menezes tem para sua vida profissional e particular 

promissores projetos e, com certeza, conseguirá o êxito esperado. Pois 

e uma pessoa que. prima pela responsabilidade naquilo que faz e já 

conta com o total apoio da comunidade açailandense. 

Kátia Mendes, por sua vez, também começa a traçar em definitivo o 

seu futuro profissional. Dedicada aos estudos, vai enfrentando todas 

as barreiras surgidas no seu caminho e ficando mais próxima do último 

degrau: ou seja, de uma formação superior. 

Uma da6 oecretarlao municipais de Açailândia que mais t. 

trabalhado á a da Comunicação. 0 titular da pasta, 

empresário Miro Ferraz, não tem medido esforços no sentido 

de tornar público os fatos que marcam a administração 

Deusdete Sampaio. 

Para auxiliá-lo no seu trabalho, Miro Ferraz fez a 

contratação de nomes de peso do jornalismo citadino. 

i 
1 

I: 

4 vereadora de Jtinga, Ivone Francisqueto e o esposo Ouvídio 

I 

•v-X 

O vereador eleito de Itinga, Francisco das Chagas e Ildeane 

» 
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O vereador Josué, o presidente da Câmara de Itinga, Quininha e o vereador Jeová 

Bom enlronsamento 

Ainda repercute positivamente o encontro entre o prefeito 

Deusdete Sampaio, secretários e vereadores, que transcorreu 

durante a visita do secretário de Estado da Cidadania, 

Solidariedade e do Trabalho, César Viana. Ficou decidido que 

ate abril vindouro o município será integrante do programa 

Meu Frimeiro Emprego, já lançado em São Luís e Imperatriz. 

do ^apudinho 

Programação: 

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

Revista 

Socorro Carneiro 

CPI nas 
Alagoas 

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Assembléia de Alagoas, que 
apurou o "escândalo das 
letras do tesouro", concluiu 
que o governador Divaldo 
Suruagy incorreu em crime 
de responsabilidade. 

A comissão constatou que 
R$ 310 milhões que deveriam 
ter sido usados no pagamento 
de dívidas trabalhistas foram 
desviadas, ou seja, foram 
parar em outros setores. 

O governador de Alagoas, 
Divaldo Suruagy, divulgou 
nota oficial acusando a CPI de 
fazer um julgamento sem 
credibilidade e com objetivos 
eleitorais. 

MP no 
Espírito Santo 

O Ministério Público (MP) 
do Espírito Santo quer 
informações do Tribunal de 
Contas da União (TCIJ) sobre 
"irregularidades" constatadas 
no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) do Estado. 
Segundo o TCIJ, a presidente 
do TRT, Regina Uchôa da 
Silva, empregou parentes e 
realizou pagamentos 
irregulares de horas-extras e 
abono. 

Se confirmadas as 
irregularidades, o Ministério 
Público vai pedir 
ressarcimento dos prejuízos. 

Reforço 
àsaúde 

O plenário do Senado 
Federal aprovou, no fim de 
janeiro, autorização para a 
contratação de crédito 
externo, no valor de US$ 350 
milhões entre o Brasil e o 
BID, destinado a financiar 
parcialmente o projeto de 
Reforço à Reorganização do 
Sistema Único de Saúde 
(Reforsus). A matéria agora 
vai à promulgação. 

O objetivo é implementar 
ações estratégicas para 
reforçar o desenvolvimento 
do Sistema Unico de Saúde, 
mediante a recuperação 
física e tecnológica da rede 
assistencial. 

Instituto 
Legislativo 

O Instituto Legislativo 
Brasileiro (ILB) foi 
inaugurado em Brasília, no 
último dia 23 de janeiro, pelo 
então presidente do 
Congresso Nacional, 
senador José Sarney. 

Na oportunidade, o ex- 
presidente do Senado 
considerou o ILB como um 
dos passos mais importantes 
da história do Parlamento 
brasileiro. 

Por sua vez, o ex-primeiro- 
secretário do Senado, 
senador Odacir Soares, 
destacou a importância da 
fusão de três órgãos 
encarregados do 
treinamento em um só 
instituto. 

Rodovias 
do Piauí 

Os senadores e deputados 
federais do Piauí reuniram 
em janeiro passado com o 
ministro dos Transportes, 
Alcides Saldanha, e com o 
diretor-geral do 
Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens 
(DNER), Maurício Borges, 
quando pediram a 
recuperação de rodovias 
federais que passam pelo 
Estado. 

A comunicação foi feita ao 
plenário pelo senador Freitas 
Neto (PFL-PI). O senador 
apelou ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
para que destine verbas para 
melhoria das rodovias 
piauienses. 

Municípios 
do Goiás 

O senador Mauro 
Miranda (PMDB-GO) fez 
apelo aos congressistas para 
que apoiem emenda do 
deputado federal Vilmar 
Rocha â Medida Provisória 
(MP) nQ 1.562, que estende 
os benefícios da 
Superintendência do 
Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam) a 69 
municípios goianos, situados 
na parte menos desenvolvida 
do norte e nordeste do 
Estado. 

Ele explicou que essa MP, 
ao prorrogar por mais dez 
anos os incentivos fiscais 
para a Amazônia e o 
Nordeste, sem incluir o 
Centro-Oeste, amortece, 
pela superposição de 
benefícios concedidos aos 
primeiros, os efeitos 
positivos que teria em Goiás. 

Outra MP é a que instituiu 
incentivos especiais para a 
instalação de montadoras de 
veículos nas três regiões. 

Arquivos 
públicos 

"O acervo de Caslellinho 
passa para o domínio 
público, e certamente 
servirá de indispensável 
fonte de informação para os 
pesquisadores de nossa 
história recente", disse 
ontem o senador Francelino 
Pereira (PFL-MG), ao 
reportar-se á doação de mais 
de 2 mil documentos do 
jornalista Carlos Castello 
Branco à Fundação Casa de 
Rui Barbosa, no Rio de 
Janeiro. 

Os documentos, 
conforme o senador, foram 
doados pela viuva do 
jornalista, a ex-ministra e ex- 
presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCIJ), 
Flvia Castello Branco. 

São colunas e artigos 
publicados, durante os quase 
50 anos de atividade 
profissional, pelo colunista 
falecido em 1993, além de 
farta correspondência com o 
escritor e amigo Otto Lara 
Resende. 

Para Cafeteira, convocação 

foi "uma jogada de mestre" 

Senador afirma que. se não tiver votos suficientes agora, emenda da reeleição 

poderá ser reapresentada depois de 15 de fevereiro 

O senador Epitácio 
Cafeteira (PPB-MA) acaba de 
afirmar por que o presidente da 
República convocou 
extraordinariamente o 
Congresso Nacional. Trata-se, 
segundo o senador, de "botar 
as cartas na mesa", para saber 
com quantos votos favoráveis 
conta a proposta de emenda 
constitucional da reeleição. 

Ele lembrou que, caso os 
votos não sejam suficientes e a 
reeleição seja, portanto, 
rejeitada, a Constituição 
Federal permite que a proposta 
seja apresentada na próxima 
sessão legislativa, que se inicia 
em 15 de fevereiro. "Uma 
jogada de mestre", concluiu o 
senador. 

Na opinião de Epitácio 
Cafeteira, a Câmara e o Senado 
estão com suas pautas de 
votações praticamente 
paralisadas e o assunto 
dominante no Congresso e nos 
meios de comunicação é o da 
reeleição. Mas, observou, a 
situação atual da emenda 
assemelha-se à de uma mesa 
de pôquer, em que todos 
blefam sobre as cartas que têm 
em suas mãos. Para o senador, 
o presidente da República sabe 
que não tem maioria, apesar de 
alardear que tem os votos 
necessários. 

Epitácio Cafeteira também 
leu, da tribuna, justificação de 
emenda apresentada pelo 
então senador Fernando 
Henrique Cardoso durante a 
Assembléia Nacional 
Constituinte relativa à duração 

Ademir critica 

prisão de 

trabalhadores 

em Marabá 
O << nador Ademir 

Andrade (PSB-PA) 
denunciou em plenário, a 
"injustiça" que está sendo 
cometida contra quatro 
trabalhadores de Serra 
Pelada, presos na 
Penitenciária de Marabá 
desde o ano passado e 
"passando necessidades" 

Apesar de não terem 
antecedentes criminais e 
possuírem residência fixa e 
conhecida, segundo o 
senador. aqueles 
trabalhadores não podem 
desfrutar do benefício de 
responder aos proc< ssos cm 
liberdade, "possibilidade 
legal que no Brasil acaba 
virando um privilégio 
restrito ao ricos < 
poderosos". 

De acordo com Ademir 
Andrade, os trabalhadores 
detidos. Aurino Francisco 
dos Santos. José Eliedilson 
Brito, Maurício Braga de 
Souza cClaudiomar Elias de 
Mello são líderes 
garimiieiros e comunitários 
de Serra Pelaria. 
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C iúvteira: "o presidente Fernando Henrique está hletando 
ao afirmar que tem todas as cartas na mão" 

do mandato presidencial. A Fernando Henrique Cardoso. 
emenda fixava quatro anos com 
reeleição, mas supondo que o 
sistema seria parlamentarista. 

O senador maranhense 
destacou que a emenda de 

de 1988, defendia também 
quatro anos de mandato 
presidencial, inclusive para o 
então presidente da República, 
José Sarney, 

Cafeteira critica lei 

de doação de órgãos 

Ao sustentar que, por 
desinformação e dificuldade de 
manifestar-se, os brasileiros 
que vivem no interior serão os 
principais prejudicados pela lei 
de doação de órgãos, o senador 
Epitácio Cafeteira (PPB-MA) 
dirigiu apelo ao presidente da 
República, Fernando Henrique 
Cardoso, para que "examine o 
quanto existe de afronta à 
dignidade humana numa lei que 
transforma doação em 
obrigação". 

Depás de lembrar que votou 
contra o projeto, o senador se 
disse preocupado com as 
manchetes publicadas nos 
jornais com a informação de 
que todo brasileiro agora é 
doador, exceto aqueles que se 
manifestarem contrariamente 
mediante ressalva na Carteira^ 
de Identidade ou de I labilitaçào. 
Para ele, isso só beneficia os 
brasileiros bem informados, 
capazes de tomar essa iniciativa, 
visto que mais da metade da 
população rural não tem 
Carteira de Identidade. 

"As vítimas dessa lei serão 
principalmente os pobres, os 
homens e mulheres do interior, 
que nem Carteira de Identidade 
têm. Primeiro eles não saberão 
da existência dessa lei e, se não 
têm Carteira de Identidade, 
como fariam para fazer constar 
nela que não aceitam doar seus 
órgãos?'?, indagou Cafeteira. 

^ é po' 
COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 

Wü0 ^ - UM PROJETO DE VIDA - ^ 00 

T 222 ANO DE FUNCIONAMENTO toot^ 

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

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e l9 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 8° SÉRIE 

II - UNIDADE II - 25 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 2 A 39 SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

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

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação por faixa etária 
g) Desconto por 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 1 101,10 101,10   
Jardim l/2? Sé':e 111.20 111.20   
3se 4a Série i2:.40 121.40   
59 a 89 Série 131.50 131.50 
2S Grau 141.60 14160 121.40 
lerceirão 164.10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

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

kjMálÁo (2&i6í4. f&h&OZZ 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

SEbRAE/ACII pREpARAM VollA 

dE REqiOlNAl pARA llVipERATRÍZ 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz, Vilson Estácio Maia, revelou a este colunista na 
última quinta-feira, 6 (antes do carnaval), que entendimentos 
estão sendo "costurados", junto à direção Sebrae/MA, para 
que o escritório regional, deslocado recentemente para 
Açailândia, volte a se instalar novamente em Imperatriz, 
possivelmente a partir de abril, com pessoal técnico de peso e 
portanto mais atuante. O Sebrae, cujo escritório regional, agora 
relegado a simples posto de atendimento, deverá sair das 
dependências da ACII para um outro local, provavelmente onde 
funcionou a agência do Banorte, na área do Posseidon Hotel 
que faz esquina da rua Paraíba com a Av. Getúlio Vargas. 

Parcería contínua 

Vilson Estácio Maia fez questão de acentuar que a ACII 
tem todo o interesse de continuar mantendo parceria com o 
Sebrae, cobrando inclusive uma atuação maior do órgão na 
região, o que, no seu entender, já está acontecendo. 

Ele acentua também como de grande importância, a 

Mercado 

Financeiro 

PoupANÇA 

Hoje  1,25% 

Ontem   1,21% 

Fonte; BC/Gazeta Mercantil (721-1759). 

UfÍR 

Semestral até 31 de junho de 97: 

R$   0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

JANEIRO/97 R$ 9,11 

UPC 

RS R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,07 

* Turismo  R$ 1,06 

* Comercial R$ 1,04 

Cotações de Quinta-feira, 13/02/97. 

Ouro 

O grama na abertura da-BM&F, 12-02-97 

R$   11,51. 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97 R$ 112,00 

SaIárío FamíIía 

Fevereiro/97  R$ 7,66 

OfERECÍlVlENTO 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 
Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax, pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 
AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 
Centro, com o fone 722-1478 e FAX 722- 

1400. 

independência dos dois órgãos no que concerne às instalações 
físicas de cada ufn. 

O Sebrae/MA deverá ter suas próprias instalações em 
Imperatriz, ganhando mais espaços e também um corpo técnico 
mais amplo. 

Todos os atendimentos — segundo o presidente da ACII 
estão sendo feitas," pleiteados", no sentido de que ACII e Sebrae 
voltem a atuar dentro de uma parceria mais sólida em benefício 
das micro e pequenas empresas cujos projetos de instalação e/ 
ou só erguimento, dependem da assessoria técnica de ambas as 
atitudes. 

QUINA 

"A ÍRÍbuNA" 

Aniversariantes (ACII) 

* Se você está 

aniversariando hoje, 

receba os parabéns e 

os votos de muito 

sucesso da ACII e do 

Feito à Mão 

Restaurante (self- 

service, churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina c/ a rua 

Alagoas-centro. 721-3565. 

. "Ex-prefeito deixa rombo dt . íais de R$ 4 milhões no 
da prefeitura." 

Em sua primeira página, "ATrib: ma", destaca ainda que o 
de AIDS em Açailândia estão crescendo de maneira assust; 

Também na publicação comandada jielo boa praça J. ; 
perfil do novo secretário municipal. 

Vale conferir. 

Dezenas sorteadas no domingo, 9, para o concurso 275 da 
QUINA: 13, 22, 29, 68, 72. 

Día do Coiviercíárío 

Além do ponto facultativo decretado pelo prefeito Ildon 
Marques de Souza em relação às repartições públicas municipais, 
o comércio lojistas deixou de funcionar na segunda-feira, 10, por 
conta de acordo mantido entre a classe patronal e o Sindicato 
dos Comerciários. Em Imperatriz, o Dia do Comerciário, 
transcorrido em 30 de outubro, é comemorado na segunda-feira 
de carnaval do ano seguinte. 

Ontem, o funcionamento voltou ao normal, a exemplo do que 
ocorreu com os bancos (com muitas filas), o setor industrial e 
os prestadores de serviços. 

Servet no CarnavaI 

A servet (Serviço Médico Veterinário), ali na Luís Domingues, 
I.400-centro, esteve funcionando durante o carnaval até o meio- 
dia. 

Dr. José Lopes e Dra. Clênia foram a São Luís, e já estão 
retornando ao comando da Servet. 

No batente, ficou à frente da equipe, o conhecido médico 
veterinário, Cleonaldo Mourão, e Sílvio Muniz na parte 
administrativa. 

Vale o registro e o fone: 721-4135. 

Meça Sena 

Confira também, as dezenas sorteadas domingo, 9, para o 
concurso 049 da Mega Sena: 07,13,33,36,63,55. 

Día do IBGE 

Comemora-se hoje, 13, o Dia da Criação do IBGE — Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 

Vale o registro com os nossos parabéns. 

Sem sorteío Ihoje 

Por conta do feriado do carnaval, a Caixa Econômica Federal 
transferir para o próximo domingo, 16, o sorteio dos concursos 
276 da Quina, 097 da SuperSena; e 050 da MegaSena. 

Fím do HV 

Iniciado a zero por hora do dia 6 (domingo) de outubro do ano 
passado, termina à meia-noite deste sábado, 15, o Horário de Verão, 
durante o qual os relógios foram adiantado em uma hora em 12 dos 
26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal, incluindo o vizinho 
Estado do Tocantins. 

O Maranhão, mais uma vez, ficou fora do HV, mas sofreu suas 
influências. 

BIC É SUCESSO 

Chegando às mãos do colunista, a mais nova edição do jornal "A 
Tribuna", de Açailândia, editado pelo jornalista J. Silva. 

Confira os seguintes títulos de primeira página: 
. "Novas Esperanças surgem em Açailândia com o governo a 

"Força do Progresso;" 
. "Cristiano Filho deixa Câmara com roubo de R$ 322 mil;" 
. "Aprovada\Emenda de Reeleição;" 
. "Senhores prefeitos da região;" 

© PLANTÃO MÉDICO 

PLANTÃO GERAL (HOJE): Hospital Geral 

(721 1065); PEDIATRIA Hospital Sta 

Isabel(721-6215) OBSTETRÍCIA: Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723- 

1843); ORTOPEDIA (TODOS OS DIAS): 

Clínica de Acidentados de Imperatriz (721-6454). 

Oferecimento; FARMACIA DO ZEZÉ, na 

Rua Ceará, (723-2224), desejando a todos os 

clientes e amigos, muito sucesso. 

Como estava previsto, o carnaval do BIC—Balneário Iate Clube 
— administrado iielo Sistema Tucamfs de Comunicação, foi um 
verdadeiro sucesso. 

Está de parabéns o comando do BIC (Conor Farias, Clélio Silveira 
e Roberto Machado) e toda a equipe que, incansavelmente, 
trabalhou nas transmissões ao vivo do carnaval da mais nova força 
associativa e de lazer da cidade. 

Valeu. 

m m 
Quem também esteve aniversariando na terça-feira de 
carnaval, foi o empresário Luís Ferreira Neto (leia-se 
Casa da Borracha), atual presidente do Clube Recreativo 
Tocantins. No último dia do carnaval de 97, o 
aniversariante teve motivos ainda maiores para cair na 
brincadeira momesca, ao lado dos familiares e dos 
amigos. Vale o registro e também os parabéns da primeira 
escolinha de futebol de Imperatriz (Marwel), da qual Luís 
Ferreira Neto é um dos sócios especiais 

Humor 

A companheira ainda arfante a seu lado, o 

homem senta-se à beira da cama, põe a 

cabeça entre as mãos e murmura, incrédulo; 

— Isto nunca me aconteceu antes.. 

Acabava de quebrar um voto de castidade de 

35 anos. 

(Playboy/Jun/96) 

/■> * Materiais para 

/' /> /hd/l JS1 escritório, escolar, 
^ W.UU' bobinas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Promoção em :::<pel reportei (r.iod 400) R$ 6,00 
j , T:~n a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

1 .4 

Fone: 722-1478 

Fax:722- 
14R0 

J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTOA 

Clínica Lab. e Pet S 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clênia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - Ü204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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TucaniTs Clube 

CGC 01.598.551/0001-61 

BIC - Balneário late 

Clube 

Aviso 

O Tucanu's Clube (Balneário Iate Clube), concluído 

o chamamento efetuado pelo clube através do edital 

de 01 de janeiro de 97, tornando público reiteradas 

vezes pela Rádio, Jornal eTV Capital e pela Rádio Terra 

FM para a regularização de suas obrigações nos termos 

dos artigos 31, 32 e 64 do texto do estatuto registrado 

no cartório do 1° Ofício no livro de documentos 

protocolado sob o ne 534 livro A-l, folhas 15 transcrito 

no competente livro A/3 registro de pessoa jurídica 

sob ne 131 das folhas 163 V -165 V indicador pessoas 

"E" sob o n2 06 das folhas 165 do dia 04 do 12 de 96 

aprovado em Assembléia Geral no dia 24 de janeiro de 

97, avisa ao seu quadro de associados a relação nomi- 

nal dos sócios que estão no gozo de seus direitos 

estatutários. 

Por decisão unânime da Assembléia Geral 

extraordinária foi deliberado o cancelamento dos 
demais sócios inadimplentes junto ao Tucanu's Clube 

(Balneário Iate Clube). 

Confira abaixo a relação nominal dos sócios 

regularizados aptos a freqüentar o Bic: 

SÓCIOS REMIDOS 

Conor Pires de Farias 
Roberto Antonio 

Machado 
Maria Eliene E. Sousa 
Maria Claüdia P. de 

Sousa 
Narciso Pires de Farias 
Francilene Alves de 

Brito 
Maria Aparecida Farias 

Moreira 
Fernanda Santana de 

Farias 
Francisco Teles de 

Farias 
Sirley Farias Moreira 
Francisca Coelho 
Maria do Socorro Alves 

Carneiro Filha 
Deuzelene Rodrigues de 

Andrade 
Maria Elenice E. de 

Sousa 
Luciana Rodrigues da 

Silva 
Claudia Francisca P. de 

Sousa 
Clélio Silveira 
José Lamarck de 

Andrade Lima 
Edvaldo Cardoso 
Valdecy José Anjeli 
Nelson T. Santos 
Franquinaldo M. Silva 
Florencio F. Neto 
Carlos Augusto 
Carlito A. Silva 
Valmir C. Santana 
Valdir G. Queiroz 
Valdevino D. Silva 
Valdemir de Sousa 

Marciel 
Tarcísio G. Braga 
Luís G. Mesquitar 

Lüis G. Júnior 
Luís G. Silva 
Luís Carlos R. Caldeirar 
Sérgio Roberto M. 

Nunes 
Heloisa S. Marques 
Belxor dos Reis Filho 
Raimundo N. Brito 

Couto 
Rammel José Avelino 

Wessellenns 
Raimundo F. Borges 
Aracy Fonseca Gomes 
André Adonis Marchiori 
Antonio Avelardo F. 

Santos 
Alencar Genezio Ceretta 
Antonio Severino da 

Silva 
Amsterdam Alves Cruz 
Antonio Epifanio de 

Almeida 
Aracy M. dos Santos 
Edilber to Cavalcante 

Diniz 
José Ribamar dos Anjos 

Barros 
Elias F. Holanda 
Antonio Luís B. Lima 
Karlo de Jeus Barbosa 
Devany Balena 
Sansão Ramalho 
Agamenon Lima Farias 
Jaime Januário Duarte 
Terezinha Oliveira 

Veloso 
Isaias Leoncio de 

Almeida 
Gilmar Pereira da Silva 
Delmiro Vieira de 

Freitas 
Dejalma Saraiva Filho 
Doralice Teixeira 

Barbosa 
Djaima Saraiva Filho 

Dinorá Morais Lima 
Mara do Socoro G. da 

Silva 
Amildo Gonçalves da 

Costa 
José de Ribamar 

Marinho Costa 
Jabur Sabag 
José Maria Quariguasi 
João Borges Salgado 
José Maria da Silva 
Judas Tadeu 

PortelaNegreiros 
José de Ribamar Costa 
Pedro Feueistein 
Pedro Jean Nunes 
Paulo Ernani Marinho 

de Miranda 
Pedro José Ribeiro 

Filho 
Marilva Marinho 

Tomiche 
Maria Rita Teles Diniz 
Marco Polo Garcia 
Maria Helena Aires 

Lima 
Maria José Nunes 

Ferreira Monari 
Waldecy E. de Almeida 
Washington Luís Silva 

Plácido 
Waldeemison Carvalho 

de Sousa 
José de Ribamar Cunha 

Filho 
José Willame Alves 
José Edmilson de Sousa 
José Augusto Rodrigues 
José Armatéia Soares 

Teixeira 
Raimundo José Nogueira 
Adão Ribeiro Duarte 
Antonio Fernandes Filho 
Aloisio Comas Pereira 
Vlamir Costa 
Francisco das Chagas 

Alencar 
Nélson de Azevedo Maia 
Valdemarino Diniz Silva 
Marinalva Santos 
Almir França Rodrigues 

Mota 
José Rodrigues Marques 
Mariano das Chagas 

Neto 
João Brito Soares 
Francisco Evangelista da 

Silva 
Antonio Madeira Santos 
Jonas Bandeirol do 

Nascimento 
Maria do Perpétuo S. D. 

Freitas 
Antonio Patrício Silva 

José Martins de Sousa 
Renato Cunha Machado 
Antonio da Cruz Teixeira 
Ezequias Rodrigues 

Oliveira 
James Gomes de Aguiar 
Maria Divina da Silva 

Duarte 
Elias Ferreira da Luz 
Rosilene Mota e Sousa 
Rildo Sebastião Guerra 
Luís Araújo Ciqueira 
Ario José dos Santos 
Valmir de almanda 

chaves 
Francisco Xavier Gomes 
Amadeu Alves da Mota 
Reinaldo Fernandes 
Fernando Santos Cunha 
José de Ribamar 

Rodrigues Pinto 
Sabastiana de Assis 

Nogueira 
Bismark Jorge 
Weiller de Sousa 

Rezende 

Waldecy Epifônio de 
Almeida 

Anisio Maciel Marinho 
Almir da Conceição 

Menezes 
José Gonçalves Ameida 
Gilson Valmar Santos 

Silva 
Valmir Izidio Costa 
Raimundo Nonato Sousa 
Paulo César Molina 

Salles 
José Ferreira de Sousa 
Aias Fernandes de 

Morais 
José Primo Rodrigues 

Ne te 
Maria Niula de Jesus 

Silva 
Raimundo Nonato C. 

Vieira 
José Cavalcante Costa 
Raimundo Nonato Lopes 
Hermínio Freitas Farias 
Maria Fátima G. Santos 
James Alves de Sousa 
Deusdete Holanda Silva 
Maria Aulileide Bastos 
João Batista Alves 
Antonio Pereira de 

Oliveira 
Araci S. Luz Pércio 
José Orleans da Silva 
César de Jesus Vieira 
Valdemar Gomes de 

Oliveira 
Di nará Morais Lima 
Antonio Durão 
Tiago Pereira dos Santos 
Paulo Ernani M. de 

Miranda 
Pedro Carvalho Viana 
Francisco Brito da Silva 
Raimundo Nonato 
Arão Rodrigues Bandeira 
José Ribamar Madeira 
Wilson Ribeiro Nava 
Ivanildo Xavier de Lima 
Edval Xavier de Lima 
José Gonçalves de 

Almeida 
Alfredo dos Santos Maia 

Neto 
Evandro Fernandes 

Xavier 
Carlos Lima de Almeida 
Meraque Alves da Silva 
Leonor Brito Araújo 
Zilson Carlos da Silva de 

Almeida 
Cláudio Leão Torres 
José antonio Leal 

Ferreira 
José Vitor de Sousa 
Maria Alice Ribeiro 
Antonio Garcia Custódio 
Ananias de Almeida 

Castro 
João Ernesto Feverstein 
Pedro Barros dos Santos 
Eliene de Brito Silva 
Valdy Gonçalves Queiroz 
Manoel Alves Soares 
Maria das Dores 
Rodrigues Pinto 
Nelson Teodoro dos 

Santos 
Bento Alves dos Santos 
Alfredo S. Maia Neto 
Cesarina C. Ribeiro 
Raifran M. da Silva 
Carlos Regis S. Assunção 
Maria José O. Marques 
Francisco Silva Almeida 
Rubens Araújo Santos 
Pedro Barbosa Medeiro 
Elenir Pereira Rocha 
Maria Áurea O. Santos 
Aracy Moreira dos 

Santos 

José Evilásio O. Silva 
Antonio de A. Gonçalves 
Antonio Donizete dos 

Santos 
Manoel Alves Barbosa 
José D. Ferreira de 

Sousa 
João Batista R. de 

Oliveira 
José R. Assunção Lima 
José Primo Rodrigues 

Neto 
José Soares Araújo 
Ilzifran Magalhães de S. 
Geraldo Sales da Silva 
Raimundo M. da Silva 
José Arimatéia S. 

Teixeira 
Marluce Neri Farias 
Antonio S. de Sousa 
Josabark R. Nascimento 
José Moreira Lacerda 
Valdemar José dos 

Santos 
José de Ribamar V. do 

Nascimento 
Luís Carlos Gomes Silva 
142 — José de Ribamar 

Pedrosa 
José Edson Nunes da 

Silva 
Francisco Mariano de Sá 
Aldeman Araújo costa 
Valderir Fernandes 

Oliveira 
Marinès da Silva 

Milhomem 
José Levi dos S. da Costa 
Eduardo Ferreira França 
Geraldo Gonçalves de 

Oliveira 
Clovis Sousa Aguiar 
Sebastião Sá Lima 
Maria Odete de Araújo 

Sousa 
Antonio Ferreira Lima 
Isaias Gabriel Cardoso 
Manoel Cardoso de 

Oliveira 
Antonio Ribamar Bispo 

Amorin 
Adão Soares Castro 
José Carlos Santos 

Morães 
José Luís S. Araújo 
Francisco das Chagas 

Silva 
Benedito Carlos Pinheiro 
José Vanderlan R. Satana 
Antonio de Almeida 

Galçalves 
Sebastião Alves Costa 
Edilberto Cavalcante 

Diniz 
Francisco Franco de 

Lima 
Márcio Rodrigues 

Borges 
Maria Regina R. de Lima 
Nilton José dos S. Cunha 
Valmir Carneiro de 

Satana 
Jurandir P. Alencar 
Valdivino Borges de 

Oliveira 
Osvalino Silva 
Oto Nunes Coelho 
João Borges Salgado 
Rumão Alves dos Santos 
José Antonio Abreu 
Manoel Ramos Lima 
José Maria M. de 

Oliveira 
Francisco da Chagas Vale 
Raimundo José Santos 
Orlando alves da Silva 
Arnoaldo da Costa 

Rodrigues 
José Airton Moraes 
Antonio Carlos Mota 

Bandeira 
Raimundo José Miranda 

Silva 
João Carlos da Silva 

Moraes 
Edvaldo Farias Sampaio 
Elisafranda S. Abreu 
Alencar Genézio Caretta 
Francisco Ramos da Paz 
José Arimatéia C. da 

Silva 
José Lourenço dos 

Santos Filho 
Antonio Abreu Mourão 
Lois Gomes Cruz 
Maria Francisca P. da 

Silva 
José Edmo Vi Martins 
Raimundo Nonato P. 

Oliveira 
Odorico Silva Duarte 
Raimundo Santos 

Carvalhos 
Raimundo Alves de Sousa 
Raimundo Nonato C. 

Filho 
José de Ribamar P. 

Emidão 
José M. dos Santos 
Raimundo Alves 

Assunção 
Delmiro Vieira de Freitas 
Arialdo Martins França 
Marcelo Bitar Lapo 
Wanderlei Vieira de 

Farias 
João Batista Sila Rego 
Manoel Moisés Pinheiro* 
Gaspar Carvalho de 

Sousa 
Francisco Gonçalves S. 

Braga 
Edson Ferreira da Silva 
Francisco I. Costa 

Mendes 
Raimundo Nonato S. 

Filho 
Nilson Alves Neiva 
Raimundo N. Ferreira 
Crisanto da C. Lima 
Antonio Carlos L. Nunes 
Raimundo G. Oliveira 
José da Silva Catanhede 
Ernannes Silva Oliveira 
Edimidio Barbosa da 

Silva 
Renato Mendes Paula 
Antonio Severino Silva 
Theodorias S. Brito 
Dezimar Farias Carneiro 
Luis Almeida Siqueira 
Benedito Celso Serrão 

Borge 
Fabiano de cristo S. 

Livramento 
Domingos Diniz de 

Carvalho 
Afonso Chaves de 

Oliveira 
Godofredo Lopes de Sá 
Maria de Jesus A. dos 

Reis 
Raimundo Nonato da 

Silva 
Luciraar Clovis de 

Almeida 
Lourival Pereira 

Nascimento 
José Ademar Mendes 
Luís Franco filho 
João Martins Herênio 
Bernadino Bandeira 

Filho 
João de Jesus Carlinho 
José Cl elo de 

Vasconcelos 
Eliseu O. Sobrinho 
José Lúcio de Araújo 
Antonio Pereira dos 

Santos 

BlillEi 
PRESENTE NO SEU 

NOVO ANO _ 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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ADVOGADO 
{...colocarei a Justiça como prumo...) Is.28.17. 

(yoxíi uf O^Oíltll, f S'tiivo 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godof redo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax; 723-3158 

Imperatriz-MA 

Supermercado 

São Salvador 

A cesta básica da dona-de-casa 

Feirinha do Bacuri - Fone: 721-0443 
Imperatriz-Maranhão 

Carrocerias 

Facchini 

A empresa do ano 2000 

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

/ 

GSSTROÇUNIÇA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

DPM - Comércio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 

Imperatriz-Maranhão 

Plva's Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Tucanos Vídeo 

Os lançamentos das sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias.: 

Rua Rio Grande do Norte, 665 - Juçara 

^ Imperatriz-Maranhão  

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com ar-condicioncído, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 
Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Farão 

O atacado a preço de varejo 

Av. Bernardo Sayão - Fone: 721-3512 
Imperatriz-Maranhão 
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Ilido cm materiais para construção: tintas 
automotivas c muito mais. Confira as nossas 

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

Av. Getúlio Vargas, 2125 - Fone: 721-2275 

Imperatriz-Maranhão 

Vendc-so 

Duas câmeras M-9000 Super VHS 
11 Em bom estado de conservação Valor: R$ 

1.350,00 
2" Semi-nova, dois meses de uso 

Valor: R$ 1.850,00 
Tratar pelo fone: 977-41 51 

F tf. 
tf-!;" *r - 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

mim serviços contábeis 

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

SctCa&cf, nfadciMteHfa 

Técnico em Contabilidade 
CRC 656S-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, 1° andar, sala 02 
v Celular: 977-1 669 - Imperatriz-Maranhão 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone; 977-2601 

Falar com Roberto 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-11 37 e 723-1 831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

Valor a combinar 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplício Moreira n9 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

^ Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura Oadc cl ante âe ^ pneemte 

naturais e artificiais e artigos para presente. 

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 1544 A - Fone: 723-1268 - Imperatriz-Maranhão 
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Supervisor da Brahma passa bem 

Caminhão boiadciro atropelou funcionário de depósito de bebidas e evadiu-sc do local 

O funcionário da Hralima 
(local), que estava 
supervisionando as vendas da 
empresa no Tocantins, foi 
atropelado por caminhão 
boiadeiro que trafegava no 
sentido Brasília. Ribeiro, 
funcionário da empresa de 
bebidas, que trafegava no 
mesmo sentido em um Fiat, foi 
abalroado quando estava 
tentando se comunicar com a 
direção de sua empresa. 

De acordo com 
informações obtidas na 
empresa, Ribeiro foi obrigado 
a parar o veículo Fiai para 
fazer a ligação, pois na 
velocidade que estava 
desenvolvendo não linha 
condições de ouvir com 
perfeição o outro funcionário 
que estava de plantão. 

Conforme os amigos de 
Ribeiro, ele desceu do veículo, 
fez a ligação, e voltou para 
dentro do Fiat. Como a ligação 
estava ruim, ele colocou a 
cabeça para fora da porta e 
passou a conversar com seu 
companheiro de trabalho, 
quando foi surpreendido pelo 
caminhão boiadeiro. 

Ribeiro foi socorrido e 
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Inspetor João Klehvr. üo PRF (férias), mas interino, dívuíva balanço dos trabalhos 

levado as pressas para uma 
clínica local, com suspeita de 
varias fraturas na cabeça. Por 
volta das 18h()0 de ontem, a 
nossa equipe de reportagem 
voltou a manter contato com a 

direção da empresa, quando 
fomos informados que um 
filho de Ribeiro, de ident idade 
nao levantada, esteve naquela 
empresa e disse que seu pai 
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Comércio e extração de 
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Vale do Sol, Mate 

Construção e Serv 

Extração: Rua 

Novembro,1310, B 

Fone: 721-43 
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vem reagindo bem. A Polícia 
Rodoviária Federal, através do 
seu inspetor interino, deverá 
divulgar hoje o relatório 
completo do período 
carnavalesco. 

* Carnaval 

Aumenta o 

número de 

arrombamentos 

na cidade 

Os arrombadores 
aproveitaram o período de 
Carnaval para fazerem a festa 
nas residências, que 
porventura ficaram sem 
segurança. Durante este 
período, foram várias as 
reclamações de 
arrombamentos e assaltos à 
mão armada. 

Florisvaldo dos Santos 
Teixeira, residente na Rua 
Santa Tereza, bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua residência e 
retiraram vários objetos, como: 
um aparelho de televisor em 
cores 16 polegadas, um 
aparelho de som !> em 1, um 
vídeo cassete, entre outros 

De acordo com as 
informações prestadas pelo 
queixoso, os larápios após 
terem acesso ao quintal da 
casa, arrombaram a porta dos 
fundos com uma alavanca e em 
seguida, do interior da 
residência, retiram os objetos. 

"Eles tiveram tempo 
suficiente para roubar meus 
objetos. Nós deixamos a 
residência por volta das 20h00 
e só retornamos às 23h00", 
lamentou Edna Teixeira, 
esposa de Florisvaldo. A 
Delegacia de Roubos e Furtos 
e a imprensa vêm sempre 
alertando a população de 
quando deixarem suas 
residências, avisar o vizinho e 
deixar as luzes ligadas para não 
despertar a atenção dos 
elementos. 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda de 
documentos 

Ivan Alves Souza, 
maranhense, casado, 
comunicou que perdeu sua 
porta-cédula contendo todos 
seus documentos pessoais. 
Conforme o comunicante, a 
porta-cédula caiu do seu 
bolso quando trafegava pelo 
centro comercial da cidade. 

Arrombamento 
I 

Joaquim de Souza Morais, 
cearense, residente na 
Avenida Industrial, 
comunicou que elementos 
desconhecidos visitaram sua 
residência e levaram vários 
objetos. Segundo o queixoso, 
os elementos aproveitaram a 
ausência do casal para 
arrombar a porta dos fundos 
e levar do interior da casa. um 
aparelho de televisor em 
cores 14 polegadas, uma 
bicicleta Montain Bike e 
outros objetos de pequenos 
valores, só não levando mais 
objetos porque perceberam a 
chegada do queixoso. O fato 
ocorreu por volta das 2()h0() 
da última terça-feira, quando 
o queixoso tinha saído com a 
família. 

Arrombamento 
II 

Os larápios aproveitaram o 
período de Carnaval para 
arrombar várias residências 
no centro e na periferia da 
cidade. O comerciante 
Antonio Pereira Cardoso teve 
sua residência arrombada 
por elementos ainda 
desconhecidos. De acordo 
com as informações de 
Antonio, os elementos 
levaram apenas um aparelho 
de televisão em cores 20 
polegadas e algumas peças de 
roupa. 

Perda de 
documentos 

Prancisco Teixeira de 
Souza, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Gonçalves 
Dias, bairro Juçara, esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu todos seus 

documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Identidade 
Civil, Carteira de Identidade 
e outros, fato este ocorrido 
quando participava da festa 
de Carnaval na AABB - 
Associação Atlética do Banco 
do Brasil. 

Furto de 
bicicleta 

Jamil Teixeira de Oliveira, 
paraense, 18 anos de idade, 
residente na Rua Godofredo 
Viana, comunicou que um 
elemento desconhecido 
furtou sua bike que estava 
estacionada em frente a 
residência de sua irma, Rita 
de Cássia Oliveira, na Rua 
Luís Domingues. De acordo 
com as informações 
prestadas pelo queixoso, 
lurto aconteceu em fração «W 
segundo. "Eu fui até o 
interior da casa deixar uma 
encomenda, quando retornei 
não encontrei mais a 
bicicleta", lamentou Jamil. 

Furto de 
toca-fitas 

Adalberto Morais e Silva, 
goiano, em trânsito por 
Imperatriz, comunicou que 
elementos desconhecidos 
roubaram do interior do seu 
veículo, um toca-fitas, várias 
fitas e uma bolsa contendo 
várias peças de roupa, fato 
este ocorrido na noite da 
última terça-feira, quando o 
queixoso estacionou seu 
veículo na Beira-Rio. 

Segurança 
na estrada 

As polícias Militar, Civil, 
Rodoviária Federal e o Corpo 
de Bombeiros, fizeram total 
cobertura do Carnaval 97. A 
Polícia Militar esteve em 
pontos estratégicos, assim 
como a Polícia Rodoviária 
Federal, comandada pelo 
inspetor João Kleber, que 
esteve 24 horas cuidando da 
segurança do trânsito nas 
imediações de Imperatriz. 
Mesmo com toda segurança 
e orientação, foram 
registrados casos de 
acidentes com vítimas falais. 

Plantão de Polícia 

Delegado: Vandir Fialho 

Escrivão: Francisco Barbosa 

Perito: Dr. Machado 

Agentes: Willame. Francisco 

Carlos, Cabral e Guilmar 

Comissário: Lindoso 

Jornal Capital 
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faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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