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Davi Alves Silva e Sebastião Madeira ■^,snu 

1 A * v ^ ^ rr* a* c ^entrada de 

destinam recursos a Kegiao locantina 
0 aniversário 

Jk menof dois pontos; - 
sio críticos m BMm, São 
deus trevf»:0aí!fi:^âo acesádi 
ao centro dâ cidade ctltn 
pouco abaixo do viaduto, na 
entrada da Vila e o | 
OUtro da acesso a AvenidÍ| 
BeTRardoSáer^). Os hi i r-uo^;. 
tomam conta dje iodos 
desvios do trevo causando | 
enormes prejuízos a (pem 1 

; transita por essôs locais,! 
danificando os veículos, sem 
que o DN^íl» órfião 
resi>onsável, tome quakjuer 
tnitíaliva. Página 4B. 

Sinfra muda 

Código de Postura 

do Município 

A Secretaria de Infra- 
Estrutura - Sinfra, está 
promovendo mudanças no 

Código de Postura do 
Município - CPM. A 
intenção do titular da pasta, 
Jairo de Oliveira, é adaptá- 
lo à realidade de 

Os deputados federais Da\i Alves Silva e Sebastião Madeira destinam recursos à região através do Orçamento da União Imperatriz. Página 2C. 

Com a ação dos 
deputados federais, Davi 
Alves Silva e Sebastião 
Madeira, representantes da 
região no Congresso 
Nacional, o Sul do 
Maranhão deve receber 
esse ano uma substancial 
verba, através do 
Orçamento da União, para 
que seja aplicada nos 
municípios do Sul 
maranhense. A maioria 
desses recursos estão 
sendo destinados à ações de 
saneamenlo básico, 
denotando a importância 
que vem sendo relegado a 
infra-estrutura urbana, 
melhorando a qualidade de 
vida dos cidadãos nesses 
municípios. A ação decisiva 
dos deputados Davi Alves 
Silva e Sebastião Madeira 
deverão ser decisivas para 
que vãrios problemas 
possam ser solucionados 
esse ano. Só para 
Imperatriz, Sebastião 
Madeira destinou 600 mil 
enquanto Davi beneficiou o 
novo município de 
Davinópolis com 1,16 
milhão. Página 3A. 
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O renomado exolérico 
ProP Zen assina seu 
horóscopo no Jornal 

Capital. 
Página 1 B. 

Todos os dias Francisco 
do Vale publica um de 

seus fantasmas, os 

FantasMAminhas. 
Página 1C. 

Comissões retardam relatório 

sobre Reforma Administrativa 

Foto Pinheiro - 72t -7090 

Indicadores 

Dólar Comercial 
Compra R$ 1.0197 
Dólar Comercial 
Venda R$ l .0205 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda R$ l,039 
Dólar Turismo 
Compra   R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda R$ l .0350 
Ouro (g) 
Venda_  R$ 12,57 

1.1275% 
Poupança 
Rendimento — 
Ufir (até dezembro) 
Valor   R$ 0.8247 
Salário Minimo 
Outubro R$ 112.00 
Salário Família 
Valor   R$ 7.66 
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Apenas uma C omissão entregou o relatório, a de Legislação, Justiça e Redação, que tem 
como relator o vereador Joel Costa 

São tres Comissões que 
estão analisando o Projeto de 
Lei da Reforma Administrativa 
do Município; a de Legislação, 
Justiça e Redação; de 
Orçamento; e de Cultura e 
Desportos. Dessas, apenas a 
Comissão de l^egislação, Justiça 
e Redação, que tem como 

presidente Cadinhos Amorim e 
relator Joel Costa, apresentou 
seu relatório nessa segunda- 
feira, como era esperado, já que 
o legislativo quer julgar o mais 
rápido possível a matéria. Existe 
um posicionamento que está 
sendo alertado nessa questão; 
mesmo sem o pedido de 

urgência urgentíssima, 
acompanhando a convocação 
do Executivo, entende-se jxTo 
regime de urgência uma 
convocação extraordinária. De 
outra forma não se justificaria. 
As relatores poderão ter prazo 
determinado para a entrega de 
seus realtórios. Página 3A. 

■ 

Vestibular 97 

Ufma realiza 

segunda etapa 

Foram três provas, 
Português, Literatura 
Brasileira e Redação, nessa 
segunda-feira, para selecionar 
os postulantes a uma vaga na 
Universidade Federal do 
Maranhão - Ufma. Houve 
apenas a abstenção de dois 

vestibulandos, que não 
compareceram para as provas 
da segunda etapa, que foram 
realizadas em nove salas com 
26 pretendentes em cada sala. 
Anda não existe uma previsão 
para a divulgação do 
resultado. Página 4A. 

Eleição na Amsul 

Vereadora Diva Borges 

apóia Sálvio Dino 

A vereadora Diva Borges 
vem divulgando seu apoio 
inconteste ao prefeito de João 
Lisboa, município onde 
exerce seu terceiro mandato 
consecutivo como 
parlamentar mirim, para a 
Presidência da Associação 

dos Municípios do Sul do 
Maranhão, e destaca a 
liderança política exercida 
por Sálvio Dino e o fácil 
trânsito que desfruta junto ao 
Governo do Estado, 
facilitando a obtenção de 
recursos. Página 3A. 

« Saúde ; 

Começa u andar a municipalização em Imperatriz 
. - 

Pagina ÍÜ 

Bairros continuam 

sem iluminação pública 

São inúmeros os bairros que continuam pagando a conta 
da iluminação pública, mesmo sem gozar do benefício. Vários 
líderes comunitários estão propensos a buscar apoio no 
Legislativo Municipal para que a Cemar seja convocada para 
prestar esclarecimentos da negligência no serviço, já que se 
trata de um tema público e notório, de importância para toda 
a comunidade e de concessão de monopólio. Página 4B. 

POLÍTICA CIDADE SOCIAL REGIONAL 

Imperatriz tem novo Sinfra promove 

modelo administrativo qualificação de Servidores 

Página 4C Página 2C 

A festa de aniversário 

de Crlstían 

Página ZB 

Carnaval em 

Açailândia 
Pág ina 3B 

Crônica quer Jackson 

I na Sedei 
Página 6A 

POI 

Quadrilha de 

Candirú volta a agir 
Págin 
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Cartas 

Foae 

Fax 

Sr. Editor: 
Tudo o que eu temia que 

iria acontecer com a 
chegada das chuvas já 
começa a se concretizar. 

Ainda bem não começou 
o período chuvoso em 
Imperatriz, e a rua onde eu 
moro já está praticamente 
intrafegável. Este quadro 
caótico se repete todos os 
anos. E eu já moro nesta 
mesma rua, mais 
espcecificamente nesta 
mesma casa há mais de 20" 
anos. Quando cheguei aqui 
em Imperatriz isto tudo aqui 
era mata, nós abrimos as 
ruas e construímos nossas 
casas. Até hoje, depois de 
passados mais de 20 anos, 
nem um único prefeito se 
dignou a asfaltar esta rua. 
Muitas foram asfaltadas, 
entre elas, outras que foram 
criadas muitos anos depois 
desta. Será que é 
discriminação o que está 
acontecendo conosco? 

Creio que temos os 
mesmos direitos que 
qualquer outro cidadão de 
Imperatriz, peço por favor 
as autoridades que não nos 
deixem passar mais uma 
vez por toda essa situação. 

Maria de Lourdes 
Bacuri 

Algo no ar 

É mais fácil viajar para Miami do que ir a Salvador 

Sr Editor: 
A temporada de chuvas 

é mesmo um período difícil 
para muitos 
imperatrizenses. 

No mau bairro, além do 
problema das ruas 
esburacadas e cheias de 
lama, tem ainda um 
agravante. Trata-se das 
gambiarras que oferecem 
riscos para a vida das 
pessoas que tem suas 
residências iluminadas de 
forma precária em qualquer 
período do ano, mas que se 
agrava sensivelmente 
durante a temporada de 
chuvas. 

Existe o risco dos fios se 
soltarem dos postes, já que 
a instalação é mal feita, são 
os proprietários das 
residências que fazem a 
instalação, e tem também o 
perigo de um poste cair, e 
incendiar as casas que são 
construídas de forma 
precária. 

Mesmo que não venha a 
acontecer um incêndio, 
qualquer pessoas pode pisar 
sem querer em um destes 
fios caídos e ser 
eletrocutado. 

Queremos pedir a 
direção da Cemar que 
tomem providências no 
sentido de regularizar a 
nossa situação. 

José Antonio 
Vila Ipiranga 

Sr Editor: 
Estou escrevendo para 

parabenizar a equipe de 
redatores deste matutino, 
que a cada dia melhora a 
quantidade e qualidade das 
informações que são 
repassadas pará o leitor. 

A redação é de fácil 
e n t e n d i m e n t o 
possibilitando que qualquer 
uma pessoas consiga captar 
a informação que nos está 
transmitida. Meus mais 
sinceros cumprimentos. 

Bernardo Araújo 
Bairro Juçara 

É difícil, às vezes, 
perceber a mudança dos 
ventos. No caso da aviação 
brasileira o problema não é 
a dificuldade de enxergar a 
mudança, mas uma 
assumida determinação de 
permanecer na situação 
atual. Mais do que 
oitocentas empresas 
brasileiras, de todos os 
segmentos, passaram a 
fronteira e se instalaram 
nos países. Os agricultores 
estão suportando a 
concorrência do produto 
estrangeiro e o comércio 
com a Argentina já é o 
segundo em importância 
para o Brasil. Na aviação, 
nada mudou, nem o vento. 

A concorrência 
internacional é o fenômeno 
novo, que auxilia o país a 
praticar os baixíssimos 
índices de inflação 
verificados nos últimos 
meses. 11 á algo no ar, além 
dos aviões de carreira. As 
empresas aéreas brasileiras 
e o sistema de controle da 
aviação no Brasil estão 
tentando resistir ao avanço 
da globalização, praticando 
um discurso perigosamente 
atrasado. Perigoso porque 
tenta esconder a verdade 
dos elevadíssimos preço das 
passagens aéreas internas e 
procura escamotear o 
crescimento dessas 
empresas na América do 
Sul. 

A,globalização tem dois 
aspectos pelo menos. As 
empresas ficam expostas e 
uma feroz concorrência, 
mas desfrutam do benefício 
de poder oferecer seu 
produto a um preço 
competitivo, utilizando 
todos os meios para reduzir 
custos. Há um bom exemplo 
estrangeiro: a Swissair 
deslocou sua contabilidade 
para a índia e o setor de 
manutenção para a Irlanda. 
Tudo em , nome da 
economia. E o mesmo 
raciocínio que empurra 
empresas de têxteis de São 
Paulo para o Nordeste. Ou 
o que faz a Nike produzir 
tênis no Vietnam. A TAM, 
tradicional empresa aérea 
de São Paulo, comprou a 
Linhas Aéreas Paraguaias. 
Descobriu que o custo da 

folha de pagamento no 
Paraguaias é de 25%, 
enquanto no Brasil é de 
110%. É mais barato 
comprar uniformes para a 
tripulação e até aviões 
naquele país, onde os 
impostos são menores que 
os brasileiros. Lá não existe 
imposto sobre operações 
financeiras, por exemplo. 
Essa empresa já começou a 
utilizar Assuncion como 
ponto de passagem de seus 
melhores vôos que chegam 
a Lima, Santiago, 
Montevidéu e Buenos Aires. 
A empresa regional 
transformou-se em 
continental. 

Linha 

Direta 

José Filho 

É mais barato 

comprar 

uniformes para 

a tripulação e 

até aviões 

naquele país, 

onde os 

impostos são 

menores que os 

brasileiros 

O grupo Canhedo, que 
controla a Vasp, adquiriu 
a Ecualoriana de Aviación, 
principal empresa aérea 
do Equador. A companhia, 
em si, não valia grande 
coisa. Suas rotas, no 
entanto, têm grande valor. 
A partir de Quito, ou 
passando por essa cidade, 
a Vasp começou a ter o 
mundo debaixo de suas 
asas. 

Canhedo adquiriu 
também o Lóide Aéreo 
Boliviano, a Transportes 
A éreos Nau quen, 
empresa regional 
argentina, e pretende dar 
um bote sobre a 
Aerolíneas. 

K claro que, a exemplo 
dos executivos da TAM, 
vai dividir as atividades de 
seu enorme conglomerado 
pelos países e regiões 
onde os custos forem 

menores. 
A Varig tem se 

mostrado muito lenta para 
entender o processo de 
mudança. Seus executivos 
não perceberam que havia 
acabado o antigo e a 
empresa passou a 
acumular grandes 
prejuízos. Só 
recentemente, quando os 
dirigentes da Rio Sul 
tomaram as rédeas do 
n e g ó c i o, ela c o1o c o u a 
proa no rumo de 
crescimento e tratou logo 
de participar do bolo 
acionário da Pluna 
uruguaia. 

A globalização tem sido, 
portanto, extremamente 
benéfica para as empresas 
aéreas brasileiras. Elas 
estão disputando entre si o 
privilégio de se 
transformar em empresas 
sulamericanas. E 
começam a decidir sobre o 
seu destino, a partir de 
países vizinhos, sem a 
interferência do D AC. 

O c o n sumi d o r 
brasileiro, contudo, não 
recebeu, até agora, 
nenhuma vantagem. 
Continua sendo mais fácil 
viajar para Miami do que ir 
a Salvador, por exemplo. 
Antes, os preços de hotéis, 
no Brasil, eram 
proibitivos, agora estão 
caindo na baixa estação. 
Mas, em função dos 
preços internos das 
passagens continuarem 
elevadíssimos, os turistas 
brasileiros estão gerando 
empregos nos Estados 
Unidos, no Canadá e na 
Europa. Os controladores 
das rotas aéreas, dentro 
do Brasil, não reconhecem 
sequer a existência do 
M e r c o s u 1 e a s s u m e m 
curiosa posição contrária à 
globalização, como se o 
f e n ô m e n o d e c o r r e s s e 
somente de uma posição 
de governo. As empresas 
brasileiras avançam sobre 
suas concorrentes na 
América do Sul, mas os 
brasileiros continuam 
pagando mais caro para ir 
a Porto Alegre que a 
Buenos Aires. Há algo no 
ar, além dos aviões de 
carreira. 
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Finalmente 

A governadora Roseana 
Sarney começa a se lembrar 
que Imperatriz existe, pelo 
menos nas páginas do jornal 
Folha de São Paulo, onde ela 
publicou um edital de 
concorrência pública para a 
construção de escolas no 
Estado. 

Dúvida 

Que uma escola deverá ser 
construída, de acordo com o 
edital, não resta a menor 
dúvida. No entanto, é preciso 
saber o tamanho e qualidade 
dessa escola, se não ficar tudo 
apenas no papel e na 
prestação de contas junto ao 
TCU, como é costume no 
Maranhão a empreitada de 
obras fantasmas, e quando 
muito, obras inacabadas, e o 
dinheiro, ó... 

Estranho 

O mais estranho nessa 
história toda do Edital para a 
construção de escola (s?) em 
Imperatriz, é que até agora 
ninguém veio aqui fazer esse 
anúncio. Aliás, nem mesmo 
ela se lembrou de declarar 
que o Maranhão do Novo 
Tempo começa a acontecer 
em terras tocantinas. 

Municípios 

Pelo edital publicado pela 
Folha de São Paulo, edição 
do dia 17 de janeiro, serão 
beneficiados os municípios 
de Coelho Neto, São José de 
Ribamar, ■ Pinheiro, 
IMPERATRIZ, Grajaú e 
Açailândia. 

Recursos 

Ainda segundo o edital 
publicado pela Folha de São 
Paulo, os recursos para a 
construção de escolas nesses 
municípios tem como fontes 
o Banco Mundial, Ministério 
da Educação e Cultura e o 
próprio Estado do Maranhão. 

Expectativas 

municípios estão sendo 
beneficiados, a expectativa é 
de que essas escolas sejam de 
grande porte, principalmente 
porque os recursos, segundo 
as origens, não devem ser tão 
pequenos. 

Financiamento 

O óbvio é que em obras 
que contam com 
financiamentos 
internacionais, como é o caso 
do Banco Mundial, não se 
justificam quando a licitação 
é decorrente de "poucos e 
pequenos" grupos escolares. 

Como apenas 

Novo Tempo 

Assim como <> 
Maranhão atravessa um 
"novo tempo" na visão da 
governadora Roseana 
Sarney, é de se supor a 
construção de um simples 
grupo escolar ou de uma 
pequena escola, não 
seriam necessários tantos 
recursos, uma vez que o 
Estado já é auto- 
suficiente. 

Por outro lado 

Com a governadora 
Roseana Sarney confessando 

„ que o Maranhão não tem 
dinheiro para essas obras, o 
que a levou a buscar recursos 
junto ao MEC e ao Banco 
Mundial, nos deixa com a 
obrigação de acreditar, ainda 
que com ceticismo, que ela 
vai construir um grande 
colégio em Imperatriz. 

Sufoco 

Tomara que esse colégio 
destinado à Imperatriz, 
conforme o edital, seja 
mesmo conslruido e a 
licitação — concorrência 
nacional n0 00397 — CPL — 
não seja mais uma 
brincanagem da 
governadora. 

Para meditação 

"Pois tudo que Deus criou 
é bom, e, recebido com 
ações de graça, nada é 
recusável." (1" TM 4-4) 

O Jornal Capital recebe noticiários da Agência Estado e Voz da América 
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Pnlíria Militar 190 

Delegacia de Plantão .—,   7??-1?R7 
rnrpn ria Romhairos 193 

Hospital rio Plantão (Geral). Sta Mônica 

Hospital de Plantão (Pediatria)  Nice Lobão 

Aeroporto ,,, ■ • , 791-0662 

FQtação rio Trom 723-2260 

Hemomar  .— 7??-?737 
Trnpirjás 721-4528 

Paraqás 721-1795 

Alcóolicos Anônimos —   721-7711 

Prpfpttnra Mtmir.ipal 722-1748 
723-165? 

Fórum Hnerique de La Roque 721-0404 

Disque Boi na Moita ---------------   722-1956 

Defesa do Consumidor     198 

Cemar 196 

Caema —    — 722.2505 

Correios ; 721-0136 

Receita Federal ——  , „ 721-2486 

Secretaria Estadual da Fazenda 721-0944 

Polícia Federal 722-1071 

Policia Rodoviária Federal 

Recursos 

722-3048 



JORNAL CAPITAL Terça-feira, 21 de lanelro de 1997 □ política 

Orçamento da União 

As emendas apresentadas e aprovadas por Davi e Made 

Enquanto Davi beneficia de Davinópolis a Balsas, Madeira pulveriza e manda 600 mil para Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
747 dias. Hoje só vou 

perguntar prá .senhora 
excelência, cadê as obras? 

BNB, governo e 
empresário discutem 

potencial do MA 
O Banco do Nordeste 

reúne dias 29 e 30 do 
corrente, na cidade de Balsas, 
a 800 km de São Luís, 
especialistas e técnicos de 
várias entidades, para discutir 
a potencialidade do pólo 
agroindustrial do Sul do 
Maranhão e elaborar as 
diretrizes para um plano de 
ação capaz de alavancar os 
negócios da área nos 
mercados interno c externo. 

O objetivo principal é 
levantar, juntamente com 
instituições e empresas 
privadas da região dos 
cerrados maranhenses, o 
estágio atual de consolidação 
do pólo de Balsas, suas 
potencialidades, os pontos 
críticos das cadeias 
produtivas dos complexos de 
grãos e carne, as perspectivas 
para a fruticultura e formação 
de parcerias voltadas para o 
desenvolvimento do 
agribusines na região. 

Serão discutidos aspectos 
ligados a temas como 
capacitação, extensão rural, 
pesquisa, meio ambiente, 
comercialização, organização 
dos produtores, 
competitividade e infra- 
estrutura. 

FHC articula reeleição 
O presidente MIC espera 

costurar todos os apoios 
necessários, principalmente 
do rebelde PMDB, para 
garantir aprovação da 
emenda da reeleição. 
Lideranças governistas 
nomearam representantes 
nos Estados com a missão de 
contabilizar voto a voto e 
identificar problemas. Dentro 
dessa estratégia, FHC 
telefonou domingo, pára o 
senador Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) para 
dizer que não fez críticas ao 
seu comportamento. 

Último dia do vestibular 
da UFMA 

Os candidatos que 
passaram na primeira fase do 
vestibular da UFMA voltarão 
no último domingo às salas de 
aula em nove pontos distintos 
para fazerem as provas de 
Língua Portuguesa, 
Literatura Brasileira e 
Redação. Estão disputando as 
1.947 vagas oferecidas pela 
Universidade Federal do 
Maranhão, 4.6b4 candidatos 

em São Luís, Imperatriz e 
Codó. 

Com a redução do número 
de candidatos para a segunda 
etapa, a Comissão 
Permanente de Vestibular 
(Copeve), divulgou novos 
locais para a realização das 
provas. São nove unidades 
em São Luís, uma em 
Imperatriz e uma em Codó. 

Valerão para a segunda 
etapa do vestibular as 
mesmas regras na primeira 
com relação a horário de 
prova e de comparecimento 

aos locais dós exames. 

Começa campanha 
salarial dos servidores 

públicos federais 
O Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais 
(Sindsep) dá início à 
mobilização para a campanha 
salarial deste ano. O ministro 
da Administração, Bresser 
Pereira, disse semana 
passada que não haverá 
reajuste para a categoria, e 
domingo os servidores 
fizeram assembléia, às 09h00, 
no auditório do Cefet, em São 
Luís, para discutir as formas 
de lula da campanha. 

Os servidores não têm 
reajuste há dois anos. A 
pauta de reivindicações para 
97 está pronta desde 
dezembro de 96, e na semana 
passada o ministro da 
Administração, Bresser 
Pereira, atendeu os 
representantes da categoria. 

Durante a audiência, 
Bresser afirmou que não há 
decisão do governo em 
conceder reajustes aos 
servidores públicos federais. 

Washington Luiz afirmou 
que, diante da negativa do 
governo, a categoria vai 
intensificar o processo de 
mobilização para cobrar um 
posicionamento sério do 
governo. 

Clinton tomou posse 
•domingo 

O presidente dos EUA, 
Bill Clinton, renovou no 
último domingo, ao meio-dia 
(09h00 em Brasília), o 
juramento constitucional que 
lhe dá posse diante de um 
País contente com sua 
prosperidade econômica e 
poder mundial, mas 
desencantado com a política 
e cético quanto às intenções 
e ã honestidade pessoal de 
seus líderes. As temi)eraturas 
devem ficar próximas a zero, 
esperadas para a hora da 
cerimônia de inauguração do 
novo governo, num palanque 
armado na face norte do 
Capitólio. 

O Orçamento da União é 
uma prévia do dinheiro que vai 
ser encaminhado para 
investimentos nos municípios 
brasileiros. Se por um lado 
ainda existem convênios e 
recursos centralizados que 
podem ser obtidos além do 
previsto nesse orçamento, é 
nessa hora que se vai 
vislumbrar o verdadeiro teor 
de representatividade do 
parlamentar. 

No Orçamento da União 
para o exercício do ano de 
1997, o Deputado Federal 
Sebastião Madeira pulverizou 
suas emendas, apresentando 
pedidos de recursos, 
praticamente, para a maioria 
dos municípios da Região 
Tocantina. Os valores 
apresentados nas emendas de 
Madeira, oscilam entre 70 mil 
reais para Buritirana e Itinga. 
por exemplo, alcançando os 
maiores varres nas emendas 
para Imperatriz; quatro do 
mesmo valor. 150 mil. O 
Deputado Sebastião Madeira 
também concentra sua atenção 
no abastecimento de água e 
rede de saneamento básico, 
variando apenas na Vila 
Cafeteira, onde pediu verba 
para melhoria das condições 
habitacionais. 

Já o Deputado Davi Alves 
Silva está liberando uma ajuda 
substancial para o município 

que ajudou a criar, Davinópolis, 
e que leva o seu nome, e que 
está sendo administrado por 
seu irmão Daniel Silva Alves. 
Davi conseguiu aprovar apenas 
oito emendas, das vinte a que 

teve direito de apresentar, 
destinando 1,15 milhão de reais 
para Davinópolis, e 
beneficiando também, Lago do 
Junco, Montes Altos, Vila Nova 
dos Martírios e Balsas. 

Confira no quadro abaixo as 
emendas aprovadas pelos 
Deputados Federais Davi alves 
Silva e Sebastião Madeira para 
o Orçamento da União, e a que 
se destinam. 

Deputado Federal Davi Alves Silva 

Const. e equip. de quadra poli-esportiva 
Ações de Saneamento Básico 
Construção de casas para população de baixa renda 
Sistema de Abastecimento de Água 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Habitações de Interesse Social 

Davinópolis 300.000,00 
Davinópolis 300.000,00 

Davinópolis 
Davinópolis 
Lago do Junco 
Montes Àltos' 
V. N. Martírios 
Balsas 

250.000,00 
300.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
50.000,00 

Deputado Federal Sebastião Madeira 

Sistema de Abastecimento de Água 
Sistema de Abastecimento de Água 
Saneamento Básico 
Sistema de Abastecimento de Água 
Sistema de Abastecimento de Agua 
Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico 
Sistema de Abastecimento de Agua 
Implantação de Área de Proteção Ambiental 
Melhora das Cond. Habitacionais na Vila Cafeteira 
Ações de Saneamento Básico 
Ações de Saneamento Básico no Bairro Santa Rita 
Ações de Saneamento Básico 

Itinga 70.000,00 
Gov. Lobão 70.000,00 
Buritirana 70.000,00 

Rocque 70.000,00 
Cidelândia 70.000,00 
S.P.D.Branca 80.000,00 
R. Fiquené 50.000,00 
Amar ante 
Estreito 
Carolina 
Campestre 
Açailândia 
Imperatriz 
Imperatriz 
Imperatriz 
Imperatriz 

100.000,00 
100.000.00 
70.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 

■ Vereadora Diva Borges 

Apoio a Sálvio Dino para a Presidência da Amsul 

A vereadora Diva Borges. 
PFL, de João Lisboa, afirmou 
que a Avesma- Associação dos 
Vereadores dó Sul do 
Maranhão, que tem como 
presidente o vereador João 
Macedo precisa se reerguer, se 
reestruturar, porque com a 
criação dos novos municípios da 
Região Sul do Estado, deverá 
haver um aumento substancial 
de vereadores, novas forças, e 
poderá se organizar para que as 
eleições de 98 haja uma 
possibilidade maior e real de 

uma representatividade mais 
significativa. 

A vereadora Diva, que está 
iniciando seu terceiro mandato 
consecutivo, é uma das 
principais lideranças políticas 
da região de João Lisboa, 
inclusive uma das fundadoras 
da Avesma e sempre defendeu 
a população carente do seu 
município. Ela disse também, 
sobre a eleição que irá escolher 
a nova diretoria da Amsul - 
Associação dos Municípios do 
Sul do Maranhão, que irá 

acontecer na próxima sexta- 
feira. 24 de janeiro, e que tem 
como principal e único 
candidato Sálvio Dino, que 
entende como uma necessidade 
o retorno do ex-presidente e 
hoje prefeito de João Lisboa, 
para que possa haver um 
desenvolvimento da entidade 
no sentido de sua real 
importância e 
representatividade legal junto 
ás esferas superiores dos 
interesses dessa região do 
Maranhão. Ela destaca o bom 

trânsito que Sálvio tem junto ao 
Governo maranhense, e 
poderá, com mais facilidade 
reivindicar recursos para as 
unidades administrativas da 
região, demonstrando dessa 
forma sua capacidade para 
ocupar o cargo que ora pleiteia. 

Diva Borges apóia 
integralmente Sálvio Dino para 
a presidência da Amsul, graças 
ao seu trabalho, suas idéias 
progressistas e sua 
competência político- 
administrativa. 

■ Reforma Administrativa 

Apenas uma Comissão entregou o relatório 

Entende-se por convocação extraordinária o regime 

de urgência que alguns parlamentares mirins não estão entendendo 

O ponto é exatamente esse. 
bfão existe uma preocupação 
em fazer o município 
funcionar, mas apenas uma 
disputa política dentro da 
questão da votação da 
Reforma Administrativa. É 
bem verdade que, mesmo os 
opositores mais ferrenhos ao 
prefeito Ildon Marques estão 
sentando na mesa de 
negociações de forma 
bastante elogiável. O que não 
se pode entender é a velha 
questão de protelar uma 
matéria apenas porque já é 
voto vencido. 

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação entregou 
nessa segunda-feira o relatório 

sobre a Reforma ao presidente 
da Câmara. O relator Joel 
Costa apresentou junto ao 
relatório suas propostas de 
emendas, pedindo a supressão 
do artigo que extingue a 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, mesmo que seu 
discurso venha acompanhado 
da certeza de que suas 
emendas não passarão, nem 
na votação do Relatório, nem 
na votação definitiva em 
plenário, já que a extinção da 
Fundação é ponto acertado 
entre os vereadores, a classe 
catedrática e o prefeito Ildon 
Marques que, transformando 
ou não em questão pessoal, já 
está com o tema consumado. 

Amanhã, às 10 horas, a 
Comissão de Educação e 
Desporto volta a se reunir e 
poderá concluir os trabajhos, 
dependendo apenas da boa 
vontade do relator da 
Comissão, Simplício Zuza 
Neto. que poderá ganhar dos 
demais membros de sua 
Comissão um prazo estipulado 
prá apresentar parecer. 

Resta ainda a Comissão de 
Orçamento que tem como 
presidente Adhemar de 
Freitas e relator, André 
Paulino. Os trabalhos, em 
relação às demais Comissões 
estão bastante atrasados mas 
dado a competência do relator 
e a experiência parlamentar do 

presidente, a Comissão de 
Orçamento, uma das mais 
importantes a analisar a 
Reforma, poderá concluir em 
tempo hábil o seu parecer. No 
entanto, poderá haver 
orientação para que sejam 
estipulados, dentro do 
regimento interno, prazo legal 
para que os relatórios sejam 
entregues para votação das 
Comissões e final. O 
presidente da Câmara, Valmir 
Izídio, voltou a confirmar que 
o plenário só volta a se reunir 
depois que tiver, em mãos, os 
relatórios das três Comissões 
Parlamentares que analisam a 
Reforma Administrativa do 
Município. 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-OIO - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Vestibular 97 ■ Davinópolis 

Daniel Silva quer acelerar o 

crescimento do novo município 

O prefeito Daniel Silva Alves enfrenta os problemas e 

corre atrás dos recursos para começar a governar 

O prefeito de Davinópolis 
está começando a empreender 
um ritmo dentro do que 
pretende ser sua administração 
municipal. Na área da saúde já 
está divulgando o primeiro 
seminário municipal do setor 
enquanto na educação 
pretende cobrar dos pais a 
responsabilidade pelos filhos 
que por ventura ficarem fora 
das salas de aula. 

Começando pela educação, 
Daniel está fazendo uma 
campanha ostensiva para que 
todas as crianças, em idade 
escolar, estejam matriculadas 
nas escolas do município, com 
acesso garantido à educação 
fornecida pelo município. Ele 
também afirmou que pretende 
cobrar dos pais a 
responsabilidade por qualquer 

Ufma realizou segunda 

etapa ontem no Campus 

criança que não seja 
matriculada, pois entende que 
os pais também têm que dar 
sua parcela de colaboração 
nesse sentido. 

O Secretário da Saúde, 
Clésio Fonseca, está 
preparando o primeiro 
seminário municipal da área 
que vai discutir os problemas 
de implantação do sistema de 
atendimento médico a 
população, principalmente; no 
entanto Daniel considera mais 
importante a oportunidade que 
está se tendo de implantar esse 
sistema começando tudo novo, 
sem ter que remendar nada. 
Clésio Fonseca, segundo 
Daniel, é uma pessoa 
competente e de sua confiança 
e terá toda condição de fazer 
funcionar o que julgar 

necessário para uma saúde 
modelo. O prefeito afirmou que 
está dentro dos planos a 
construção de um hospital, no 
entanto ainda não é agora já 
que precisa fazer levantamento 
de recursos para que obra de 
tal vulto possa ser 
concretizada; mas Davinópolis 
já conta com uma ambulância 
para transportar seus pacientes 
para Imperatriz 
condignamente. A ambulância 
foi doada pelo Deputado 
Federal Davi Alves Silva, irmão 
do prefeito de Davinópolis, que 
aliás é a grande força político 
representativa para a obtenção 
de recursos nas esferas 
superiores, 
financiamento 
desenvolvimento 
município. 

Foram classificados 
para segunda etapa do 
vestibular da Universidade 
Federal do Estádo de 
Maranhão - Ufma, 234 
vestibulandos que 
prestaram seus exames na 
primeira fase. Desse total, 
segunda a direção do 
vestibular da Universidade, 
apenas dois deixaram de 
comparecer, num índice 

bastante satisfatório de 
abstinência. 

No entanto, um número 
ainda é bastante significativo 
dentro dos exames do 
vestibular desse ano; o índice 
de reprovação alcançou 
setenta e dois por cento da 
primeira fase para a segunda, 
o que ainda é alto para um 
país que pretende fazer 
educação com qualidade. 

As provas dessa 
segunda-feira foram de 
Português, Literatura 
Brasileira e Redação. 
Foram quatro horas de 
prova, com início ãs 8:30 
da manhã, ocupando 9 
salas com 26 vestibulandos 
em cada. Ainda não existe 
uma previsão de quando 
será divulgado o resultado 
da segunda fase. • 

para 

do 

o 
do 

novo 

Construção da sede administrativa j „ ércj0 e extração de seixo e areia 

O prefeito Daniel Silva Alves 
retornou de São 1 aiís no último 
sábado, onde participou da 
eleição da nova diretoria da 
Famem - Federação das 
Associações dos Municípios do 
Estado do Maranhão, tendo 

votado em Deusdedilh 
Sampaio, prefeito de Açailândia; 
mas na oportunidade visitou na 
Ceplan a maquete da obra que 
o Governo do Maranhão 
prometeu aos novos prefeitos. 

Fie deve voltar na próxima 

semana ã capital do estado 
munidos de toda a 
documentação imobiliária para 
garantir a construção da 
Prefeitura e Legislativo onde vai 
funcionar o poder político de 
Davinópolis. 
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Recuperação da estrada 

. _ »« i  „ 
A estrada que liga a BR-OIO 

até Davinópolis está totalmente 
recuperada a partir da linha da 
estrada de ferro, faltando cerca 
de 1,5 quilômetro qúe fica no 
território imperatrizense, mas 
que Daniel acredita que o 
prefeito Ildon Marques irá 

recuperar o trecho, líle afirmou 
que não havia como esperar 
mais os trabalhos na estrada 
pelo risco de Davinópolis ficar 
isolada com o interrompimento 
do tráfico, pelo péssimo estado 
em que st1 encontrava. Daniel 
já conversou com o vereador 

João Macedo e com a direção 
da TCl, empresa que explora o 
transporte coletivo ImixTalriz- 
Davinópolis, no sentido de 
concentrar esforços para que o 
prefeito Ildon Marques 
recupere o mais rápido possível 
o trecho que fica em Imperatriz. 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

Extração: Rua 15 de 

NOVEMBRO,!310, BEIRA-Rio, 

Fone: 721 -4300 

FPM e o incentivo à agricultura 

Davinópolis tem um 
grande potencial para o 
plantio (le 

hortifrutigranjeiros, e o 
prefeito Daniel Silva Alves 
pretende dar todo incentivo a 
essa área como geradora de 
recursos para o município, e 
principalmente como 
atividade econômica de 
mercado. Daniel acredita que 
com a administração feita no 
próprio município, o 
abandono acontecido no 
passado não se repelirá, 
inclusive porque pretende 

empreender um trabalho 
sério â frente do município. 

O prefeito afiançou que 
houve alguns problemas para 
o recebimento da primeira 
parcela do FPM, dia 10 de 
janeiro, principalmente 
causada pelo atraso na 
documentação como o CGC e 
a abertura de conta bancária, 
mas que jã esta tudo 
resolvido. Ele pretende 
também fazer a contratação 
dos servidores municipais 
através de concurso público, 
colocando no quadro o 

mínimo necessário para fazer 
sua administração funcionar. 
Davinópolis trabalha hoje 
com quatro secretarias 
municipais. 

Daniel também deve 
resolver a questão da 
telefonia breve. F.le vai 
participar do seminário, dia 
31, sobre o assunto, e 
pretende fazer todos os 
esforços possíveis para que a 
Telma instale, o mais 
rapidamente possível uma 
central telefônica em 
Davinópolis. 
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Social 

Soraya Luiz a indica os 

pontos certos para o 

Carnaval 97 

Sociedade 

Linda Veloso dá as dicas do 

que acontece no mundo 

social imperatrizense 
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Cidade 

Buracos tomam conta 

da BR-0 / 0 e obras não | 

são terminadas 
Página 4B Í 

mm 
Terça-feira, 21 de janeiro de 1997 

Por Dentro 

da Imprensa 

Elíene França 

Em alta 
Wagtônio Brandão, diretor 

artístico da Rádio Nativa FM, 
conseguiu conquistar o seu 
lugar ao sol com o seu próprio 
esforço e tem se destacado na 
sua profissão nos últimos 
anos. Wagtônio i)ercorreu um 
longo percurso até ocupar a 
posição que está hoje. Passou 
por vária funções, entre elas, 
a de programador musical, e 
hoje é respeitado nos meios 
de comunicação, pela forma 
como conseguiu conquistar o 

seu propno espaço em um meio 
tão competitivo. Merece 
parabéns. 

Tá em todas 
Excelente o trabalho que 

está sendo desenvolvido na 
Rádio Cidade FM. Os diretores 
responsáveis pela emissora 
souberam captar o que o 
público queria ouvir e acertou 
em cheio. Além disso, os 
locutores adotaram uma 
linguagem atualizada e sem 
aquele blá, blá, blá, tão 

conhecido nas FMs e que não 
levam a lugar algum. A Rádio 
Cidade*' hoje sem dúvida a 
mais ouvida. E todo o crédito vai 
para o trio Weverton Rock, U- 
Everton Braçale e Samir 
Sabbag. 

Se desdobrando I 
Os apresentadores Conor 

Farias e Clélio Silveira (foto), 
estão se desdobrando para 
cumprir todos os eus 
compromissos. Conor já se 
afastou inclusive da 
apresentação do programa 
Imperatriz 24 Horas e é quase 
impossível encontrá-lo nas 
dependências do Sistema 
Tucanu's de Comunicação. 
Passa quase todo o seu tempo 
no BIC, Balneário Estância do 
Recreio, que está passando por 
completa reforma. Tudo para 

que os trabalhos continuem em 
ritmo acelerado e tudo esteja 
pronto até o dia 08 próximo, 
quando acontece a abertura do 
"Carnaval da Vida". 

Se desdobrando II 
Clélio Silveira, do programa 

C) Rádio na TV. também, está 
vivendo em ritmo frenético, mas 
ainda consegue arrumar tempo 
para apresentar o seu 
programa, porém já avisou que 
não sabe por quanto tempo 
mais. Portanto, os 
telespectadores da TV Capital 
não devem ficar surpresos ao se 
deparar com novos 
apresentadores no horário de 
12h()() às 14h0(). Mas não 
precisam ficar preocupados, é 
tudo ixir tettipo determinado, só 
até o fim do carnaval. 
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HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROf ZEN 

r 

Aries 
n 

Gêmeos 

As coisas vão ficar ainda 
melhores! Marte entra hoje em Áries 
e intensifica os processos de 
mudança em sua vida. Aproveite! 
Discussões sobre política ou 
religião, nem pensar! 

Mantenha uma atitude aberta e 
positiva em relação aos outros. Os 
encontros com gente nova e 
interessante estão favorecidos. Evite se 
envolver à toa em discussões que não 
levam a lugar nenhum. Fique na sua. 

Sua vida profissional entra num 
momento positivo. Confie em seu 
potencial, poisa partir de agora muitas 
chances de progresso surgirão. Evite 
discussões sobre dinheiro. Você terá 
lodo tempo para resolver problemas. 

Leão A L Libra 

As boas vibrações astrais de hoje 
lhe dão mais firmeza para assumir 
qualquer posição que esteja em 
sintonia com seus sentimentos. Seu 
bem-estar físico deve estar acima de 
tudo agora. 

Sagitário 
xW\ 
XWA 

Aquário 

Você se sente agora renovada e 
com mais disposição para enfrentar as 
barras do dia. Resolva tudo o que for 
necessário. Seja clara no que diz e evite 
desentendimentos com quem você 
ama. Preserve a harmonia. 

Aproveite a manhã para cuidar 
dos negócios e fazer investimentos, 
llm lucro inesperado pode engordar 
sua conta bancária. Procure manter 
a tranqüilidade diante dos pequenos 
problemas domésticos que surgirem. 

Touro Câncer 

rH) 

Virgem 
ni 

Escorpião Capricórnio Peixes 

Sua sensibilidade deixa você 
mais receptiva aos problemas 
alheios. Ajude quem estiver 
precisando, mas não se sacrifique 
demais. Apesar de sua boa vontade 
pode se meterem encrencas. 

Comemore! Depois de um período Aproveite para acordar cedo e A fase que se inicia hoje é ideal 
de introspecção, você começa a se abrir colocar em ordem seu serviço; O para você fazer novas amizades e 
para o mundo. Chegou a sua vez! Saia momento ê excelente para você se passar bons momentos com quem mais» 
e faça novos amigos. Uma nova fase concentrar em questões práticas. Se gosta, E hora de se enturmar! Quando 
está começando. Mas o segredo ê ficar em casa. procure não se estiver com quem você ama, use sua 
saber esperar o momento certo de agir. sobrecarregar com os afazeres. sensibilidade e evite discussões. 

Você está cada vez mais voltada 
para o futuro. Coloque para fora seu 
lado sonhador e sábio e dedique-se aos 
objetivos mais importantes. A energia 
de Marte tende a gerar muita excitação 
e ansiedade. 

Um novo momento se inicia em 
sua vida. Conhecimentos que lhe 
tragam enriquecimento interior 
estão favorecidos. Evite qualquer 
tipo de confronto com pessoas que 
você já sabe serem autoritárias. 

DE TV- 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora Canal 
10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa da 

Ofélia 
10:30 Meu Fé de laranja Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 Estação Criança 11 
13:15 Local 
15:15 CineTrash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Sílvia 
Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pé de Laranja Lima 
20:00 O Campeão 
21:00 J<irnat Bandeirantes 
21:30 Força Total (A 
Programar) 

06:00 O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
11:55 Falando de Deus 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 O Rádio na TV 
14:15 Bill Body 
15:15 0 Agente G 
16:30 O Mundo de Beakman 
17:00 Cidade Alerta 
18:30 Jornal da Record 
18:05 Cidade Alerta 
19:15 Informe São Paulo 
19:30 Zorro 
20:00 O Quinteto 
21:00 Campeões de Audiência 
23:00 25y Hora 
00:00 Palavra de Vida 
02:30 Jesus Verdade 
05:00 Despertar da Fé 

TV e Jornal Capital 

no Carnaval 97 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
ILOO Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
21:00 Programa Livre 
22:00 Razão de Viver 
22:45 Curvas Perigosas 
(Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jó Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SB T 

05:10 Programa Ecumênico 
05:15Telecurso 
Profissionalizante 
05:30 Telecurso 2000 - 2o Grau 
05:45Telecurso 2000- Io Grau 
06:00 Bom Dia Imperatriz 
06:30 Bom Dia Brasil 
07:30 'W Colosso 
10:00 Angel Mix 
11:00 Mirante Meio Dia 
11:30 Globo Esporte 
11:50 Jornal do Maranhão V 
Edição 
12:15 Jornal Hoje 
12:40 Vídeo Show 
13:10 Vale a Pena Ver de Novo 

Mulhres de Areia 
14:40 Sessão da Tarde 
16:45 Malhaçào 
17:20 Anjo de Mim 
18:15 Jornal do Maranhão 2? 

Edição 
18:30 Salsa e Merengue 
19:30 Jornal Nacional 
20:05 O Rei do Gado 
21:10 Terça Nobre 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shuralo 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 Xica da Silva 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 

Agente 86 - Passageiros em 
Perigo 
11:00 Anjos da Lei -Professor 

Substituto 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com Carlos 

"Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20; 15 Série Hardball - Força 
Bruta - Morte na Família 
21:10 Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão - Caçada ao 
Escorpião Dourado 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Festa de aniversário 

O garotâo Cristian, filho do casal de grandes amigos Rogério 

Frota e Bárbara, comemorou mais uma primavera na última 

sexta-feira, dia 17 de janeiro. Cristian reuniu os amigos e os 

irmãos na chácara dos pais, no Camaçari, para comemorar com 

muita festa, refrigerante e alegria a passagem de mais um 

aniversário. Quem estavam bastante à vontade na festa eram os 

pais, Rogério e Bárbara, que não cabiam em si de 

contentamento em agradar o filho Cristian, simpático e festivo. 

Parabéns ao Cristian e aí vai alguns closes da festa. 

jmm 

^1 

Rogério e Bárbara, na foto com os filhos Juan, Cristian, Rogério Filho e Júnior 

Durante toda 

a festa 

Rogério foi 

um verdadeiro 

"paizao", 

cobrindo 

Cristian de 

toda a 

atenção. 
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Retornando 

Lucas Evangelista, o eficiente gerente da 

Arapuã, em Imperatriz, aproveitou o final de 

semana para visitar a capital do Estado e rever 

seus familiares. Mas o grande amigo está 

retornando hoje às suas atividades profissionais 

aqui na terrinha do Frei. 

11 
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Internet 

Vai acontecer no próximo dia 29 de janeiro, o 

coquetel de lançamento da Internet em Imperatriz, 

a imensa rede de informações que abraça o 

mundo. Dentre as empresas que irão forncecer 

acesso a esse meio de comunicação está a / 

"ImperNet", do nosso amigo Mazinho, que já está 

funcionando na Coriolano Milhomem, 1 845. 

Nota de pesar 

Faleceu no domingo, em São Luís, e foi 

sepultado ontem em Imperatriz, José Nilton 

Coelho Marinho, irmão do amigo e empresário 

Eli Marinho - Gráfica Stylus. Manifestamos nossos 

profundos sentimentos e pesar à família nessa 

hora tão dolorosa. 

Bárbara deu atenção a todos, captaneou a festa, mas não esqueceu de uma pose com 
o filhão Cristian,. para a posteridade 

M. M. ]óias Óticas 

Sua ua melkoK1 (oiay aom melhor p^e^o Ibc 

25% 

Todos os itens e;n promoção durante 

o período de férias 

de desconto faça seus Ò€UÍ9S de grau conosco 

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

Imperatriz Maranhão 

% 

■ 
rrsi fíríiii"" 

Molcriôis de 

SA melhor opção para sua construção 

Desligue-se dos outros 

éCbcil e ba^cifo 

M 

Primeiro Piso 
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OS FATOS QUE SÃO 

DESTAQUES NA REGIÃO SOB 

O PONTO DE VISTA DE 

Raimundo Primeiro 
Página 2C \ 

promoções para esta 

-feira nas lojas Liliani, 

Shopping Imperatriz 

Página SC 

Seminário treina fiscais 

Secretaria de Infra- 

Estrutura Página 2C 

Todos os novidades 

e atualidades da 

cidade 

Página 4C 

Terça-feira, 21 de janeiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Missão 
A missão beneficente do 

Marwel Futebol Clube, 
conforme correspondência 
do seu presidente Moreira 
Silva, foi cumprida. Na última 
sexta-feira aconteceu no 
Abrigo dos Velhos "Lar São 
Francisco de Assis", uma 
festa realizada pelos diretores 
do clube. O dinheiro foi 
arrecadado nas duas partidas 
realizadas pelos craques do 
Marwel contra a Seleção de 
Senador LaRocque. Bastante 
emocionado, Moreira Silva 
disse à reportagem que 
espera contar com um 
número bem maior de 
torcedores nos próximos 
jogos do clube, para que a 
festa possa ser coroada de 
êxitos. 

Violência 
A violência continua 

imperando nos bairros mais 
distantes do centro de 
Imperatriz. Os assaltantes a 
cada dia continuam 
assaltando e cometendo 
assassinatos de forma 
audaciosa. Nas ruas da 
periferia não se pode mais 
andar a pé ou de bicicleta sob 
pena de ficar sem a bike e a 
vida. O pior de tudo ê que 
todos os dias estes mesmos 
elementos vão preso, mas em 
seguida, por ironia ou falha da 
Justiça, são colocados 
novamente nas ruas onde 

cometem os crimes. 
Expectativa 

A crônica esportiva e os 
desportistas em geral estão 
aguardando com muita 
expectativa a nomeação do 
secretário de Esportes para a 
Região Tocantina. Jackson 
Silveira, que além de ter um 
conhecimento profundo na 
área, no governo lldon 
Marques é o mais cotado para 
assumir a pasta. Ex-árbitro de 
futebol aspirante à Fifa, 
Jackson Silveira reúne as 
qualidades desejadas por toda 
a crônica esportiva local. 

João Lisboa 
Finalmente o Campeonato 

Municipal de João Lisboa 
chegou ao fim. Baresi e 
Botafogo entraram em campo 
para decidir o título da 
temporada de 1996. Um grande 
número de torcedores estive 
no Estádio Cafeteirào para 
acompanhar de perto a grande 
decisão. A promoção foi do 
Sistema Tucanu's^ de 
Comunicação (Rádio Capital 
AM) e a administração do 
prefeito Sálvio Dino (secretário 
de Esportes, Eurípedes 
BalUla) 

Advertência 
As recomendações da 

sociedade civil sobre a 
privatização dos setores de 
eletricidade e de 
telecomunicações devem ser 
ouvidas pelos parlamentares- A 

advertência foi feita na última 
semana pelo senador José 
Agripino Maia, ao relatar 
conclusões de um seminário 
sobre a regulamentação dos 
dois setores, promovida no ano 
passado pela Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, da 
qual é presidente. Ele alertou 
para o cuidado necessário na 
elaboração da legislação. 

Esquecimento 
A manutenção do prestígio 

do Banco do Brasil e a 
preservação da credibilidade 
do governo exigem que seja 
"tirado a limpo" o episódio da 
divulgação dalista que revelava 
o nome de parlamentares que 
teriam dívidas junto á 
instituição. 0 ponto de vista foi 
defendido sexta-feira, em 
plenário, pelo senador 
Jefferson Feres, ao protestar 
contra o "esquecimento" do 
fato. O pedido para que o 
episódio seja esclarecido, feito 
por Jefferson, foi apoiado por 
Pedro Simon e José Eduardo 
Dutra. 

Extinção 
Com o argumento de que 

toda a sociedade brasileira está 
contra a cobrança da 
Contribuição Provisória sobre 
Movimentação F inanceira 
(CPMF), o senador Francisco 
Escórcio (PP L-MA) defendeu a 
aprovação do projeto de autoria 
do senador Ney Suassuna 
(PMDB-PB), que extingue o 
tributo. Ele também alegou, em 
defesa da extinção da CPMF, 
que a cobrança do imposto pelo 
índice de 0,2% é muito alto, 
comparativamente após baixos 
índices inflacionários 
registrados pela economia 
brasileira. 

Ondas Curtas 

® Devagar com o andor que o santo é de barro... Quem já ouviu esta frase? 

® Em Imperatriz, o titular é o companheiro William Marinho... 

® Este sim, bate o escanteio e ainda faz o gol de cabeça 

@ E o chove não molha! 

® Um recado aos diretores do Tocantins Esporte Clube. 

® Trabalhem mais e falem menos! Só irão atingir o objetivo. 

® Quem fala muito acaba dando bom dia a cavalo... 

@ Assim já dizia um capixabinha.... 

® A genitora de Moreira Silva só toma Café Viana... 

® Compre o bingão, compre o bingão, compre o bingão... 

® A edição especial de Ano Novo tá que tá... E eu tô que tô... 

® É de casa é da gente, é o bicho.... 

® Visite o B1C - Balneário Iate Clube. A nova onda imperatrizense 

® Keyla... Aquela do sorriso, esteve nos visitando 

® O Manha tem nova diretoria... 

® Antonio Pereira, o homem dos Pneus Forte é o bola cheia da semana 

® A bola de Justino Filho está quase vazia... 

@ Estive em João Lisboa... Mas não vi Dalvanir... 

® O show não acabou... Meu lime vem aí... 

® O bom dia de hoje. terça-feira 21.01.97. é da aniversariante da semana D. Neneca (STC) 

Deu na Imprensa 

"É uma coisa que só pode nos encher de orgulho. São mais 
de 16 anos de trabalho e o resultado está aí: mais de 200 
foguetes lançados daqui", disse o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, depois de conhecer o Centro de Controle 
do Centro de Lançamento de Alcântara. Acompanhado da 
governadora Roseana Sarney, do presidente do Congresso 
Nacional, senador José Sarney, o presidente visitou a Casamata, 
a Torre Móvel de Integração e ouviu explicações sobre o 
trabalho do CLA. 
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TV 
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mnÉs 
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Os FantasMMminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

03 

Marceneiro 

07 

Doméstica 

01 

Babá 

03 

Vendedores 

externos 

LASORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Escórcio destaca convênio do 

MA com o Governo Federal 

Para senador, Rosena Sareny 

promove enxugamento da máquina administrativa 

Saúde será municipalizada 

Primeiras providências já estão em andamento 

O senador Francisco 
Escórcio (PFL-MA) disse, em 
plenário, que a governadora 
do Maranhão, Roseana 
Sarney, está desenvolvendo 
uma administração com 
"austeridade e disciplina, 
empregando todo o seu talento 
político no enxugamento da 
máquina administrativa. 

Segundo o senador, "o 
Maranhão hoje é um dos 
poucos estados da Federação 
que se encontram com a folha 
de pagamento dos seus 
funcionários em dia, sem o 
comprometimento de suas 
receitas". 

Ao comentar a visita do 
presidente da República ao 
Maranhão, recentemente, 
quando foi inaugurada uma 
fábrica chinesa de confecções, 
Escórcio informou que "o pólo 
industrial de Rosário (MA) 
lem um complexo de seis 
galpões, com área construída 
de 14 mil metros quadrados, 
gerando mais de 4.600 
empregos diretos naquele 
município, com uma produção 
de 10 milhões de peças no 
primeiro ano". 

— Este investimento teve 
um custo de US$ 16,5 milhões, 
em parceria com o governo do 
Estado, através do Programa 
de Apoio ao Pequeno Produtor 
e Banco do Nordeste — disse. 

Francisco Escórcio 
acrescentou que "os efeitos da 
instalação de confecções já 
começam a ser sentidos no 
município, que multiplicará 
sua renda per capita, 
integrando-se assim, social e 
economicamente, ao resto do 
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A Saúde vai ser 
municipalizada em 
Imperatriz — foi o que 
garantiu o prefeito Ildon 
Marques de Souza ao 
secretário da pasta, Carlos 
Gomes de Amorim, em 
reunião com o Conselho 
Municipal de Saúde, na 
semana passada, quando 
trataram de vários assuntos 
relacionados à problemática. 

Os membros do Conselho 
expuseram a lldon Marques 
a situação em que se 
encontram a Saúde no 

município. O número de AlIIs, 
por exemplo, é inferior ao 
número de pacientes que 
procuram os hospitais de 
Imperatriz, enquanto Caxias, 
onde a população é menor, 
recebe um número maior 
dessas Autorizações de 
Internação Hospitalar. O 
número de UCAs (Unidades 
C o m plementares 
Ambulatoriais) destinadas à 
cidade da mesma forma não 
atendem à demanda. 

Ildon Marques garantiu 
que a Saúde será 

municipalizada e informou 
que já havia contratado um 
técnico especializado no 
assunto para realizar estudos 
preliminares a esse respeito. 

Tendo em vista imprimir 
maior agilidade ao processo 
de municipalização da Saúde 
local, o prefeito também 
solicitou a colaboração do 
secretário de Saúde de 
Davinópolis, o bioquímico 
Clésio Fonseca, que 
respondeu positivamente ao 
pedido do Executivo 
Municipal. 

Sinfra 

MP auxilia pasta na reformulação 

do Código de Postura 

Mudanças devem adequar o Código à nova realidade 

Escórcio diz que é preciso talento para administrar 

País, através da geração de estimado de dois anos será 
empregos, treinamento dc 
mão-de-obra especializada e 
circulação de dinheiro". 

O senador disse que, 
durante a visita, o presidente 
Fernando Henrique e a 
governadora Roseana Sarney 
celebraram um protocolo de 
intenções que deverá 
representar investimentos no 
Estado de cerca de IJS$ 500 
milhões. 

"O protocolo mais 
importante prevê a 
implantação de uma usina 
siderúrgica em São Luís, com 
base num investimento de 250 
milhões de dólares. De acordo 
com o projeto, no prazo 

caracterizada a instalação de 
usina de minério, que deve 
gerar, de saída, 500 empregos 
diretos". 

— A governadora Roseana 
anfatizou ao presidente da 
República que o Maranhão 
está fazendo a sua parte. E o 
presidente enalteceu a figura 
de Roseana dizendo que ela é 
uma governadora a 
demonstrar autêntica 
competência e elevado sendo 
público — acentuou Francisco 
Escórcio, acrescentando que, 
conforme afirmação de 
Fernando Henrique, "a 
governadora Roseana Sarney 
superou Iodas as expectativas.. 

Confeccionado no ano de 
1978, o Código de Postura do 
Município já não atende a 
contento ãs exigências da 
Imperatriz de hoje. Para 
modernizá-lo, A Secretaria 
de Infra-Eslrutura solicitou 
parceria ao Ministério 
Público, ao qual encaminhou 
as propostas de mudança. 

Na opinião do secretário 
Jairo de Oliveira, as 
alterações propiciarão a 
tomada de ações que 
classifica de "mais concretas 
e mais eficazes". 
Considerada "obsoleta", a lei 
precisa de urgente 
reformulação. "Os 
promotores têm uma visão 
jurídica contemporânea. Por 
isso, solicitamos essa ajuda", 
comentou o secretário. 

Além da assessoria do 
Ministério Público, a reforma 

m m 
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Jairo de Oliveira quer reformulação do Código de Postura 

do Código vai contar com a que achar necessárias. 
colaboração da Procuradoria 
Geral do Município. Em 
tempo hábil, o advogado 
Jurivê de Macedo, titular do 
órgão, deverá apresentar as 
propostas de modificação 

Posteriormente, será 
encaminhado projeto de lei ã 
Câmara de Vereadores, para 
que o Poder Legislativo 
possa apreciar e votar as 
propostas apresentadas. 

EDITAL DE CONVOC AÇ ÃO 

A diretoria do Tucanu s Club 

CONVOCA seus associados cm dias com suas obrigações 
financeiras, no gozo de seus direitos estatutários J^ara uma 
Assembléia Geral Lxtraordmãna a reahzar-sc no dia ^ dc janu.o 
de 5 997. as 21600. na sede do clube, com o fim especifico dc apiuuai 
e deliberar a reforma e atualização do Eslaiuto. 

íátriz-MA . 21 de janeiro de 1997 

Conor PiWLsfcle f arias 
Presidente d<v¥ucanu s Club 

BIC - BALNEÁRIO IATE CLUBE 

PORTARIA Ny 001, de 01 de janeiro de 1997 

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

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

DETERMINA 

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

II - Fica também estipulado que os Socios i ropnetanos 
pagarão R$ 30.00 (trinta reais) à Secretaria do clube, pela 
troca de títulos proprietários; n •, 

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

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

Imperatriz-MA^o; de^aneiro de 199/ 

CONOR'PIRES DE FARIAS 
Presideme do Balneário late Clube 

Seminário treina fiscais 

Enquanto permanece com o texto 

originado do fim da década de 70, a 

Secretaria de Infra-Estmtura já procura 

se adequar à modernidade 

0 secretário Jairo Oliveira reuniu os fiscais de todos os 
departamentos de sua pasta, na semana passada, para um 

Curso de Vistoria dc Estabelecimento, à luz do Código de 
Postura. 

Do seminário, participaram fiscais dos Departamentos 
de Urbanismo, Obras, Limpeza e Saneamento Básico, que 
executam um trabalho muito importante, porque o fazem 

em contato direto com a comunidade, frisa o secretário. 
Jairo Oliveira informa ainda que muit^c cidades do 

Brasil estão passando por mudanças bastante 
significativas, notadamente os municípios de grande porte 

— e Imperatriz não deve ficar de fora. 

"Nós precisamos prestar um serviço cada vez melhor 

à comunidade", observa o secretário. E mais: para Jairo 
Oliveira, não basta ser um servir melhor; "Tem que ser 

ético". 
•Durante o seminário, Jairo Oliveira também noticiou 

uma extensa programação de atividades desenvolvidas 
pela Sinfra nos últimos dias. Ele comentou que "foi a 
primeira de uma série que se efetivará no decorrer dc 

sua gestão ante a Secretaria de Infra-Estrutura. 

A MELHOR OPÇÃO EM VIAGENS. COM KROTA DF 40 ÔN.BUS NOVOS. EQUIPADOS COM! AR CONDICIONADO. S.S1 EMA DE SOM. V.DEO (:ASSt ,T. 1 V A C A)RES E 1 RlC.Or ^ 

FAZEMOS LINHA PARA: BALSAS, GOIANESIA. SÃO LU.S, TERESINA. RlO BRANCO. PORTO VELHO. Cü.ABÁ, GOIÂNIA, ANAPOUS, BRASÍLIA E V.TOR.A^ 
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* lovogem <om Timer 
* 4 Kg de roupa 
* 2 Anos de garantia 

AHNG 

Lavadora 
de Roupa 

ARNO LAVETE 
10.000 BTUs 

RS 16S,oo 
à vista ou 24X 

R$ 16,.. 

Mcd LAVL 

por mes 

SEM ENTRADA 
ou 5 theques 
de R$ 37,60 

Cônsul^ 
Fogão CÔNSUL 

4 Bocas Essencial Next 
* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* prateleiras do forno com trava de 
segurança 
* Garantia de 1 ano 

RS 179,oo 
à vista ou 24X 

17 RS ,00 

por mes 
_ SEM ENTRADA 
ou 5 cheques de RS 39,90 

SLJilN 

Cond.de ar ELGIN 
10.000 BTUs 

rSSBS,oo à vista ou 24X 

Jd 

RS por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 131,00 

Comprando um Condicipnador 

de Ar 

ELGIN 

Você 

Ganha um Si * 

Prático e J 

Resistente Guarda-Sol 

# BLACK S. DECKER 

'Termostato poro regular 
a temperatura 
'Frito, tosta,grelha 

e aquece 
'Lâmpada piloto ,que 
indica o funcionamento 
do aparelho 

Grlll BLACKDECK , 
r$ 78,00 à vista ou 12X 

RS 10 30 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 17,50 

USCM 

- 

Va 
-■* 

12 

Colchão DALBAN 
D-23 Magiflex bordado 

RS 95,oo 
à vista ou 12X 

mw 

24XRS 

* 

i 

MEDIDOR DE 

* Velocidade/ 

* Pulsação Jr 

* Calorias 

* Tempo 

À À 

Esteira Ert 
LUDMS — 

MEDIDOR D^ 

* Pulsação 

* Calorias 
Tempo 

R$ 739,00 
à vista ou 

por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 

de R$ 765,50 

C&LOI 

Bicicleta P/ 
Ginástica 

CALOICICLE 
ELETRONIC 

R$ 298,00 
à vista ou 12X 

SINCER 

Maq. de Cost SINGER 
Porí. pret aporter 
R$219,00 à vista ou 24X 

9éi 
RS *",80 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 49,00 

m 

p$ 9 00por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 66,70 

ÍSEIN/IF» TOSMIBAJ 

r$ R *,60 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 2 7,30 

Na compra de qualquer 
colchão Dalban 

você ganha 

UM TRAVESSEIRO 
Oferta', válida, até 25101197 ou enquanto durar o estoque. Plano Cheque 5X (1+4) juros de 6% a.m. P^"''^%uZadl líwd^OeJVdfa' *% " ^ C.mel 3X(M) juros de 6% a.m. Plano s/entrada anunciado não inclui plano cheque. Planos parcelad is C/ou S , pg ■ 

i 

wm 

mr 

DA SUA 

Á 

mm 

Vídeo Cassete TOSHIBA 
4 Cabeças 

r$398,oo à vista ou 24X 

RS 37 80 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 89,00 

WAUTA 
Faz Com Carinho 
Liqüidificador 
WALITA 
Roma 

rs 43,oo 
à visUum 12X . 

,70 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 9,60 

Ferro Automático ARNO 

RS 16,00 
à vista ou 3X 

RS **,00 por mês SEM ENTRADA 

ou 5 cheques de R$ 3,60 

MallorY 

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

12XRS 4,30 por mês 

SEM ENTRADA 
ou 5 cheques 
de R$ 7,40 

lüi 

Internet: 

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

•p" mptHIMtir'mi'» 
^T120 

PHILIPS 

Fila de vídeo 
PHILIPS 

R$ 2,90 à vista 
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Imperatriz tem nova forma administrativa 

Responsabilidade e participação são as marcas do novo governo 

■11 

   H ^ 1 M l _ 

Ildon cria método inédito para governar o município 

Uma nova maneira de 
administrar, responsável e 
participativa — foi o que se 
instituiu no município a partir 
do governo lldon Marques de 
Souza. Já na primeira reunião 
com o secretariado, o prefeito 
anunciava a inauguração de 
"um governo de verdade para 
Imperatriz, um governo 
formado por um grupo de 
pessoas que trabalharão em 
bloco, na busca da excelência 
administrativa; um governo 
que, pela primeira vez, tem 
prefeito e vice-prefeito — e 
tudo para se tornar uma 
referência para todo o Brasil' 

Essa inédita concepção de 
governo que vem se 
delineando na administração 
pública municipal já se faz 
notar em todos os setores e sob 

todos os aspectos do governo. 
Os secretários foram 
orientados a documentar a 
situação em que receberam as 
respectivas pastas, a elaborar 
projetos sobre o que 
pretendem realizar e. a devotar- 
se ao governo de forma 
conseqüente e produtiva, 
trabalhando em parceria, 
quando for necessário, e 
priorizando o profissionalismo 
e a qualidade. 

A nova prática gerencial tem 
o seu ponto de consolidação na 
reunião semanal (às segundas- 
feiras) entre lldon Marques, o 
vice-prefeito, Luís Carlos 
Noleto, e o corpo de 
secretários, além do líder do 
governo na. Câmara, Arnaldo 
Alencar, e de outro vereador 
(de oposição ou situação), 

convidado a critério 
exclusivamente do líder do 
governo na Câmara, mais uma 
atitude que atesta a 
transparência necessária a todo 
governo realmente 
comprometido com os 
interesses da comunidade. 

Sobressai, dessa forma, a 
característica eminentemente 
democrática do procedimento 
adotado pelo governo recém- 
instalado. Tanto os titulares da 
administração direta, como o 
líder do governo na Câmara e 
outro membro do legislativo 
tomam parte no encontro que 
discute a cada semana o 
desenrolar das atividades em 
andamento nos diversos 
órgãos públicos, as quais são 
criteriosamente avaliadas, 
confirmadas, redimensionadas 
ou aprovadas. 

A reunião inicia com a 
leitura de atas anteriores, tendo 
em vista a verificação do 
cumprimento de tarefas 
estabelecidas. Em seguida, 
após a classificação dos temas 
a ser tratados, a Secretaria de 
Governo organiza a reunião 
segundo o critério mais lógico 
possível. Cada secretário relata 
então, pela ordem previamente 
estabelecida, os assuntos da 
sua pasta: o que fez, o que fará, 
por que não fez, por que não 
fará, que ajuda faltou, de que 
ajuda necessitará etc. 

Logo depois, o prefeito 
assume o comando da reunião, 
faz considerações, questiona, 

distribui tarefas, provoca 
discussões. Enquanto isso, os 
secretários procedem a 
ajustes, firmam acertos, 
determinam parcerias, enfim, 
dedicam-se à definição de 
mecanismos que viabilizem o 
cumprimento das funções 
isoladas ou em que as pastas 
interagem. O intercâmbio de 
conhecimentos, idéias e 
sugestões aí implicado revela 
diretrizes, indica caminhos — 
e evolui no sentido das 
soluções. 

"Historicamente, prefeito 
uma prefeitura e não uma 
eleição, e até montava a 
prefeitura em sua casa, 
cercada de uns dois ou três 
parentes ou amigos mais 
próximos" — declarou lldon 
Marques, já na primeira 
reunião, para acrescentar em 
seguida: "Quero comunicar 
aos Srs. que faço questão da 
participação em nossa 
reuniões não só do prefeito e 
seus secretários, mas também 
do vice-prefeito e do líder do 
governo na Câmara, além de 
um convidado seu". 

Ildon Marques de Souza 
encerrou a reunião reiterando 
a sua determinação de 
desenvolver um governo 
integrado: "Repito; Vamos 
governar em bloco, seremos 
uma equipe movida pelo 
mesmo objetivo, o maior de 
todos os objetivos: o 
desenvolvimento de 
Imperatriz". 

Senso de justiça do prefeito é reconhecido 

0 décimo-terceiro salário 
só se tornou realidade para os 
servidores municipais durante 
a interventoria do atual 
prefeito Ildon Marques de 
Sousa — é o que afirmam 
quase quatrocentos 
funcionários da Secretaria de 

Infra-Estrutura em documento 
através do qual encaminham 
abaixo-assinado à Prefeitura 
para solicitar o pagamento do 
décimo-terceiro do ano 
passado, que não foi pago pelo 
interventor Dorian Menezes. 

Fatos também inédito na 

cidade, verificado durante a 
interventoria de Ildon 
Marques de Sousa, segundo o 
documento, foram o piso ao 
salário-mínimo e o pagamento 
em dia dos salários aos 
servidores municipais. 
"Reconhecendo que também 

éramos trabalhadores , 
declaram os funcionários da 
Secretaria de Infra-Estrutura, 
o então interventor Ildon 
Marques de Sousa fez justiça 
a todo o funcionalismo, do 
mais humilde ao mais 
graduado. 

Dia e Noite. Noite e Dia. É a 

d/i24 horas com você 

imperatriz/ 

São Luís 

Ida 9:20 e 19:30 hs 
Volta 

9:30 e 22:40 hs 

Teresina/ 

Fortaleza 

Ida 8:20 e 21:00 hs 
Volta 

7:30 e 21:00 hs 

Pioneiro em serviços 
"top-line". Ônibus com 

or refrigerado, dois 
televisores, vídeo 

cassete e serviço de 
bordo, flmplo espaço 

para maior 
comodidade dos 

passageiros e 
manutenção 
constante. 

Viajar com a 

/p/reacM 

mais que uma questão 
de detalhes é uma 
questão de estilo 

/p/reaD/i 

IMPERATRIZ / AÇA1LÂND1A / IMPERATRIZ DE 30 EM 30 MINUTOS 

@ 721-5687 'Você 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

fK limpo 
Assessor de Sebastião 

Madeira informou ao 
colunista que o deputado 
federal, acompanhado por 
líderes de seu partido, o 
PSDB, iria ao diretor nacional 
da Polícia Federal cobrar o 
relatório sobre o suposto 
complô para assassinar o 
prefeito Ildon Marques, 
denunciada pela mídia a nível 
nacional. O parlamentar quer 
que a PE passe a limpo a 
questão, na qual foi envolvido 
diretamente. Madeira, diz a 
fonte, não abre mão de forma 
alguma da investigação do 
"complô". Nem que para isso 
tenha que voltar a recorrer a 
expedientes radicais - como 
por exemplo uma nova greve 
de fome no plenário da 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília. 

departamento municipal de 
trânsito deveria pelo menos 
sinalizar a artéria. 
Semáforos espalhados nos 
cruzamentos da Piauí, 
Maranhão e outras ruas 
reduziriam os riscos de 
acidentes. 

Disputa provável 
Sálvio Dino já tem um 

concorrente declarado â 
presidência da Associação 
dos Municípios do Sul do 
Maranhão. Trata-se do ex- 
vereador Zequinha Coelho, 
prefeito de São Pedro dos 
Crentes. Deusdete Sampaio, 
prefeito de Açailândia, que foi 
derrotado na eleição para a 
Federação das Associações 
de Municípios, também é 
visto como um virtual 
candidatável. Páreo duro 
para o dirigente de João 
Lisboa. 

Talvez 
Espera-se para a tarde 

desta terça, 21, nova sessão 
da Câmara de Vereadores 
para deliberar sobre o projeto 
de reforma administrativa do 
Poder Executivo. A bancada 
situacionista tem pressa em 
aprovar a matéria, enquanto 
os oposicionistas recorrem ao 
Regimento Interno para 
retardarem o processo. Ou 
assegurarem o cumprimento 
dos prazos normais de 
tramitação dos projetos, como 
explicam. Como a oposição 
não espera que, depois de 
passar quatro anos como 
vereador oposicionista, o 
presidente Valmir Izídio vá 
agir com certo autoritarismo, 
não será surpresa se o 
I-egislativo só delibere sobre 
a matéria daqui há alguns 
dias. Até mais de uma 
semana, talvez, uma vez que 
qualquer vereador pode pedir 
vistas do projeto para uma 
avaliação mais acurada, como 
admite o regimento. 

Bombeiros 
Altos integrantes do 

situacionismo estadual 
trabalham para que as 
relações entre o prefeito lldon 
Marques e o jornalista Luis 
Brasília se normalizem. Sao 
Luis precisa dos serviços de 
ambos- é o argumento mais 
ouvido pelo mandatário e seu 
ex-assessor. 

Perguntinha 
Por que se divulga tanto as 

virtudes da reeleição? 
Risco permanente 
Trafegar pela avenida 

Bernardo Sayão é uma 
verdadeira aventura. O 

A definir-se 
Só o início das atividades 

legislativas, em meados de 
fevereiro, vai permitir que a 
situação das bancadas na 
Câmara de Imperatriz se 
cristalize. A rigor, só uns 
poucos vereadores 
assumiram posições 
definitivas contra ou a favor 
do Executivo. Os demais - a 
grande maioria dos 19 
parlamentares - trabalham ou 
aguardam os acontecimentos 
na expectativa de definirem 
suas respectivas posições. 
Tudo vai depender dos 
gestos concretos do prefeito 
Ildon Marques. 
Principalmente na montagem 
de sua equipe e na definição 
de obras que pretende levar 
a efeito nos diversos setores 
da administração. 

Gigante 
O PSDB tende a crescer 

ainda mais na região. 
Prefeitos, vices, vereadores e 
deputáveis começam a 
procurar o deputado 
Sebastião Madeira para 
assinarem as fichas do 
partido do presidente. O 
PMDB está com os dias 
contador no posto de maior 
par lido do t Judente. 

Marcou 
William Marinho está em 

alta. O colunista de O 
Progresso é considerado por 
profissionais da área como o 
secretário de Comunicação 
que mais prestigiou a 
categoria em termos 
financeiros. Marinho foi 
assessor de coim-m cação do 
interventor Dorian Menezes. 

Vende- se 

Fiesta 94/95, 4 portas, direção hidráulica, 

gasolina excelente estado de conservação, cor O ' 

branca, com toca-fitas. 

Tratar com Luiz Carlos, pelo 

fone: 721-4894/4192. 

Butregamos a domicilio 

Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou em 

orve 

977-1240 

MDEIREIRAIEM) Dl OURO . c e , 

Temos vigas, caibros. ripa?, tábuas c madeiras sob encomenda BR-OIO ■ Coco ^rp81fie 
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Sociedade em 

Expressão 

Soraya Luíza 

Carnaval do Bolinha 

Edson Bolinha está prgramando o maior agito em quatro bailes que 

deverão dar o que falar no período de momo esse ano em Açaüandia. 

Confira as promoções e vê se dá para perder; dia 08, sábado - Baile do 

Vermelho e Preto; dia 09 , domingo - Baile das Gatinhas; dia 10, seguiu a- 

feira - Baile à Fantasia, com premiação para quem comparecer com a 

fantasia mais bonita; e no dia 11, terça-feira - Baile do Ponto Mineiro, que 

vai rolar até o sol raiar. 

Mais carnaval 

Quem também vai estar marcando presença no carnaval de Açadândia 

esse ano é o Marinheiru's Bar, que vai estar promovendo o "TapoFolia . 

A animação no Marmheiru's Bar vai estar a cargo, como nao podia deixar 

de ser, do Língua de Trapo. Quem estiver a fim de entrar no agito do 

Marinheirus Bar pode adquirir já sua camiseta por apenas R$ 5,00 - cinco 

reais - e marcar passagem para o trem da folia em 97 

m 

L 

«- 
r 

O secn-lnrio do e Anu-W>. FIávia Ahn i, c Sílvia Bornel 

Fracasso 

Realmente um fiasco o show de Rosicléia em Açailândia. O Gigantão 

nunca registrou um público tão pequeno e nem mesmo aqueles 

freqüentadores assíduos do Gigantão se dispuseram a ir ao show. Teve 

gente dizendo que o açailandense tem bom gosto e sabe o que presta e o 

que não presta. Por isso Rosicléia foi um fracasso, não respeitaram o bom 

gosto do açailandense. 

.4 primeira dama Rosana Sampaio, ao lado da sua genitora e da radialista Bete Macedo 

atrasado e também o salário do mês de janeiro. As demais Secretarias 

estarão recebendo os contra-cheques na quinta e sexta-feira para 

pagamento em igual teor aos demais servidores municipais. 

Inscrição para o Carnaval 

Já estão abertas as inscrições para os blocos que quiserem participar do 

Concurso de Blocos Carnavalescos, que está sendo promovido pela 

Secretaria de Cultura de Açailândia. Poderão se inscrever também quem 

está preparando aquela fantasia especial, já que havera também com ui so 

de fantasia. 

Baile do Hawaí 

A boite 2001 Disco Show está com tudo em cima para a realizaçao do 

"Baile do Hawaí". A animação da festa estará a cargo da Banda Sintoma 

que vem acontecendo demais, e agradando, em Açailândia. 

Carnaval do Ci^ntão 

O Gigantão está aprontando o aniversário da Saint Tropez, que sera o 

baile pré-camavalesco, dia 07 de fevereiro, fazendo a abertura oficial do 

período de momo em Açailândia. A agitação também estará por conta da 

Banda Sintonia e vai acontecer, inclusive a inauguração da pis a e 

dança, destinada a um público mais adulto, aquela rapaziada madura, 

que gosta de uma agitação mais tranqüila. Muita gente ja esta se 

programando para o Carnaval do Gigantão. 

Censo 

Começa nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, o Censo Educacional em 

Açailândia. O Censo pretende fazer um levantamento detalhado da 

educação no município, para que se tenha uma idéia concreta das metas a 

serem atingidas nos próximos quatro anos de governo de Deusdedith 

Sampaio. 

Pagamento ã vista 

A Secretaria da Administração já está repassando os contra-cheques 

iT» ml 
mm 

S6 
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efetuado nessa terça e quarta-fe 
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;ira o pagamento da primeira parcela do o engenheiro ElielDum 
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Iluminação pública 

Gemar continua sem 

qualquer iniciativa 

A questão envolveria uma ação popular contra o monopólio 

da energia elétrica da Cemar, que não cumpre suas obrigações 

Está havendo uma forte 
corrente entre lideranças de 
bairros a buscarem apoio 
substancial contra a Cemar - 
Cia. Energética do Maranhão, 
que em Imperatriz vem 
relegando a iluminação pública 
a um completo abandono. 

São vários pontos de 
Imperatriz que continuam 
completamente às escuras 
envolvendo uma outra questão 
que tem incomodado bastante 
a comunidade, a violência 

urbana. Com a falta de 
iluminação a ação dos meliante 
fica facilitada, prejudicando a 
população da periferia 
principalmente, muito embora 
vários bairros do centro da 
cidade tenham ruas 
completamente às escuras, 
como o bairro Juçara, por 
exemplo, que vem sendo 
combalido pelos maus serviços 
prestados pela Cemar. 

A direção regional da 
empresa alega falta de material 

para algumas questões mas é 
flagrante a falta de competência 
das pessoas que estão à frente 
da Cemar em Imperatriz, ou a 
má fé, já que numa semana 
mostra à reportagem de 
televisão lâmpadas que 
chegaram para manutenção da 
iluminação pública e duas 
semanas depois nada foi feito. 
E o pior, sem qualquer 
satisfação à sociedade que paga 
caro por um serviço mau 
prestado. 

Organização contra a Gemar 

Várias lideranças de 
bairros estão se organizando 
no sentido de buscarem apoio 
aos novos vereadores de 
forma séria e coerente, não 
paliativa. já que vem 

enfrentando o descaso da 
Cemar a muito tempo. Eles 

querem acionar a direção da 
Cemar para que seja feita uma 
sindicância dentro da empresa, 
pelos vereadores, no sentido 
de levantar se está havendo 
negligência da empresa. O 

argumento que vão usar são os 
vários assaltos e crimes que 

estão acontecendo nesses 
locais, e também acidentes de 
trânsito causado pela falta de 
iluminação na Avenida JK, por 
exemplo, quando um 
motoqueiro acabou se 
chocando com um caminhão 
estacionado e perdeu a vida. 

Direção da Cemar contra a vida 

Alguns moradores de bairros da periferia fazem um questionamento sobre 

a consciência que tem um diretor da Cemar para relegar a situação a esse 

plano de abandono, ignorando cinicamente que são vidas, muitas das vezes 

miseráveis, que são obrigadas a viver em locais desfavorecidos e já perigosos 

pela própria localização e conseqüentes moradores, e ainda têm que conviver 

diariamente com o medo de voltar para casa depois do trabalho porque 

precisam atravessar trechos completamente imersos na escuridão. 

■í» 
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COLÉGIO EVANGÉLICO IMPERADOR 
. UM PROJETO DE VIDA - Zwawü 

22 ANO DE FUNCIONAMÊNTO^vVjWiji^ 

í^P^DireçAo: Vânia Lúcia da Ounha SAóbi^ 
Luciana da Oumha Saddi 
Farkat Sacjdi Filho  

   

VAr. 

GRAU 1 - UNIDADE I - PRÉ-ESOOLAR e 
TURNOS: MATUTINO F VESPERTINO 

DO MATE RN AL I (criança do 2 anos) à 8- SERIE 

IT - UNIDADE II - 2 GRAU 
TURNOS. MATUTINO E NOTURNO 

1 A 3a SÉRIE DE EDUCAÇÃO OERAL 
a TERCE IR AO 

A DireçAo informa que no ano de 1997 o Coióoio proporcionará um avanço 
MTODCLÓGCO E UMA NOVA ES1RU1URA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO,- PLENAMENTE, 
o SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", apresentando; 

a) Pessoal especializado 
o) Laboratório de informática 
c) Vagas limitadas por classe 
g) Desconto por n- de filhos 

b) Reestruturado quadro de professores 
d) Acompanhamento individual 
f) AcequaçAo por faixa etária 
h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual o 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 
TURMAS 
Materna l/J a-dirn l 
Jardim 11/2' Série 
3' e d' Série 
5' a 8a Sèrle 
2:J Grau 
lerceirão 

MATRÍCULAS ABERTAS 

VESPERTINO 
101,10 

1 I 1,20 
12140 
131,50 
141.60 

NOTURNO MATUTINO 
101,10 
111,20 
121,40 
131,50 
141.60 
184,10 

NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

121,40 

BR-010 amarga buracos 

na entrada da cidade 

Já tem buraco em idade adulta e o 

DNER não toma qualquer iniciativa de recuperação 

Dois pontos estão cada dia 
piores, e deverão festejar 
aniversário, mais um, esse 
ano. 0 primeiro fica no trevo 
que dá acesso à marginal de 
entrada para o centro da 
cidade, um pouco abaixo do 
viaduto, na entrada da Vila 
Lobão. 

Já houve protesto dos 
motoristas, a imprensa já 
mostrou e até fez campanha 
criticando a atuação do 
DNER, e nada adiantou que 
sensibilizasse os diretores do 
órgão em Imperatriz, para 
que fosse feito trabalho de 
recuperação. Outro ponto é 
um pouco abaixo, ainda no 
sentido de Belém, na entrada 
da Avenida Bernardo Sayão, 
onde a situação, às vezes, fica 
tão insustentável que é 
necessário a ação de 
empresas da cidade, como a 
TCI, que ano passado fez 
alerramento das crateras que 

•v. 

A recuperação da BR 010 nunca chega aos pontos críticos 

tomavam conta do lugar e já 
estão de volta. 

A questão ainda está longe 
de ter uma solução, no entanto 
a responsabilidade do Dner é 
praticamente inexistente, se 
limitando a afirmar que não 
tem verba. Tem sido realizado 
asfaltamento na região centro- 

norte do Estado, e até mesmo 
operação tapa-buraco na BR- 
010; no entanto, nem mesmo 
a operação tapa-buraco tem 
alcançado esses dois pontos; 
inexplicavelmente. Talvez por 
incompetência da direção 
regional de Imperatriz; talvez 
por.pura má fé mesmo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O BIC - Balneário Iate Clube, 

Convoca todos os sócios dos extintos clubes; 

Poli-Esportivo Sociedade Atlética Imperatriz e 

Balneário Estância do Recreio, a comparecerem ao 

seu escritório no Edifício Antenor Bastos, Sala 2, 

munidos dos seguintes documentos; Recibo de 

quitação dos títulos, carteira de sócios e os títulos 

cie proprietários, para regularizarem sua situação 

junto ao BIC, como também anistia todos os débitos 

das taxas de manutenção em atraso. 
Outrossim, comunica que os sócios que não 

comparecerem dentro do prazo de 30 dias, a contar 

da data de hoje, terão seus títulos cancelados, de 

acordo com as leis estatutárias do BIC. 

A Diretoria 

1.1)11 Al DK ( OM (K AC ÃO 

A diretoria do Püli-Lspor«vo Sociedade 
Míenca imperam/ CONVOCA seus assoc.ados cm d.as com 
ohrigaçôe. nnanccras. no go*o de seu. dnc..os estaluUmo^H « 
uma"Assembléia Geral Lxiraord.nã.ia a rcab/a.-.c oo du - ^ 
. meiro de 1W. as 20hW- na sede do clube, com o tim ^ eu - 
d, apreciar e deliberar a exunçào do Pól.-Ksporuvo Socredade 
Mletica Imperatriz. 

21 do janeiro de IVó, 

Ruo JamoncJcé n* 130 - Fone 723-1692 - ímpora/r^ 

Imperatriz.-: 

Jcm um 
do 'rcstiL 

'dos Santos 
sporúvo SAI 

Prejuízos 

contabilizados 

Quem vem se dando 

bem com os buracos 
imperatrizenses são as 

empresas de auto-peças e 

alinhamento. Tem veículo 

que chega precisar de 
alinhamento diário, 

mesmo transitando 

apenas no perímetro 

urbano. São várias rodas 

que acabam danificadas 

pela ação dos buracos e 

até mesmo frentes 

inteiras de veículos, qm 

se tornam necessários a 
manutenção devido aos 

inescrupulosos buracos, 

danificando também o 

l bolso dos proprietários 

que não conseguem 

descobrir seus direitos 

sobre a ação do Dner. 

É vergonhosa a 

situação vivida pela cidade 

que começa a sair dos 
perigosos buracos nas 

ruas, com a ação da 

Secretaria de Infra- 

Estrutura do Município, 

cabe agora ao Dner arcar 

com sua responsabilidade 

moral, já que a 

"legislação" não permite 

ao município a realização 

de obras nas rodovias 

federais. Se quem quer 

não pode fazer, seria bom 

quem não quer fazer 

lembrar de ter vergonha 

na cara. 

Hospital Santa Maria 

f•í»f^.,723~/^5S 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Receita parcela dívidas 

oficiais em até 72 vezes 

Uma boa notícia para contribuintes — pessoas físicas 

e jurídicas, com débitos oficiais a vencer até 31 de 
outubro: A Secretaria da Receita Federal decidiu 

parcelar essas dívidas em até 72 vezes, as 

encaminharem os pedidos até o dia 31 deste mês. A 

decisão já foi publicada no Diretório Oficial da União e 

está valendo. 

A Receita informa que o objetivo da medida visa 
"facilitar o pagamento para contribuintes em débitos e 

aumentar a arrecadação tributária mensal'... 

Os contribuintes de Imperatriz e região, devem 
procurar à delegacia local da Receita Federal para as 

informações de praxe. 

O fone é: 721-2486. 

Quina 

Dezenas sorteadas no domingo, 19. para o concurso 

269 da QUINA: 07. 22, 23, 50, 76. 

Congel promove mesmo 

A Congel está promovendo cursos por apenas R$ 

25,00 (cada), oferecendo as seguintes outras 
vantagens: 

* Isenção de matrículas; 

* Apostilas para todos os cüfsos; 

* Certificados, e: 

* Camisetas. 

As matrículas estão abettas, coffl tUffflâs especiais 

com dias e horários programáveis, oflde o aluno conta 

com a orientação e a atenção perítlaneílte de professores 
altamente qualificados. 

Informações na Congel Multimídia informática, na 

Rua Simplício Moreira, 1804 - Centro (entre Luís 
Domingues e Benedito Leite) dú pela 721-8911. 

Comemora-se hoje, 21, d Dià Mundial da Religião. 

Agradecimentos 

Embora tardiamente, o colunista agradece à Academia 
Imperatrizense de Letras pêlo envio de atencioso cartão 

de Natal, elaborado a cores em computador. 

Vale o registro com os votos de muitas realizações 

literárias a todos os ilustres membros da Casa de Cultura 

de Imperatriz. 

Conceição (Palmeiras); e Tiba (Vasco), cntie n 

outras "feras". 

Comissão agradece 

Líder da comissão responsável pela seleção ck - . os 

talentos para o Rio Branco e por extensão para todo o 

País, Dioleiy Cândido o trabalho das escolinhas e 

também da crônica esportiva. 

Apresentação 

Vale registrar que, Sandro e Anailson, revelações do 

futebol de Estreito (MA), pertencentes atualmente ao 

Rio Branco de Americana (SP), estarão viajando amanhã 

para Teresópolis (RJ), para se apresentarem à Seleção 
Brasileira de Futebol Juvenil. 

É o Maranhão da Seleção Brasileira. 

Plantão Médico 

Foto: Moreira Silva 
' 'N 
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Dior! 
busca 
(SP). 

y Cândido (de boné) encerra em Imperatriz em 
de novos valores para o Rio Branco, de ^Americana 

Na foto, com o auxiliar Djalminha. 

Confira também as dezenas sorteadas ontem, 20, pai a 

o concurso 046 da MegáSena: 0L 23, 24, 32, 46, 60. 

Dona Neneca 

«Embora tardiamente, mando também meus 

cumprimentos à dona Neneca Motta Melo, por conta 

do seu aniversário transcorrida ontem, 20. 

Além dos acontecimentos dos familiares e dos 

amigos, dona Neneca. recebeu-justas homenagens a 

todos que fazem o programa "O Rádio na TV", via TV 

Capital, Canal 5 (Record) onde, ao lado do apresentador 

Clélio Silveira, ela é titular do quadro "Mulher St Cia", 

tão bem conduzidos pela ilustre jornalista. 

Vale o registro. 

Comissão "PENEIRA" jogadores 

Imperatriz está recebendo a visita de três membros 

do Rio Branco, de Americana (SP), com o objetivo de 

fazer a tradicional "peneira" junto as equipes de futebol 

da região em busca de novos valores. Diorley Cândido, 
Candinho e Marcelo Fero, estão na cidade a convite de 

Jackson da Silveira e do auxiliar Djalminha, ministro 
representante do Rio Branco em Imperatriz. A "peneira" 

é igual à do ano passado, quando foram aprovados Beto, 

Ricardo, Wesley e Tachinha, todos da Escolinha do 

Marwel. Dos quatro, Beto e Ricardo continuam no Rio 

Branco, sendo que Beto já conseguiu ficar em terceiro 

lugar no Campeonato Brasileiro (juvenil) e campeão 

paulista (juvenil) pelo Rio Branco, em cima do São Paulo. 

Rio Branco lidera 

Pertencente à Primeira Divisão do Campeonato 

Paulista, o Rio Branco de Americana, tem sido, de 1991 

para cá, o líder em revelação de craques para o Brasil, 

tais como: Macêdo, ex-SP, Santos e Vasco; Sousa 
(Corínthians); Marcos Assunção (Santos); Flâvio 

PLANTÃO • GERAL/HOJE 

Hospital Santa Mômca (721-4502); 

PEDIATRIA/HOJE: Hospital Nice Lobão (721- 

8174); OBSTETRÍCIA; (todos os dias) Hospital 

Regional Materno Infantil de Imperatriz (723-1843); 
ORTOPEDIA: (todos os dias) Clínica de Acidentados 

de Imperatriz (7 21 -6454). 
* Oferecimento: FARMÁCIA DO ZEZE, na Rua 

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

muito sucesso.    

Uwr/xArr fjncLncehrO' 

Poupança 

Hoje      hl 9% 

Ontem    1,15% 

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

Ufir 

Janeiro/97; 
  RS 0,9108. 

Dólar 

* Paralelo El0 

* Turismo ^ E06 

* Comercial ^ ' '9^ 

Cotações de ontem (meio dia). 

Ouro 

O ^ramana abertura ontem 18/0Ida BM&F 

RS. 11,95. 

A nANert^icwxt&yACII 

A Dom Vital Transportes Ultra- 
Rápido, gerenciada pelo boa praça 
Marcos Roberto Dias (está curtindo 
férias com a família), aniversariou no 
último domingo, 19, e recebe hoje_os 

/ J parabéns 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. Fone: 721-3565. 

* O senador foi bem na primeira, fraquejou um pouco na 
segunda e na terceira, finalmente, sucumbiu. A parceira, 
insaciável, protestou; 

— Mas Fábio, meu filho, você me falou que era ura 
membro dos Três Poderes! /c, ./r»/^ 

(Playboy/Set/96). 

* Sabe o que deixa fulo o filho do camundongo Mickey? 
É ver a Minnie pegando em outro mouse. 

(Playboy/Set/96) 

Salário Mínimo 

Janeiro/97 R$. 112,00 

Salário Família 

Janeiro/97 ^,66 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, bobinas 

para fax, pelo menor preço da praça. Aproveite 

nossas promoções de Volta às Aulas. Rua 

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

1478 e o fax 722-1400. 

p- ^ • Materiais para 

Pescritório, escolar, -'™- 't/J 'KM.MAas bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14p0 

moção em 

Rua Simplício Moreira, 

1473, Centro. Cx. Postal, 
:.:,pel repórter (r.od 400) R$ 6,00 353^ Cep $5.901. 490 - 

p-p a) papei repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) lmperatriz-MA 

; 

%: 
& 

O* 

SfRVItO MEDICO VETERINÁRIO LIDÂ 

Clínica Lab. e pet SHCm-x 

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

J 

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 
URMV/TO - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz-Maranhão 
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Crônica credencia Jackson Siiveira 

Jackson recebe o apoio cm massa da crônica esportiva para permanecer com lldon 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Rio/São Paulo 
A Taça Rio/São Paulo 

iniciou com muitos gols e 
emoção. A partida entre São 
Paulo e Fluminense, por 
exemplo, terminou 
empatada em 2 a 2. O time 
paulista por pouco não 
perdia a partida. O tricolor 
do Morurabi fez 1 a 0, 
enquanto que o tricolor das 
Laranjeiras virou o jogo e 
somente no apagar das luzes 
foi que a equipe do São Paulo 
conseguiu chegar ao gol de 
empate. 

Mesmo rebaixada para a 
Segunda Divisão, os 
dirigentes do Fluminense 
estão tentando montar um 
time a altura para as disputas 
da Taça Rio/São Paulo e 
Taça Guanabara. O 
resultado diante do São 
Paulo agradou comissão 
técnica. 

Descoberta 
Apesar de treinar somente 

dois dias na semana, a 
Escolinha do Marwel 
mostrou em campo que tem 
muitos talentos. Os jogadores 
de Moreira Silva mostraram 
dentro de campo que têm 
garra e determinação. Na 
peneira iniciada ontem pelos 
professores das divisões de 
base do Rio Branco, de 
Americana-SP, o professor 
Moreira Silva mostrou muita 
experiência ao dá assistência 
a seus jogadores, o que 
faltou por parte dos 
adversários. 

Marília 
O Marília Futebol Clube 

tem nova diretoria. O novo 
presidente, Antonio Pereira, 
foi aclamado na última 
semana pelos conselheiros 
do clube. O radialista 
Marcelo Rodrigues aparece 
como membro efetivo do 
Conselho Deliberativo, assim 
como Jackson Silveira, ex- 
aspirante à Fiía. O presidente 
Antonio Pereira promete 
fazer uma administração que 
possa garantir o Marília em 
todas as competições da LI D. 

Campeonato Juniores 
Uma das metas do novo 

diretor é a disputa do 
Campeonato Juniores da 
temporada de 1997. Antonio 
Pereira não concorda com a 
idéia de que o Campeonato 
seja realizado somente no 
segundo semestre. "Os 
campeonatos juniores é a 
base para o Campeonato 
Amador da Primeira Divisão, 
e por isso não vejo o porque 
desta competição ser 
realizada após o Campeonato 
de Elite", disse Antonio 
Pereira, ao assumir o cargo. 

Revolta I 
Os dirigentes de clubes 

mais uma vez se mostram 
insatisfeitos com o calendário 
da Liga Imperatrizense de 
Desportos, que marca para o 
segundo semestre uma das 
competições mais 
importantes da LI D.; Os 
dirigentes mais revoltados 
taxaram a idéia como "idéia de 
jerico". O diretor da LID, 
Vicente Fraz, garantiu à 
reportagem que a idéia não 
saiu dele. 

Revolta II 
Os dirigentes ficaram mais 

revoltados quando 
descobriram que a idéia de 
adiar o Campeonato de 
Juniores para o segundo 
semestre foi dejustino Filho. 
O presidente da LID, Antonio 
Alves do Santos, disse em 
recente entrevista a um canal 
de televisão, que a era Justino 
Filho havia acabado, no 
entanto, pelo que se observa, 
Justino Filho age como se 
fosse o presidente daquela 
entidade. 

Revolta III 
A decisão da Copa Santa 

Rita não será realizada neste 
último final de semana por 
falta de troféu. Moisés 
Negreiros, responsável pela 
organização da competição, 
segundo informações dos 
dirigentes de clubes, gastou 
toda a grana arrecadada e 
ainda não comprou a 
premiação para que possa 
realizar a decisão. A boca 
miúda já fala nos quatro 
cantos da cidade que a Copa 
Santa Rita da temporada de 
1996 será igual ao 
Campeonato de João Lisboa, 
ou seja, só será feita a decisão 
se alguém tomar a frente para 
realizá-la. 

A crônica esportiva de 
Imperatriz está confiando na 
indicação de Jackson Silveira 
liara a única pasta que falta ser 
nomeada pelo prefeito lldon 
Marques de Souza. A cerca de 
um ano Jackson Silveira, ex- 
aspirante à Fifa, foi indicado 
pelo atual secretário de 
Educação, Dr. Agostinho 
Noleto, para assumir a 
coordenação da Sedei. Durante 
todo esse tempo o diretor 
mostrou competência e 
tranqüilidade para coordenar 
os trabalhos, 

Jackson Silveira só não 
conseguiu fazer um grande 
trabalho com a preservação do 
Fiqueninho e outros por falta 
de condições financeiras. Os 
jogos escolares, que todo ano 
é elaborado pelo coordenador 
da Sedei, recebeu nota 10 da 
secretária da Sedei (regional), 
Maria Abdala, sem contar com 
outras competições em nível 
regional, como foi o caso do 
último Bicicross, que foi 
conquistado de forma inédita 
pelo ciclista Esmerahdson de 
Pinho. 

O bom relacionamento que 
Jackson Silveira tem com o 
atual secretário de Educação, 
Dr. Agostinho Noleto, o 
secretário de Administração, 
Edmilson Sanches e o próprio 
prefeito de Imperatriz, lldon 
Marques de Souza, faz com 

■ Peneira 

.W. AV. • . WVWVWVWW.-       
Juckson reúne experiência, confiança e credibilidade. 
qualidades que agra da 111 todos 

que a crônica esportiva fique 
mais confiante na sua indicação 
liara assumir o cargo de 
secretário de Esportes para a 
Região Tocantina 

Jackson Silveira foi 
procurado pela reportagem, 
mas não quis falar sobre o 

assunto, apenas afirmou que 
tem um relacionamento com os 
secretários e com o prefeito 
lldon Marques e se for 
convidado, irá topar o desafio 
liara tentar moralizar o esporte 
— de um modo geral — de 
Imperatriz. 

■ Sem chances 

Salgado Filho é um 

dos que tem poucas 
chances para ser 

indicado a assumir a 

pasta, até porque, além 
de náo ter respaldo 

diante dos desportistas 

cm geral, foi nomeado 
para assumir uma 

Secretaria em 

Davinopohs, O fato de 

Salgado Filho ter um 
Centro dc 

Treinamento não 

impressiona a galera, 

que espera do 
secretário indicado, 

confiança e 
credibilidade, 

qualidades que 
Jackson Silveira tem 

dc sobra. O 
conhecimento que 

Jackson tem com os 
presidentes de clubes 

deTodo o Brasil é 
fundamental para o 

engrandecimento do 

nosso esporte. 

Base é meta do Rio Branco 

Comissão do Rio Branco Futebol Clube 

deverá p^manecer até amanhã na Região Focantina 

O time do Rio Branco, dc 

Superman 
Com isso a imagem da LID 

— Liga Imperatrizense de 
Desportos fica mais escura. 
Moisés Negreiros é o 
superintendente daquela 
entidade e todas as reuniões 
da competição foram 
realizadas nas dependência 
da Liga Imperatrizense, o que 
deixa claro a participação 
daquela casa do futebol na 
Copa Santa Rita. Moisés 
Negreiros é superintendente 
da LID, coordenador da Copa 
Santa Rita, coordenador de 
esportes do Araçagi, 
presidente do Tocantins 
Esporte Clube , empresário 
do ramo de confecções e 
segundo informações de 
Justino Filho, ainda sobra 
tempo para trabalhar como 
funcionário de uma empresa 
local. É mole ou quer mais. 

Americana (interior paulista), 
é um dos pequenos clubes 
paulistanos que mais investe 
em sua categoria de base. Em 
uma rápida conversa com 
Diorley Cândido, que há seis 
anos tem a missão de revelar 
craques para o time principal 
do Rio Branco Futebol Clube, 
ele não confirmou que a 
escolinha de futebol do Rio 
Branco dc Americana não 
perde para nenhuma escolinha 
de futebol do interior paulista, 
chegando até a afirmar para a 
reportagem que a estrutura do 
time. de Americana é bem 
melhor do que o trabalho das 
divisões de base do tricolor do 
Morumbi. "O Mogi-Mirim é 
um dos pequenos de São Paulo 
que tem a melhor estrutura, 
superando até os chamados 
times grandes da capital, como 
é o caso de Palmeiras, 
Corinthians; Sãov Paulo e 
Santos. Este último está 
tentando aos pouco realizar o 
trabalho de base, mas sem 

■ Casa cheia 

Durante todo o dia de ontem 
vários atletas com idade entre 
12 a 19 anos, superlotaram o 
Estádio Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia, a fim de conseguir 
uma vaga no time paulista. 
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O Rio Branco todos os anos leva craques de Imperatriz para o interior paulista 

e por isso os presidente de 
clubes têm que ter paciência, 
senão a coisa não funciona. O 
descobridor de talentos do Rio 
Branco recentemente recebeu 

sucesso. 
Diorley Cândido disse à 

reportagem que os trabalhos 
de base em uma equipe só 
aparecem depois de dez anos 

um convite dos dirigentes do 
América, de São José do Rio 
Preto, que pretende implantar 
o serviço desenvolvido por 
Diorley no América. 

Diorley Cândido, que está 
sendo assessorado por mais 
duas pessoas do Rio Branco, 
analisou todos e até no final da 
tarde de ontem tinha 
selecionado vários jogadores 

jjara o teste final, que será feito 
na manhã de hoje. 

Na vizinha cidade de 
Estreito-MA, a comissão do Rio 
Branco ficou três dias 
realizando a famosa peneira. 

Durante estes dias, jogadores 
de Imperatriz, Açailándia e até 
do povoado Trecho Seco 
estiveram sob os olhos de 
Diorley, que escolheu dois 
jogadores do Trecho Seco. 

§ 

Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz " Maranhão 
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INDICi 

ADVOGADO 

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

Ío/Juii SacLclc Jf"íflrQy 
OAB-MA 748 e OAB-GO 2024 

Rua Godofredo Viana n9 3456 - Bacuri 
Fone: 721-1999 e Telefax: 723-3158 

Imperatriz-MA 
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GüSTROCUNICA 

Dr. Nailton F. J. Lyra 

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

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

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

Tucanos 

Os lançamentos dâs sessões: suspense, 

policial, westen, eróticos e comédias. 

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

A cesta básica da dona-de-casa 

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

DPM - Comercio e 

Representação 

Representante dos produtos: Arcor, Biscoitos 

Marilan, Big Big e Farinha de Trigo Fina 

Fone: 721-6763 
Imperatriz-Maranhão 

Jóia Mvtel 

Conforto e Prazer 

Apartamento com arcondicionado, 

frigobar, telefone, vídeo e saúna 

Rodovia BR-010, n0 85 

Fone: 721-1438 - Imperatriz-Maranhão 

Carrocerias 

Facchini 

A empreso do ano 2000 

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

Piva^ Bar 

Churrasco, picanha, peixe, 

polenta e Cerpa gelada 

Rua 15 de Novembro - Fone: 7232613 
Imperatriz-Maranhão 

Porão 

O atacado a preço de varejo 

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

LASSlLinKlt 

CONSTRULAR 

Tudo em materiais para construção: tintas 
automotivas e muito mais. Confira as nossas 

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

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

Aluga-se 

Um posto de gasolina completo (fundo 

comércio), estacionamento, lavagem, 

troca de óleo e etc. 

Os interessados tratar pelo telefone 

721-2221 

UNIÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS 

Aluga-se 

^ 7 

Uma sala comercial na Rua 

Simplicio Moreira, sub esquina 

com a Dorgival Pinheiro de Sousa 

Tratar com Max pelo fone: 721 -8571 

Vende-se 

Uma área de terra em frente ao Parque 

de Exposições, na BR-010, com área 

de 26.400 m2. 

Fone: 977-2601 

Falar com Roberto 

Passa-se 

A chave de um apartamento no 

Meridian, no valor de 10 mil reais. 

Interessados falar com Carlos, pelo 

fone: 729-1137 e 723-1831 

Vende-se 

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

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

poço com manilha e bomba. 

, Valor a combinar 

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

Siditeif nfaàcimenfa 
Técnico em Contabilidade 

CRC. 6569-MA 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 831, l9 andar, sala 02 
v Celular: 977-1669 - Imperatriz-Maranhão ^ 

Vende-se 

Um Gol 1000, 94, preto 

Valor R$ 7.200 

Auto Bons Veículos 

Fone: 721-5650 ou 977-2241 

Vende-se 

Um terreno na Rua Simplicio Moreira n0 782 - 

Centro, com 5 metros de frente, 37 metros nas 

laterais e 5 metros de fundo. 

Preço de ocasião. Os interessados falar com 

Dilva - Fone: 721-0404, ramal 238 

Artes Presentes Floricultura 
a ante áe leut pzeâevtte 

Vasos ornamentai fores naturais e artificiais e artigos para presente 
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Quadrilha do Candiru volta a agir 

Lavrador acusa os homens de Candirú de ter arrombado e assaltado sua residência 

As polícias Militar e Civil de 
Imperatriz trabalham 
intensivamente para colocar as 
mãos no elemento considerado 
mais perigoso da atualidade. 
Candirú, que foi preso no início 
de dezembro, foi reconhecido 
por várias testemunhas. Apesar 
do reconhecimento, o elemento 
foi liberado e a onda de assalto 
e arrombamento nas 
imediações dos bairros Santa 
Rita, Bonsucesso e adjacências 
aumentou. 

Na madrugada da última 
quinta-feira, Francisco José, 
maranhense, residente no 
bairro Bonsucesso, foi 
surpreendido pela quadrilha de 
Candirú. Conforme as 
denúncias de Francisco, os 
elementos arrombaram sua 
residência, o renderam e 
levaram vários objetos. O 
comunicante disse à 
reportagem que quando 
acordou encontrou os 
elementos dentro da casa. Os 
indivíduos o renderam e o 
trancaram dentro de um quarto, 
ficando a vontade para levar o 
quisessem de dentro da 
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Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Delegado Edilson Santos irá abrir inquérito para apurar as denúncias contra Candini 

residência. Francisco disse 
reconhecer entre os assaltantes 
o elemento Candirú, que estava 
armado com um revólver e 
coordenando o assalto. Os 

assaltantes levaram da 
residência uma bicicleta e um 
aparelho de televisão em cores, 
além de vários objetos de 
pequeno valor. O delegado 

Fdilson Santos irá abrir 
inquérito para apurar todas as 
denúncias de acusação contra 
Candini e os componentes da 
equipe. 

■ Julgamento 

Reinaldo foi condenado a 4 anos de prisão 

Ex-jogador do Atlético Mineiro e do Cruzeiro foi condenado por formação de quadrilha 

O ex-jogador Reinaldo, do 
Atlético Mineiro, foi julgado na 
tarde de ontem e condenado a 
quatro anos de prisão em 
regime fechado. Reinaldo 
vinha sendo acusado a cerca de 
quatro meses, por tráfico de 

drogas e formação de 
quadrilha. 0 jogador, que foi 
ídolo da torcida do Atlético 
Mineiro na década de 80, foi 
acusado por um outro 
elemento, que foi pego na 
periferia de Belo Horizonte no 

carro do jogador. Com o 
elemento foi encontrado, além 
de armas, maconha e crak. A 
princípio Reinaldo alegou 
qualquer envolvimento, mas 
depois começou admitir seu 
envolvimento com o tráfico de 

drogas na grande Belo 
Horizonte. 

Os advogados do jogador 
garantiram a imprensa que irão 
recorrer contra a sentença. Os 
advogados têm cinco dias para 
recorrer da sentença. 

Furto de bicicleta 
Joaquim Tavares Alencar, 

maranhense, vendedor, 
residente na Rua João Lisboa, 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Montain Bike, cor 
azul, ano 96, 18 marchas. O 
fato, segundo o comunicante, 
ocorreu por volta das IShOO 
do último domingo. () caso foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades. 

Perda de documentos 
Altair Vilela Santos, 

mineiro, residente na Rua 
Piauí, bairro Nova Imperatriz, 
perdeu sua porta-cédula 
contendo todos os seus 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Identidade 
Civil. Carteira Nacional de 
Habilitação e outros. O 
queixoso disse à reportagem 
que o fato ocorreu quando ele 
trafegava pela Avenida 
Industrial no último sábado. 

Investigando 
O secretário de Segurança 

Pública da Região Tocantina, 
Dr. Luciano Abreu, 
determinou que fosse 
investigado todas as 
denúncias contra o delegado 
de Açailândia, William 

Barbosa. Um elemento 
conhecido como de alta 
periculosidade foi o autor 
das denúncias de que o 
delegado daquela cidade 
estaria envolvido com 
formação de quadrilha e 
envolvimento com drogas. 

O delegado Reginaldo 
Nunes, da DRF, ficará 
respondendo pela Delegacia 
de Açailândia até que seja 
elucidado o fato. 

Arrombamento 
Francisco José, 

maranhense, residente na 
Rua Principal, bairro 
Bonsucesso, esteve na 
Delegacia de Polícia do 
Segundo Distrito, para 
comunicar que sua casa foi 
arrombada pela quadrilha 
do Candirú. Segundo o 
comunicante, o 
arrombamento seguido de 
assalto ocorreu por volta da 
madrugada da última quinta- 
feira. Quando o queixoso 
acordou já encontrou os 
elementos dentro da casa. 
De acordo com as 
informações de Francisco, 
os elementos levaram um 
televisor em cores, um 
liqüidificador e uma Montain 
Bike. 
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Respeite a vida. Brinque o Carnaval sem morrer. Não 

ultrapasse o sinal. Quer morrer filho da puta! ? 

cAv J^eivn-^io e Jgolneório ^/ote ^lube 

Animação: Pinduca e Banda & Boi Elétrico 
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