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Aflita 

Marinho é 

descartado 

Frederico Luiz mostra 
que a governadora Roseana 
Sarmíy Já definiu as peças 
que disputam a eleição de 98 
no tabuleiro rw>{itico do 
Maranhão. A chapa da 
reeleição t^stá sem vaga para 
Paulo Marinho, que pretende 
concorrer na eleição 
Majoritária. Confira também i 
a seç ão Curto e Grosso. 

Página 11 

■ Rota 2000 

PMDB, 

'lliompsou Mota mostra 
os numteesda guerra travada 
entre três grandes Partidos da 
vida nacional brasileira. Ttxlos 
querendo mostrar serviço 
para o presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Veja 
também a seção Entre 
fjnhns. Página 1-4 
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Dólar Comercial 
Compra  RS 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda  RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra     R$ 1.0010 
Dólar Turismo 
Venda  RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda   RS 11.95 

1.1275% 
Poupança 
Rendimento — 

üfir 
Valor   RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Agosro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

■ Ajuste 

fiscal 

registra 

avanços 

nu educação 

•: ■: 

A impiementãçáo do 
projeto rã ■ <hlueaçâo triixjt àría 
«ó Mãrãidtíto avançou um 
pouco mais no inicio do 
segundo somesiro. 

Pagino 1-8 

Côncavo e 

Convexo Página 1-3 

Setor calçadista gera 120 

empregos diretos na cidade 

Governadora deve chegar hoje a Imperatriz para assinar ordens de serviço 

w m 

() prefeito de Imperatriz. Ildon Marques (esq.), abriu oficialmente as comemorações da Semana da Pátria, que culmina 
com o desfile de Escolas e Militares no dia 07próximo. Ontem, com a presença do comandante do 50 0 Bis, Tenente- 
Coronel Diógenes Dantas, foi acesa a tocha comemorativa ao evento. Mais na Página 1-5. 

Empresários gaúchos do 
setor coureiro-calçadista 
estiveram ontem em Imperatriz 
e com o prefeito Ildon Marques, 
secretários de Estado e do 
Município, para uma reunião de 
trabalho na Associação 
Comercial e Industrial. 

Otimista, o empresário 
Dirceu Scheffel, disse que a 
instalação de indústrias na 
cidade deve gerar pelo menos, 
cento e vinte empregos diretos. 

A governadora Roseana 
Sarney, de acordo com o 
cerimonial do Palácio Henrique 
De La Rocque, chega às 10:30 
hs de hoje e assina diversos 

. convênios com a Prefeitura de 
Imperatriz e demais cidades da 
região tocantina. 

Ela adiou sua vinda a 
Imperatriz, prevista para 
ontem, atendendo pedido do 
presidente Fernando Henrique 
.Cardoso, pois o Congresso 
Nacional começa a aprovar o 
Orçamento da União para 
1998. 

Mais na Página 1-3. 

■ Eleições 98 

Comunitários querem Luís Carlos 

concorrendo à Câmara Federal 

Mãe pede exumação do 

cadaver do filho em Rondon 

O médico ginecologista e 
vice-preféilo Luiz Carlos Noleto 
esteve nos últimos dias reunido 
com líderes comunitários de 
Imperatriz. 

A possível candidatura dele 
a uma cadeira na Câmara tios 
Deputados no ano que vem, foi 
um dos assuntos em pauta nas 
reuniões. 

Líderes comunitários de 
Imperatriz promoveram no 
último sábado,30, um jantar na 
Churrascaria Paulista, onde o 
convidado foi Luiz Carlos 

Noleto. Durante o jantar, os 
líderes intimaram ovictq)refeito 
a ser candidato nas próximas 
eleições a deputado federal. 

Segundo os líderes, Luiz 
Carlos, "não é somente um 
médico competente, com 
muitos anos de serviços 
prestados a Imperatriz, mas um 
amigo leal e um vice-prefeito 
exempl/r". 

Eles tomaram a palavra, 
durante o jantar, e teceram 
elogios. 

No final do jantar, Luiz Carlos 

Noleto fez um pronunciamento, 
no qual deixou claro que é um 
homem de partido, pertence a 
um grupo liderado pelo prefeito 
Ildon Marques, portanto seguirá 
a orientação desse grupo. 
Segundo ele, é muito cedo para 
discutir candidaturas. 

O vice-prefeito fez questão de 
ponderar sobre as diversas obras 
já realizadas durante esse 
governo e salientou a 
capacidade administrativa e a 
força de caráter do prefeito Ildon 
Marques. 

Rosinete Mota de Oliveira, 
paraense, 35 anos de idade, 
esteve na Redação do JC para 
denúnciar que seu filho Sharles 
Mota de Oliveira, (grafado com 
"S" mesmo), 22 anos de idade, 
fora morto de forma brutal na 
cidade de Rondon do Pará. 

A mãe de Sharles susjieita de 
que o filho foi enforcado e 
espancado, antes de ser morto. 
O crime ocorreu a cerca de dois 
meses na cidade de Rondon do 
Pará. 

Página 1-12 
Sharles morreu em 

Rondon do Pará 

João Lisboa quer reabilitação 

diante do Comercial 

■ 
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■ 
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Municípios esta a 

beira da falência 

Os 217 municípios redução do FPM está deixando 
maranhenses enfrentam graves muitos administradores 
problemas administrativos. A insatisfeitos com o governo 
falta de recursos provocada pela federal. Página 1 -5 

O Partido dos Trabalhadores 

Lisboa Durante uma reunião 
com Jomar Fernandes 
presidente do diretório do PT 

em Imperatriz e Ivanüdo 
Alexandre, Hder da Pastoral de 
juventude naquele cidade o: 
assunto foi abordado. 

Página 1-5 

Copão Maranhão do Sul é atração para o torcedor 

O elenco da seleçâ(jjle João do Comercial de Dom Elizeu no para as Ifi lis no Estádio 
Lisboa está determinado a próximo domingo. Cafeteirão. Mais esportes na 
conseguir a reabilitação diante A partida tem início previsto Página 1-10. 

Medida regulamenta 

as EPP^s 

I íst ã em vigor deste o dia l9 de 
jullio a legislação que regulamenta 
o regime jurídico ai ilicãvel a uma 

nova categoria dc contribuinte, a 
Empresa de Pequeno Porte, EPP. 
Página 1-8 



1 - 2 □ últimas □ Quarta feira, 03 de setembro de 1997 Editor responsável: Raimundo Primeiro 
JORNAL CAPITAL 

Prefeito abre oficialmente 

a Semana da Pátria 

Foi aceso o fogo simbólico, que permanecerá até o domingo 

No final da tardo desta 
segunda-feira (01), teve início a 
solenidade de abertura da 
Semana da Pátria. O prefeito 
Ildon Marques e parte do 
secretariado fizeram-se 
presentes na Praça Brasil, local 
do evento. Foi aceso o fogo 
simbólico e houve o 
hasteamento dos pavilhões. As 
bandas do 50° Bis e do 
Município executaram hinos 
-pátrios durante a cerimônia. 

' A programaçào teve início ás 
. Ifih, quando um grupo de 
atletas da cidade saíram do 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Maranhão 
(Cefel-Ma) ' com a tocha 
olímpica. A Polícia Militar fez a 
segurança dos atletas durante 
lodo o trajeto. Após percorrer 
várias ruas de Imperatriz, o logo 
simbólico chegou à Praça 
Brasil, onde ficará aceso em 
câmara ardente até o Dia da 
Independência do Brasil. O fogo 

será guardado pelo Exército, 
Polícia Militar e | k-Ios alunos das 
escolas municipais. 

A programação da Semana 
da Pátria contará com já 
tradicional desfile das Forças 
Armadas. Os organizadores, 
porém, esperam incluir outros 
.setores da sociedade no desfile 
deste ano, como a Guarda-Mirim 
Municipal. 

Agostinho Noleto, 
secretário municipal da 
Educação, . comentou a 
programação da Semana da 
Pátria. "Haverá, todos os dias, o 
hasteamento das bandeiras 
com solenidade e leitura da 
ordem do dia ou de manifestação 
patrióticas. No final da tarde, 
haverá o arriamento e, 
finalmente, no dia 07 de 
setembro a grande festa, que 
acontecerá na Avenida Gelúlio 
Vargas", disse Agostinho. 

O comandante do S0Q Bis, 
Diórgenes Dantas frisou a 

existência da Constituição 
Brasileira, que procura 
defender os direitos dos 
cidadãos. O comandante falou, 
ainda, das belezas naturais do 
Brasil como sendo um fator de 
orgulho para todos os 
brasileiros. 

Em seu pronunciamento, 
Ildon Marques falou da 
importância dos símbolos 
nacionais. O prefeito relembrou 
0 ano de 1822, quando D. Pedro 
1 proclamou a fndependência do 
Brasil. Ildon Marques disse que 
naquele dia iniciou uma luta pela 
independência, "que não 
termina nunca essa luta em 
quanto o homem for vivo". "Nós 
temos que lutar, ainda, pela 
saúde melhor, nós temos que 
lutar pela educação melhor, nós 
temos que lutar pelo respeito 
humano e por mais dignidade. 
Esta semana e importante para 
refletirmos sobre isso", 
completou o prefeito. 

FORTALEZA 

/A mma 

m 
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APARECIDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 12:00 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N" 018/97 

OB.IE I O: Locação de Máquinas para realização de Serviços de Terraplanagem. 

ABERTURA: Em 25.09.97 Às 9:30 hs na sala da CPL 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa N0 201 - Centro 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OB1 F.NÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas 
na CPL, no endereço acima mencionado, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 
PREFETIURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N" 015/97 

OBJETO; Locação de Máquinas para realização de Serviços de Terraplanagem 

ABERTURA: Em 19 09.97 As 9:30 hs na sala da CPL 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa N0 201 - Centro 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: O Edital completo e demais informações poderão ser obtida: 
na CPL, no endereço acima mencionado, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

■ ENCONTRO INTERESTADUAL 

Seduc debate educação 

de jovens e adultos 

As assessoras da Secretaria 
Municipal de Educação (Seduc), 
I lelena Aires, Ester Glilz e Evane 
Santos participaram nos dias 27 
e 28 de agosto, em Teresina- PI, 
do Encontro Inlerestadual; 
Divulgação da Proposta 
Curricular de Educação de Jovem 
e Adultos-1"Segmento de Ensino 
Fundamental. 

O curso foi ministrado por 
técnicos do Ministério da 
Educação e do Desporto (MEC) 
e técnicos da Ação Educativa de 
São Paulo. 

A equipe técnica da Seduc foi 
indicada pelo prefeito Ildon 
Marques em virtude da proposta 
curricular da Secretaria, que já 
está em fase de elaboração e de 
sua preocupação com pessoas 
que não tiveram acesso às salas 
de aula no período adequado. 

A proposta curricular é um 
subsídio jtara orientar a 
elaboração de programas de 
educação de jovens e adultos e, 
consequentemente, também a 
preparação de materiais didáticos 
e formação de educadores. 

Coerente com os princípios 
básicos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a 
proposta apresentada durante o 
encontro, adota uma forma de 
apresentação mais sintética, 

priorizando sua 
o p e r a c i o n a 1 i d a d e , 
principalmente tendo em vista a 
diversidade de agentes que 
devem se engajar na educação 
de jovens e adultos. 

O texto inclui um amplo 
conjunto de objetivos e 
conteúdos organizados em três 
áreas: Língua Portuguesa, 
Matemática e Estudos da 
Sociedade e da Natureza. 

C o m p 1 e m entad o c o m 
indicações didáticas, esse 
conjunto deve servir como fonte 
para que os educadores 
elaborem planos de ensino 
adequados aos contextos de 
seus programas. 

Durante as atividades foram 
apresentados os fundamentos e 
princípios educativos que 
nortearam a elaboração da 
proposta curricular, as áreas 
curriculares e metodologia para 
educação de jovens e adultos, e 
subsídios sobre as possíveis 
adaptações do material e seu uso 
na formação de educadores. Ao 
final, foram realizados trabalhos 
em grupo com roteiro de estudo 
c levantamento de questões 
sobre a) iroposta curricular, além 
de debates em plenária. 

Representantes de outras 
instituições também i lartici] )aram 

do encontro, entre eles; Técnicos 
das Delegacias do MEC do Piauí 
e Maranhão, de Universidades e 
representantes de Entidaé 
Governamentais e naó 
governamentais. 

Ainda durante o encontro, foi 
apresentado o Projeto Tempo de 
Aprender, desenvolvido pela 
Seduc c que visa oferecer aos 
adultos que não tiveram acesso à 
escola, na idade própria, 
oportunidade de alfabetizar-se. 
Segundo Helena Aires, que 
também já repassou todas as 
informações ao secretário de 
educação, Agostinho Noleto, o 
Projeto foi muito elogiado por 
todos os participantes, inclusive 
por representantes do ensino 
Fundamental de Brasília, que 
sugeriram à equipe inscrever o 
projeto i «ra participar do Prêmk> 
Nacional de Educação 
Fundamental para Jovens e 
Adultos. 

1 lelena informou ainda que o 
próximo passo de toda a equij)e, 
será a análise das propostas 
curriculares apresentadas 
durante o curso, para depois, se 
necessário, oferecer treinamento 
aos professores e fazer o 
acompanhamento adequado 
durante o desenvolvimento das 
atividades. 

Soi iieiii íl Soi m e Luz 

APOIO: Sistema Tucanifs de Comunicação | 
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Prefeito recepciona secretários e reúne empresários 

Depois de recepcionar 
secretários estaduais, no 
Aeroporto de Imperatriz, 
ontem (2), o prefeito lldon 
Marques se reuniu com 
empresários que vieram a 
Imperatriz, a convite da 
governadora Roseana Sarney, 
com a intenção de instalar um 
Pólo Coureiro-Calçadista na 
cidade. Do encontro, realizado 
na Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz (AC11) 
, também participaram os 
secretários de Governo, João 
Alberto, da Industria, 
Comércio e Serviços, Pedro 
Dantas da Rocha Neto, do 
Planejamento, Jorge Murad, da 
Agricultura, Francisco Coelho, 

além do prefeito de João Lisboa 
e presidente da Associação dos 
Municípios cio Sul do Maranhão, 
Sálvio Dino, do presidente da 
ACII, Vílson Estácio Maria, 
secretários municipais, 
vereadores e empresários da 
cidade. 

A cerimônia foi aberta pelo 
prefeito de Imperatriz, lldon 
Marques, que destacou a 
presença, dos secretários, do 
governo Roseana Sarney na 
cidade. "Esse é um governo 
diferente, reconhecido até 
pelos adversários" -disse, 
destacando a sinceridade e a 
seriedade como Roseana 
Sarney administra o Estado. 
Para lldon Marques, talvez 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Em cima 
do lance 

Bastante proveitosa a 
palestra proferida pelo 
secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
jjo Município, Edmilson 
'anches, na noite de sexta- 

ieira, na Escola Dora Bosco. 
Na 

cidade 
As irmãs Rodrigues estão 

visitando Imperatriz para a 
divulgação do quarto CD da 
dupla sertaneja, intitulado 
"Lindo" e que foi gravado pela 
Xororó, gravadora de São 
Paulo. Idas estão no mercado 
fonográfico há S anos e já 
conseguiram despertar o 
interesse do público até 
mesmo. 

, Leidiane e Daniele já 
participaram de importantes 
projetos dentro do cenário 
cultural brasileiro. As 
parcerias, já que elas são de 
Qoiânia, Goiás, romperam 

'.ronteiras. João Pauloe Daniel, 
Chico Rey & Paraná e José 
Araújo já gravaram músicas 
compostas pela dupla que hoje 
percorre o mercado regional 
no afã de consolidar o seu 
nome no locantins 
maranhense. 

Fazendo 
divulgação 

Recebo comunicado dando 
conta de "Quatro Visões" é o 
nome da exposição que ficará 
no Museu Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro até o 
dia 7 de setembro. Os 
trabalhos são dos artistas 

Aloysio Novis, Djalma Paiva, 
Ecila Huste e Evany Cardoso, 
com o apoio do Ministério da 
Cultura. 

Bom 
CD 

O lançamento do CD 
"Chiquinho Instrumental" 
conseguiu superar as 
expectativas do público 
presente ao "Caneleiros". Coín 
certeza, trás o 
amadurecimento da ar te de um 
dos artistas mais completos da 
nossa região. 

Apresentando 
programa 

O novo diretor do Hospital 
Regional de Imperatriz, Airton 
Jamenson, acaba de 
apresentar seus programas 
administrativos. Dentre eles, 
está a construção de um 
ambulatório para doenças 
sexualmente transmissíveis, 
pois segundo o Departamento 
de Epidemiologia da Secretaria 
de Saúde do Município, já 
foram confirmados 127 casos 
na cidade (dados de 1980/97). 
Foi isso que o sensibilizou e 
estimulou a ajudar a 
comunidade nesta batalha que 
é de sobrevivência nacional e, 
principalmente, voltada aos 
jovens. Outro ponto destacado 
por Airton Jamenson, é.a 
contratação de técnico ou 
administrador hospitalar, 
buscando que o Regional seja 
equipado por uma 
administração profissional e/ 
ou nepotisla sem o menor 
senso de resjxmsabilidade para 
com os preceitos do Estado. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADOS 

A empresa Barbosa Cordeiro e Cia Ltda, sito a 
Rua Benedito Leite, ne 1196 - CGC - 01.224.205/ 
0001,convoca o funcionário abaixo relacionado 
a comparecer ao seu escritório e/ ou retornarem 
ao trabalho, no prazo de 72 horas, sob pena de 
serem demitidos, conforme Art. 482 Letra I do 
Decreto lei N- 5452 da CLT - Consolidações das 
Leis Trabalhistas. 

Nome 
Natal Silva Ribeiro 

CTPS 
000724- Série - 0012-MA 

sejam essas qualidades as 
grandes marcas do Governo do 
Maranhão que. além de muita 
objetividade, tem se destacado 
também pelo fato de estar bem 
assessorado. O próprio chefe 
do Executivo municipal definiu 
o encontro como importante 
para se gerar emprego na 
cidade que ele administra e o 
dividiu em dois momentos: um 
político, com o ato da recepção; 
e outro, técnico, quando seriam 
discutidas as práticas para se 
trazer os empresários do sul do 
País que, aqui, desejam instalar 
um Pólo Coureiro-Calçadista. 

Nesse aspecto, considerado 
que novos empregos seriam 
atraídos com a instalação do 

Pólo, o prefeito lldon Marques 
diz que tem se empenhado o 
bastante. 

"E lógico que eu tenho que 
ser sincero: não me preocupo 
apenas em criar a perspectiva 
do ganho do empreendedor 
que vem para a cidade; minha 
preocupação maior é gerar 
emprego. 

Então, se eu puder trazer 
empregos para a cidade, vou 
lutar nessa direção" — 
afirmou, durante o encontro. O 
prefeito disse que, na reunião 
que se seguiu, com as 
presenças dos secretários 
estaduais Rocha Neto e Jorge 
Murad, e do secretário 
municipal da Indústria, do 

Comércio e dos Serviços, Alair 
Chaves Miranda, seria definido 
o apoio do Estado e do 
Município aos empresários 
gaúchos. "Minha função é 
incentivar e estimular novos 
investimentos a virem para o 
Maranhão e, em especial, para 
Imperatriz". 

O empresário Dirceu 
Scheffel transmitiu sua 
satisfação pela hospitalidade 
com que ele e os demais foram 
recebidos e colocou à 
disposição toda a estrutura 
necessária para o trabalho na 
indústria coureiro-calçadista. 
"Eu acho que a cidade tem 
todas as condições de agregar 
um pólo cóureiro-calçadista. 

Aqui tem comunicação, 
estrutura disponível e tudo 
mais o que é necessário para 
que nos instalemos. Estamos 
trabalhando, porém, em 
diversas frentes: temos que 
olhar a área de treinamento, 
por exemplo, já que a indústria 
exige mão-de-obra 
especializada. Acreditamos que 
aqui tem muita mão-de-obra 
que, entretanto, precisa ser 
treinada aqui no Município. 
Além disso, temos a parte de 
instalação, o que leva algum 
tempo" — disse Scheffel, que 
prevê a criação de pelo menos 
120 empregos diretos, por 
indústria coureiro-calçadista 
montada na cidade. 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N0 017/97 

OBJETO: Locação de Máquinas para realização de Serviços de Terraplanagem. 

ABERTURA: Em 23.09.97 Às 9:30 hs na sala da CPL 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa N0 201 - Centro 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL: O Edital completo e demais informações poderão ser obtidas 

na CPL, no endereço acima mencionado, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N0 016/97 

OBJETO: Locação de Máquinas para realização de Serviços de Terraplanagem. 

ABERTURA: Em 22.09.97 Às 9:30 hs na sala da CPL 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa NT 201 - Centro 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
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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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PMDB X PFL X PSDB 
Unia verdadeira briga de 

foice no escuro, os três 
maiores partidos do Brasil já 
começam a se degladiar 
desde agora, unidos para dar 
sustentação ao Presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso, os super partidos 
racham em quase todo o 
País. No Maranhão, por 
exemplo, a briga começa 
pela indicação do nome do 
candidato ao Governo do 

Estado, em seguida vem a 
briga para a vaga de Senador 
da República, o problema é que 
temos apenas uma vaga para o 
Governo e uma vaga para o 
Senado Federal. Mas que 
ninguém se iluda, tanto o 
Governador como o Senador 
deve sair do PMDB, PFL ou 
PSDB. Geralmente no dia da 
convenção, as coisas começam 
a ficar mais claras, os caciques 
dos três maiores partidos 
conseguem, como num passe 
de mágica, se arrumarem 
direitinho. O grande bolo, para 
a grande festa democrática, já 
está devidamente fatiado, cada 
um deles ficou com uma parte, 
mesmo com alguns protestos 
da minoria que ficaram sem a 
fatia do bolo, porque gostam 
mesmo é de Pizza. Quem viver, 
verá é verdade. 

Roseana Sarney 
A Governadora do Estado 

está mais uma vez entre nós, 
chegou ontem e permanecerá 
até o dia ó onde vai assinar 
alguns convênios para 
beneficiar a nossa Região, a 
Governadora deverá, segundo 
alguns assessores percorrer 

todo o Estado do Maranhão, 
sem sobrar um palmo de chão 
habitado, com isso , engrossar 
o caldo de eleitores para as 
próximas eleições. A dúvida fica 
se Roseana Sarney será 
candidata a reeleição, a Vice 
Presidente na chapa de 
Fernando Henrique Cardoso ou 
até mesmo como Senadora, 
disputando a única vaga para o 
Senado. A famosa dança dos 
candidatos permanece até o dia 
da convenção, quando na 
realidade tudo fica definido, até 
lá somente especulações. 

Semana da Pátria 
7 de Setembro Dia da 

Independência do Brasil, o 
desfile escolar e militar já é uma 
tradição em todo o País, no 
entanto aqui em Imperatriz não 
observamos os colégios com 
suas bandas marciais ensaiando 
pelas Ruas e Avenidas da 
cidade, mesmo assim 
esperamos contar com um 

* grande desfile cívico/ militar, 
que acontece todos os anos na 
Av. Getulio Vargas em frente a 
Praça Brasil. A coordenação 
deste evento ê da Secretaria de 
Educação do Município em 

conjunto com o 50 Bis. Os 
estudantes ficam eufóricos e 
tentam a todo custo realizar 
sempre uma boa apresentação, 
o estudante brasileiro em toda 
e qualquer manifestação 
sempre demonstra o grau de 
civilidade pelo nosso País, 
poucos são aqueles que não 
acreditam , que em breve 
teremos um Brasil mais social, 
progressista e humano. . 

Fora do ar 
Ontem a noite por ocasião da 

veiculação do Programa 
Eleitoral Gratuito, do PPS do 
Senhor Paulo Maluf, 
observamos que três emissoras 
locais não estavam 
retransmitindo o Programa, os 
canais 10. 13 e 21 
permaneceram no ar apenas 
com o slaide do Programa 
Eleitoral. O que será que 
aconteceu? Os demais canais 4, 
5 e 7 retransmitiram na integra 
o Programa, que por sinal 
estava muito bom. Ah eu tô 
Maluf, Ah eu tô Maluf. A 
exiKTlativa está sendo grande 
com relação aos programas "do 
PMDB. PFL e PSDB, É 
verdade... 

Entre Linhas 

Aniversariou ontem o Empresário Vonor Farias, 
um exemplo de determinação, Começou como um 
simples comunicador de Rádio, hoje um 
Empresário bem sucedido no ramo da 
Comunicação, (Rádio, Jornal e Televisão). Ao novo 
patrão, votos de muito sucesso, e que Deus com 
sua infinita bondade possa esparramar suas 
bênçãos sobre você e toda a sua família. 

Deputados Federais mostrando suas habilidades 
como PHD em Matemática, tentam a todo o custo 
incluir na nova Lei Eleitoral, a multiplicação por 
10. da verba destinada para propaganda eleitoral. 
A referida cifra seria dividida entre os Partidos 
Políticos, advinhe quem ficaria com a maior parle 
? 

Leitor assíduo de nossa coluna aqui no Jornal 
Capital ê o Empresário e Desportista Walter, 
proprietário da tocador» de Veículos Liderai, 
localizada na Dorgival Pinheiro de Sousa ao lado 
do estacionamento do Banco Excel Econômico. 
Diárias com menor preço da cidade. 

Dr. Alberto Maia. Economista, Professor da 
Lniversidade Federal do Maranhão e da 
l niversidade Estadual, esta diariamente no nosso 
Programa, apresentando o seu Comentário 
Econômico. Programa Thompson Mota. uma da 
tarde na TV Capital canal 5. Confira. 
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Governadora 
chega hoje 

Ontem não deu mesmo. A 
governadora Roseana 
Sarney adiou sua chegada a 
Imperatriz para hoje. No 
entanto, lodo o staff já está 
na Imperosa. Inclusive o 
bruxo, João Alberto, 
secretário de Governo do 
Palácio Henrique De La 
Rocque e candidatíssimo ao 
Senado da República. 

Vice 
vice I 

ü secretário de Governo, 
João Alberto, tem razão 
quando fala que é muita 
incoerência, o candidato ao 
cargo executivo disputar a 
reeleição trocando seu 
companheiro de chapa, 
candidato a vice. Essa é a 
tradição nos países onde a 
reeleição é permitida. Como 
reconduzir o Rei, 
descartando o Vice-Rei? A 
mesma opinião ê 
compartilhada por Sálvio 

Dino, tribuno e prefeito de João 
Lisboa. 

Vice 
vice II 

Geoge Bush que o diga. Foi 
obrigado a disputar a reeleição 
com o vice mais atrapalhado da 
história do globo, o histérico 
Dan Quayle. 

Definida 
a chapa 

A governadora Roseana 
Sarney está com a chapa 
praticamente definida para as 
eleições de 1998. Ela 
permanece com seu vice, José 
Reynaldo de Tavares e João 
Alberto será alçado a candidato 
ao senado. E Paulo Marinho? 
Será que vai se rebelar? Ou o 
próprio bruxo, João Alberto 
conseguirá mais uma obra de 
engenharia política, unindo 
todo o grupo? Apostem suas 
fichas. 

Ildon 
Marques 

Ildon Marques tem meio 
inundo de prestígio, ou mais, 
no Palácio Henrique De La 
Rocque. E de quebra, está 
ungido por João Alberto, seu 
companheiro de PMDB. A 
prefeitura de Imperatriz deve 
administrar muitas das obras 
em execução na cidade. É uma 
garantia que as obras 
terminarão. E depois 
poderemos assistir o governo 
inaugurante. 

PT com 
Cafeteira? 

Cresce no PT, o movimento 
para apoiar Cafeteira no pleito 
do próximo ano. Os petistas 
liderados pelo vice-prefeito de 
São Luís, Domingos Dutra, 
tiveram que recorrer ao 
Encontro Nacional da sigla 
para derrubar a lese defendida 
pelo deputado estadual Vila 
Nova. A vaca vai torcer o rabo 
na eleição do próximo ano. 

Paparazzi 
em baixa 

As câmeras indiscretas estão 
em baixa no globo, depois do 
lamentável acidente que 
culminou com a morte de Lady 
Diana Spencer. Nem mesmo a 
constatação que o motorista da 
Mercedes que conduzia Lady Di 
estava embriagado, tira a 
mancha de indignação que caiu 
sobre os paparazzfs e os 
tablóides sensacionalistas. O 
glamour de ambos estão em 
baixa. 

Cidade 
Agora 

Não poderia haver melhor 
presente para Conor Farias, 
comandante do Sistema 
Tucanifs de Comunicação. Ele 
estreiou o programa Cidade 
Agora há quinze dias e já é o líder 
absoluto de audiência na cidade. 
Sempre começando às 08 hs. 
Ontem, dia do aniversário de 
Conor, ele estava feliz da vida. 

mm 
Curto e Grosso 

Decepcionante. Itinerante. Inspecionante. A trilogia do governo Roseana na região. 

Todo mundo que ver agora quando será o governo inaugurante. 

Gato escaldado tem medo de água fria. Mirem-se no exemplo da rodoviária ... 

... da avenida Sonrisal. Ops! Que Ildon está transformando na avenida Cibalena. 

Paulo Marinho pode tirar o cavalinho da chuva. O vice é José Reynaldo ... 

... e o senador na chapa da governadora será João Alberto. 

Em outubro haverá a convenção do PMDB de Imperatriz. Disputa à vista. 

Quando é que vai acabar o pagamento do imposto antecipado no MA? 

Estou estranhando a calma de FHC. O presidente esqueceu as viagens para a Europa. 

O presidente só quer saber de curta temporada na América I .alina. 

Taí. Vou elogiar o presidente. Pelo menos ele não vai velar a Ixú do Aborto. 

Quando há risco para as mães, o aborto já é legal em quase todo o globo. 

FHC é assmim. Avançadíssimo nas questões de cunho político. 

Mas se revela um velho udenista quando a questão é financeiras. 

O Excel engoliu a Golden Cross. Crise a vista nos Planos de Saúde? 

Vem aí um novo Plano para a Segurança Pública estadual. 

A farda da PM já mudou. Vamos esperar pelo resto. 

Aquele abraço para o médico Levi Madeira, presidente do Rotary local. 

P+- 
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■ ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ 

Projato prevenção da cegueira na comunidade 

Através de projeção de 
slides, proferimos palestras em 
vários bairros da nossa cidade, 
enfocando as principais 
doenças que podem levar à 
cegueira, tais como: catarata, 
glaucoma, tumores oculares, 
acidentes oculares, visão do 
escolar, conjuntivites etc. 
Sempre no início das palestras 
pedimos a um rotariano para 
falar um pouco sobre Rotary, 
seu Objetivo e Historia. 

Como uma das principais 
causas de cegueira evilável, é o 
glaucoma, através do Rotary 
Club de Imperatriz, Rotary Club 
Imperatriz-Entroncamento e 
Rotary Club Imperatriz- 
Tocantins, e com a participação 
de três Oflalmologistas. que são 
rotarianos, l)r. Mario Cortez, 
Dr. Afrânio Morais, e l)r Levi 
Madeira, realizamos o exame 
de tonometrra (pressão ocular), 
dia !>() de agosto, em 20:» 
pessoas, destas db tinham 
glaucoma, dando um elevado 
percentual de 17.7:»% das 
pessoas examinadas. Para estas 
foi prescrito o devido 
tratamento 

O GLAUCOMA é uma 
doença ocular que se caracteriza 
pela elevação da pressão dentro 
do olho acima de 20 milímetros 
de mercúrio (pressão normal 
varia de 8 a 18 mmHg). Esta 
pressão elevada comprime a 
cabeça do nervo óptico levando 
como conseqüência à perda do 
campo visual. O glaucoma pode 
ser congênito (neste caso a 
criança nasce com o olho 
aumentado de tamanho, 
acinzentado e não tolera a 
claridade) ou st1 adquire durante 
a juventude ou após os quarenta 
anos de idade (tipo mais 
freqénte). Pode se manifestar 
di' uma forma aguda ou crônica. 
No glaucoma agudo o olho se 
torna vermelho e doloroso e a 
perda da visão é rápida. Já no 
glaucoma crônico simples 
(forma mais freqüente) 

o olho é claro, indolor e a 
perda da visão é lenta (levando 
em média sete anos para 
conduzir à cegueira). O 
tratamento do glaucoma (àbase 
de colírios ou cirurgias) visa 
reduzir a pressão intra-ocular a 
seus valores normais, e assim 

evitar que o paciente evolua pani 
a cegueira, pois, em chegando 
a este estágio nada mais poderá 
ser feito para lhe restituir a 
visão, em nenhum lugar do 
mundo. 

Uma pessoa com 
glaucoma é candidata à 
cegueira, portanto, deve ser 
acompanhada por médico 
oftalmologista durante toda a 
sua vida. O tratamento é 
preventivo, procura evitar a 
evolução para a cegueira e não 
lhe devolve a visão perdida. 

O nosso objetivo maior 
com este trabalho, é alertar as 
pessoas e autoridades para um 
problema que existe e que pode 
facilmente ser detectado e 
tratado. No Brasil já temos 1 
milhão de cegos, trabalhos 
como este contribuem 

'decisivamente para que este 
número não aumente ainda 
mais. VALEU 
COMPANHEIROS!!! 

por Dr. Levi Torres 
^/ladeira, médico 
6 oftalmologista 

Presidente do Rotary Club 
de Imperatriz. 

Empresa de pequeno 

porte é regulamentada 

A medida contraria todos os pareceres técnicos e o 

posicionamento dos servidores estaduais 

da fazenda que tem sido de muita preocupação 

com a política tributária do governo 

L 
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Empresas de pequeno porte são beneficiados 

Está em vigor desde o dia 1" 
de julho a legislação que 
regulamenta (> regime jurídia > 
aplicável a uma nova categoria 
de contribuinte a EPP- Empresa 
de Pequeno Porte. E mais um 
benefício para o estado do 
Maranhão que já abusou da 
renúncia fiscal, da perda de 
receitas, criou brechas na 
legislação, contribuindo desta 
forma para desorganizar o 
sistema tributário estadual. 

A medida cont raria todos os 
pareceres técnicos e o 
|H)sicionamento dos servidores 
estaduais da fazenda que tem 
sido de muita preocupação com 
a |jolítica tributária do governo. 
Além do SIMPLES, EPP. há o 
SINCOEX e uma infinidade de 
reduções de base de cálculo e 
créditos i rresumidos (tara baixar 
a carga tributária em muitas 
operações. 

A EPP está prevista na 
legislação federal do SIMPLES, 
mas o Maranhão só aderiu até o 
limite de microempresa. Por 

isso foi preciso criar uma 
regulamentação especial para a 
EJT, por pressão do SEBRAE e 
da classe [xílítica regional. 

l)e acordo com o decreto 
17)727, de 01 de agosto de 97, os 
estabelecimentos que quiserem 
se enquadrar devem promover a 
alteração cadastral na SEFAZ até 
o finam do ano. Serão 
consideradas EPP aquelas que 
aferirem receitas entre R$ 120 mil 
e R$ 240 mil por ano. Serão 
tributadas na razão de 1,5% a 2,% 
de acordo com o faturamento. 
Contudo, estas empresas, assim 
como as micro, não estarão isentas 
do pagamento do ICMS por 
Substituição Tributária. Além 
desta execução, as operações 
com mercadorias cuja alíquota 
seja superior a 17%, isto é, bebidas 
alcoólicas, armas e munições, 
fumo e seus derivados, as EPP's 
deverão pagar as diferenças do 
ICMS ajxis apuração. 

As EPP's poderão transferir 
ou aproveitar qualquer crédito, 
nos casos, em que as envolvam 

mercadorias cuja alíquota seja 
superior a 17%; na aquisição 
interestadual para 
comercialização, haverá a 
antecipação. Quando a 
mercadoria estiver sujeita a 
antecipação e substituição nas 
mercadorias enquadradas 
nesta modalidade. Também na 
venda destes produtos com 
alíquotas superior a 17%, os 
estabelecimentos deverão 
líinçai:nos livros fiscaisc apurar 
o ICMSaestas oi>e rações. 

As Empresas de Pequeno 
Porte não serão dispensadas 
das obrigações acessoriais, 
principalmente da entrega da 
GIM- Guia de Informação 
Mensal. Com isso a SEFAZ 
pode acompanhar o 
faturamento dos 
estabelecimentos. No caso de 
excesso da faturamento sobre 
limites, as EPP's devem 
recolher as diferenças pelo 
sistema de aj mraçào. 

Não poderão optar pelo 
regime de EPP, os 
estabelecimentos cujo 
faturamento do ano anterior é 
superior ao limite de R$ 240 mil; 
sejam constituídos na forma de 
sociedade por ações; tenha 
sócio residente no exterior; 
cujo titular ou sócio participe 
com mais de 10% do capital de 
outra empresa: cuja venda de 
imix)rtados seja superior a 50% 
da faturamento e outras 
restrições. 
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Projeto de Educação Tributária 

Avança no Maranhão 

Avanços são devidos 

A implementação do projeto 
de educação tributária no 
Maranhão avançou um pouco 
mais no início deste segundo 
semestre, com a realização de um 
curso pãra a Formação de 
Multiplicadores. O objetivo do 
curso é criar condições de 
conhecimento entre os 
profissionais do Fisco para 
atuarem como multii áicadores tIas 
idéias e metodologias do 
programa. 

Em 40 horas de treinamento, 
< )S trinta i )artici|jantes trataram de 
temas como a relação do cidadac > 
contribuinte c< )m a administraçã< > 
participativa e a elaboração do 
orçamento, conceitos sobre o 
sistema tributário brasileiro e o 
código penal | )ara questões ligadas 
à sonegação. 

Além de habilitar os 
profissionais para a educação 
tributária, o treinamento também 
teve como objetivo estabelecer 
com mais clareza a função sócio- 
econômica do tributo, estimular a 
consciência de que é preciso 
contribuir com o erário público 
pagando os tributos, desenvolver 
uma consciência ética tributária, 
que resulte na condenação pela 
sociedade da somgação, ato hoje 
comum e aceito no Brasil, e 
trabalhar o espíritt) crítio > para qui ■ 
recursos entregues ao Poder 
Público pela população sejam 
aplicados corretamente. Todos 
eles. conceitos que formam a base 
do programa de educação 
tributária 

O curso, que foi ministrado 
pelo presidente do SINTAF. José 
Oliveira, aconteceu no Centro de 
Treinamento da SEFAZ, de 18 a 
22 de agosto, patrocinado jjelo 
Instituto de Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos do 

aos cursos para Formação de Multiplicadores 

Maranhão. Novas etapas estão 
previstas para ser realizadas em 
São Luis, ImiJeratriz e Caxias. Na 
cidade de Imperatriz, o curso de 
Fortnaçãf) (le Multij jlicadores i «ira 
o Programa Estadual de Educação 
Tributária está marcado para 
acontecer de 20 a 24 de setembro. 

Ao trazer a discussão para os 
profissionais do Fisco, dá-se' um 
passo significativo no sentido de 
implantar o projeto. O debate hoje 
é nacional e ganhou impulso 
depois da última reunião da 
comissão de trabalho da Çonfaz, 
em Manaus, no mêspassadi >. Com 
a formação de multiplicadores a 
meta é explicar a idéia da 
educação I ribulária inicialmente 

dentro da própria Fazenda para 
posteriormente levar o programa 
às escolas, como matéria 
interdisciplinar, aos sindicatos, 
organizadores da sociedade civil 
e posteriormente a sociedade 
como um lodo. 

O programa é considerado 
pelo movimento sindical como 
um instrumento importante no 
sentido de intervir na realidade 
social, política e econômica do 
país, criando uma nova 
consciência do cidadão 
contribuinte que paga seus 
impostos e com isto deposita 
seus recursos nos cofres públicos 
e ixjrtanto tem direito e dever de 
exigir serviços de qualidade. 

Vende-se uma excelente casa 

situada na rua Tupinambá, 2509, 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros, 2 salas, 1 copa, cozinha 

com armários embutidos, 2 

suites, 3 quartos, sendo um com 

armários embutidos, banheiro 

social, I dependência de 

empregada com banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total: 1.032 metros / " " V 

quadrados. Area construída: 330 

metros quadrados 

Hospital Santa Maria 

  O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Gangues 
Parece que a polícia vai ter 

muito trabalho num espaço 
bem próximo de tempo. E que 
as gangues começaram a 
mostrar suas unhas nas noites 
açailandenses. No sábado 
passado, vários adolecentes e 
jovens fizeram o maior inferno 
na Praça dos Pioneiros, vários 
saíram com as cabeças 
quebradas e várias escoriações 
pelo corpo. A polícia estava 
distante do acontecido. Porém, 
a maioria destes adolescentes 
ejovens podem cair nas "garras 
da justa" a qualquer momento. 

Bandidão 
Está recolhido numa das 

celas do 1" Distrito Policial, o 
elemento Washington de tal 
acusado de ser "fino" ladrão de 
motos. Washington, que de 
besta só tem a cara, alugava 
motos e desaparecia com elas. 
A última, foi na semana passada. 
Acompanhado de uma mulher, 
não identificada, o "larápio" 
aíugoii uma magrela e a 
escondeu em uma fazenda 
próximo de Açailãndia . Eoi 
denunciado .Dois dias depois 
quando foi buscar a máquina, 
encontrou lá a Polícia que estava 
de olho "olho no pimpolho". 

Bandidão II 
Washington, segundo meu 

informante, é acostumado a 

roubar motos. Depois que caiu 
nas "longas mãos da polícia", já 
apareceram várias v'timas do 
incauto. O que é pior é que ele 
"tadinho" não dispensa uma 
moto, principalmente dos 
proprietários, que por causa de 
apenas "dez mangos" alugam 
suas máquinas para quem quer 
que seja. 

Funcionalismo 
Uma boa notícia para o 

funcionamento público 
municipal. O Dr. José Edilson 
Caridade, juiz de Direito de 
nossa comarcâ, concedeu 
liminar favorável à ASSEMA, 
Associação dos Servidores 
Públicos do Município de 
Açailãndia, que pediu o bloqueio 
do FPM (Fundo de Participação 
dos Municípios) e ICMS ( 
Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) até que 
todos os funcionários fossem 
pagos. 

Funcionalismo II 
Com o bloqueio, agora o 

prefeito municipal Dr. 
Deusdedith Sampaio será 
obrigado a pagar todos os 
funcionários e esquecer o 
compromisso com os 
fornecedores e com o repasse 
da Câmara Municipal. 

Os Vereadores até que 
aceitaram a medida tomada pelo 
juiz que vai fazer com que os 

funcionários recebam os seus 
salários atrasados. E por falar 
nisso vale lembrar que alguns 
prestadores de serviço estão 
sem receber o "faz-me Rir" há 
quatro meses. 

Entendimento 
Foi preciso que a ASSEMA 

entrasse na Justiça para ganhar 
o direito de receber seus 
salários atrasados. O bom nisso 
tudo é que começaram os 
entendimentos entre1 entidade 
que representa os funcionários 
e o gestor municipal. O diálogo 
sempre foi o melhor remédio. É 
pensamento de ambas as partes 
que este problema esteja sanado 
até o final de setembro ou 
meados de outubro. Se isso 
acontecer vai ser do "peru". 
Vamos voltar a ver sorrisos no 
rosto dos "barnabés". 

Registro 
E realmente escabroso o 

número de pessoas que não 
possuem registro de 
nascimento em nossa cidade. A 
pesquisa foi realizada pelo 
Centro de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos em toda a 
cidade e adjacências. Para se ter 
uma idéia, mais de quatro mil 
pessoas "não existem". Amanhã 
divulgaremos todos os dados 
que nos foram passados pelo 
CDVDH de Açailãndia. É mais 
um ponto para este órgão que 

vem denuciando estas 
arbitrariedades e cobrando das 
autoridades uma solução. 

Desfile 
Sinceramente eu não tenho 

nem idéia de como vai ser o 
desfile do dia 7 de setembro. ' 

O Dia da pátria vai ser 
magro, ou melhor magríssimo, 
os pais não tem a "bufunfa" para 
comprar os uniformes e apenas 
as escolas estaduais estão 
funcionando. As escolas 
municipais estão de "férias" por 
falta de pagamento do 
funcionalismo, que talvez 
comece a sair no próximo dia 
quatro. Enquanto isso... 

Cálculos 
Ontem foi dia de botar a 

máquina de calcular para 
funcionar. 

A Assema e técnicos da 
Prefeitura passaram a tarde 
somando e diminuindo os 
valores para o pagamento do 
funcionalismo público. Segundo 
o presidente da Assema, os 
primeiros a serem pagos serão 
os "prestadores de serviço" que 
jã estão há quatro meses 
atrasados. 

Demissão 
Orlando Menezes, pelo que 

se tem notícias não mais faz 
parte do quadro de funcionários 
da Marcone FM, rádio em que 
está há pouco mais de um ano. 

Com um programa bastante 
versátil, porém polêmico, 
dizem os mais "chegados que 
Menezes não se enquadrou na 
nova política organizacional 
da empresa. 

E uma pena. Açailãndia 
deve muito ao comunicador 
pelas denúncias que sempre 
fazia. Mas como já diz o adágio 
popular: "Manda quem pode, 
obedece quem tem juízo. Não 
se sabe ainda quem 
sebstituirá Menezes em seu 
horário. 

Inspeção 
Muito boa a conotação 

dada à visita da governadora, 
Iielo jornalista Frederico Luiz, 
na coluna Cidade Afilta: 
"Decepcionante, intinerante, 
inspecionante e agora, num 
futuro bem próximo 
inaugurante. E que vai a 
pergunta: Será que a 
governadora não vai querer 
vir à Açailãndia ver q que estão 
fazendo por aqui? E obra pra 
tudo que é lado, uma 
dinheirama danada. Será que 
não precisa de uma 
Inspeçãozinha, heim? 

Cartas ou matérias para 
esta coluna deverão ser 
enviadas para Rua São 
Paulo, 106 - Centro - 
Açailãndia - 978- 1592. 

DOMINGO 

DIA 07 DE SETEMBRO, 

ESTREIA, 

A PARTIR DAS OBHOO 

Domingo 

Alegre 

TV Capital 

Rede Record 
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ricou taci! dizer; enfim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone 

RS ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO as 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VAIE 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Guerra 
no ar I 

Ariraatéia Jr., que tem um 
programa de variedades pela 
manhã na Rádio Nativa FM, está 
mais dinâmico depois que a 
Rádio Capital AM lançou o 
Cidade Agora, com Conor Farias 
e Frederico Luiz, concorrendo 
no mesmo horário. 

Guerra 
no ar II 

Preocupado com a 

audiência, Arimatéiajr. instalou 
um rádio VHF no próprio carro. 
E também está gravando o seu 
TV Ater nativa no canal 13 da 
telinha. 

Guerra 
no ar III 

Quem ganha com isso é o 
público ouvinte do rádio. 
Acostumados com Arimatéia 
Jr. solto na buraqueira. O 
Cidade Agora tem três 
equipes de reportagem. Cada 

equipe composta de u-m 
motorista, um câmera-man e 
um radialista. Os carros, todos 
Okm e com rádios VHF 
novinhos em folha. Mas o 
sucesso é por conta das peças 
colocadas atrás dos 
microfones. Francisco do Vale, 
o repórter que sempre chega 
primeiro, Hélder Madeira, o 
repórter peso pesado e Aurino 
Brito, o repórter da cidade. 

Guerra 
no ar IV 

Na técnica, o competente 
Edvaldo Cardoso dá um show 
à parte. E no estúdio, o âncora 
Conor Farias rege a orquestra 
com os comentários de 
Frederico Luiz. Todas as tardes 
a equipe se reúne com a equipe 
de produção, leia-se Cláudia 

Pinheiro, Reny Fernandes e 
Eliane Aves, para traçar apauta 
e o roteiro do dia seguinte. 

Guerra 
no ar V 

Tudo muito bem planejado. 

V/ 

7^ 

Como manda o rádio do século 
XX. Como se não bastasse, o 
Sistema TucamCs está 
plugado na Internet, e 
diaremente o Cidade Agora dá 
as manchetes dos principais 
jornais com circulação 
nacional. Bem como os 
detalhes do que acontece no 
Brasil e no mundo. 

kÂ 
A dupla Jackson Silva (a esq.) e Hosano Silva 

continuam arrebentando nas manhãs de sábado com o 
Programa Paradão do Brega na Rádio Nativa FM. Uma 
andorinha me contou que Hosano Silva é candidato à 
presidência da Associação dos Cabos e Soldados de 
Imperatriz. A eleição acontece no dia 30 de outubro. 
Eleito, e com a experiência da mídia, Hosano deve 

representar bem sua categoria. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF° 

r 
Aries ir 

Gêmeos 

Prepare-se para viver este 
novo momento que lhe é ofe- 
recido. No tenha medo, seja 
o que sempre foi. 

NQ da Sorte: 27 

A troca de idéias e experiên- 
cias com os amigos pode trazer 
um novo impulso à sua vida 
neste momento. 

N- da Sorte; 40 

Leão 

A energia de Júpiter conti- 
nua atuando de forma intensa 
em seu signo, favorecendo a 
coragem. 

N- da Sorte: 13 

Libra 

Não se prenda o que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
faça tudo hoje. 

Ne da Sorte: 10 

Sagitário 

Não precisa se humilhar 
para ter a certeza do que você 
quer. Lembre-se ninguém 
merece o seu sofrimento. 

N9 da Sorte: 54 

Touro úo Câncer Virgem 
rrt 

Escorpião Capricórnio 

O momento é excelente 
para demonstrar seu carinho 
e a expressão de suas idéias 
para as pessoas. 

Ns da Sorte: 29 

Mudanças principalmente 
em relação ao amor. Cuidado, 
não é a hora de se prender ain- 
da. 

Ne da Sorte: 13 

Encontros, contatos e até 
mesmo discussões podem ge- 
rar mudanças. Mas tome cuida- 
do. 

N2 da Sorte: 60 

É hora de mostrar sua capa- 
cidade de comunicar-se, de fa- 
zer novos contatos, aprender 
coisas novas. 

N9 da Sorte: 33 

Você pode ter uma nova 
idéia e conseguir o que deseja. 
Basta ter um pouco de fé e verá 
como as coisas mudam. 

N9 da Sorte: 40 

Aquário 
xW\ 

Tanto a posição do Sol 
como a de Mercúrio, o pla- 
neta da comunicação, favore- 
ce, neste momento. 

N9 da Sorte; 23 

Peixes 

Novas perspectivas pro- 
fissionais comerçarão a sur- 
gir, mesmo que, aparente- 
mente, tudo continue na 
mesma. N9 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
a 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Slar 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Avorada Sertaneja 
07:00 Cidade Aerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Aerta -18 Edição 
18:25 Cidade Aerta - 28 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 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 
18:50TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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 Shurato 
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 
17:15Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Afa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatCats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
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 
21:10Juca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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O advogado Antonio 'Borges, a coíunista social 

Jane Vasconcelos e ogatinfo Jrancisco Júnior 
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Arnaldo, o grande talento da citg, que pode 

ser comprovado na Bizzarria Zeppellin 
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governadora iRpseana Sarney ladeada pelo secretário da 

Indústria e Comércio, Iran Santos e a adjunta da "Educação, 

Zeilajerradaz 
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Tereza Cristina, Ana Maria, Pauliane e 

Ildásio Castro em momentos de descontração 
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Destaque de hoje para o empresário Saulus 

Batista (leia-se Santa Maria Hotel) 

PASSAGEM PAPA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Ta,™"" 

Cursos: 

Medícina/Odontologia/Farmácia Ü Bloquímica/Direlto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura li Urbanismo/Turismo li Hotelaria/Auditor Ia/Administração de 
Empresas/Psicologia. 

BoUVIA NO MARANHÃO 

098-738-1086 
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Linda veioso 

Dr. Pedro Pvo e <S-uridinUc\ vlpjorvdo no próximo 

mês poro o (Suropoy onde pre+endem esfieor o 

gronde posseio ofê o Ponodó. O eosol oprovei+o 

o posseio poro |"02er os eompros de j^inol de ono. 
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.4 colunista com Zélia Prandine eJonas Ribeiro, na animada festa em que foi 
comemorado em grande estilo, o niver de Jussara e Madalena. 

iao "Hoppy "Hour^ umo promoçoo de Lindo Veioso 

e ^Jussoro LZerqueiro. (Pue foi odpuirir suo meso/ 

pelo |one 72Í-Ó572. 

(fylCedcWclA Ml City 

Ouem ondou j-o^endo umo visifo ò nosso ei d ode 

nesfe |inol de semono/ |oi o dei o Pemondo 

Sorney^ que em eomponkio de ol0uns omÍ0os/ 

deu eoros nos o0Ífos do eify. 

* Primeiro eurso de eon|eiforio nível ovonçodo/ 

fêenieo de |orroçooy rolled "fondonf, posfilogem e 

poreelono |rio. (Surso minisfrodo pelo ex^elenfe 

professor de renome^ y\Iexondre Bispo 

LAmo promoçõo do deeorodoro 7\)euro. TVAelkores 

in|ormotpoes pelo 7í2i-487Ç. 

A elegância esfuxiante dessas três socialites: Mna, Maristéia e U. que têm lugar cativo 
na lista das mais, mais. 

Pio Í3 de sefembroy oeonfeeero o eKo do opoio 

feminino do ^AdKonepy pelo eopifulo i203/ 

eoordenodo pelo omigo (Sido Limo. 3eró no 

Posseidon plofely eom início morcodo poro os 

1ód00. 

TUite 

de fcoqode 

3Jó esfó circulondo os mesos do gronde noife de 

pogode, onimodo com o grupo (Souro & (Sordo/ 

fértiêe 

Clínica de Çinecoíogia e Obstetrícia 

lP'iré=N3!it:al JEsteplí-dáde Coinijjiütg-al, Prevém-ção do Câinicer 
•Giiniecoliógf-íicOf Vlseolaip.aiirosco-pi^ Vadeocolposcopiia, 

tdeohftstejroscopi^ lüí\tir31 soimogir31 í 11.31.. Atende todos os coinivêinuios,. 

Rua Paraíba, 708 - Centro - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Amélío Marques Ür". Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2123 CRM-MA. 2919 

WÊM 
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Uma dupla bastante bonita: a aniversariante Jussara Cerqueira, com o glamouroso 
Hélio de Oliveira 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
C ONHECER TODA A UNHA FORD 97, 

* PREÇOS PROMOCIONAIS 

• PUANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

' CONSORCIO NACIONAL Í ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 

 S F<3 lii^ (09») 72 2-2122 Fa (09») 7 21 2666 
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Francisco do Valie 

Cultura 
Vem ai o XI -Festival de 

Poesia, Crônica e Conto 
que será realizado no 
Teairo Ferreira Gullar e 
Fundação Cultural de 
Imperatriz nos dias 12 e 
13 de dezembro. As 
incrições estão abertas e 
vão até o dia 31 de 
outubro. 

Etapas 
O XI Festival será 

realizado «mi duas etapas; 
a Classificatória no dia 12 
/ 12 e a Finalíssima no dia 
13/12. Na Classificatória 
serão divulgadas as 10 
poesias, as 10 crônicas e 
os 10 contos classificados. 
Na Finalíssima serão 
divulgadas as poesias, os 
3 contos e as crônicas 
vencedores, bem como os 
autores imperatrizenses 
vencedores nas três 
categorias. 

Correios 
As incrições estão 

abertas até o dia 31/10. A 
data efetiva da inscrição 
será determinada pelo 
carimbo dos Correios. Os 
trabalhos que chegarem 
apôs esta data ficarão 
a u I o m a t i c a m e n I e 
inscritos para o XI l 
Festival. 

Trabalhos 
Os trabalhos inscritos 

devem ser apresentados 
em língua portuguesa, 
datilografados cm espaço 
dois e em papel ofício, ou 
digitados em 
espaçamento simples e 
em papel A4. De acordo 

com a coordenação do XI 
Festival de Poesia, Crônica e 
Conto os trabalhos devem 
ser inéditos. 

Participante 
Cada participante pode 

inscrever 5 (cinco) trabalhos 
em cada categoria, mas 
apenas um poderá ser 
classificado por gênero. Para 
inscrição são necessárias 5 
(cinco) cópias de cada 
trabalho, e dentro de um 
envelope lacrado, somente 
com o pseudônimo, em sua 
parte externa, uma 
contendo; títulos dos 
trabalhos inscritos, nome 
completo do autor, telefone 
eendereço. 

Festival de Vídeo 
Do I Festival de Vídeo de 

Imperatriz poderão 
participar cineastas e 
videoastas residentes em 
Imperatriz há mais de 02 
(dois) anos, com até 05 
(cinco) trabalhos por 
categoria. Os vídeos deverão 
estar em perfeito estado de 
conservação. Os trabalhos 
inscritos deverão estar 
acompanhados de fotos, 
"releases" e outros dados 
importantes para divulgação 
do mesmo na imprensa local, 
fada concorrente deverá 
preencher ficha de inscrição 
específica, retirada na sede 
da FCl. 

Os vídeos (VHS), ficha de 
inscrição, fotos e "releases" 
deverão ser entregues na 
FCI, até o dia 30 de setembro 
de 1997. 

Comissão julgadora 
A Comissão Organizadora 

indicará os 05 (cinco) 
membros que comporão o 
júri oficial e que serão 
escolhidos entre pessoas de 
reconhecida competência no 
campo audiovisual. O Júri 
oficial escolherá 03 (três) 
melhores vídeos de ficção, 
02 (dois) melhores 
comerciais, 02 (duas) 
melhores matérias 
telejornalísticas, 03 (três) 
melhores vídeos de 1 
minuto, além de atribuir aos 
melhores concorrentes os 
troféus de Direção, Roteiro, 
Atriz e Ator. 

João Lisboa 
A Seleção de João 

trabalha firme visando o 
próximo compromisso pelo 
Copão Maranhão do Sul. A 
partida será realizada no 
próximo domingo (07) no 
Estádio Cafeteirào que 
deverá receber um grande 
público. 

O prefeito da vizinha 
cidade de João Lisboa 
decidiu após a partida do 
último domingo demitir o 
técnico Edmar Pereira. 

Neurisvam 
Com a saída do técnico 

Edmar Pereira o atacante 
Neurisvam deverá voltar ao 
comando da equipe diante do 
Comercial. O atacante não 
vinha se entendendo com 
Edmar Pereira e acabou se 
afastando do elenco. O 
prefeito Sálvio Dino deverá 
conversar ainda hoje com o 
jogador e reintegra-lo ao 
elenco que precisa de uma 
boa vitória diante do 
representante paraense no 
Copão. 

Deu na Imprensa 

A cidade de Imperatriz terá de volta o bairro Vila Davi. 
A afirmação é do vereador João Macedo que garantiu no 
programa Imperatriz 24 horas, edição da última segunda- 
feira que a iniciativa é do deputado Davi Alves Silva. De 
acordo com João Macedo o deputado federal estará em 
Imperatriz no próximo dia 20 de setembro para a entrega 
oficial dos lotes que serão distribuídos através de uma 
ficha que será fornecida pelo vereador João Macedo. 

iüi 

m 

li 

O apresentador Orlando Menezes, de Açailândia, também é leitor do Jornal Capitei 

Ondas Curtas 
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A coisa esta feia no PMBD 

Esperamos que seja solucionado o mais rápido. 

Como é feio fazer política! 

Quem é situação tá de bem com a vida... 

Oposição é... 

Taca.. .taca.. .taca... 

E o que esta acontecendo com a Materclínica. 

Ainda bem que o Vinícius nasceu logo. 

A direção do Hospital já anunciou. 

São mais de quarenta funcionários... 

Que serão demitidos... 

E lamentável, mas é a política. 

A governadora chega ou não chega? 

Hoje é mais um capitulo. 

E o FHC vem junto? 

Olha que não é difícil! 

Vamos intinerandoooooooooooooooooo. 

Um abraço ao prefeito da gameleira... 

Poeta Sálvio Dino. 

lima liderança no esporte da região tocantina 

E agora lolete... 

O time perdeu mais uma! 

*11 

Equipe da 

galera! 

i ©g; 

Os FanttasíMMmtnhtis 
Gosto - O Rcnsatlor 

Sine Emprego 

itarie: 722 3317 

03 -Operadores 

de moto serra 

OLOperadbr de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

03-Fatroleíro 

de base 

02 -Promotoras 

01 -Vendedor 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Imperatriz, pçroduzindo produtos de alta qualidade, gerando 
empregos e tributos para o município, entre outros benefícios 
que poderão ser destinados à população. 

Mercado- 

fLvuwxceíro- 

PoupANÇA 

Hoje....   1, 18% 

Amanhã 1,23% 

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

UFÍR (FEdERAl) 

Setembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

/etembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Setembro/97   R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo      ......R$ 1,13 

* Turismo  R$ | J0 

* Comercial  ! R$ 1,09 

Cotações de 02 09 07 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 02.09.97 

RS .11,40 

SaUrío Mínímo 

Setembro/97 R$. 120,00 

SaUrío FamíLía 

Julho/97 R$ 8,25 

* Oferecimento; LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO; 

bobinas para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora 

(57x60): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

SETEIVlbRO 

CAlçAdíSTAS SATÍSFEÍTOS 

COM pOTENCÍAl dA REqíÃO 

Desde a última segunda-feira, 1V09, que empresários do 
setor calçadista gaúcho visitam Imperatriz, cumprindo extensa 
agenda de compromissos, atuando como anfitriã principal, a 
diretoria da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz 
(ACII), tendo à frente o presidente Vilson Estácio Maia. 

A visita dos empresários gaúchos abre amplas possibilidade 
de instalação de uma fábrica de calçados na região, aproveitando 
a matéria-prima (couro), considerada de boa qualidade, 
produzida pelo Curtume local, visitado ontem pela comitiva 
gaúcha e empresários ligados á ACII, e outras entidades 
empresariais. 

A princípio, o retorno dos calçadistas ao Rio Grande do Sul 
está previsto para a tarde de hoje, mas a ixrogramação poderá 
ser modificada em função da governadora Rosena Sarney, que 
também visita a região a trabalho e inclui na sua agenda (jantar) 
a participação dos empresários gaúchos. 

Posítíva 

O diretor para assuntos de indústria da ACII, lido Eugênio 
Costenaro (Laminadora Paraná), considera "positiva", a visita 
dos empresários do setor calçadista gaúcho á região, em busca 
de terreno fértil para a instalação de seus negócios em 

Para seu arquivo: 
Estamos vivendo o mês de setembro, nono do calendário civil, 

com 30 dias, assim chamado porque era o sétimo mês (do latim 
septembre) do antigo calendário romano, cujo primeiro mês era 
março (EDIPE). 

Semana dA Pátría 

Iniciada anteontem, a Semana da Pátria, cujo grande momento 
está reservado para o próximo domingo, 7, dia das comemorações 
cívico-militares alusivas a mais um aniversário da Independência 
do Brasil em relação a Portugal, fato ocorrido a 7 de setembro de 
1822. 

Valendo registrar que o 7 de setembro deste ano não vai 
permitir que muitos viajem, vez que o feriado já cai num dia de 
descanso: domingo. 
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JuRANdÍR TeÍXEÍRA, 

EMpRESÁRÍOf É O dESTAQUE dA 

COLUNA dE hojE 

Humor 

Inconsolável com o desaparecimento 

de sua cachorrinha, a mulher resolve: 

- Vou botar um anúncio no jornal! 

A filha discorda: 

- Não vai adiantar, mamãe. Ela não 

sabe ler! 

(Playboy/Abr/92) 

Aimíversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getdlio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

IMPERATRIZ 

DIA € hOlTC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740, Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.1HH 
(113 aptos., 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Gelúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Gctúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010, s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone; (098) 721.4021, 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone; (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos c Turismo) 
Rua João Lisboa. I249-.A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 74<). fone. (098) 723,2788 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa, 119. Entroncamento, fone; (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 

■v- Gelúlio Vargas, 1863, esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 dc Novembro. Beira Rio^ 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Gelúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990. Centro, fone: "(098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANILS VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone: 721.7510, 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues. 1599. fone: (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
KLY BACK 
Av. Beira Rio. fone; (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone; (098 
721.6184. 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-OK). fone: (098) 977.2767. 

TELE MENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento, Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição dc documentos e textos em geral 

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 
esc^ório, escolar, >• 

U^IM/UU' bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

J 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatríz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLINICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias c Atendimento á propriedade rurais 

José lopes da 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Morio dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



1 - 8 a regional □ auarta-feira, 03 de setembro de 1997 Editor responsável: Josafá Ramalho JORNAL CAPITAL 

Crise pode levar municípios a falência 

Com a criação de 81 novas unidades, o FPM antes dividido 

entre 136 cidades, agora divide-se por 217 municípios 

Os prefeitos reunidos no I 
Congresso Estadual de 
Municípios do Maranhão, 
realizado na tentativa de 
encontrarem uma alternativa 
para a grave crise que 
enfrentam suas prefeituras, 
concluíram que a imensa 
maioria das cidades estão 
inviabilizadas diante da atual 
conjuntura econômica nacional. 
A exemplo de prefeitos de 
outros Estados, os munícipes 
maranhenses decidiram 
protestar com paralisação nas 
prefeituras. A grande maioria 
dos municípios brasileiros estão 
em dificuldades financeiras, 
porém os do Maranhão se 
encontram em situação ainda 
pior. E que além dos problemas 
que afetaram a maioria dos 
municípios do país, os tio 
Maranhão, se deparam com 

uma redução do Fundo de 
Participação por conta da 
criação das 81 novas unidades. 
Ou seja, os recursos que eram 
devidos entre 136 cidades, 
agora tem que ser divido entre 
217 municípios. Acrescente-se 
ainda os desmandos 
administrativos, denúncias de 
corrupção, e má gestão dos 
recursos públicos, que sempre 
predominou nos setores 
políticos que controlam os 
poderem municipais. 

Desta forma os municípios 
maranhenses tiveram dupla 
perda no Fundo de Participação. 
Primeiro por conta da 
prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal -FEF, que 
atingiu a todos; segundo pela 
reduào do FPM com a criação 
dos municípios e ainda 
podemoes os novos números 

do Censo realizado pelo IBGE 
que vem causando uma série de 
protestos por parte das 
prefeituras. Os municípios 
brasileiros ainda perderam 
parcelas de recursos vindos do 
FAT- Fundo de Amparo ao 
Trabalhador e não receberam 
os acréscimos de receitas para 
a saúde provenientes da CPMF- 
Contribuiçáo Provisória Sobre 
Movimentação Financeira, além 
da desoneração do ICMS. 

A redivisão da receita do 
FPM com a criação dos 
municípios, que é controlado 
pelo Tribunal de Contas da 
União, a princípio seria 
prejudicial apenas aos 
municípios que sofressem 
desdobramento. DEpois a 
decisão do TCU foi de que, de 
acordo com a lei. o prejuízo seria 
repartido entre todos 

Criação de novos municípios foi 

uma irresponsabilidade política 

De uma só vez foram criados milhares de cargos a 

serem pagos com recursos a cada dia mais reduzidos 

era preciso enxugar a 
estrutura das máquinas 
administrativas do país para 
reduzir o déficit público. 

Desde quando foi 
aprovada a Constituição de 
1988, por conta da 
necessidade de definir 
recursos para os Estados e 
municípios que não tinham 
condições econômicas de se 
manterem com seus próprios 
tributos, foi feita uma divisão 
de das receitas que diminuiu 
os recursos da União. A 
intenção da Constituinte era 
privilegiar estes entes 
federados, que deveriam 
reéeber mais recursos e 
também novos encargos, 
descentralizando receita e os 
serviços. 

Contudo a estrutura da 
União nunca aceitou esta 
divisão. E desde o governo 
Sarney, quando este desse 
que a Constituição de 88 
linha tornado o país 
ingovernável, vem se 
tentando alterar a repartição 
da receita definida 
constitucional mente. 

Foi o que se conseguiu 
com a aprovação do FEF que 
altera a Constituição para 
mudar a composição do 
Fundo de Participação, 
tirando do bolo aquilo que a 
União arrecada de Imposto 
de renda retido na fonte a 
qualquer título o que garante 
ao governo federal 20% de 
todas as transferências da 
União para os estados e 
municípios totalizando 
recursos na ordem de R$ 26 
bilhões o que representaria 
para o estado do Maranhão 
uma perda em torno de R$ 
200 milhões. 
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Sarney quando presidente, já previa toda a problemática 

A criação dos novos 
municípios foi um ato de 
irresponsabilidade política. 
De uma só vez criaram-se 
cerca de 1.000 cargos novos 
de vereadores, 81 prefeitos, 
centenas de secretários, 
milhares de servidores, 
necessidades de criação de 
centros administrativos, 
compras de carros e 
equipamentos e toda a 

estrutura para 
funcionamentos destes 
organismo. Todo este preço 
quem paga é a sociedade 
através dos impostos que 
formam o Fundo de 
Participação. 

O ato foi mais grave ainda, 
por que já se sabia naquele 
momento (1996, ano que a 
Assembléia Eagislativa 
aprovou a lei de criação) que 
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Prefeitos em busca de apoio do Governo do Estado. 

PT de João Lisboa 

será reartículado 

O Partido dosTrabalhadores vai desenvolver 

campanhas desfiliação e cursos de formação 

política dirigido a juventude 

O Partido 
dosTrabalhadores de João 
Lisboa será rearticulado. 
Conversa nesse sentido foi 
mantida na semana entre 
Jomar Fernandes 
presidente do diretório 
municipal do PT em 
Imperatriz e Ivanildo 
Alexandre, coordenador da 
Pastoral de Juventude da 
paróquia de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro 
daquele município. 

No encontro entre os 
dois, ficou firmado que o PT 
vai desencadear uma 
campanha de filiação e 
cursos destinados à 
juventude como objetivo de 
fortalecer o 
amadurecimento político 
dos jovens que já possuem 
uma caminhada de grandes 
resultados proporcionada 
pela PJ que vem realizando 
diversos Encontrões em 
diferentes comunidades, 
sempre destacando temas 
liturgia, fé e política. 

Jomar Fernandes disse 
está otimista quando a 
disponibilidade da juventude 
em querer assumir o futuro 
do PT em João Lisboa, assim 
como participar diretamente 
do processo político 
municipal. Por outro lado, 
Ivanildo ressalta que chega 
uma hora em que é preciso 
agir em vez de apenas falar, 
"Não basta ficarmos apenas 
entre debates e reflexões; 
só seremos agentes da 
transformação, quando de 
fato nos envolver-mos 
diretamente nas questões 
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Jomar Fernandes aposta na força da juventude 

sociais e políticas" disse 
Ivanildo Alexandre que 
atualmente articula em João 
Lisboa a criação da UMES - 
União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas e 
acompanha a criação da 
Pastoral Estudantil. 

A idéia de restruturação do 
Partido dos trabalhadores em 
João Lisboa, surgiu quando da 
participação de Jomar 
Fernandes no XV Encontrão 
Jovem da PJ daquela cidade, 

quando ele ministrou 
palestra sobre política e 
Cidadania, na oportunidade, 
o presidente municipal do PT 
ao citar exemplos de 
j u v e n t u d e 
descomprometida, falou do 
"jovem coca-cola", aquele 
que segundo ele, atende a 
todos os apelos dos meios de 
comunicação de massa, sem 
perceber que está sendo 
usado indiretamente como 
"garoto propaganda". . 
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Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

Central de Vtendlrnento Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
também o tranporle de carga e encomendas no Maranhão e outros 

ao Cliente listados d., país. 
Expresso Açailândia, trunportando cargas e hcomendus com 

pontualidade, segurança e responsabilidade. 

CAC 
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BIC "O poisT do seu íínaI ds semana 

r 

Restaurante BIC 

CO/V CfíRDfíP/O 

mcm e ome néaco 

cmuno 

ATENÇÃO AVISO; 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

REMIDO A PARTIR DA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 1997. 

IMPERATRIZ, 1o DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

BIC n 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO Conor Farins Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às IlhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das 1 IhOO às 12h00 - Thompson Mota 

Jornal da Manhã às 07h00 e Meio Dia de Notícias - ás 12h00 - 

Francisco do Valle, Josafá Ramalho, Josélia Melo e Aurino Brito 

Bfi» 

Í;ÍK.: 

Capital AM - 950 Khz 

wats de potência 
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Gopão realiza vários jogos no final de semana 

0 Bom 

de Bolo 

Renilson Sousa 

Futsal 
Aconteceu domingo 31, 

um torneio de futsal no 
ginásio de esportes do 
Colégio Raposão, com 28 
jogos , times dos três turnos. 

O organizador Moacir 
Filho , di.sse que o público 
compareceu em grande 
número nas dependências 
do Colégio e o grande 
vencedor foi o 2° A.D.M. "B" 
Noturno em segundo lugar 
ficou o time do Io Edu. Geral 
"C" Noturno. 

Sena 
O Técnico Geraldo Lopes 

começa na tarde de hoje , os 
treinos do time visando o 
jogo do próximo domingo na 
Cidade de Açailândia diante 
do time do Galletti. Geraldo 
disse que a goleada sobre o 
Comercial de Dom Elizeu 
deu animo aos jogadores , 
que motivados esperam 
surpreender o adversário 
dentro dos seus domínios. O 
Treinador afirmou que 
espera vencer o jogo para se 
aproximar da classificação 
para a próxima fase. 

Galletti 
O Técnico Paulo César , 

sabe que o jogo com o Sena 
é muito difícil , mas conta 
com o apoio total de sua 
torcida e espera conquistar 
mais três pontos . O Galletti 
lidera o grupo ao lado do 
Sena com quatro pontos 
ganhos em dois jogos e 
domingo buscam a liderança 
da competição. 

Paulo César começa a 
exemplo de Geraldo Lopes , 
os treinos visando o jogo dos 
líderes. 

Edmar 
Após dois jogos sem 

vencer no Copão Maranhão 
do Sul. o treinador Edmar 
Pereira deixará o comando 

do selecionado de João 
Lisboa. Edmar á frente do 
time , realizou três jogos , 
empatou pelo Copão em 3 x 
3 com o Sena, no Cafeteirão 
, perdeu para o Galletti no 
último domingo 31, por 2 x 
1 e um jogo amistoso em 
Toçantinópolis 3x1. Edmar 
após o jogo com o Galletti, 
quando o time perdeu e urna 
discussão com um torcedor 
de João Lisboa, o treinador 
, não está mais no comando 
técnico do lime. O auxiliar 
Peíé . dirige inlerinamenle 
a equipe. 

Amador 
O Campeonato amador 

de Imperatriz, apresenta os 
seguintes jogos da 9o 

Rodada 
Sena x Volta Redonda 
Riengo x Bananal 
Portuguesa x Novo 

Horizonte 
Ajuventusx Botafogo 
Americano x Manha 
Tiradentes x Plaza 
A Rádio Capital , com a 

equipe da galera, 
transmitem Riengo x 
Bananal . amanhã quinta 
feira as 21:00 hs , no 
Municipal. 

Brasileirão 
Dois jogos serão 

realizados hoje 
21h30: União São João x 

Palmeiras 
21h30: Bahia x 

Corinthinas 

Carolina 
A Seleção local , soma 

dois pontos , após dois jogos 
e dois empates. 

ü Time estreou na 
Cidade de Estreito e 
empatou , 0 X 0 . No 
domingo próximo passado 
empatou dentro de casa no 
Estádio Auto da Colina , 3 x 
3 com a Sei. de Balsas. 

Assista de segunda a sexta 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

Times buscarão vitórias para passar para a próxima fase 

Vários jogos estão 
programados para o 
próximo domingo dia 7 de 
setembro , dia da 
independência do Brasil. 

O Presidente da Amsul, 
Sálvio Dino que esteve no 
domingo próximo passado 
na Cidade de Açailândia , 
acompanhando o jogo entre 
Galletti x João Lisboa , ficou 
bastante satisfeito com o 
público que foi prestigiar o 
evento esportivo. Sálvio 
afirmou que este Copão , 
levanta a independência do 
futebol da Região Sul ,que 
caminha para o seu 
desenvolvimento. 

A Comissào'disciplinar da 
competição , deverá se 
reunir nas próximas horas . 
para julgar os casos de 
expulsões , que 
aconteceram nas duas 
rodadas anteriores. 

' 

f -fri j*s 

iWW 4 

1 

Os jogos de domingo 7. 
são os seguintes : 

João Lisboa x Comercial 
(Dom Elizeu ) 

Local: Cafeteirão - João 
Lisboa 

Horário ; 1 (i horas 
(lallelI i x Sena 

Sena joga em Açailândia 
Local: Pedro Maranhão ( 

Açailândia) 
Horário ; 16 horas 
Juventus x Porto Franco 
Local : Castilhão ( 

Açailândia) 
Horário : 16 horas 
Tucanlinopolis x TáKun 

Lobão 
Local: Estádio Municipal 

(Toçantinópolis) 
Horário : 16 horas 
Balsas x EsTreito 
Local: Estádio Municipal 

(Balsas ) 
Horário: 16 horas 

Campeonato amador tem jogos amanhã 

Lid definiu dois jogos para quinta-feira pela nona rodada 

O Presidente da üd . Artur Imperatriz . que comee pi 
Moura dos Santos , divulgou amanhã quinta feira ~ o 
os jogos da nona rodada do estádio municipal ei 
campeonato amador de Epilânio. 

s- 

ü 
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A Rodada completa é a seguinte : 
04/09/- Quinta feira Horário: 16 :íH)hs 
Seuax Volta Redonda 
1 iícal: Estádio Municipal 
Horário: ffUOOhs 
Riengo x Bananal 
Ijocal: Esuidio Muaicipal 
Horário; 21;00hs 
06/09 -Sábado 
Portuguesa x Novo: 

Horizonte- 
Tocai: Estádio Municipal i 

16: 00 hs - Janduí x 
Guarani - í.owera 

07/09 -Domingo 
Americano x Marília 
Local: Estádio Mu nícipal 
Hwário; 08:00hs 
Tiradentes x Flaza 
Local : Estádio 

Municipal 
Horário; KLOOhs 

'itros metão escalados hoje 

O Diretor de arbitro Jackson da Silveira . deverá divulgar 
por todo o dia de hoje , os árbitros que irão trabalhar nos jogos 
de amanlui. a partir das 19 horas , tio Estádio Municipal Frei 
Fpitánio. Ainda sobre a lid , vários dirigentes querem rnare r 
os jogos de seus times para o meio de semana, mas o presé' I 
Couraça conversou com todos na reunião dc ontem e exp. ou 
o porque está colocando o Sena e Bananal, para os jogos do 
meio de semana, jaús os dois times jogam tios finais de semana 
.pelo i opáo Maranhão do Sul. 

Campeonato 

Brasileiro série "A " 

Dois jogos hoje na 13a Palmeiras-H. Ometto - (TV) 
Rodada: 21h30-Bahia x Corinlhians 

2lh3() - União São João x - Fonte Nova (TV) 

Classificação Geral 

internacional 
- 28 pontos 
Portuguesa - 24 
Paraná -21 
Vasco -26 
Palmeiras-20 
Juventude - 18 i 
Atlético PR-17 
Bragantino - 17 i 
Coritiba - 16 
Sáo Paulo - 16 
Atlético MG 45 
America-RN - 15 i 

Santos - 14 
Guarani -13 
Sport -13 
Cruzeiro -12 
Corinthians - 12 
Botafogo - 12 
Fluminense - 12 
Vitória-11 
Grêmio - 11 
Goiás - 11 
Bahia - í 1 
Flamengo-10 
União São João -8 

OBS: O Atlético do Paraná perderá cinco pontos ao final 
da primeira fase. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

i ©yi W@QI 

Venha e comprove! 
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JORNAL CAPITAL 

Calção Europa 
Tamanho Médio 

6 SO 
à vista 

PENALTY 

Cor 106 10UND 

Luva Futsal 
R$ 22,00^7 vista ou 
1*3 ( Cheques) 
l t-ais de 

PENALTY 

Meta Adidas 

3 90 

à vista 
Cor 

adidas 

Bola Society 301 
R$ 35,00 j vista ou 
1+3 ( Cheques) 
Mensais de 

o. 

sem furos 

v..y 
-■s. 

75 

FUTEBOI- SOCIETY 

05 UNO 

Camisa Flamengo "I" 
R$ 52,00 <7 vista ou 
1+3 (Cheques) 
Mensais de 

13.00 

sem furos 

Cara Maluca 
R$ 23,90 j vista ou 
1+3 (Cheques) 
Mensais de 

S, 

sem /uros 

98 •. • 

ROW 

GQ 
GfafOM 

PENAUY 

50 
03 Pares *Cor 185 

sem furos 

Á 

Mordedor da Monica 

3. 

da Môxuca 

  

w 

09 
CKOM 

80 
à vista 

& 
m 

1 

Na compra à partir de 

A 

1+3 cheques 

War II 
R$ 49,00 <7 vista ou 
1+5 (Cheques) 
Mensais de 

8,17 

sem /uros 

Fi 

04UND 

l\fcr compra 

cie qualquer marca 

J 

03 UND 

m 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas de Imperatriz. 
Plano com ou sem entrada pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no 
atacado.Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
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Morte de jovem em Rondon 

ainda é mistério 

Mãe desesperada pede justiça e a exumação do cadáver do filho 

Rosinete Mota de Oliveira, 
paraense, 35 anos de idade, 
residente em Teresina-PI, 
esteve na Redação do JC para 
renunciar que seu filho 
Sharles Mota de Oliveira, 
grafado (com "S" mesmo), 22 
anos de idade, fora morto de 
forma brutal na cidade de 
Rondon do Pará. 

A mãe de Sharles suspeita 
de que o filho tenha sido 
enforcado, antes de morto 
conforme a queixosa o filho 
sofreu várias lesões. 

A morte do jovem ainda é 
mistério para a família que 
não acredita na versão da 
Polícia Civil de Rondon do 
Pará que encerrou às 
investigações afirmando que 
Sharles teria cometido 
suicídio, vindo a se enforcar 
em uma corda. 

A vítima que desde dos 
quatro anos de idade residia 
com a mãe teria se mudado 
para Imperatriz a cerca de 
cinco meses de onde teria 
conhecido uma jovem de 
pfenome "Fabrícia" que fazia 

■ Suicídio 

ísí: 

SíSIíSí 

mm 

m 
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Sharles Mota de Oliveira, morto em Rondon do Pará pode ter sido enforcado 

programa naquele local. 
Conforme o relato de 
Rosinete, genitora de Sharles, 
ele teria conhecido esta 
jovem na "Farra Velha" as 
proximidades da Delegacia de 

Polícia) Primeiro Distrito. 
Rosinete disse ainda que o 

filho se apaixonou pela garota 
de programa, esta paixão fez 
com ele alugasse um quarto 
na periferia de Imperatriz e o 

convidado para viver 
maritalmente. A princípio 
"Fabricia" teria aceitado em 
dividir o mesmo telhado com 
a vítima que estava 
completamente apaixonado. 

Garota de programa está sendo procurada 

O mistério poderá ser desvendado ainda este mês 
O mistério que cerca o caso 

do jovem Sharles Mota de 
Oliveira, poderá ser 
desvendado ainda mês 
conforme disse a mãe da vítima 
que continua cobrando da 
polícia paraense uma posição 
sobre o caso. 

Na época em que dividiam o 
mesmo teto em um quarto na 
periferia de Imperatriz, a vítima 
teria flagrado a garota de 
programa em sua própria cama. 
Na época Sharles pediu que 
Fabricia esquecesse tudo e que 

a mesma estaria perdoada, 
desde que continuasse a viver 
com o mesmo. 

Rosinete Mota, mãe de 
Sharles disse a reportagem que 
a garota de programa não 
aceitou a continuar morando 
com o mesmo, chegando a 
voltar a residir no prostíbulo na 
Farra Velha. Contrariado, o 
jovem teria tentado o suicídio 
tomando solda cáustida, 
socorrido ele foi levado a uma 
clínica de saúde local e 
posteriormente transferido 

para Teresina-PI. 
Em fase de recuperação e 

tentando esquecer a jovem, 
Sharles teria retornado de 
Teresina para visitar o pai qué 
reside às proximidades de 
Marabá (povoado do 30). Ao 
passar pela cidade de Rondon 
do Pará, a vítima teria se 
encontrado casualmente com 
Fabricia. 

A partir daquele encontro 
iniciou o mistério para a genitora 
de Sharles, que segundo ela, 
todo o dinheiro que lhe era dado 

para continuar o tratamento ele 
gastava com Fabricia, até que um 
dia ele amanheceu morto. 

Rosinete, disse a reportagem 
que não chegou a ver o filho, 
mas que foi informada, que ele 
apresentava sintomas de 
tortura. A Polícia Civil de Rondon 
do Pará teria encerrado às 
investigações, mas Rosinete 
garante que o corpo do filho será 
exumado e tudo será 
esclarecido, ela disse ainda que 
Sharles já era membro de uma 
Igreja Evangélica naquela cidade. 

Assassino da estudante continua foragido 

"Charles" o homem que desafiou a sorte de Josimeire ainda não foi capturado 
Charles de tal, principal um revolver calibre 38 e vinha 

acusado de ter assassinado com 
um tiro de revolver calibre 38 a 
jovem Josimeire Barreto Silva, 
maranhense, 18 anos de idade, 
ainda continua foragido. De 
acordo com as informações da 
Polícia Civil, o elemento também 
levou a arma do crime. 

O crime ocorreu por volta das 
3h00 da madrugada do dia (31), 
quando o acusado e vários 
amigos, entre eles a jovem 
Josimeire Barreto, de apenas de 
18 anos de idade, que foi alvejada 
com um tiro certeiro na face 
direita. 

O grupo de jovens 
retornavam de um baile dançante 
realizado no setor - Beira-Rio 
onde tinham se divertido bastante 
nadanceteria Flay Blak, de onde 
ficaram até 2h40 da madrugada 
(de domingo). 

Michel, que segundo 
informações teria ingerido 
bastante bebida alcoólica em 
determinado momento sacou de 

promovendo a famosa "Roleta 
Russa", ou seja, com apenas uma 
bala ele girava o tambor e 
aixmtava para os colegas. 

O acusado teria atentado 
contra a sorte de todos que 
estavam no grupo, exceto 
Josimeire que foi a última a ser 
escalada pelo cano do revolver 
de "Charles". 

A vítima que caminhava 
ladeada de uma prima, segundo 
informações ainda pediu que 
parece com a brincadeira, mas 
"Michel" sorrindo dizia, "agora 
é sua vez, vamos Jose, coragem" 
e ao apertar o gatilho ela acabou 
sendo alvejada com a bala que 
em menos de cinco segundos 
colocou o fim em sua vida. 

Aluna da 8a série "A" do 
colégio São Francisco Xavier, a 
vítima residia na Rua For tu nato 
Bandeira- no bairro Nova 
Imperatriz, ontle gozava de uma 
boa amizade com os vizinhos, 
que lamentaram a fatalidade. 

;: 
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Dr. Luciono Abreu, delegado Regional, desempenhando 
bom trabalho 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Danos 
materiais 

Antonio Carlos Texeira 
Santos, maranhense, 
casado, 32 anos de idade, 
residente na Manoel 
Bandeira- Bacuri, esteve na 
Depol para comunicar que 
por volta das ()5h30 desta 
última terça-feira 
estacionou seu veículo 
Kombi, cor branco, placas 
MOZ 2533- Imperatriz, na 
faixa regular da Euclides da 
Cunha quando uma carroça 
chegou a abalrroar seu 
veículo vindo a sofrer vários 
danos materiais. 

Furto 
de documentos 

Otaviano de Jesus 
Neves, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Henrique Dias, comunicou 
que elementos 
desconhecidos ;ipos 
arrombar a porta do seu 
veículo Fiat Uno Mille 
levaram um toca-fitas e 
vários documentos 
pessoais do comunicante. 
Fato este ocorrido por volta 
das lOhOO desta última 
terça-feira quando o veículo 
estava estacionado em 
frente sua residência. 

Furto 
de bicicleta 

Roberval Texeira 
Mendes, maranhense, 
casado, pedreiro,- residente 
na Rua São Paulo- Nova 
Imperatriz comunicou que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante retornava do 
trabalho na manhã desta 
última segunda-feira 

Perda 
de documentos I 
Anderson Bruno Vieira, 

maranhense, solteiro, 
braçal, residente na Rua 
Alagoas - bairro Nova 
Imperatriz comunicou 
perdeu uma bolsa comendo 
sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, falo este 
ocorrido na última segunda- 
feira 

Perda 
de documentos II 

Edvaldo Lima Assunção, 
maranhense, casado, 
motorista, residente no 
Parque Airton Sena* 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo sua Carteira 
de Identidade Civil e a 
importância de R$ 150,00 
(Cento e cinqüenta reais). 

Furto 
bicicleta 

Vera Lúcia Farias, 
maranhense, solteira, 
estudante, residente na 
Bernardo Sayão- Cento 
comunicou que os larápios 
levaram sua bicicleta 
Moulain bike que estava 
estacionada na garagem de 
sua casa. De acordo com a 
comunicante os elementos 
aproveitaram o descuido de 
uma funcionária da 
residência para praticar o 
furto 

Agressão 
Dimas Alcântara de 

Souza, pernambucano, 
casado, motorista, residente 
na Rua Piauí- Novl| 
Imperatriz comunicou qu 
elemento conhecido apei. ,.1 

pelo apelido de "Timbó" lhe 
agrediu moralmente com 
palavras de baixo calão. Fato 
este ocorrido na tarde desta 
última segunda-feira quando 
o comunicante trafegava por 
aquela rua na companhia da 
esposa. 

Arrombamento 
Quem teve sua casa 

arrombada foi a doméstica 
Maria Aparecida Leite, 
maranhense, casada, 
residente na Osvaldo Cruz 
no bairro do Bacuri. De 
acordo com a queixosa 
elementos desconhecidos 
aproveitando o momento em 
que a comunicante th: 
saído para efetuar algumas 
compras para praticar o 
arrombamento. Do interior 
da residência os larápios 
levaram uma TV a cores 14 
polegadas (que a 
comunicante tinha pago 
apenas duas prestações) e 
um ventilador amo. 
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PHOTO PINH€IRO 

Fotxgrafamos aniversíBrio, casarrantos, batizados e evmtcs en geral 

 Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


