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I Presidente da Associação 

Comercial de Imperatriz, 

Vilson Estácio Ma/a (foto), 

fala sobre o sucesso da Feira 

do Comércio e Indústria de 

eratriz - Fecoimp, e ainda, 

ortància das eleições 

ano 
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Montagem dos standes no pátio do Palácio do Comércio e Indústria 

3 a edição da Fecoimp será realizada 

no Centro de Convenções 

A 3a edição da Feira do 

Comércio e Indústria de 

Imperatriz - Fecoimp 

deverá ser realizada Centro 

de Convenções, que já está 

sendo construído numa 

área de 12.()0()m, localizada 

próximo ao Palácio do 

Comércio e Indústria, 

entidade que encabeçou a 

reivindicação de um espaço 

para a realização de 

grandes eventos, no ano 
passado, ao então vice- 

governador José Reinaldo 

Tavares. 

A II Feira do Comércio e 

Indústria de Imperatriz - 

FECOIMP conta este ano 

com 156 stands, 36 a mais do 

que o ano passado, que já 

havia sido considerado 

como a maior evento de 

realização de negócios da 

região tocantina. A maior 
parte das vendas foi feita de 

forma antecipada. A Feira 

terá inicio neste dia 18 e tera 

seu encerramento no dia 21 

de setembro, no Palácio do 

Comércio e Indústria (PCI). 
Para esta exposição, que é 

uma iniciativa do Palácio do 

Comércio e Indústria (PCI), 

formada pela Associação 

Comercial, a CDL e o 

Sindicato do Comércio 

Varejista, com o apoio de 

órgãos governamentais, 

empresas privadas e insti- 

tuições financeiras, está sen- 

do esperado um público de 

mais de 40 mil pessoas, ou 

seja, 10 mil pessoas a mais do 

que no ano passado, quando 

pelo menos 30 mil pessoas 

lotaram as dependências do 

Palácio. 

Com o público esperado 

durante as quatro noites do 
evento, o presidente da 

Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz, 

Vilson Estácio Mala, não 

tem dúvidas em afirmar que 

a II Fecoimp proporcionará 

ótimas oportunidades de 

negócios para a grande 

maioria dos expositores 

que, a exemplo do ano 

passado, conseguirão 

alcançar. 
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Francisco Almeida, Vilson Ma/a e o governador Ze Reinaldo 
mostram a maquete do Centro de Convenções de Imperatriz 

a 

Uma ponte para 

o desenvolvimento 

e a união! 
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ECONÔMICA 

DROGA JATO: (99) 524.0833 

Av. Getúlio Vargas, 1760, Praça Brasil 

Loja II: Av. Babaçulândia, 600 (Posto Babaçu) 

SANTA MÔNICA 

MODERNIDADE E 

SEGURANÇA A 
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Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Cardiologia, 
Clínica Médica, Cirurgia 
Geral e Estética, 
Ginecologia e Obstetrícia, 
Laboratório de Análises 
Clínicas e Citologia, 
Metrologia, Neurologia e 
Neurocirurgia, Ortopedia e 
Traumatologia, Pediatria e 
Neonatologia, Radiologia, 
Otorrinolaringologia, 
Urologia e Andrologia, 
Métodos Complementares. 

Rua m m ■ Centro ■ Fone: (99) 525.3338 ■ (99) Fax:525.3418 

Camas, guarda-roupas, cômodas, beliches 

•- BfPM 

Av. Newton Belo, s/n - Cx. Postal 461 ■ Estrada de Coquelândia 

FOISOE: (99) 524.3443 
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MuLto. mais facilidaide para você 

Av. Getúlio Vargas, 995 - ao lado do BEM ■ Imperatriz - MA 

Fone: (99) 524-3921 Fone/Fax: (99) 525-4718 
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Bancos de Imperatriz não 

possuem banheiro para usuários 

A Caixa Econômica Federal é um dos únicos bancos que tem banheiro para uso dos clientes, mas não 

possui uma placa indicativa e fica escondido, fazendo com que muita gente nem perceba a sua existência 

Na edição do mês de 
agosto do Jornal do Co- 
mércio e Indústria de Im- 
peratriz mostramos a insa- 
tisfação dos clientes e usu- 
ários de bancos em relação 
ao tempo que passam nas 
filas a espera de um aten- 
dimento, o que levou a Câ- 
mara Municipal a tomar 
providências que, caso ve- 
nham a ser aprovadas, pos- 
sibilitarão às pessoas fica- 
rem no máximo meia hora 
em cada fila. 

Entretanto, para quem 
acha que o problema de 
quem vai a um banco em 
Imperatriz termina na fila, 
está completamente enga- 
nado. Quem nunca teve 
vontade de fazer alguma 
necessidade fisiológica nas 
dependências de um banco 
e ali descobriram que na- 
quela agência não possui 
um banheiro sequer a dis- 
posição do cliente? Pois é, 

quase que a totalidade dos 
bancos da cidade também 
desrespeitam os clientes 
neste sentido. 

Em Imperatriz, a Caixa 
Econômica Federal é o 
único banco que possui 
banheiro à disposição dos 
clientes. Porém, a localiza- 
ção não é muito visível e 
não há nenhuma informa- 
ção ou placa avisando da 
existência de um banheiro 
no local, o que deixa mui- 
ta gente ainda no aperto. 
Foi isso que a equipe do 
Jornal constatou ao visitar 
a Caixa. Perguntamos para 
alguns usuários se eles sa- 
biam da existência de um 
banheiro naquela agência 
e a maioria disse que não 
tinha conhecimento. 

Para a dona-de-casa 
Almerindfe - de 
Albuquerque Freitas, 38, 
a pior coisa que tem hoje 
em dia é ir ao banco resol- 

ver alguma coisa. "Além de 
enfrentar um tempo muito 
grande numa fila, não te- 
mos direito nem de ir a um 
banheiro caso venha a 
ocorrer alguma necessida- 
de fisiológica, pois a gran- 
de maioria dos bancos não 
possui sequer um banhei- 
ro", salientou Almerinda, 
afirmando ainda que não 
sabia da existência de um 
banheiro na agência da 
Caixa. "Só estou sabendo 
que tem banheiro neste 
banco agora. Mas tam- 
bém, não tem uma placa 
na porta para informar", 
concluiu. 

A Caixa também é a 
única agência de Impera- 
triz onde os clientes fi- 
cam sentados esperando 

atendimento. Mas lá o 
número de usuários é tão 
grande que muitas vezes 
é preciso ficar horas à es- 
pera de atendimento. 

Para facilitar, o banco ain- 
da distribui senhas para 
as pessoas, que podem se 
deslocar para resolver al- 
gumas coisas e retornar 
em seguida. 

LOTÉRICAS 

O que pouca gente sabe 
ainda é que as lotéricas es- 
palhadas pela cidade fazem 
a maioria dos serviços que 
são feitos na Caixa. O con- 
vênio entre a Caixa e as 
lotéricas tem como princi- 
pal objetivo essa 

descentralização dos servi- 
ços e, conseqüentemente, 
a diminuição do número 
de pessoas na agência, cau- 
sando a superlotação. Po- 
rém, o que se observa é 
que esse tipo de serviço é 
pouco divulgado pelos 
meios de comunicação, já 
que o banco está sempre 
lotado. 

Remédios não terão aumento até o fim do ano 

A garantia foi dada pelo ministro da Saúde, apesar da pressão da indústria 

farmacêutica, que reclama da defasagem de 15% nos preços pela alta do dólar 

Os imperatrizenses 

podem ficar aliviados 

quanto aos boatos de 

um novo aumento de 

preços de remédios nos 

próximos dias. Apesar 

das pressões da indús- 

tria farmacêutica, o mi- 

nistro da Saúde, Barjas 

Negri, garantiu que até 

o final do ano nenhum 

medicamento sofrerá 

reajuste. 

A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 

está acompanhando as 

oscilações do câmbio, 

para avaliar o impacto 

da alta do dólar nos re- 

médios e calcular o rea- 

juste. Neste momento, 

não há nenhuma autori- 

zação para aumento. 

Não é para fazer eleva- 

ção de preços até o fim 

do ano. 

A indústria farma- 

cêutica vem pedindo a 

flexibilização da políti- 
ca oficial para preços 

de medicamentos, con- 

gelados desde feverei- 

ro. A alta do dólar teria 

provocado uma defasa- 

gem nos preços de 15%, 

pois grande parte dos 

insumos é importada. A 

Federação Brasileira da 

Indústria Farmacêutica 

informou, em nota assi- 

nada pelo presidente da 

entidade, Ciro 

Mortella, que pode pro- 

cessar o Ministério da 

Saúde pelos prejuízos 

acumulados. 

O mais preocupante é 

que, agora, autoridades 

governamentais sim- 

plesmente declaram que 

não haverá reajuste nos 

preços dos medicamen- 

tos até o final de 2002, 

em total conflito com as 

informações anteriores 

que jogavam o reajuste 

para o período pós-elei- 

toral. A Federação Brasi- 

leira da Indústria Farma- 

cêutica continua abaste- 

cendo o mercado com 

seus produtos, essenci- 

ais à população, mesmo 

acumulando perdas que 

afetam a saúde econômi- 

ca de suas empresas. 
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CoperMicro 

Inform ética 

- Computadores 

-Periféricos 

-Suprimentos 

-Assistência Técnica 

- Cursos de Informática 

O nTundo IPerto de NTdeê 

Rua Tamandaré, 755 - Setor Rodoviária 

Fone: (99) 523-6995 e 525-0166 

imperatriz-MA - CEP 65901-360 

copermicro @ bol.com.br 
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CREDIAMIGO 

Banco do Nordeste concede crédito 

fácil para micro-empresários 

A liberação ocorre de uma só vez e os valores dos empréstimos variam 

de R$ 300,00 a R$ 4.000,00, por cliente. O prazo de pagamento será em até 6 meses, 

sem carência, com pagamentos fixos (semanais, quinzenais ou mensais) 

Poucos empresários 

imperatrizenses desconhe- 

cem o Crediamigo, uma 

Central de Microcrédito 

que concede, por intermé- 

dio do Banco do Nordeste, 

empréstimos de forma rápi- 

da e de pequenos valores 

para quem tem algum ne- 

gócio de pequeno porte e 

precisa de dinheiro e orien- 

tação para tocar o seu 

microempreendimento. 

Quem utiliza o 

Crediamigo tem, além do 

empréstimo, oportunidade 

de organizar e controlar 

melhor a sua atividade par- 

ticipando de 

treinamentos l" 

práticos e de 

curta duração. 

Os objeti- 

vos principais 

do Banco do 

Nordeste 

Os valores dos 

empréstimos 

variam 

ao 

criar o 

Crediamigo 

são: Maior de- 

mocratização 

do crédito; contribuir para 

o crescimento de 

microempreendimentos 

mediante a oferta de crédi- 

to para atividades produti- 

vas, de forma rápida, opor- 

tuna e adequada; permitir 

iacil acesso a segmentos da 

população não atendida 

pelo sistema financeiro for- 

mal; atender a setores da 

população, que hoje recor- 

rem e dependem de agiotas 

e fornecedores, que lhes co- 

bram taxas de juros bem 

de R$ 300,00 a 

R$4.000,00 

acima do mercado 

Introduzir uma 

metodologia inovadora de 

concessão de crédito de for- 

ma ágil, desburocratizada 

e sem as garantias tradicio- 

nais do sistema financeiro, 

funcionando com grupos 

solidários; assegurar capi- 

tal de trabalho aos interes- 

sados com prazos de paga- 

mento adequados ao ciclo 

de atividade do cliente, va- 

riando de três a seis meses 

com possibilidade de acrés- 

cimos graduais em função 

de sua capacidade de paga- 

mento e desenvolvimento 

do negócio; ofe- 

recer ao cliente 

do programa 

serviços de 

capacitação 

focados nas 

áreas de recur- 

sos humanos e 

de gestão emr 

presarial; além 

■■ de garantir ao 

beneficiário do 

programa condições para 

ele gerir bem seu negócio, 

via melhoria da 

competitividade e 

integração ao mercado 

O Crediamigo oferece, 

além de um atendimento 

personalizado no local de 

trabalho do cliente, dinhei- 

ro para compra de merca- 

dorias e estoques, acompa- 

nhamento e orientação 

pelo assessor de crédito 

para melhorar os controles 

das vendas, compras e au- 

mentar a clientela e, princi- 

palmente, capacitação 

para melhor gerenciar o 

negócio. 

Os micro-empresários 

interessados em obter tal 

empréstimo precisam par- 

ticipar de um grupo soli- 

dário (é a reunião voluntá- 

ria de 3 a 5 pessoas, que 

trabalhem por conta pró- 

pria, se conheçam e confi- 

em uns nos outros, com o 

objetivo de obter emprésti- 

mo, ter um negócio pró- 

prio já estabelecido. Preci- 

sam ter em mãos também 

os documentos pessoas 

(identidade, CPF e com- 

provante de residência). 

CONDIÇÕES 

A liberação ocorre de 

uma só vez e os valores dos 

empréstimos variam de R$ 

300,00 a R$ 4.000,00, por 

cliente. O prazo de paga- 

mento será em até 6 meses, 

sem carência, com paga- 

mentos fixos (semanais, 

quinzenais ou mensais). 

GARANTIA 

A garantia do pagamento 

do crédito fica por conta do 

Aval Solidário, isto é, garantia 

dada pelos próprios membros 

do grupo, daí a solidariedade 

entre eles. O Crediamigo 

não financia abertura de ne- 

gócio. Os integrantes do gru- 

po solidário não podem ser 

parentes próximos (pai, 

mãe, filho, marido ou mu- 

lher) e nem devem ter de- 

pendência financeira um do 

outro. 

VANTAGENS 

Liberação rápida, em alé 7 

dias, sem burocracia. O valor 

do crédito será de acordo com 

a necessidade do negócio e a 

capacidade de pagamento, sen- 

do inicialmente liberado de 

R$ 300,00 a R$ 700,00, po- 

dendo ser renovado com va- 

lor maior. Durante o emprésti- 

mo o cliente recebe acompa- 

nhamento e orientação do As- 

sessor de Crédito que orienta 

como melhor desenvolver o 

negócio, dando sugestões de 

como melhorar os controles 

das vendas, que melhores pro- 

dutos comprar e como aumen- 

tar suas vendas. A possibilida- 

de de aumento de valor será 

de acordo com a capacidade 

de pagamento. O Banco do 

Nordeste oferece capacitação 

ao cliente para gerir bem seus 

negócios, via melhoria da 

competitividade e integração 

ao mercado. 

Fonte: 

www.banconordeste.gov.br 
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0 Banco do Nordeste está dando a maior força para quem tem pequenos 

negócios e precisa de dinheiro para comprar mais mercadoria e repor os estoques. 
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A micro-empresária piauiense conseguiu 

crédito e ampliou seus negócios 

Caso de sucesso 

A cliente iniciou no CrediAmigo logo no início da atuação do Programa em Floriano, em 

dez/1998, com um empréstimo inicial no valor de RS 500. Na época, trabalhava apenas com 

uma pequena banca de confecção, montada no centro da cidade, na movimentada praça em 

frente ao Armazém Paraíba. 

Ela começou no Programa, compondo um grupo solidário que, com o tempo, 

desmembrou-se. Isso não impediu que ela continuasse no Programa, pois passou a ser 

beneficiada através do crédito individual, e seu último empréstimo no valor de RS 2 mil. Em 

função de seu excelente trabalho de administração e de sua visão empresarial, a cliente 

conseguiu montar sua própria loja de confecção e artigos para presente, na cidade de 

Marcolãndia/PI, localizada na divisa dos estados do Piauí e Pernambuco. Atualmente, a Sra. 

Ana Maria já possui uma filial naquela cidade que está sob a responsabilidade de uma irmã. 

Nos últimos meses, conseguiu também montar uma pequena lanchonete e confeitaria em 

Floriano. A Sra. Ana Maria fala do CrediAmigo com muito orgulho e sentimento de gratidão, 

dizendo sempre que "não chegaria onde está se não fosse a grande ajuda do CrediAmigo". 

Clientes têm muitas dúvidas 

sobre serviços bancários 

l/bcé sabe o que é crédito pessoal? E como funciona o cartão de crédito? Por acaso você já ouviu falar alguma vez sobre leasing 

ou em cheque protestado? Essas são apenas alguns das muitas expressões que suscitam dúvidas nas transações bancárias. 

A verdade é que boa parte dos clientes de bancos somente esclarece suas dúvidas no decorrer do tempo, em função de alguma 

necessidade operacional, já que muitos não são informados pelos bancários ou não têm o necessário interesse. 

Cliente: Ana Maria Barbosa Teixeira 
Ai; itíaAs ^ nadai 

Bairro: Centro 
Município: MarcoIândia/PI 

Data de ingresso no Programa: dez/1998 
Valor do l2 empréstimo; R$ 500 

Valor do empréstimo atual: R$ 2.000 

ALGUMAS DÚVIDAS MAIS COMUNS 
ENTRE CLIENTES DE BANCOS 

O que é o cheque especial? 

Muitos clientes acabam fazendo do cheque especial 
a extensão da sua renda mensal. Os analistas não 

aconselham essa prática, visto que a taxa cobrada é 
uma das mais altas do mercado e pode deturpar a ren- 
da familiar. A instituição bancária estipula o limite do 
valor do crédito extra, que passa por uma avaliação anu- 
al. 

Como funciona o cartão de crédito? 

As taxas cobradas no cartão de crédito são bem mai- 
ores do que as praticadas no mercado ou as do cheque 

especial. 
É um serviço de intermediação que permite ao consu- 

midor adquirir bens e serviços em estabelecimentos co- 
merciais previamente credenciados com o cartão mag- 
nético. 

A administradora do cartão, que pode ou não ser um 
banco, é responsável por informar o dia de vencimento 
das contas, bem como a taxa de administração que co- 
brará do cliente. 

O que é crédito pessoal? 

O crédito pessoal é apontado como a operação de 

crédito mais rápida e prática. Não é preciso declarar a fi- 
nalidade do dinheiro e as taxas praticadas são inferiores 
às do cheque especial e do cartão de crédito. Em geral, 
a taxa é prefixada e o consumidor coloca algum bem 

como garantia de pagamento. 

O que é leasing? 

O leasing é uma operação em que uma empresa 
cede ao comprador o uso de um bem por prazo deter- 

minado, recebendo em troca uma contraprestação. Ao 
final do contrato de arrendamento, o arrendatário tem 
as seguintes opções: 

• comprar o bem por valor previamente contratado: 
• renovar o contrato por novo prazo, tendo como 

principal o valor residual; 
• devolver o bem ao arrendador. 
As empresas costumam apresentar o leasing como 

mais uma forma de financiamento, mas o Banco Cen- 
tral ressalta que o contrato deve ser lido com atenção, 
pois se trata de operação com características próprias. 

O que é cheque sem fundo? 

Se você passou um cheque que foi depositado e vol- 
tou por falta de fundos, ele poderá ser reapresentado 

depois de 48 horas. Caso não haja saldo na segunda 

apresentação, o seu nome será enviado aos bancos de 
dados de pessoas que passam cheques sem fundos: 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo do 
Banco Central (CCF), Centralização dos Serviços Ban- 
cários (Serasa) e Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC). 

Quando isso acontece, o banco deixa de entregar 
talões de cheque para você e, em alguns casos, pode 
até mesmo encerrar sua conta. Além disso, os pedidos 
de financiamento no comércio e em outros bancos se- 
rão negados e seus cheques não mais serão aceitos. 

Saiba como limpar o seu nome 

Para tirar seu nome da lista de inadimplentes, você 

precisa procurar a pessoa para quem passou o cheque 
que foi devolvido e efetuar seu pagamento. 

De posse do cheque devolvido, ou do extrato com- 

provando que ele foi quitado, compareça á sua agência 
bancária e o apresente. Você terá que preencher uma 
autorização para débito da taxa referente ao CCF (Ca- 
dastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Ban- 
co Central) em sua conta corrente. 

O banco é obrigado por lei a enviar, automaticamen- 
te, ao Banco Central, o pedido de exclusão de seu 

nome do cadastro. 

Como proceder em caso de cheque protestado? 

Se o seu cheque tiver sido a protesto, você precisa- 
rá apresentar ao banco uma certidão de cancelamen- 

to ou certidão negativa, expedida por um Cartório de 
Protestos. Para õbtê-la, você deve quitar o cheque e 
comparecer pessoalmente ao cartório, com a carteira 
de identidade e o CPF. 

Cheque sem fundos: quais são seus direitos? 

Para que seu nome seja enviado para cadastros de 
restrições de crédito (Serasa, SPC ou CCF), você deve 
ser previamente avisado, conforme determina o art. 
43, parágrafo 3.9, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso de devolução indevida de um cheque 

(quando ele não é compensado, apesar de ter fundos), 
você deve recorrer à Justiça. Nesse caso, você tem 
direito a ser indenizado por danos morais e materiais. 

Se você passou cheques sem fundos, já resolveu o 

problema e seu nome ainda continua constando dos 
cadastros de restrições de crédito, também deve pro- 
curar a Justiça. Conforme o art. 69, inciso VII, do Códi- 

go de Defesa do Consumidor, você tem direito a inde- 

nização por danos morais e materiais. 
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ALFREDÃO 

Alfredo de Sousa, o Alfredão da Mirante ga- 

nhou destaque no Bandeira 2 com o repórter 

Manoel Cecílio. Na época ao lado de 

Coutinho Mexe-Mexe os dois eram a sensação 

do Programa. 

Na Difusora Alfredão prestou seus bons servi- 

ços por nove (09) anos e agora depois de ter fica- 

do na geladeira por um bom tempo Alfredão vol- 

ta ao comando das câmeras ao lado do Bezerra, 

Cordeiro e Hildomar na Mirante. 

É só ela Alfredão!!!!!!!! 

MARCELO JÚNIOR 

Esse moço tem mostrado muita competência 

no Rádio e tv local e certamente será reconhe- 

cido pelo seu talento. Recordo-me que Marce- 

lo Júnior foi desprestigiado pelo Sistema Miran- 

te quando teve a indicação do seu próprio pai. 

Hoje, o Marcelão vem batendo de primeira na 

latinha e certamente terá muito sucesso pela 

frente. Quem perdeu? Pois é! 

CLICANDO TUDO 

O repórter fotográfico Pinheirô é um dos bons 

profissionais da área em Imperatriz. Atuante, Pi- 

nheiro anda sempre atento a tudo que acontece em 

todos os setores de Imperatriz. As fotos produzidas 

por Pinheiro dispensam qualquer comentário e cer- 

tamente ilustra qualquer matéria, é só pesquisar 

junto aos repórteres local. 

NA LATINHA 

A Rádio Mirante Am voltou a bater na Latinha. 

Sob o comando de William Marinho a equipe nota 

10 voltou a falar de esporte e se prepara para as 

grandes transmissões. Willame Ferraz, Francisco 

Duvalle, Ary Aragão e Sitônio Silva também fazem 

parte do timaço 830, que após as eleições poderá 

ganhar Vidal Moreno um nome de peso do Rádio 

esportivo maranhense. 
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E so ele Alfredão!!! 

ELEIÇÕES 2002 

Estamos a menos de um mês das eleições de 

06 de outubro e certamente teremos muita a 

atenção por parte do eleitorado que continua 

analisando as propostas dos candidatos. A ci- 

dade de Imperatriz e a região tocantina pode- 

rão ter na Câmara dos deputados a maior ban- 

cada de deputados dos últimos anos. E só 

aguardar, votar e conferir! 

ELEIÇÕES 2002 II 

Depois da dobradinha Davi e Madeira, Impe- 

ratriz nunca mais teve dois representantes da Câ- 

mara Federal nos últimos anos. Apenas o deputa- 

do TUCANO - Sebastião Madeira defendeu a 

segunda maior cidade do Estado. 

Este ano as possibilidades de termos dois 

fortes representantes em Brasília são grandes. 

Madeira (praticamente com sua eleição conso- 

lidada) e Terezinha Fernandes esposa do pre- 

feito Jomar Fernandes que vem aparecendo 

bem em todas as pesquisas realizadas. Confor- 

me os matemáticos da política, Terezinha de- 

verá sair de Imperatriz com 20 mil votos. 

AGORA VAU 

A reforma do Mercadinho agora sai. O go- 

vernador José Reinaldo Tavares sensibilizado 

com a situação já levantou verbas para a recu- 

peração e construção de Box, banheiros e toda 

a estrutura de funcionamento do Mercado 

Vicente Fitz. 

A obra que fora anunciada pela Prefeitura 

Municipal de Imperatriz não passou do papel, 

indignados com o descaso da atual administra- 

ção, os proprietários de pontos comerciais no 

Mercadinho agradecem e aguardam o compro- 

misso do Zé. 

0 atual comandante do 

lll~BPM, tenente 

coronel Roberto Uchoa 

(foto) vem adotando o 

mesmo sistema 

implantado pelo 

ex- comandante da PM 

em Imperatriz- tenente 

coronel Mello. 

A Polícia Militar não 

pode reclamar do apoio 

do povo imperatrizense 

que não mede esforços 

para eliminar os 

bandidos. 

DISPUTA ACIRRADA 

As eleições presidenciais esta sendo uma 

das mais acirradas dos últimos anos. Os can- 

didatos de ponta: Lula, Garotinho, Ciro e Ser- 

ra estão disputando-voto a voto. 

Como é característica de todo candidato, 

Garotinho ainda acredita que vai ao segundo 

turno e chega a presidência da república. 

Ciro e Serra estão travando uma luta pessoal 

e com isso Lula (PT) segue liderando as pes- 

quisas e com a certeza de que dessa vez chega 

ao poder. Só as urnas vão decidir essa corrida 

pelo voto do povo brasileiro. 

; 
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DO SUL 

Candidato à reeleição, 

governador 

José Reinaldò Tavares 

Candidato à reeleição', 

f 

deputada federal Nice Lobão 

Candidata a 

m 
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Candidato à reeleição, 

deputado federal Sebastião Madeira 

MARANHAO DO 
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Mais de 40 mil pessoas são esperadas durante a FECOIMP 2002 
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FECOIMP 2003 

3a edição deverá ser realizada 

no Centro de Convenção 

Montagem dos staiids no pá ti (do Palácio do Comércio e Indústria 

Empresas que expuseram suas mercadorias na I Fecoimp 

EXPOSITORES DA II FEIRA DO COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA DE IMPERATRIZ - FECOIMP 

• ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 

• ACP INDÚSTR1ADE MÓVEIS LTDA 
o AGROPAR ALIMENTOS LTDA (SENTINELA SUL) 
• ÁGUA DE CHEIRO 

• AL1MPO 
•ARENOVAR 

• ARMAZÉM NÁDIA LTDA 
• ARROZ CAMPEIRO 

• ARUANÃ PINTO JÚNIOR 

• BANCO DO NORDESTE 
• BANCO DAAMAZÔN1A 

• BONl RODRIGUES E CIA LTDA 

• BRASÍLIA TINTAS E VERNIZES LTDA 
• ATACADÃO DAS CALCINHAS 

• BOLSAS SCAMP 

• C. N. LÔ CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

• CAFÉ MARATÁ 
• CAFÉ VIANA 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CENTRO DE ATENDIMENTO EM UROLOGIA 
• COLÉGIO DOM BOSCO 

• CONSÓRCIO CCA 

• COPERMICRO 
• CICLISTA BOD1M 

• DISTRIBUIDORA OLIVEIRA LTDA 
• DOCE E CIA 
• DOMPASTEL 

• DVM VIDROS 
• ELÉTR1CÂAMPERE 

• ELETROFASE 

• EMBRAPA 

• ER1DAN B1JOUX 

• ÓTICAS MAIA 

• FERMAGÁS - FERRAGENS E GASES LTDA 

• FERRAMA- FERRAGENS E FERRAMENTAS 

• GOVERNO DO ESTADO 

GUARANÁ RIVER 
HC SAÚDE LTDA 

TAMPICO 
LISBOA MÓVEIS LTDA 
LIVRARIA CULTURA E CIA 

LONG LIFE 
MADEÜNGER1E 
MÉGICA DISTRIBUIDORA 

MALHAS KID 
MALHARIA QUEIROZ 
MASISA DO BRASIL LTDA 

MARUSCA VARIEDADES LTDA 

MORENOS SAT 

MÓVEIS CONQUISTA LTDA 

MÓVEIS TOCANTINS (TOCANTINS MADEIRAS) 
NEVES BRINDES 

O BOTICÁRIO 
OLEAMA 

PACHÊCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

PANAN INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

PONTO DA P1CANHA 
PORTAL DISTRIBUIDORA 

PREFEITURA DE AMARANTE 

QUEXITOS 

REAL REPRESENTAÇÕES 
ROBERTO PAPÉIS 
ROSENDACALÇADOS 

ROSICAR MÓVEIS 

SABÃO GAROTO 
SEBRAE-MA 

• S1NCORSUL - S1ND. REPR. COM. SUL MA 

• SK1L 
• TOPÁZIO ESTOFADOS 
• WORDFLEX 
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AII Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz - FECOIM 

conta este ano com 156 stands, 36 a mais do que o ano passado, qe 

já havia sido considerado como a maior evento de realização o 

negócios da região tocantina. A maior parte das vendas foi feita d 

forma antecipada. A Feira terá início neste dia 18 e terá seu ence 

ramento no dia 21 de setembro, no Palácio do Comércio e Indú 

tria (PCI). 

Para esta exposição, que é uma iniciativa do Palácio do Come 

cio e Indústria (PCI), formada pela Associação Comercial, a CE 

e o Sindicato do Comércio Varejista, com o apoio de órgãos gove 

namentais, empresas privadas e instituições financeiras, está se- 

do esperado um público de mais de 40 mil pessoas, ou seja, 10 ni 

pessoas a mais do que no ano passado, quando pelo menos 30 rt 

pessoas lotaram as dependências do Palácio. 
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Com o público esperado durante as quatro noites do evento, o 

presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, 

Vilson Estácio Maia, não tem dúvidas em afirmar que a II 

Fecoimp proporcionará ótimas oportunidades de negócios para a 

grande maioria dos expositores que, a exemplo do ano passado, 

conseguirão alcançar altos índices de vendas com a exibição de 

seus produtos. 

"A grande movimentação durante da I Fecoimp do ano passa- 

do deixou nos expositores um sentimento de plena satisfação, tan- 

to que, faltando quase um mês para a exposição, todos os stands 

foram vendidos. Isso sem contar que neste ano de 2002, houve um 

aumento de 30% na demanda destes stands", lembrou Vilson Maia. 

Para a diretoria do Palácio do Comercio a realização da Ia 

Fecoimp foi, antes de tudo, a concretização de um sonho há mui- 

to acalentado pela classe empresarial local e, que nunca havia sido 

realizado devido a falta de um local apropriado e de uma iniciati- 

va arrojada como a que teve o Palácio do Comercio e Indústria. 

O sucesso da I Fecoimp foi tão grande que aumentou conside- 

ravelmente número de empresas de outras cidades maranhenses, 

inclusive a Capital, bem como de Estados vizinhos, como o Pará 

e Tocantins, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 

A exemplo da primeira, a 2a Fecoimp terá caráter de divulgação 

da produtividade da indústria, comercio e serviços de Imperatriz 

e região e de todo o país. "A Fecoimp está, definitivamente, 

inserida no calendário de eventos do Palácio do Comércio e In- 

dústria de Imperatriz", disse o presidente da Associação Comer- 

cial e Indústria de Imperatriz, Vilson Estácio Maia. 
?? i 7# 7*| 74. 7* 
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3 edição da Feira do Comércio e Indústria de Impe- 

- Fecoimp deverá ser realizada Centro de Conven- 

que já está sendo construído numa área de 

Om, localizada próximo ao Palácio do Comércio e 

tria, entidade que encabeçou a reivindicação de um 

}0 para a realização de grandes eventos, no ano 

ido, ao então vice-governador José Reinaldo 

es. 

>se centro de convenções será a abertura das portas 

peratriz para toda a região e para o Brasil, para que 

amos trazer para cá grandes eventos", comenta o 

dente da ACI1, Vilson Estácio Maia, que entende que 

tro de Convenções também proporcionará o desen- 

nento econômico da região, 

ordem de serviço" de serviço do Governo do Estado 

astrutora Guterres, empresa que venceu a licitação 

execução da obra foi formalizada durante solenida- 

alizada no Palácio do Comércio e Indústria (PCI), no 

dia 28 de agosto, e logo após a assinatura do con- 

o projeto de construção do Centro de Convenções 

do papel e as máquinas já estão trabalhando no ser- 

de terraplanagem do local. 

Centro de Convenções custará ao Governo do Esta- 

3.050.000,00 (Três milhões e cinqüenta mil reais), 

/erá ser concluída em 180 dias. 

mfirma-se, portanto, a concretização de mais um dos 

etos imprescindíveis a um centro urbano moderno e 

nvolvido. Os espaços e equipamentos de um Centro 

onvenções proporcionarão a eficiência necessária à 

zação de grande eventos, além de enriquecer o as- 

d arquitetônico e valorizar a imagem a cidade, 

alácio do Comércio - Como resultado dessa luta, Im- 

:riz já possui um local bastante acolhedor, porém in- 

iente para atender à realização de eventos do porte 

ecoimp, o Palácio do Comércio e Indústria de Impera- 
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triz - PCI. Medindo mais de 3.000m2 de área livre e com 

um auditório com capacidade para mais de 250 pessoas, 

o PCI é hoje o maior centro de eventos de Imperatriz. 

Mas, a realização da 1ã Fecoimp em conseqüentemente, 

o crescimento da 2- Fecoimp, serviu para mostrar que a 

cidade necessita de um local mais espaçoso, para sediar 

eventos desse porte. 
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Planta de como ficarão localizados 
os stands da II Fecoimp) 
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Imperatriz se veste de 

preto e lota a Broadway 

A Mirante continua traba- 
lhando o marketing da nova 
novela das 7hs, o Beijo do 
Vampiro. O diretor executi- 
vo Rui Barbosa Lima Sobri- 
nho e equipe disse a reporta- 
gem que os resultados tem 
sido positivo e que em decor- 
rência do sucesso da novela 
nos primeiros capítulos já foi 
procurado por vários 
promoter de Imperatriz e ci- 
dades do Sul do Pais um bus- 
ca de parceria para realiza- 
ção de novos eventos. 

De acordo com o departa- 
mento de marketing da Mi- 
rante, a festa do último dia 06 
, na boate Broadway localiza- 
da no bairro Juçara foi um su- 
cesso. A cidade se vestiu de 
preto no clima vampiromania 
Mais de mil vampiros e 
vampiras lotaram a boate 
numa das festas mais anima- 
das da terra do Frei. "A festa 
só terminou com os primeiros 
raios de sol, pois vampiro que 
se preze, "vaza" na primeira 
claridade" brincou Rui. "Uti- 
lizamos máscaras 
vampirescas, bem como mor- 
cegos, aqui apelidados de 'Fat 
Bats" completou satisfeito. 

A cada meia hora, a coor- 

denação do evento apagava 
as luzes da boate, para dar 
chance aos vampiros de 
carteirinha e aos neófitos no 
assunto , arriscarem uma 
mordiscada nos pescocinhos 
disponíveis de plantão. Não 
houve nenhuma reclamação 
registrada, muito pelo contrá- 
rio, a galera pedia em coro a 
volta dos Vampiros. 

"A decoração ficou muito 
legal e embora tenhamos uti- 
lizado candelabros e castiçais 
com velas acesas (Protegidas 
pela Brigada Anti-Incêndio) 
não houve sequer nenhum in- 
dício de acidente (o que nos 
preocupava)." Chiquinho, 
um dois coordenadores. O 
público adorou a festa e en- 
volveu-se com o clima. Pelo 
menos dois grupos de "aficio- 
nados" ensaiaram algumas 
performances na pista. 

Rui Barbosa agradeceu a 
toda imprensa de Imperatriz 
que compareceu a 
videoconferência coletiva de 
imprensa realizada no dia 14 
de agosto nas dependências 
da TV, com participação de 
todos os funcionários e convi- 
dados envolvidos no evento e 
na trama. 

A videoconferência de 
lançamento que foi realizada 
em 26 de agosto, mostrou o 
esforço e a organização da di- 
reção da emissora local que 
não mediu esforços para se- 
guir a risca toda orientação e 
o padrão Globo. 

O LANÇAMENTO 

Para o lançamento do Bei- 
jo do Vampiro em Imperatriz 
foi utilizado o espaço de um 
antigo armazém e depois 
antiquário, que hoje abriga o 
Loft Café , que por sua estru- 
tura rústica e antiga, com 
grandes vãos, alvenaria de ti- 
jolos aparentes , portas e ja- 
nelas de grande porte , pode 
ser adaptado até com certa fa- 
cilidade 'para abrigar um 
ambiente bastante condizen- 
te com o tema vampiro. 

A iluminação foi obtida 
através de lustres, candela- 
bros e castiçais com velas co- 
loridas, onde também foi uti- 
lizado efeitos de luz e fuma- 
ça. 

CAMPANHA 

Com o evento, a Mirante 

rporativo), C 

driana Perei 

dleto (Execu 

também abriu o caminho 
para intensificar a campanha 
de Doação de Sangue e duran- 
te toda sua programação é 
ofertada ao público que apoi- 
ar as campanhas de doação de 

sangue aos hospitais públicos, 
ingressos e outros brindes. A 
direção da emissora também 
esta preparando atividades na 
programação das rádios FM e 
AM, com premiação para ou- 

vintes que acompanham os ca- 
pítulos da novela e respon- 
dam corretamente a uma sé- 
rie de perguntas sobre a mes- 
ma. 

Vampiromania. 
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Governo do Estado investe 

maciçamente na reeião 

Nos últimos sete anos o Go- 
verno do Estado investiu R$ 
233,5 milhões nos 14 municípios 
que integrara a Regional de Im- 
peratriz. Volume de recursos 
que foi aplicado em importan- 
tes obras de infra-estrutura, 
água e esgoto, educação, ener- 
gia, em ação social, 
agropecuária, habitação, saúde, 
segurança e trabalho. Uma 
ação que não pára, pois são di- 
versas as realizações no decor- 
rer de 2002 na região. Enfim, 
Imperatriz está sendo prepara- 
da para assumir suas 
potencialidades e a liderança na 
região, mas sem os angustiantes 
problemas estruturais que en- 
frenta atualmente. 

Na área de infra-estrutura, o 
Governo do Estado investiu ma- 
ciçamente na construção, ma- 
nutenção e conservação de es- 
tradas, implantação de cami- 
nhos de acesso, drenagem, cons- 
trução/reforma de logradouros 
públicos, além do Viva Beira- 
Rio e em obras civis, totalizando 
R$ 22,4 milhões em investimen- 
tos. 

Com relação a obras rodovi- 
árias, o governo aplicou R$ 
3.961.162,41 na pavimentação 
da MA 280, Trecho Entronca- 
mento BR/010 - Governador 
Edison Lobão - Montes Altos. 
A de se destacar também a obra 
da Rodovia do Arroz, já conclu- 
ída. 

Atualmente, o governo está 
executando as seguintes obras 
na região: construção do Centro 
Administrativo de Buritirana; 
serviço de drenagem e pavimen- 
tação no trecho das ruas 
Bernardo Sayão ejoão Batista, 
no município de Estreito; servi- 
ço de construção do Viva Boca 
da Mata em Imperatriz; serviço 
de drenagem de águas pluviais 
na Lagoa COVAP, em Impera- 
triz; construção do Centro Ad- 
ministrativo de Senador La Ro- 
que; e construção do Centro de 
Convenções de Imperatriz. 

Hoje uma realidade, o Cen- 
tro de Convenções de Impera- 
triz, terá uma área de 5.479 m2, 
com dois pavimentes, e capaci- 
dade para receber público supe- 
rior a 5 mil pessoas, caracteri- 
zando-se como uma grande 
obra, orçada em R$ 4 milhões, 
que vem atender a 
dinamicidade econômica de 
uma das regiões mais impor- 
tantes do estado. 

Nem mesmo São Luís pos- 
sui um empreendimento desse 
porte, que vai poder receber 
grandes eventos, como con- 
gressos, feiras, shows, enfim 
contribuindo para a 
dinamização do turismo de 
eventos, sem falar na geração 
de emprego durante a sua cons- 
trução. 

Outro aspecto a se destacar 
é que ao atrair grandes eventos 
para a região, o Centro de Con- 
venções será um irradiador de 
troca de conhecimentos em to- 
das as áreas - econômica, médi- 
ca, comercial e de serviços - a 
partir da realização de congres- 
sos, seminários, workshops, 
dentre outros. 

PÓLO 
EDUCACIONAL 

No setor da educação, o vo- 
lume de recursos aplicados en- 
tre os anos de 1995 a 2002 
corresponde a R$ 121,8 mi- 
lhões. Valor investido na cons- 
trução de unidades escolares, 
Farol da Educação, na 
capacitação de docentes, distri- 
buição de merenda escolar e no 
Viva Educação. 

A população da região de 
Imperatriz conta com um Cen- 
tro de Capacitação 
Tecnológica, que vem desempe- 
nhando um papel de núcleo 
catalisador e irradiador de edu- 
cação técnicocientííica e técnico- 
profissional. Trata-se, portan- 
to, de uma nova vertente na dis- 
seminação e apreensão do co- 

O Viva Imperatriz recuperou uma importante área da cidade para a comunidade 

nhecimento no estado, inte- 
grando as atividades de ensino, 
pesquisa, consultoria e aplica- 
ção de tecnologias da informa- 
ção que estimule os setores pro- 
dutivos. 

Totalmente integrado às di- 
retrizes do Plano Estadual de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (PDCT), o Centro 
Tecnológico de Imperatriz vem 
desenvolvendo cursos nas áreas 
de química, física, biologia e 
informática, e em breve estará 
ampliando sua oferta de conhe- 
cimento com a instalação dos 
laboratórios de água, solos e de 
alimentos. 

Uma sala de videoconferên- 
cia garantirá, a alunos e profes- 
sores, transferência de conheci- 
mento por meio de treinamen- 
tos, palestras e seminários à 
distância. 

"A meta do governador José 
Reinaldo Tavares é fazer de Im- 
peratriz um importante pólo 
educacional, a partir da criação 
também das Faculdades de Me- 
dicina Veterinária e de Agrono- 
mia, áreas que realmente retra- 
tam a vocação daquela região, 

ressalta o gerente de Planeja- 
mento e Gestão, Luciano 
Moreira. 

QUALIDADE 
DE VIDA 

Entendendo que a questão 
saúde está também relacionada 
a ações que assegurem água 
tratada e esgoto, o governo não 
poupou esforços para melhorar 
a qualidade de vida da popula- 
ção dos 14 municípios da região 
de Imperatriz. Assim é que R$ 
13 milhões foram aplicados em 
obras de implantação de siste- 
mas de esgotamento sanitário e 
na implantação e ampliação do 
sistema de abastecimento de 
água. 

Entre abril e agosto deste 
ano, a Caema realizou obras de 
perfuração de poços que estão 
garantindo maior oferta de 
água tratada para os municípios 
da região de Imperatriz. 

No município de Senador 
La Roque, o governo colocou 
em operação um poço no bairro 
Alto da Pipira, aumentando em 
40% a produção de água. A obra 

proporcionou mais 500 ligações 
e está beneficiando 2.500 pesso- 
as daquela comunidade. 

Também no município de 
Montes Altos, a ação do Gover- 
no do Estado elevou em 40% a 
oferta de água com a perfura- 
ção do poço P-l B, beneficiando 
200 famílias dos bairros Vila 
Angical e Habitar Brasil. 

Em via de entrar em opera- 
ção, o poço P-9A irá proporcio- 
nar um incremento de 30% na 
produção de água no município 
de João Lisboa. 

Com o objetivo de combater 
o desperdício de água e garan- 
tir uma melhor distribuição, a 
Caema instalou 8 mil 
hidrômetros no município de 
Imperatriz e efetuou o 
recadastramento dos consumi- 
dores. 

ENERGIA 
ELÉTRICA 

Com o objetivo de levar 
mais desenvolvimento à região, 
o Governo do Estado desenvol- 
veu ações voltadas para a cons- 
trução e ampliação da rede de 
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distribuição de energia elétrica 
urbana e rural, implantação de 
linhas de transmissão e amplia- 
ção de subestação. São obras no 
valor de R$ 7,5 milhões. 

De janeiro ajulho de 2002, o 
Governo do Estado pagou, atra- 
vés do Programa Viva Luz, 
126.718 contas de energia elétri- 
ca de famílias carentes dos mu- 
nicípios da Regional de Impera- 
triz, totalizando o valor de R$ 
269,7 miL 

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Este ano o governo investiu 
R$ 567,4 mil para melhor equi- 
par a segurança pública na Re- 
gional de Imperatriz, de modo a 
proporcionar mais tranqüilida- 
de à população. Os municípios 
de Davinópolis e Amarante do 
Maranhão foram beneficiados 
com a construção de delegacias 
de polícia, garantindo mais se- 
gurança para todos. Some-se a 
essa ação, investimentos na 
aquisição de 35 motocicletas e 
21 computadores, de forma a 
equipar melhor o sistema se se- 
gurança da região. 

SAÚDE 

Na área da saúde, o governo 
está desenvolvendo uma impor- 
tante ação de combate à mortali- 
dade infantil Através do Progra- 
ma Leite é Vida, 15.200 crianças 
de seis meses a seis anos de idade 
que estejam desnutridas ou em 
situação de risco nutricional es- 
tão sendo beneficiadas gratuita- 
mente com leite de qualidade. 

Estão inseridos no progra- 
ma, os municípios de Senador 
La Roque, Ribamar Fiquene, 
Davinópolis, Imperatriz, João 
Lisboa, Buritirana, Governa- 
dor Edison Lobão, Porto Fran- 
co, Campestre, São João do Pa- 
raíso, Estreito e Lajeado Novo. 

ONS OLHOS 
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Av. Geíúlio Vargas, 602 - Imperatriz (MA)   Fone- (99) 523-1606 
Av. Dorgival P. de Souza, 1049 - Imperatriz (MA)..,. Fone: (99) 525-0025 
Rua Ceará - Timbira Shopping - Imperatriz (MA) Fone: (99) 524-4617 
Rua São j-UÍs, 205 - Açailândia (MA)     Fone: (99) 538-0543 
Híper Mateus, jU. 16 - Balsas (MA).....     Fone: (99) 541-6318 

Av. Euclides Figueiredo - São Luis Shopping - São Luis (MA)... Fone: (98) 251-3832 
Rua Grande - Colonial Shopping - São Luis (MA)   fone: (98) 232-8383 
Rua Grande, 340 - São luis (MA)   FonB. /ggj 222-9262 
Rua Guama, 13 • Núcleo Urbano de Carajás (PA) Fone; (94) 328-1160 
Av. do Comércio, 62 - Parauapebas (PA)   Fone: (94) 356-1894 
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Obra da Lagoa da Covap beneficiará 

30 mil pessoas em Imperatriz 

Com 65% de serviços execu- 
tados, o serviço de drenagem e 
urbanização a Lagoa da Covap, 
em Imperatriz, seiá entregue em 
dezembro pelo governo do Esta- 
do. Cerca de 30 mil pessoas que 
vivem em bairros próximos à la- 
goa - como o Três Poderes e o 
Juçara, e pelo menos a metade 
do bairro Nova Imperatriz - se 
beneficiam diretamente com a 
obra. 

■ "Quando a obra estiver con- 
cluída, acabam problemas cons- 
tantes de inundação nessas 
áreas, até pouco tempo total- 
mente insalubres", antecipa o 
gerente de Estado de Infra-es- 
trutura, João Cândido 
Dominici. 

Até agora foram implanta- 
dos 800 metros de galerias celu- 
lares pié-moldadas (com seções 

2m x 1,50 e 2m x 1,00m) e 500 
metros de urbanização. Esse es- 
tágio da obra abrangeu a rua 
Amazonas, que também rece- 
beu asfaltamento, meios-fios, 
sarjetas e passeios. 

Para a rua Amazonas são 
previstos 1.100 metros de galeri- 
as. Os 300 metros restantes co- 
meçam a ser fixados a partir 
desta semana, informa o 
subgerente de Obras Civil da 
Geinfra, José de Ribamar Car- 
valho. 

A Gerência de Infra-estrutura 
já iniciou a segunda etapa de ser- 
viços, com a drenagem tubular 
nas ruas Gonçalves Dias, 13 de 
Maio e Maranhão. As vias vão re- 
ceber 1000 metros de galerias. 
Concluída a implantação da rede 
de drenagem, começam os servi- 
ços de pavimentação. 
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Com início em agosto do 
ano passado, a obra sofreu pa- 
ralisação em dezembro devido 
ao começo do período de chu- 
vas. Foi retomada em julho des- 
te ano. O governo está investin- 
do cerca de R$ 2,2 milhões na 
Lagoa. 

ÁREA 
RECUPERADA 

Sob prisma urbanístico a 
obra de drenagem em torno da 
Lagoa da Covap vai recuperar 
área equivalente a 316 mil m2: A 
lagoa foi formada há anos com 
o represamento de águas pluvi- 
ais. A drenagem evitará a inun- 
dação de casas e o isolamento 
dos moradores no inverno. 

"No total, estamos executan- 
do 2100 metros de redes de dre- 
nagem e cerca de 20 mil m2 de 
pavimentação asfaltica nas qua- 
tro ruas", observa o gerente 
João Dominici. 

O gerente lembra que nos 
últimos sete anos, o então vice- 
govemador José Reinaldo 
Tavares teve influência decisi- 
va, ao lado da ex-governadora 
Roseana Sarney, na indicação 
de obras importantes para Im- 
peratriz. Citou, como exem- 
plos, a urbanização da avenida 
Beira-rio (hoje, a maior área de 
lazer da cidade), a reforma e 
ampliação do Teatro Ferreira 
Gullar e, ainda, o asfaltamento 
de mais de 30 km de vias urba- 
nas. 

Além da drenagem e urbani- 
zação da Lagoa da Covap, no 
momento o governo executa em 
Imperatriz outra obra de desta- 
que: a construção do seu primei- 
ro Centro de Convenções, tam- 
bém o primeiro de grande porte 
do estado, a recuperação total 
do Mercado do FITZ e o Viva 
da Boca da Mata. 
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A urbanização da Lagoa da Covap traz benefícios para toda Imperatriz 

REALIZAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO 
NA REGIONAL DE IMPERATRIZ EM 2002 

VIVACIDADAO 
• N9 de ações entre 12/01 a 04/08 : 11 
ações 
• Carteira de Trabalho/Seguro-Desem- 
prego: 3.108 
• Certidão de Nascimento: 632 
• Carteira de Identidade: 7.722 

SEGURANÇA PÚBLICA 
• Construção de delegacias: Davinópolis 
e em Amarante do Maranhão 
• Aquisição de motocicletas: 35 unidades 
• Aquisição de computadores: 21 equi- 

pamentos 

PROGRAMA VIVA LUZ 
(JANEIRO A JULHO/2002) 

• Total de contas pagas: 126.718 
• Valor total pago; R$ 269.729,84 

VESTIBULAR DA CIDADANIA 
• Município de Imperatriz: 1.000 alunos 
beneficiados 

PRIMEIRO EMPREGO 
• Estagiários treinados: 1.000 

Quadras do Viva Imperatriz incentivam a prática de esportes 
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ANIVERSARIANTES DE 

SETEMBRO DA ACII 

1/set GETÚLIO FURTADO DE ARAGÃO CERÂMICA SÃO JUDAS TADEU 
1/set MARCELINO SANTOS DE AMORIM WORLD FLEX 
2/set iRAN MARINHO MILHOMEM COOPERLEITE 
2/set WALTA DIAS PINTO MARCO MARCELINO E CIA 
2/set EDGAR NUNES SARMENTO MÓVEIS SANTO AGOSTINHO 
3/set Z1LMAR MOREIRA DE PAULA BANCO DO BRASIL 
4/set RIVADAL DONIZETE PAOILHA CASA DO MARCENEIRO 
6/set ERICO SANTOS VASCONCELOS MOTOMIL 
?/set DIRCILENE LIMA CAVALCANTE SOLOTETO ENGENHARIA 
9/set RAIMUNDO ALVES COSTA JÚNIOR POSTO J.C. CENTER 
11/set CONCEIÇÃO DE MARIA R. S. KROST DVM VIDROS 
12/set SOCORRO DE MARIA LüCENA CANGUSSÚ DOM BOSCO 
14/set RENATO CARLOS BRANDÃO MOEMA MOVEIS 
14/se4 PEDRO CARLOS DUARTE PEDRO PNEUS 
14/set TEREZA SILVA DA ROSA RODANTE 
14/se4 ELI ALVES DA SILVA IMPERTRATOR 
15/set EDIMILSON LIMEIRA SOUZA MAGAZINE LILIANE 
15/set LEONEL PEREIRA CORTEZ VÔO LIVRE TURISMO 
16/set ERNANI F. DE SOUSA ÓTICA PADRÃO 
18/set SANDRA MARIA DA COSTA SILVA DICONAL 
19/set WINDSON CONSTANTE PNEUS ZERO 
22/set GILSON LIMA FREITAS GUARANÁ RI VER 
23/set ERVIDIO MARCOS GALLETI EXPRESSO AÇAILANDIA 
23/set ROSANA ROSA MANA SILVA HORIZONTE MADEIRAS 
24/set H AS SAN YUSUF ARAMAZÉM NÁDIA 
24/se4 JOSÉ RICARDO CASTRO OLIVEIRA COMP. EDUCACIONAL DOM BOSCO 
25/set ABSAY MACEDO ROCHA BIOMED 
26/set CELSO TOMÉ ROSA JÚNIOR DISPAMA 
30/set MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA MARCO MARCELINO E CIA 

Quem aniversaria dia 14 é a secretária da ACII, Patrícia Santos Silva 
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No^ Maranhão^   

maioria dos eleitores regalares 

Eleitoras superam em 23.221 o número de homens aptos a votar em 06 de outubro 

As mulheres são a maio- 

ria do eleitorado do 

Maranhão. No estado elas 

superam em 23.221 o nú- 

mero de homens que estão 

aptos a votar. O levanta- 

mento com o número de 

eleitores por faixa etária e 
sexo foi divulgado ontem 

pelo Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE). Dos 

3.391.814 eleitores 

maranhenses, 1.704.666 
(50,258%) são mulheres, e 

1.681.445 (49,574%) de ho- 

mens. Não informaram o 

sexo 5.703 pessoas, ou 

0,168% do total de eleitores. 

Os jovens também re- 

presentam a maioria do 

eleitorado do estado. A fai- 
xa etária dos 25 aos 34 anos 

é a que concentra o maior 

número de eleitores, com 

823.556 pessoas - são 

416.652 mulheres e 406.138 

homens. Em seguida apa- 
rece, com 615.686 eleitores 

a faixa das pessoas que têm 

entre 35 e 44 anos. Já entre 

os que têm entre 45 e 59 

anos de idade existem 

600.716 pessoas aptas a vo- 
tar - 309.033 mulheres e 

289.826 homens. Os jovens 
de 16 anos com direito a 

voto são 34.906 e de 17 

anos, 77.632. 

Na faixa etária dos 18 
aos 20 anos existem, no 

Maranhão, 350.236 eleito- 
res. Os eleitores entre 21 a 
2^ anos são 460.589. Os 

idososl entre 60 e 69 anos 

.somam 243.177 eleitores e 

entre 70 e 79 anos, 127.106. 

Existem ainda no estado 

57.804 eleitores acima dos 
79 anos. 

BRASIL 

No Brasil, quase um 

quarto dos eleitores brasi- 

leiros têm entre 25 e 34 

anos de idade. Esse é o gru- 

po etário mais numeroso, 

com 27,9 milhões ae um 

total de 115,2 milhões de 

votantes, de acordo com a 

estatística do eleitorado 

divulgada anteontem pelo 

Tribunal Superior Eleito- 

ral (TSE). 

Desobrigados de votar, 
os idosos representam par- 

cela significativa dos eleito- 

res: 4,3% (5 milhões) têm 

entre 70 e 79 anos e 1,4% 

(1,6 milhão) mais do que 79 

anos de idade. Os jovens 

com 16 e 17 anos, que tam- 

bém não precisam neces- 

sariamente votar, repre- 

sentam apenas 0,5% e 1,3% 

do eleitorado, respectiva- 

mente. 

O tribunal confirmou 

que pela primeira vez 

numa votação presidenci- 
al o número de eleitoras é 

superior ao de eleitores. 

São 58,6 milhões de mu- 

lheres (50,8%) contra 56,4 

milhões de homens 

(48,9%). Um total de 217,5 
mil pessoas não informou 

o sexo à Justiça Eleitoral, o 

que representa 0,18% do 

eleitorado brasileiro. 

C D L Câmara 

Dirigentes 

Lojistas de 

Jmpero triz-AAA 

Uma Pa roeria Inteligente 

ANIVERSARIANTES DE 

SETEMBRO DO CDL 
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LUCENA CONÍmoIÜDADE 
LÒREN MALHAS 
MANO MANIA 
DISTRIBUIDORA VITORIA 
DISTRATOR 
CASA DO FOLEADO 
CDL 
SERVET 
DISTRIBUIDORA SBR 
VÉRDEJANTE TINTAS 
FEMEA CONFECCOES 
CASA DOS COLCHOES 
REAL MAQUINAS 
ESCRITÓRIO EDVAN LIMA 
PRO MOTOS 
IMPERATRIZ AUTO TINTAS 
MARUSCA 

& Â CONTABILIDADE 
COELHAO DOS MOVEIS 
METALCENTER 
SUPER BARATAO 
JUJUMODAINTIMA 
CREDIÁRIO REAL 
REAL IMÓVEIS 
SEGUNDA PELE 
MOTO HONDA 
PALACIO DO MARCENEIRO 
MULTODONTO 
ARMAZÉM NADIA 
ÓTICA REAL 
2001 ACESSÓRIOS 
NUTRIMEL 
C C A CONSORCIO 
LIVRARIA CULTURA & CIA 

CLAUDENIR LUCENA MOTA 
JOSE RIBAMAR GOMES DOS RI  
OSVAN RODRIGUES MARINHO 
NELSON RODRIGUES 

 ROSAJ^A CASTRO M.MACHADO 
RAIMUNDO NONATO DUARTE 
ALYNE KESSYA DE SOUSA 
JOSE LOPES DA FONSECA FILHO 
REMI RIBEIRO VIANA 
MARIA DE JESUS BANDEIRA MARINHO 
JOSE AUGUSTO T. DE SOUSA 
NELCIREME DE SOUSA SANTOS 
ANTONIO NEUTO MESQUITA PAIVA 
EDVAN LIMA DÓS SANTOS 
RAI MUNDO NONATO DE SOUSA FILHO 
GEAN CARLOS LOPES LUCENA 
MARLEUZA TEREZINHA C. GUNDIM 
CRISTIANO DE LIMA SILVA 
JOÃO BATISTA CRUZ DE FRANCA 
DJALMIRA LIMA ARAÚJO 
GRAYS KELLE LEITE SILVA 
JÒAO EVANGELISTA L.DE LUCENA 
DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA 
ELIANE GOUVEIA BARROS 
REJAME BANDEIRA SILVANO 
IRLANA PATRÍCIA T.HERENIO 
ROSANA ROSA MARIA SILVA 

03/set 

-Y 

O 
O 
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A/ sy 

07/set 
09/set| 
10/set 
14/setI 

15/set 
16/setJ 
16/set 
17/set 
18/seí 

20/set 

20feet 
21/setj 
21/setj 
21/set 

ROZILENE DÉ O. NASCIMENTO 
HASSEN YUSUY 
ÈDIMAR FERNANDES SILVA 
ANTONIO RODRIGUES DE A FILHO 
MIGUEL FERREIRA ALMEIDA 
OZENIR DA COSTA GOMES 
DANIELA DE SOUSA CORTEZ 

13 FEO0I 

II FEIRA DO COMÉRCH 

E INDÚSTRIA DE IMPERATR, 

0Ê 18 A 21 DE SETEMBRO DE 280! 

RO PALÁCIO 00 COMERCIO E (N0ÜS 

0E IMPERATRIZ DAS 18:00 ÀS 23:01 

|Felra direcionada aos seguimí 

da indústria, comércio 

e serviços oferecendo gr< 

Oportunidades de Neg. 

■ BETO PECAS ■ BANDA BAETZ 
■ SILVA CALCADOS ■ COOPASINO 
■ ENSSENCIAL ■ CORPO DOURADO 
■ Q SAPATO ATOIO* 
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Móveis e 

eletrodomésticos 

para sua casa 
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Bazzolao 
Uma loja em sua casa 
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Compensados em geral 
QüMPL 

Av. Bernardo Sayão, 1699 ■ Nova Imperatriz - Fone: (99) 525.1187 - Fax: (99) 523.2489 

lt~~ 

Calças, camisas, shorts, 

bermudas e camisetas. 

^ Sport V1/( 

E-mail: 

malhas kid@uol.com.br 

Rua Minas Gerais, 510 - Fone: (99) 525-4245 

Entroncamento - Imperatriz - Maranhão 

mciciui 

B Distribuidor Industrial 

QaêHésdw § têsnsíêgis §ÍR méqyifíQS! 

fêPFsmsfilesi squifismsfíSês pnêmáSms 

s és ssgypssfs és iPS&sfàSs 

Fone: (99) 525-1227 / 3555 

E-mail: maquisul@aeronet.com.br 

TV por assinatura: Sky, Tecsat, DirecTV. 

Antenas parabólicas, computadores, 

acessórios eletrônicos 
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P 
o mundo em sua 

■one ■99)524-6940 / 525-4318 ■ E-mail: morenosat@jLJpit9r.com.br 

Rua Ceará, 377 (Próximo a Cartuimp) - Imperatriz - Maranhão 
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FOTOS ILUSTRATIVAS COMPRESSORES, MÁQUNAS P/AÇOUGUE, HIDROLAVADORAS, ASPIRADORES 

DE PÓ, BALANÇAS, MOIO ESMERIL, EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS, GUINCHOS, 
PRENSAS E MACACOS HIDRÁULICOS, BOMBAS DE GRAXA E DE ABASTECER, 
MÁQUINAS E MATERIAIS P/SOLDA, BETONEIRAS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS. 

FERRAGENS P/CURRALE MADEIRAMENTOS, FERRAMENTAS P/ CARPINTEIRO 

E MECÂNICA EM GERAL FERRAMENTAS ELÉTRICAS, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS, CAIXAS P/FERRAMENTAS, MATERIAIS DE SEGURANÇA, 

MANGUEIRAS, IRRGADORES, APARELHOS DE MEDIÇÃO, FECHADURAS. 

Cíi 

fêWtígéWÜ FêWá¥i\W}$á$ Èámi ■ 
'«i.i; i i dfÇHIHP- dMW-iWí1^ 'wr 

Polyfer 

Ferragens - Ferramentas 
u- iLjpt1 [itfÍ!:n',ríro.v.,: h 

AJUDA VOCÊ 

A TRABALHAR MELHOR 
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Palavra dd Presidente 

A primeira FECOIMP 
foi um sucesso, foi a nossa 
primeira experiência em 
realização de feiras. 

A segunda feira, a 
FECOIMP 2002 nós 
conseguimos ampliar em 
quase cinqüenta por cento 
o número de stands e 
estamos recebendo inclu- 
sive empresários do Sul do 
País compreendido as 
regiões; Centro-oeste, 
Norte e Nordeste. 

Isso demonstra clara- 
mente o potencial de 
Imperatriz em atrair em- 
presários e empresas para 
esta região, deixa claro 
também que é uma cidade 
que esta sendo observada 
por uma grande parte dos 
empresários brasileiros. 

Imperatriz está bem 
localizada e tem um poten- 
cial energético muito gran- 
de, além de hidrovias, 
ferrovias e rodovias. Isso 
faz com que a nossa cidade 
tenha uma condição de 
aqui se implantar grandes 
industrias e grandes em 
presas comerciais. Todas 
essas qualidades têm favo- 
recido o sucesso da FE- 
COIMP. 

A partir de 2003 já 

temos uma nova proposta 

para a FECOIMP e que 

certamente irá ser reali- 

zada no Centro de Conven- 

ções que esta sendo cons- 

truído pelo governo do Es- 

tado por intermédio do Dr. 

José Reinaldo Tavares. 
Esse Centro de Conven- 

ções vai mudar o perfil de 

Imperatriz e da região, fará 

com que venha para cá 

novas empresas e com isso 

iremos a partir dai lançar 

tecnologias novas, sem 

contar que haverá também 

um grande intercâmbio 

comercial e de conhe- 

cimentos. Isso vai possi- 

bilitar um grande desen- 

volvimento na região Sul 

do Maranhão, eu não tenho 

duvidas; 
A visão do governador 

José Reinaldo quando nós 

colocamos à importância 

de um Centro de Conven- 

ções para Imperatriz foi 

ampla, uma visão de 

progresso, ele entendeu 

perfeitamente porque é um 

homem , preparado (já foi 

ministro) e ele entendeu 

também que para se 

desenvolver o Maranhão é 

preciso interiorizar o 

governo, ou seja, o governo 

precisa integrar mais o 

Estado do Maranhão. 
Um dado que me 

surpreendeu quando estive 
tratando desse assunto com 
o governador, foi a visão 
própria dele, de que essa 
Infra-estrutura do Centro 

de Convenções em Impe- 
ratriz já vai dotando a cida- 
de e a região de infra- 
estrutura necessária para o 
fortalecimento de no futuro 
se tornar a Capital do 
Maranhão do Sul. Ele 
acredita que não só o 
Maranhão precisa ser 
divido, mas outros estados 
da Federação como: Pará, 
Amazonas, Bahia, Minas 
Gerais e outros. José Rei- 
naldo acha inclusive que o 
Brasil precisa fazer uma 
grande mudança na ques- 
tão territorial e política em 
todo o País para que com 
isso possa possibilitar novas 
oportunidades, como por 
exemplo as regiões novas, 
como é o caso da região 
Norte que é a última 
reserva desse País a ser 
desenvolvida e para que 
esse desenvolvimento che- 
gue com rapidez é neces- 
sário que todos os governos, 
principalmente o Federal 
tenha a visão de que essa 
divisão territorial possi- 
bilitará uma divisão política 
e um crescimento eco- 
nômico porque vai atrair 
muitas empresas novas 
para investir nessas regiões. 

O que precisa daqui 
para frente é o forta- 
lecimento político. Nós 
temos aqui bons candidatos 
à deputados federais, esta- 
duais e até senador, mas 
precisamos elege-los para 
que fortaleça a luta pelo 
Maranhão do Sul, e com a 
infraestrutura que o Gover- 
nador José Reinaldo Tava- 
res vai dar, com certeza 
conseguiremos nossos obje 
ti vos. Imperatriz é a capital 
econômica da região tocan- 
tina e naturalmente nós 
vamos ter a cidade de maior 
infra-estrutura para que 
daqui pra frente tenhamos o 
Estado do Maranhão do Sul 
e Imperatriz Capital. 

Participe da II FE- 
COIMP uma realização da 
Associação Comercial e 
Industrial. Aqui todos terão 
oportunidade de conhecer 
muitos lançamentos produ- 
tos de todos os gêneros e 
inclusive empresas que já 
tem propostas de se insta- 
larem na região, é uma 
Feira muito importante e 
certamente haverá uma 
grande integração entre os 
empresários. 

Estou muito feliz com 
essa edição da Feira do 
Comércio e Indústria de 
Imperatriz, finalizou 
Vilson Maia 


