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Decon lança manual de 

orientação ao consumidor 

■ Informes 

Especiais 

A cidade de Imperatriz 
vai sediar no ano que vem o 
1: • ■ rcontro das Empresas 

estadoras. 
>: a ocasião, Celmar, Vale 

do Rio Doce empreas 
enviarão a Imperatriz 
técnicos para abordar o 
assunto em pauta. 

O III Encontro contará 
m om apoio da Secretaria 

via Indústria, do Comércio e 
dos Serviços. 

Os detalhes e ainda, o 
Mercado Financeiro, e a 
sessão de Humor você 
confere na Página 1-7 

em 

Página 2-2 

INDICADOR 

Dólar Comercial 
Compra   R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Venda   R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra Ri 1,080 
Dólar Turismo 
Venda R$ 1.110 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11.36 
Poupança 
Rendimento - 1,1263% 
Ufir . 
Valor R$ 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro    RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7,66 

P G teve 

semana 

proveitosa 

Ao desbaratar o 
assassinato do taxista 
Vicente França, a Polícia Civil 
de Imperatriz fecha a semana 
tendo registrado um trabalho 
positivo. 

Detalhes da atuação da 
Polícia Civil na Página 1-12 
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Manual explica Direitos e Deveres dos consumidores 

A cartilha é um resumo do 
Código de Defesa do 
Consumidor,onde são citados os 
direitos e obrigações tanto dos 
clientes e fornecedores para 
evitar prejuízo de ambas as 
partes. 

O manual abrange temas 
importantes como Contratos, 
Serviços Público, Termo de 
Garantia,Reparação de 
Danos,Cobrança de Dívidas e 
Cadastro de Fornecedores. 

Produzido pela Secretaria 
Municipal e Desenvolvimento 
Rural, por meio daDefensoriado 
Consumidor, a cartilha orienta o 
eoncumidor a exigir sua nota 
fiscal "por que ela documenta a 
relação comercial e, também 
servirá de prova para garantir 
seus direitos". 

Página 1 -2 

Côneavo e Convexo 
Página -13 

Aborto 

Declaração favorável de 

Ruth Cardoso é criticada 

A declaração da i irimeira dama 
do país Ruth Cardoso favorável a 
aprovaçãodo da Lei que regula- 
menta o aborto, foi alvo de mui- 
tas críticas. 

As principais contestações ao 

■ Política 

pensamento de Ruth Cardoso 
partiram da igreja por meio dos 
bispos que participam do Con- 
gresso Teológico Pastoral no Rio 
de Janeiro. 

Página 1-6 

Manoel Ribeiro é 

candidato ao senado 

Filiações fortalecem o 

Partido da Frente Liberal 

O Partido da Frente Liberal 
realizou encontro para a filiação 
de novos integrantes dasigla. 

No prédio da Câmara 
Municipal de Imperatriz, e com a 
presepça do prefeito lldon 
Marques e do vice-prefeito Luiz 

■ Futebol 

Carlos Noleto, diversas 
personalidades assinaram ficha 
de filiação. 

Dentre os nomes dos novos 
membros do PFL, está o do 
empresário Francisco Almeida. 

Página 1-3 

Gampaeonato Estadual 

continua indefinido 

O presidente da Federação 
Maranhense de Futebol Alberto 
Ferreira, só definirá a realização 
do quandragular final do 
campeonato maranhense após a 
realização de uma melhor de 

quatro entre Sampaio e Moto. 
Enquanto a indefinição toma 

conta da competição, times do 
interior ficam a espera do que 
pode acontecer. 

Página 1-10 
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Donos de animais 

são convocados 

■Mi 

Manoel Ribeiro confirma candidatura ao Senado 

O encontro da Avesma - 
Associação dos Vereadores do 
Sul do Maranhão - que se realiza 
na capital maranhense da soja, - 
Balsas -, conta com presença de 
lideranças políticas de todo o 
Estado, entre elas destaca-se o 
presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado Manoel 
Ribeiro. 

Do evento participam mais 
de 300 vereadores e em sua 
maioria apoiam a candidatura do 
presidente do legislativo. Ele já 
afirmou que vai trabalhar 
também em prol da reeleição da 
governadora Roseana Sarney, 
entendendo que o trabalho 
desenvolvido por ela deve ter 
continuidade para colocar em 
prática o seu plano de metas por 
completo. 

Está decidido que o 
parlamentar disputará uma vaga 
no senado da República nas 
próximas eleições e com certeza 
trará benefícios para todo o 
listado. 

Amanhã, portanto domingo 
ele é um dos palestrantes no 
encontro da Avesma. 

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, está 
convocando os donos (le animais 
que se encontram apreendidos 
no Matadouro. 

O não comparecimento no 
I )raz( > máxim<»(le cinc< > dias) x ide 
implicarem multas ou leilão do 
animal. 

Página 1-3 

Oficina de Artes Cênicas 

tem prosseguimento 

Até do dia 17 estão abertas O trabalho faz parle do e o curso será ministrado na 
as inscrições para o curso de projeto Oficina Permanente de Fundação Cultural de 
iniciação as Aries Cênicas. Aries.A inscrições são gral úitas imj)eratriz. Página 1-4 
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Manual do Decon orienta o consumidor 

O esclarecimento sobre as notas fiscais é um dos assuntos abordados na cartilha 

A Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Rural 
(Serur), por meio da 
Defensoria do Consumidor 
(Decon) esclarece a 
população sobre seus direitos 
e obrigações durante 
transações comerciais. Para 
isto, o Decon criou um 
Manual de Orientação do 
Consumidor. O manual está a 
disposição dos interessados 
no Decon, localizado nas 
dependências da Serur, 
próximo ao Paço da Cultura 
José Sarney. 

A cartilha é uma espécie de 
resumo do Código de Defesa 
do Consumidor (lei de ordem 
publica que estabelece 
direitos e obrigações de 
consumidores e fornecedores 
para evitar prejuízos de 
ambas as partes). 

O manual abrange temas 
importantes sobre os 
conceitos básicos, sobre 
contrato, serviço público, 
termo-de garantia, reparação 
de danos, cobranças de 
dívidas, cadastro de 
fornecedores, entre outros. 

Nota Piscai 
O manual do Decon 

comporta vários 
esclarecimentos sobre a 
importância e significado da 
nota fiscal na vida do 
consumidor. 

"A nota fiscal é um 

documento obrigatório e 
importante por vários 
motivos. Ela deve ser emitida 
no ato da compra de um 
produto ou ao término do 
serviço executado", conceitua 
o manual. 

A cartilha orienta o 
consumidor a exigir sua nota, 
porque ela documenta a 
relação comercial e, também, 
servirá de prova para garantir 
os seus direitos, no caso surja 
algum problema com o 
produto comprado ou o 
serviço contratado. 

Um ponto muito 
importante sobre a emissão 
de notas fiscais é que ela 
obriga o estabelecimento 
comercial a pagar os impostos 
para o governo. "É através 
desses impostos que se 
arrecada dinheiro para fazer 
melhorias na sua 
comunidade", garante a 
cartilha do Decon. 

Tipos de notas 
Existem alguns tipos de 

notas fiscais que podem ser 
emitidas ao consumidor, veja 
alguns: nota fiscal de venda ao 
consumidor, nota fiscal 
simplificada, cupom fiscal e 
cumpom fiscal PVD. 

A nota fiscal de venda ao 
consumidor é usada nas 
vendas à vista, onde a 
mercadoria é retirada no ato 
ou consumida no próprio 

estabelecimento e deverá 
conter dados como: número 
de ordem, série e subsérie e 
número da via, data de 
emissão, os valores unitário e 
total das mercadorias e outros 
valores cobrados até o total da 
operação, número de inscrição 
estadual e CGC do emitente, 
entre outros dados. 

Já a nota fiscal simplificada 
não precisa discriminar a 
mercadoria, mas deve conter 
data de emissão (data da 
compra), todos os dados do 
impressor da nota, além do 
nome, endereço e os números 
de inscrição estadual e CGL 
do estabelecimento. 

O cupom fiscal é aquele1 que 
sai direto da caixa 
registradora do 
estabelecimento comercial e 
contém dados completos do 
local onde foi feita a transação 
comercial; data, número de 
ordem e seqüência interna, 
preços unitários, subtotais e 
valor total. 

No cupom fiscal PVD, 
obtido através de1 terminal de 
Ponto de Venda, deve constai- 
os dados completos do 
estab e1e c imen t o, 
discriminação do produto, 
total do pagamento, os 
símbolos usados pelo emitente 
para conferência do valor 
acumulado no fechamento do 
caixa, entre outros. 
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Lula acusa 

Itamar de 

ser omisso 

com Gollor 

O ex-presidente do PT 
Luiz Inácio Lula da Silva 
disse, nesta quinta, que 
Itamar Franco (PMDB) 
recebeu a Presidência da 
República de ''graça" e 
aeusou-o de ter sido 
omisso com relação aos 
"desmandos" do ex- 
presiden (e Ler nando 
Collor de Melo. Segundo 
Lula, Itamar e alvo de 
suas ironias porque 
oferece mol ivos. 

Apesar das críticas, 
Lula disse que não 
considera Itamar e l iro 
Gomes como 
a d v e r s á rios 
preferenciais. Ele 
afirmou qne t iro e o 
PPS ainda podem 
par t icipar . das 
negociações para a 
formação de uma frente 
de centro-esquerda, mas 
que precisam 
diferenciar os seus 
discursos do '-eceiluário 
do presidente Lernan 
Henrique C ardoso. . 

José Marques, diretor do Decon 

I a > f «i de 

Atendimento 

Jornal Capitai 

É só ligar 

721-5349 

' Escreva ou vá 

pessoalmene à 

Rua Maranhão 826, 

sala 03 

Mercadinho 

BÊm. 

a 
;;v. :: nAv;- 

. 

i >>JH V:: SÁ Á ss jssssss f m / .. ■: .../ li Some Luz 

APOIO: Sistema Tucanu's de Comunicação SiS 
B SgB, 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Raimundo Primeiro Sábado, 04 de outubro de 1997 □ Política □ i - 3 

Ildon e Luiz Carlos prestigiam filiações ao PFL 

Solenidade foi realizada quinta-feira, no plenário Léo Franklin, da Câmara de Vereadores 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Volta 
de Collor 

O movimento "Desperta 
Brasil" entregou ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados documentos 
com mais de um milhão de 
assinaturas para um projeto 
de lei de iniciativa popular 
devolvendo a Collor os seus 
direitos políticos, informou 
o senador Ernandes 
Amorim (PRB-RO). 

Na opinião do senador, a 
obtenção dessas assinaturas 
o também uma 

ml estação de 
insatisfação das ruas como 
o alijamento de Collor da 
vida pública. 

Real esgota 
benefício social 

Ao analisar relatório das 
Nações Unidas de 1997 e 
indicadores, construídos 
com base em dados 
coletados em 1994, que 
colocam o Brasil em 08° 
lugar num ranking de 175 
países, Coutinho Jorge 
(PSDB-PA) registrou que o 
Plano Real teve evidente 
impacto positivo nas 
condições de vida da 
população, mas chegou ao 
seu limite. 

Real esgota 
benefício social II 

O relatório mostra que 
não há correlação 

itomática entre 
crescimento econômico e o 
índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), de modo 
que o Brasil precisa de uma 
gestão política inteligente, 
que molde a estrutura e a 
qualidade de crescimento 
através de políticas 
corretivas e compensatórias 
- avaliou o senador. 

Real esgota 
benefício social III 

Coutinho salientou que 
essa é também a conclusão 

de estudo recente do FMI, 
segundo o qual o Plano Real 
colaborou para significativa 
redução da pobreza no país, 
mas não registrará 
melhorias substanciais nas 
condições de vida de sua 
população sem mudanças 
na política educacional e na 
distribuição de terras. 

Real esgota 
benefício social IV 

O senador também 
registrou que o Ministro 
Pedro Malan reconheceu, 
na313 Convenção Nacional 
dos Supermercados, que o 
efeito positivo da 
estabi 1 idade monetária 
sobre a renda dos mais 
pobres está esgotado. 

Fundo de 
Estabilização Fiscal 

O senador Josaphat 
Marinho (PFL-BA) afirmou 
que, esgotado o prazo de 
vigência do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FFF) 
"cessou a legalidade dos 
descontos efetuados pelo 
governo sob o título de 
Fundo de Estabilização 
Fiscal". 

De acordo com o 
senador, o governo não 
pode mais reler nenhum 
valor do montante 
destinado aos estados e 
ao,s municípios. 

Fundo de 
Estabilização Fiscal II 

Esgotado o prazo não há 
o que prorrogar. E de 
elementar noção em 
Direito que não se 
prorroga o que já se 
extinguiu. 
Consequentemente, de Io 

de julho para cá, os 
descontos ou as retenções 
que o governo federal 
realizou ou esteja 
realizando devem ser, no 
devido tempo, restiluídos 
aos estados e municípios - 
afirmou. 
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O prefeito Ildon Marques 
(PMDB) e o vice-prefeito Luiz 
Carlos Noleto (PRP) 
prestigiaram, quinta-feira, dia 
2, as novas filiações ao PFL 
(Partido da Frente Liberal) em 
Imperatriz. A festa de filiações, 
realizada dois dias após a do 
PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), 
aconteceu no Palácio Dorgival 
Pinheiro de Sousa, sede do 
Poder Legislativo municipal, e 
foi prestigiada também pelos 
vereadores Ribamar 
Milhomem e Arnaldo Alencar, 
ambos do PMDB. Dentre os 
novos filiados à sigla pefelista 
estão os empresários 
Francisco Almeida, 
proprietário das Lojas Brasil e 
presidente da Associação dos 
Lojistas do Calçadão, e Wilson 
Maia, dono das Óticas Maia e 
presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. "No geral, foram 
assinadas 22 fichas de filiação, 
todas de caráter importante 
para o PFL e para a sociedade 
imperatrizense", disse a 
vereadora Mary Araújo de 
Pinho, vice-presidente do 
Diretório Municipal, quem 
dirigiu a solenidade. 'Tenho 
muita satisfação em ter 
convidado pessoas tão 
importantes. Minha satisfação 
é maior ainda pelo fato delas 
terem acreditado na nossa 
proposta e atendido ao nosso 
convite. Acredito que, juntos, 
vamos impulsionar um 
processo de mudanças e de 
desenvolvimento capaz de 
beneficiar o PFLe toda a nossa 
comunidade. Eu, vice- 
presidente do Diretório 
Municipal, somando esforços 
a todos os novos filiados, 
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Francisco Almeida assina ficha de filiação ao PFL 
vamos agora em lula fazer uma 
mudança; Imperatriz vai 
conhecer, de falo, o nosso 
partido". 

Discurso do prefeito 
Durante discurso, o prefeito 

Ildon Marques enfatizou sua 
satisfação com os novos 
filiados ao PFL. Membro do 
PMDB, Ildon disse que 
conhece bem os propósitos do 
PFL no Brasil e os considera 
parecidos com os do 
Maranhão e de Imperatriz. "Eu 
acredito na filosofia do PFL 
2.000", disse, referindo-se ao 
novo conceito da legenda. Para 
o prefeito, a exemplo de 
Imperatriz e do PMDB, a 
existência do PFL pode ser 
dividida em duas épocas — 
antes e depois. "Acreditamos 
que, a partir de agora, o 
partido vai de fato dizer porque 
existe", teria afirmado, em seu 

discurso, o chefe do Poder 
Executivo municipal. O 
prefeito parabenizou e 
agradeceu às pessoas filiadas, 
por entender que estas nunca 
tiveram participação política, 
mas, agora, se colocaram para 
ajudar no processo político por 
que passa Imperatriz, no qual 
— disse — ele, seu governo, o 
PMDB, o PFLe todos os novos 
filiados demonstram também 
acreditar. O prefeito destacou, 
ainda, o importante papel que 
a mulher exerce na política e 
elogiou a atuação da vereadora 
Mary de Pinho, afirmando: 
"Hoje, a mulher tem 
participação decisiva na 
política. Tanto que, hoje, 
estamos, todos nós, sob a 
direção dos trabalhos de uma 
mulher: a vereadora Mary de 
Pinho, uma mulher 
competente e dinâmica. Ela já 

provou suas qualidades e, por 
isso, acredito que novos 
passos serão dados, novas 
mudanças acontecerão dentro 
do PFL, proporcionados pela 
participação de pessoas como 
Mary e os demais filiados que, 
a partir de agora, se 
incorporam nessa luta". 

Ildon Marques disse, ainda, 
que sua grande satisfação é 
saber que as pessoas que estão 
procurando ingressar nos 
partidos PFLe PMDB (mesmo 
aquelas que antes diziam que 
não queriam se envolver com 
isso) estão descobrindo que a 
cidade estava acabando por 
falta de participação. "Pessoas 
de bem diziam que não 
queriam nada com isso, mas 
perceberam que a cidade 
estava sendo prejudicada e que 
o problema da cidade é nosso 
e fico feliz com isso. 

Serur convoca proprietários 

de animais apreendidos 

Proprietários tem cinco dias para reaver seus animais 

i 

M 
■ 

1 mü m 
Marcos Rodrigues, titular da Serur 

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
(Serur) está convocando 
todos os donos de animais 
que se encontram 
apreendidos no Matadouro 
Municipal, a comparecer 
no local, no prazo máximo 
de cinco dias, a contar da 
data de envio do edital 
(02/10) para retirarem 
seus animais. 

O não comparecimento 
no prazo, segundo o 
secretário, implicará em 
medidas legais. 

A realização da 
Operação Animal, que 
iniciou no dia Io de maio e 
teve por objetivo a retirada 
de animais das ruas de 
Imperatriz, ocorreu por 
determinação do prefeito 
Ildon Marques e contou 
com o apoio da 
c o m u n i d a d e 
imperatrizense. 

O objetivo da Operação 

foi de oferecer à população 
mais segurança no trânsito. 

Além de prevenir 
acidentes e melhorar o 
nível da saúde pública, a 
medida buscou também a 
preservação do patrimônio 
municipal, pois animais nas 
ruas estavam provocando 
danos, tanto à população 
quanto ao Poder Público. 

Animais encontrados 
nas ruas, praças estradas 
ou caminhos públicos 
foram recolhidos ao 
Matadouro Municipal, de 
onde, agora, devem ser 
retirados pelos respectivos 
proprietários. 

O cumprimento das 
normas, ou seja. o 
recolhimento dos animais, 
foi feito em parceria com a 
Secretaria da 
Infraeslrulura (Sinfra), 
que durante a operação, 
patrulhou a cidade com um 
camin hão. 

Cl 
TCI 

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-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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PMDB 
X PFL 

A exemplo do que 
acontece a nível nacional, o 
PMDB e o. PFL tendem a 
andar de mãos dadas aqui 
no Maranhão. O presidente 
do PMDB no Maranhão é o 
Super Secretário Deputado 
Federal João Alberto de 
Souza, homem com um 
perfil político serfielhante 

ao da família Sarney, .'João 
Alberto se prepara para ser 
indicado como candidato a 
Senador , na chapa 
encabeçada por Roseana 
Sarney que parte para a 
reeleição. 

No PFL pelo menos dois 
nomes de peso, contribuem 
para a aliança, a Governadora 
Roseana Sarney e o Deputado 
Federal Zequinha Sarney. O 
anuncio de que a 
Governadora poderia 
ingressar no PSDB não 
passou de boato, talvez uma 
jogada de Marketing político, 
para tentar uma vaga de vice, 
na chapa de Fernando 
Henrique Cardoso. 

Atualmente o vice de 
Fernado Henrrique é Marcos 
Maciel, uma das lideranças do 
PFL, não acreditamos que 
essa dobradinha deva 
continuar, Marcos Maciel 
deve sair candidato a Senador 
pelo Estado de Pernanbuco, 
sobrando a vaga para futuras 
alianças. Aqui em Imperatriz, 
mais uma vez se percebe o 
nítido entrosamento entre os 
dois partidos. 

Francisco Almeida, amigo 

do Prefeito, poderia 
ingressar tranqüilamente no 
PMDB, no entanto, por 
indicação do proprio Ildon 
Marques, filiou-se ao PFL 
juntamente com o 
empresário Vilson Maia, com 
o ingresso do Chico e do 
Vilson, o PFL passa a ser 
uma filial do PMDB, já que a 
família Fiquene tende a 
abandonar o barco, o futuro 
do PFL está nas mãos de 
Francisco Almeida, c apenas 
uma questão de tempo. 

Universidade 

Imperatriz, segunda maior 
cidade do Estado do 
Maranhão, quem diria, a 
IJFMA- Universidade Federal 
do Maranhão contará com 
apenas 35 vagas para o curso 
de Pedagogia no Vestibular de 
1998. As duas Universidades 
aqui instaladas, oferecem 
poucas opções para os 
vestibulandos, em função 
disso, centenas de estudantes 
de nossa Região procuram 
outros centros com a 
esperança de conseguir uma 
vaga para o curso desejado. 

É inadimissível que uma 
cidade como Imperatriz não 
conte com alguns cursos, como 
Veterinária, Agronomia, 
Geologia, Comunicação Social, 
dentre outros. 

A falta de mão de obra 
especializada é um sério 
problema para a nossa Região, 
temos que importar 
Profissionais capacitados em 
outros centros, o que onera e 
muito a folha de pagamento de 
determinadas empresas. 

Já está no tempo de alguém 
interferir , no sentido de 
montarmos um Centro de 
Ensino Superior aqui em 
Imperatriz, para atender os 
jovens dos Estados do 
Maranhão, Pará e Tocantins. 

Até o presente momento 
dois empresários estão 
trabalhando neste sentido, Dr. 
Luis Carlos Noleto, vice 
prefeito, e o Dr. Antonio I-eite, 
ambos tentando montar uma 
Faculdade Particular. Se 
houvesse a união de valores, 
bem que os dois poderiam se 
juntar e comprarem essa 
briga juntos. A juventude 
estudantil da Região 
agradeceria. 

Entre Linhas 

Fontes oficiosas, porém, fidedignas, anunciam a 
candidatura de José de Ribamar Fiquene para Vereador em 
São Jaus, no ano 2.900. Pode parecer mentira, mas quamb 
o povo fala, foi, é, ou será. A voz do povo é a voz de Deus, 
porisso meu amigo não duvide. Mas cá entre nós. de 
Governador a Vereador» é descer dentais. De Presidente a 
Senador . dos males o menor. 

O Caneleiros resiste ao tempo, por determinação e 
empenho do grande artista Wilson Zara, é impressionante 
como a sociedade não prestigia. No final de semana reúnem- | 
se os melhores artistas da terra. Cobram apenas R$ 1.00 
(apenas um real) por pessoa» a título de Couver Artístico, e 
a galera não comparece, será que é verdade que santo de 
casa não faz milagres ?? 

Atenção, atenção, atenção, notícia de última hora. Foram 
prordgadas as incrições para o Vestibular da UFM A. Parece 
mentira, o Vestibular da UF.MA não está despertando 
interesse por parte dos estudantes tupiniquins, muitos estão 
viajando para outros centros. 

Solicito a quem encontrou uma pasta maron tipo 007, 
contendo documentos, contratos, notas fiscais, faturas, 
etc., no nome deste amigo de vocês, por gentileza entre 
cm contato pelo fone 721 2506, que receberá uma boa 
gratificação, além de estar fazendo uma boa ação, que valerá 
ate o ano 2.000. 

■ Oficina Permanente 

FGI abre oficina de Iniciação às Artes Cênicas 

Estão abertas as 
inscrições para o curso de 
Iniciação às Artes Cênicas. 
O trabalho faz parte do 
projeto Oficina 
Permanente de Artes, da 
Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI), órgão 
vinculado à Prefeitura 
Municipal. As inscrições 
são gratuitas e 
prosseguem até o dia 17 
deste mês. Os 
interessados podem fazer 
suas inscrições na sede da 
FCI, situada à rua Luís 
Domingues, 650, Centro. 

No ato da inscrição, o 
interessado irá preencher 
uma ficha específica, em 
horário comercial. A idade 
mínima exigida para 
participação na oficina é de 
quinze anos. 

Serão ministradas 15 
aulas para uma turma 
eomposla de quinze 
pessoas. As aulas 
acontecerão nos dias de 
segunda, terça e quarta- 
feiras, no horário de 8 às 

As inscrições são gratuitas e toda a comunidade é convidada a participar 

11 horas da manhã. O curso 
será iniciado no dia 20 de 
outubro indo até o dia 19 do 
mês de novembro. 

As técnicas teatrais serão 
ministradas pelo artista 
cênico Arislon di França. O 
Teatro Ferreira Gullar será 
o {talco para as aulas do 
curso, que abrangerá desde 
a teoria à prática teatral. 

Sobre este tipo de 
trabalho, Ariston di França 
comenta a importância do 
teatro para o 
desenvolvimento da arte na 
cidade e, também, para o 
engradecimento de cada 
pessoa. "Colocar o corpo, a 
voz, os sentimentos a 
serviço do teatro, é traduzir 
para si uma linguagem 
universal, é experimentar a 
resposta de todas as 
perguntas. K fazer do feio o 
belo, do Iriste o alegre. É 
aprender a ensinar. Arte é 
vida", diz. 

Oficinas 
Na primeira etapa deste 

projeto, foi trabalhada a Curso será ministrado na Fundação Cultural de Imperatriz 

oficina de pintura. O 
objetivo da Fundação é a 
criação de oficinas de 
arte, em diversas áreas. 

Durante a oficina de 
pintura foram 
desenvolvidas várias 
técnicas de pintura, desde 
a utilização de lápis de cor 
a óleo sobre tela. O curso 
foi ministrado pelo artista 
plástico Tonneves. A Casa 
do Artesão, na Praça 
Brrasil foi o local de 
realização do curso. 

O projeto ainda prevê a 
realização de outras 
oficinas, englobando 

• vários campos artístico • 
como: escultura, pintu. , 
teatro, entalhe, 
xilogravura (trabalhos 
com madeiras) e outros. 

O resultado prático de 
cada oficina. será 
mostrado para a 
c o m u ii i d a d e 
i ni p e r a 1 r i z e n s o . 
gratuitamente, através de 
exposições e 
apresentações. 
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Polícia Militar __ 
Delegacia de Plantào_ 
Corpo de Bombeiros __ 
Hospital dé Plantão (Geral)_ 
Hospital de Plantão (Pediatria) __ 
Aeroporto __ 
Estação de Trenji 
Hemomar _ 
Tropigás__ 
Paragás 
Alcoólicos Anônimos L' 
Prefeitura Municipal — 
Câmara Municipal^ 

Forüiir Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita — 
Defesa do Consumidor  
Cemar — 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal __ 
Secretaria Estadual da Fazenda _ 
Polícia Federal  
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Maranhão do Sul deve ser criado no Terceiro Milênio 

Para o preseidente da Amsul e prefeito de João Lisboa, Sálvio Dino a criação do novo 

estado só será viável a partir do ano 2000 
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Sálvio Dino: "Houve uma época em que Imperatriz era considerada a Sibéria maranhense 

A grande distância que 
S'j ira os municípios do 

" l t do Sul do Maranhão 
da ' .-.at, São Luís, que varia em 
! ■ • (500 a950 quilômetros 
e o abandono por parle dos 
sucessivos governos estaduais, 
vem motivando, ao longo de 
quase duas décadas, o espírito 
separatista nessas regiões. 
'?i'"is em recursos naturais e no 

elo empreendedor e 
produtivo de sua gente, essa 
regiões, que tem nas cidades de 

Imperatriz, Açailândia e Balsas 
seus principais centros 
populacionais e econômicos, 
representam uma grande 
parcela de arrecadação fiscal do 
Estado e são pólos de 
desenvolvimento em franca 
expansão e de forte potencial 
econômico e político. Situam-se 
ali os pólos de produção de 
ferro gusa e de soja para 
exportação. 

Várias tentativas foram feitas 
(tara viabilizar o novo Estado. 

Dois projetos de parlamentares 
da região chegaram a ser 
apresentados à Mesa Diretora 
da Câmara dos deputados- o 
primeiro durante a Assembléia 
Constituinte de 87/88 e o 
último mais recentemente- mas 
foram engavetados e 
provocaram o arrefecimento 
nas campanhas de 
desmembramento. Mas isto não 
conseguiu por fim ao sonho 
dessas populações, que 
esperam, um dia. poder dar o 
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Horário HHHIH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 imperatriz x Fort. dos Nogueira 
05:00 imperatriz x Balsas 

06:00 imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Cíoiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 
13:00 Imperatriz x São João 
13:20 Imperatriz x Vitória via Tcrezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Vi ração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20.45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 
23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou recla- 

mo r. Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimehto 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 
Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

j;.. Terça, quarta e 
sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

% 

seu grito de independência. 
Um dos defensores mais 

entusiastas da proposta de 
criação do novo estado e um dos 
seus maiores mentores 
intelectuais é o ex-deputado e 
atual prefeito do município de 
João Lisboa,, poeta, escritor e 
jornalista, Sálvio Dino. 
Presidente da Associação dos 
Municípios do Sul do Maranhão, 
-Amsul, Sálvio Dino, continua a 
defender o desmembramento 
do Sul do Estado para a 
formação do Maranhão do Sul, 
com instalação de sua capital na 
cidade de Imperatriz. Mas ele 
ressalva agora que o momento 
"ainda não é propício". 

Para ele esse sentimento 
ainda continua vivo, mas está 
sendo alimentado e 
amadurecido nas mentes de 
todos os habitantes da região e 
pode tornar-se realidade no 
início do século 21, nó terceiro 
milênio, como uma 
conseqüência natural do 
crescimento econômico. Ele 
admite que hoje os municípios 
da Região Tocanti na, do Sul e do 
Sudoeste do Maranhão, assim 
como os das demais regiões do 
Estado e do país, enfrentam 
sérias dificuldades econômicas- 
financeira, "principalmcnlc 
agora, com a prorrogação do 
Fcf- Fundo dc Estabilização 
Fiscal e a queda do PPM- Fundo 
de Participação dos 
Municípios", que vivem com um 
elevado índice de desemprego 
e não estariam, portanto, numa 
posição muito cômoda para 
pensar cm emancipação já. 
"Além disso temos hoje, com o 
governo de Roscana Sarney, 

renovadas nossas esperanças 
de melhores dias para esses 
municípios. Muitos 
investimentos estão sendo 
feitos na Região que deverá 
retomar, agora, o rumo do 
desenvolvimento, de forma 
efetiva e sustentável. E muito 
mais ainda com a possibilidade 
de reeleição de Roseana, e, 98, 
como fruto de um trabalho sério 
e competente que vem 
realizando em todo o Fstado"- 
ressalta. 

Amigo do senador José 
Sarney, Sálvio não poupa elogios 
ao ex-presidente da República, 
principalmente pela 
determinação de ter iniciado a 
construção da ferrovia Norte- 
Sul, hoje considerado o maior 
corredor estratégico dc 
exportação e que ele considera 
a espinha dorsal para o 
desenvolvimento, não apenas 
do Maranhão, mas de todo o 
Brasil. "Foi uma idéia iluminada 
do grande estadista José 
Sarney"- enaltece. 

"Houve uma época que 
Imperatriz era considerada a 
"Sibéria" maranhense", quando 
sua única via de acesso era o 
Jeito do Rio Tocantins. Para aqui 
"exilavam-se" aqueles 
funcionários públicos 
considerados "indesejáveis" 
pelos comandantes da política 
da época, na capital. Delegados 
eram "punidos" com 
transferência para estas 
paragens c criminosos eram 
banidos para Imperatriz, 
considerada então como um 
"fim-dc-mundo", um castigo"- 
lembraSálvio Dino, ressaltando 
que hoje os tempos são outros. 

Sálvio lembra que os ciclos de 
crescimento econômico 
começaram com a abertura da 
rodovia Belém-Brasilia, pelo 
então presidente da Juscelino 
Kubitschek, que rasgou as 
densas matas amazônicas e 
abriu caminho para o 
surgimento de uma nova 
metrópole. Hoje Imperatriz é 
maior cidade do interior da 
Amazônia e, depoif de ter vivido 
o ciclo da madeira, do arroz e 
do ouro de Serra Pelada, quer 
reencontrar agora a sua nova 
vocação econômica. Os setores 
de serviço e o comércio, 
seguram a sua economia, 
enquanto industrialização, em 
fase ainda muito tímida. O mais 
novo aceno nesse sentido surge 
com a perspectiva de 
implantação de uma fábrica de 
papel e celulose na cidade. A 
Colmar, um investimento da 
ordem de R$ 1 bilhão, embora 
sediada em Imperatriz e 
mantendo sua floresta de 
eucalipto, sua matéria prima, no 
vizinho recém criado município 
dc Cidalêndia. 

"Imperatriz é a grande loja do 
Sul do Maranhão e também de 
toda a região do Bico do 
Papagaio, no Tocantins e 
Sudeste do Pará. Vai ser agora 
a capital da energia elétrica, com 
a implantação em seu território, 
da grande central da 
Fletronortc que vai centralizar 
a distribuição da energia de 
Tucuruí, beneficiando inclusive 
o Centro -Oeste e a Itaipu"- 
comemora Sálvio Dino, 
lembrando que "estamos bem 
no eixo o que.representa mais 
um iMinto positivo para a cidade". 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 
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Sálvio Dino elogia governo de Roseana e defende para o futuro 
a criação de um novo estado 

Compra-se um telefone 

comerciai. 

Interessados entrar em contato 

pelo 721-2506. Falar com a 

Luciana em horário comereiaL 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 

■ 
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■ Visita do Papa 

Passagem do papa pelo 

centro atrai 100 mil 

A passagem do papamóyel 
pelo centro do Rio de Janeiro, 
no fim da tarde desta quinta, 
reuniu cerca de 100 mil pessoas, 
segundo o comandante de 
policiamento da capital, coronel 
PM Jorge Lindolfo. 

Mas poucos viram mais que 
um relance de João Paulo 2o, 
uma vez que o papamóvel 
seguiu em velocidade média de 

30 quiklômetros por hora. O 
papa seguiu sentado dentro do 
papamóvel, acompanhado do 
cardeal-arcebispo do Rio, d. 
Eugênio Sales. Em alguns 
trechos, ficou de pé. Acenou 
para a multidão, mas sempre 
mantinha uma das mãos 
apoiada. 

O trajeto do 3o Cornar à 
residência em que o papa ficará 

durante a visita, no Sumaré, 
demorou cerca de 40 minutos. 
Por todo o percurso, o papa foi 
saudado pelos fiéis, que 
agitavam bandeirinhas. ü 
esquema de segurança contou 
com mais de 1.200 PMs e cerca 
de 500 soldados. O papa fica à 
noite no Sumaré, onde deve 
jantar comida típica da Polônia, 
sua terra-natal. 

ACM rebate críticas de 

FHG sobre o Congresso 

Os presidentes do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães 
(PFL-BA), e da Câmara, Michel 
Temer (PMDB-SP), criticaram 
nesta quinta o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
por ter cobrado do Congresso 
a votação das reformas 
constitucionais, durante a 
viagem que fez ao Chile nesta 
semana. 

Segundo ACM, "toda vez 

que o presidente Fernando 
Henrique viaja, fica fora da 
realidade brasileira". O 
senador afirmou ainda que o 
presidente "não foi feliz" e 
devia estar mat informado 
sobre as votações do 
Congresso. 

As ■criticas de FIIC foram 
feitas no mesmo dia em que o, 
Senado aprovou projeto de lei 
que extingue o IPC (Instituto 

de Previdência dos 
■ Congressistas) e que acaba 
com os privilégios de 
aposentadoria dos 
parlamentares. O projeto está 
na Câmara, que aprovou 
recentemente a Lei Eleitoral e 
o Código de Trânsito. 

ACM considerou "um erro" 
FHC dar declarações sobre o 
Brasil em suas viagens ao 
exterior. 

Incra localiza área improdutiva 

no MS por satélite 

O Incra anunciou nesta 
quinta a identificação de 21 
fazendas improdutivas em 
Mato Grosso do Sul. A 
descoberta, que se valeu de 
imagens captadas pelo satélite 
Landsat e por observação 
terrestre, é o primeiro 
resultado do Getasul (Grupo 

Executivo de Ações 
Emergenciais no Cone Sul). 

O Getasul foi criado pelo 
Incra para atuar no sul do 
Estado, área considerada tensa 
pelo órgão. Segundo o Incra, 
esse trabalho pretende dar 
alternativas para o órgão 
reduzir conflitos de terra na 

região. 
Serão vistoriadas nos 

* próximos dias fazendas de 24 
fiiunicípios do sul do Estado. O 
trabalho em dois municípios, 
Bataiporã e Ivinhema, já foi 
concluído. Na semana que vem, 
o estudo será em 250 mil 
hectares de Naviraí. 

Defesa do aborto por Ruth 

provoca reação de bispos 

A declaração da primeira- 
dama Ruth Cardoso a favor da 
aprovação da lei que 
regulamenta o aborto legal 
foi muito criticada por bispos 
que participam do Congresso 
Teológico Pastoral, que 
acontece no Rio 
paralelamente à visita do papa. 

Bispos classificaram a 

declaração de Ruth de ser 
uma agressão á figura do 
papa, oportunista e 
demagógica. O presidente da 
CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), d. 
Lucas Moreira Neves, disse 
que haveria uma resposta por 
parte da Igreja Católica, mas 
que não seria feita neste 
momento. 

Ruth Cardoso defendeu na 
quarta, um dia antes da 
chegada do papa. que a 
regulamentação do aborto 
para casos previstos no 
Código Penal é um direito 
que está sendo estendido às 
mulheres de baixa renda. 
Disse ainda que a visita do 
papa não terá nenhuma 
interferência na votação da 
lei no Congresso. y a ^ | lei no Congresso. 

rí-UA poem laser no 

espaço para teste dé arma 

Os Estados Unidos 
aprovaram a utilização de um 
satélite das Forças Armadas 
para uma polêmica 
experiência com raio laser 
lançado da Terra. O porta- 
voz do Pentágono, Keneth 
Bacon, disse hoje que o 
objetivo é reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas 
de satélites dos Pastados 
Unidos, copiando os dados 
que contribuíram para 
melhorar os modelos de 
computadores usados para 
proteger os equipamentos. 

O laser do exército 
denominado Mid-Infra 
Advance será lançado da 
base de White Sands no 
Novo México, e iluminará o 
satélite por duas vezes 
durante dez segundos. O 
anúncio, feito pelo secretário 
de Defesa norte-americano 
William Cohen numa 
reunião de ministros de 
Defesa da OTAN, já é alvo de 
críticas que dizem que os 
Estados Unidos não poderiam 
utilizar de tecnologia espacial 
bélica. 

Ao Contrário, os partidários 
do projeto argumentam que o 
liais depende cada vez mais 
das comunicações via satélite, 
por isso deve tomar medidas 
para protegê-los de eventuais 
ataques com raio laser. "O 
experimento está 
completamente enquadrado 
na política dos Estados Unidos 
e de direito internacional. Não 
destruiremos o satélite, não 
deixaremos escombros 
orbitais, nem causaremos 
danos aos outros satélites", 
declarou Bacon. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 
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Ficou fácii dizer; "enfim sós" 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

A sua melhor 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

llVipERATRÍZ VAÍ SEcIÍAR 

Ml ENCONTRO REqiONAl ÓE 

EMpRESAS REFLoRESTAdoRAS 

A informação foi passada ao colunista pelo industrial lido 
Eugênio Costenaro, que1 entre os dias 26 e 27 de setembro, 
esteve participando em Paragominas, na qualidade de presidente 
do SINDIMIR e por conseguinte em nome do setor regional, do 
li Encontro de Empresas Madereiras Reflorestadoras. No final 
do encontro, ficou decidido que Imperatriz vai ser a sede, em 
98, da próxima reunião anual das empresas reflorestadoras. A 
realização ficará a cargo do Sindimir em parceria com a Floresta 
Rio Doce, contando com o decisivo apoio da secretaria da 
Indústria, do Comércio e dos Serviços, cujo titular é o também 
industrial Alair Chaves Miranda. "A Celmar, que participou do 
encontro de Paragominas, deverá sem dúvida, marcar presença 
n; í erceira edição definida para Imperatriz", ressalta lido 
! ug v.o Costenaro, adiantando que outras empresas, das áreas 

• . atai e privada, deverão também participar dessa iniciativa. 

ObjETÍVOS 

O presidente do Sindimir, lido Eugênio Costenaro, destaca 
que o objetivo principal do encontro é divulgar a importância 

Hercadxy- 

POUPANÇA 

Hoje  |,I1 o/o 

Amanhã 1,05% 

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

UFír (FsderaL) 

Outubro/97  R$0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

Outubro/97 R$09,1] 

UFr (EstacIuaI) 

Outubro/97 R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,13 

* Turismo  R$ 1,11 

* Comercial  R$ 1,09 

Cotações de 03.10.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 03.10.97 

 11,60 
SaLárío Mínímo 

Outubro/97  R$.120,00 

SaLárío FamiTía 

Setembro/97   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIV RARIA 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. 
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Novo sucesso da Editora Três, a revista semanal / * 
ISTOE Dinheiro chega às bancas nas segundas- 
feiras via Dimapi. Ainda há tempo de pegar o 
seu exemplar deste semana (foto). 

do refloreslamento, como atividade economicamente viável, não 
só em relação aos eucaliptos para celulose mas também de outras 
espécies destinadas à indústria madereirae moveleira, e também 
sobre a preservação do eco-sistema. 

EFEMÉRÍdES 

VÁldEREZ 

F ilho do vereador Valdinar Barros, quem também aniversaria 
hoje é Valderez de Sales Barros. 

Recebe os parabéns de todos do Marwel, do qual seu pai é um 
dos associados. 

Humor 

Mamilos? 

- Mamá-los! 

(Playboy/Set/96). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Patrícia M. dos Santos (DisL Triunfo) 

* Margarida Peixoto Nascimento (Marazul) 

Aniversariam hoje e recebem 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. Getúlio Vargas, esquina com a rua 

Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

RECAdASTRAMENTO 

Para quem tem pretensões nas eleições do próximo ano, o 
prazo de filiação partidária terminou ontem, 3. 

Para efeito de recastramento de ant igos filiados, o Diretório 
Municipal do PMDB estipulou o dia 17 deste mês como prazo 
final, devendo realizar a concenção do partido no terceiro 
domingo de outubro: ou seja, dia 19. 

O presidente da Comissão Provisória, Raimundo Polegada,' 
quer seguir à risca o edital de convocação veiculada nos meios 
de comunicação como manda alei eleitoral. 

OuEÍMAdAS E PREJUÍZOS 

Além de aumentar consideravelmente o índice de doenças 
resporatórias dos olhos e da pele em crianças e adultos o 
fumacê geral provocado pelas queimadas, está causando 
prejuízos em muitas atividades econômicas e de lazer. 

O aeroporto local vive em alerta constante e até vôos estão 
sendo reprogramados devido à falta de condição de pouso das 
aeronaves. 

Nas estradas, os veículos estão circulando de faróis acesos 
e os motoristas dirigem com dificuldades devido a irritação 
dos olhos e o forte ódor de fumaça, causador de tosse e dor de 
garganata. 

As autoridades devem tomar providências urgentes para 
que as quimadas na região sejam extintas ou pelo menos 
reduzidas ao máximo. 

Por enquanto, é só doenças e prejuízos. 

Comemora-se hpje, 4, o Dia Mundial dos Animais; Dia da 
Natureza e o Dia Universal da Anistia. 

Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenter, sob a 
direção do Dr. Tadeu (721-8921). 

Da esquerda para a direita: deputada federal 
Márcia Marinho (PSC-MA); ex-deputado federal 
e candidato a candidato a senador, Paulo 
Marinho, presidente do PSC maranhense; 
empresário e Sereníssimo Grão-Mestre 
Raimundo do Livramento Ribeiro, que no 
último dia 26, no Palácio Maçônico do 
Bequimão em São Luís, filiou-se ao Partido 
Social Cristão (PSC) e é candidato a candidato 
a deputado estadual; e o empresário e 
presidente do Diretório Municipal do PSC em 
Imperatriz, Fernando Antunes, que deverá 
pleitear uma cadeira na Câmara dos Deputados. 
Vale o registro. (Foto: J. Morada) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

>•«5, «• «««.• 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 ■ Centro Fone: 721-0287 

-Ai Materiais para 

Jjl/lC7hJS7 escritório, escolar, iÁMlÁÃ/llUy bobjnas para Fax 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ Rua SimP|ício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal. 

# Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oco r cc qm ^qn 

p- (resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ^ 0ep- bí> yU1- 490 f. 
|l     lmperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA, 

CLÍNICA LAB. E PET ^HOP 

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

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Governo recupera rodovias maranhenses 

Em todas as regiões do Estado, o governo está investindo na recuperação da malha viária 

O Maranhão é, atualmente 
um dos Estado que mais investe 
em obras viárias no país. No ano 
passado foram construídos ou 
recuperados 416,50 quilômetros 
de rodovias estaduais, 
beneficiando diretamente mais 
de um milhão de pessoas, em 
mais de trinta municípios. Para 
este ano a meta é ainda mais 
audaciosa: além das rodovias 
estaduais, o governo do Estado, 
em convênio com o governo 
Federal, está pavimentando e 
recuperando as principais 
rodovias federais. Uma das 
obras mais importantes é a BR- 
230, no trecho de 400 
quilômetros entre Balsas, no Sul 
do Estado, e Barão de Grajaú, 
do outro lado do Parnaíba, em 
frente a Floriano (Pf)- Outra, a 
MA-006, entre Balsas e Alto 
Parnaíba. "Estas duas vão 
encurtar o caminho para o Norte 
e Nordeste e formentar o 
desenvolvimento das 
microregiôes do Gerais de 
Balsas e da Cahapada do Alto 
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A MA -014, entre Viana e Pinheiro, na Baixada Maranhense, foi totalmente recuperada 

Itapecuru, que se consolidam 
como os maiores celeiros 
agrícolas do Maranhão"', aposta 
o secretário de Infra-estrutura, 
Ricardo Perez. 

O diretor do Departamento 
Estadual de Estradas e 
Rodagens (DER), Max Barros, 
observa que a intenção do 
governo é oferecer infra- 
estrutura para que todas as 
regiões do Estado tenham 
condições de escoar sua 
produção e atrair novos 
investimentos. A parceria do 
governo federal com o Estado 
tem, segundo ele, sido 
fundamental para a realização de 
obras como a pavimentação da 
BR-226, no trecho entre Barra 
do Corda a Porto Franco, 
passando por Grajaú, num total 
de 23)8 quilômetros de asfalto 
novo. 

O primeiro trecho da obra- 
Barra do Corda a Grajaú-, 
anunciada pela governadora 
durante a comemoração do 
aniversário da cidade, já foi 

iniciado. 
Em São Luís, além da 

duplicação da BR-135, no trecho 
entre o Maracanã e a Estiva, e 
da ampliação e recuperação da 
Avenida dos Guajajaras, até o 
bairro da Cohab, o governo do 
Estado, esta duplicando o trecho 
entre o Retorno da Forquilha e 
o Maiobão, oferecendo 
seguranças aos moradores, além 
de resolver um problema 
crônico de drenagem na área. A 
obra de drenagem foi iniciada 
antes de agosto e será entregue 
à população no final de 
novembro. 

O secretário Ricardo Perez 
afirma que a duplicação dos 
acessos a São Luis tem dupla 
função de impulsionar o turismo 
e preparar a cidade para o ano 
2()()(). 

O governo do Estado 
também assumiu a recuperação 
da Avenida dos Portugueses, no 
trecho do Bacangaao Porto do 
Itaqui e de 35 quilômetros entre 
Cidelándia e a BR-010. 

João Paulo II cobra soluções 

para os problemas sociais 

Embora o presidente Fernando Henrique Cardoso tenha 

tentado fugir do assunto, o Papa é quem dar o tom da 

conversa entre os dois 

Logo depois de sua 
chegada ao Rio de Janeiro e 
ser recebido pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
o Papa João Paulo II, fez um 
rápido e duro discurso em 
favor dos marginalizados. O 
Pontífice, citou os 
índiosafirmando que 
"merecem toda atenção para 
que vivam com dignidade a 
sua cultura. 

O maior líder religioso do 
mundo, lembrou dos 
negors,"presença notável na 
história e na formação cultural 
neste páis". 

No avião, ainda a caminho 
do Brasil, o Papa João Paulo 
II demostrou aos jornalistas 
sua preocupação para com os 
problemas dos sem terra, "E 
um desafio de enormes 
proporções"disse, cobrando 
dos governantes soluções 
para os desequilíbrios sociais 
do Brasil. 

Por mais que o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
tente não tocar em assuntos 
importantes e fundamentais, 
está sendo o próprio Papa que 
está dando o tom conversa 
entre os dois. 

Na sua quarta visita ao 
Brasil, o Papa João Paulo II, 
mais uma ves sai em defesa 
dos mais humildes e carentes 
da sociedade, o sucessor do 
Apóstolo Pedro, criticou 
duramente a existência de 

homens do exército e das 
armas pelas ruas onde passou 
o papa-móvel, ele enfatizou 
"não haver necessidade "para 
tanta preocupação.Antes de 
embarcar para Roma, no 
próximo domingo, João Paulo 
II, ainda se reúne com famílias, 
o cléro brasileiro e volta a 
conversar com o presidente 
da República. Nos próximos 
contatos com Fernando 
Henrique Cardoso, o Papa vai 
pedir justia aos inúmeros 
casos de assassinatos de, 
líderes trabalhistas e de 

religiosos envolvidos com as 
causas sociais, ele também 
manifestará pensamento 
contrário a apreovação da Ixú 
do Aborto em tramitação no 
Congresso Nacional a espera 
de votação definitiva.O bispo 
de Imperatriz dom Afonso 
Grégory, está no Rio de 
Janeiro, ele também 
participa da programação do 
Encontro de Famílias. O 
chefe da igreja Católica de 
Imperatriz deve retornar a 
sua diocese na semana que 
vem. 

Dom Afonso participa do encontro no Rio de Janeiro 

Quadrilhas superfaturam terras 

para Reforma Agrária 

O golpe aplicado com o envolvimento de funcionários 

graduados do Incra rendeu ao governo 

um prejuízo de R$ 45 milhões em apenas uma área 

Pelos menos duas 
quadrilhas, uma delas 
comandada pelo procurador 
aposentado do Incra- Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. Raimundo 
Alberto da Costa, montaram 
um milionário esquema de 
fraudes em processos de 
desapropriação de terras 
para a Reforma Agrária no 
Maranhão. 

A Procuradoria da 
República no Maranhão já 
pediu a prisão temporária e a 
quebra do sigilo bancário e 
fiscal do procurador 
aposentado e do chefe da 
outra quadrilha, o 
engenheiro agr ô n o m o 
Francisco Dantas de Araújo, 
e possui fortes indícios de 
que eles contaram com o 
auxílio de funcionários 
graduados da 
Superintendência do Incra no 
Maranhão, para aprovar 
laudos de aprovação de 
fazendas.Em apenas uma 
desapropriação, a da fazenda 
Cacique Tacumã, o prejuízo 
para os cofres públicos é da 
ordem de R$ 45 milhões. 

O calculo, é do procurador 
da República no Maranhão, 
Márcio Andrade Torres, 
considerando a diferença 
entre o laudo original de 11$ 
3,45 milhões, convertido de 
Cruzeiro de 27 de dezembro 
de 1993 ao dólar comercial da 
época, e o valor da Perícia 

ít 
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Funcionários do Incra aprovam laudos irregulares de 
áreas para Reforma Agrária 

Judicial feita em 10 de milhões, trezentos e quinze 
outubro de 1995 para exatos, mil, cento e trinta e nove reais 
R$ 40.315.139,15 (Quarenta e quinze centavos). 

Vende-se uma casa com 3 

quartos, sala, copa-cozinha, 2 

banheiros e dependência de 

empregada. Tratar: Rua 

Maranhão, n0 755, entre 

Benedito Leite e Aquiles Lisboa 

■V., 

\ki SôicUcató' de Realizará: 

1a Vaquejada do 

Circuito 

Nacional 

Período 

03 a 05.10.97 

Io Rodeio 

Espora de 

Ouro 

Período 

16 a 19.10.97 

Premiação: 20.000,00 

Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Estratégias de vendas para um futuro melhor 

Por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

"E muito melhor arriscar 
coisas difíceis e grandiosas, 
alcançar triunfos e glórias, 
mesmo expondo-se à derrota, 
do que formar fila com os 
pobres de espírito, que não 
vivem muito nem sofrem muito, 
porque vivem nesta penumbra 
cinzenta e não conhecem vitória 
e nem derrota". (Theodore 
Roosevelt) 

No livro "Vendedor, perfil do 
sucesso — o resultado final 
começa aqui", o professor e 
amigo Olacir Humberto da 
Cunha, da Empresa de 
Promoção de Vendas e 
Qualificação Profissional 
(EPROM), de Uberaba (Minas 
Gerais), dedica o pensamento 
acima a todos aqueles que 
reconhecem que as dificuldades 
que o VERDADEIRO 

não vivem 

, íto nem 

lü o f r e m 

muito, 

porque vivem 

nesta 

pen um bra 

cinzenta e 

não 

conhecem 

vitória e nem 

derrota ". 

(Theodore 

Rooseveit) 

PROFISSIONAL de vendas 
enfrenta, por sê-lo, não se 
intimida, vai ã lula, supera todas 
as dificuldades e, ao final de cada 
mês, ocupa seu lugar no 

] jlium dos triunfantes. 
.)s tempos se 

modernizaram, novas técnicas 
de vendas surgiram. 
Entretanto, muitos profissionais 
da área não atentaram para o 
importante detalhe e ficaram 
estacionados no porto do atraso 
em busca de alternativas que 
jamais surgirão, caso eles não 
corram atrás do prejuízo e 
façam pesados cursos de 
reciclagens. 

A exemplo de outros 
setores da economia, o comério 
imperatrizense também teve o 
seu movimento modificado. Ou 
melhor dizendo, sua face 
transformada. E o pior e que* o 
quadro continua mutante, 
passando por transformações 
outrora não imaginadas por boa 
parte dos comerciários. Não 
importa a questão, o certo 
agora e que patrão e empregado 
devem falar a mesma língua, isto 
é, colocar o termo 
aperfeiçoamento em ponto de 

destaque; o melhor seria até se 
o priorizasse. Os efeitos 
positivos aparecerão antes do 
prazo previsto. A estratégia é se 
organizar 

Caso isso não aconteça, as 
vendas, que são o motor do 
comércio, desaparecerão e, 
lamentavelmente, muitas lojas 
continuarão fechando suas 
lojas. Isso já vem ocorrendo 
acenluadamente em Imi)eratriz, 
sobretudo na rua Godofredo 
Viana, no Centro da cidade. 

A leitura desta obra-prima da 
literatura de vendas faz 
acordar o vendedor em 
potencial que se encontra 
latente no ser humano e 
aprimorar o processo sócio- 
psico-pedagogico da prática de 
vender. 

E a obra que, seguramente, 
vale mais... muito mais do que 
custa, porque traz em si os 
valores intrínsecos do ato de 
vender, cum suas nunces, 
implicações e circunstâncias 
que criam o impacto, favorecem 
a persuasão e a efetivação de 
bons negócios. 

Ao comentar "Vendedor, 
perfil do sucesso — o resultado 
final começa aqui", o professor 
Anlonio Bernardes Neto, 
graduado, pós-graduado em 
Ciências Humanas e Políticas, 
observa que de 77 até nossos 
dias, anos de turbulência 
econômica e de políticas 
instáveis, o autor acumulou e 
repassou experiências em seu 
profícuo trabalho como 
professor da arte de vender 
com eficácia. E, agoram 
registra em livro, pelo menos 
vinte por cento de sua filosofia 
de trabalho, principalmente, 

E o pior é 

que o quadro 

continua 

mutante, 

p assando 

por 

transformações 

outrora não 

imaginadas 

por boa 

parte dos 

comerciários. 

não importa 

a questão 

reunido com 

seus principais 

assessores, 

tomar medidas 

q u e 

assegurassem 

o ingresso do 

município, ao 

chamado 

ritmo 

progressis ta 

dos principais 

centros 

econômicos 

brasileiros. 

dos profissionais de relações 
públicas, até mesmo a nível 
internacional. Eos resultados já 
estão surgindo. 

Andando pelo mesmo 
caminho, a Prefeitura de 
Imperatriz, que segue uma 
linha administrativa atual c de 
harmonia com à população, 
também teve uma visão 
futurista e teve o cuidado de 
incorporar ao seu organogama 
de ação métodos nunca 
experimentados. 

Assim que tomou posse no 
cargo, lldon Marques leve a 
preocupação de, reunido com 
seus principais assessores, 
tomar medidas que 
assegurassem o ingresso do 
município, ao chamado ritmo 
progressista dos principais 
centros econômicos 
brasileiros. E conseguiu, 
mesmo contrariando uns, 
agradando outros. Em suma, 
agindo "nos rigores da lei", 
como diria a juíza 
MIRANDINHA. da novela "A 
Indomada" (leia-se Rede 
Globo dé Televisão); ou com 
mão forte, que é sua forma de 
tomar as medidas que visam o 
efetivo crescimento da 
segunda maior cidade do 
Estado. A coisa tem realmente 
de tomar esse curso. 

Criou a SECRETARIADO 
D ES ENVOLVI ME NT O 

DO INTEGRADO 

aquela que concorreu 
decisivamente para a 
minimização dos mais 
prementes problemas 
empresariais e dos profissionais 
de venda. 

A palavra venda tornou-se 
parte da vida do ser humapo no 
limiar do ano dois mil. Até o 
Estado a adotou, como forma de 
atrair investimentos por meio 
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Prefeitura impõe da cidade "ritmo progressista 

MUNICÍPIO CSEDIN) Para 
tomar conta da pasta que visa 
fomentar a aplicação de 
projetos e recursos para o 
município, nomeou Edmilson 
Sanches, cujo conceito e a 
credibilidade já têm o respaldo 
popular há vários anos. Desde 
que aqui começou a trabalhar 
como funcionário do Banco do 
Nordeste. Sanches é 
profissional de vendas. Sim. Já 
fez vários cursos e, também, 
participou de inúmeros 
seminários sobre o assunto 
em voga. Não bastasse o jeito 
de tratar as pessoas, é um bom 
bolador de planos. E mandará 
logo. logo os primeiros 
projetos para os organismos 
competentes, sejam nacionais 
e/ou estrangeiros. O Homem 

tem experiência, é da área. 
Ténico em contabilidade e 
estratégia, tem tudo para 
colocar a SED1N no plano 
governamental para a qual 
nascera. 

necessita- 

se de eliminar 

maneirismos, 

tais como: 

estalar os 

dedos, tiiintar 

chaves, coçar 

o nariz, 

tamboriiar na 

mesa, colocar 

mãos nos 

bolsos, 

dentre 

outros; 

Em lodo projeto de vida, tem 
de existir um pouquinho de 
experiência <>111 vendas, senão 
agir com cortesia, o que significa 
dizer que a pessoa tem de se 
preparar bastante com 
antecedência, caso contrário, a 
coisa não surtirá o efeito 
esperado. 

O profissional de vendas tem 
que criar sua vantagem 
competitiva. Para isso, deve dar 
máxima atenção aos mínimos 
detalhes que ajudam sua 
personificação. Necessita-se de 
eliminar maneirismos, tais 
como: estalar os dedos, tiiintar 
chaves, coçar o nariz, tamboriiar 
na mesa, colocar mãos nos 
bolsos, dentre outros; e, se 
exaltar em si os detalhes 
fundamentais, ]ktQI psicol<>gico 
e perfil físico, preocupação 
constante dos vendedores que 
deixam a marca indelével na 
construção de sua própria 
história profissional. Aqui, o 
autor frisa na condição de ex- 
vendedor (calçados e materiais 

para construção) e também ex- 
frequentador de cursos sobre 
vendas, o não basta apenas 
ser grande, o importante é 
ser completo. 

Aqui, fiz questão de colocar 
os nomes da Prefeitura cie 
Imperatriz, Edmilson Sanches e 
até o meu (esse simples 
mortal) para reforçar a 
afirmação do professor Olacir 
Humberto da Cunha, quando 
ele diz que venda é uma ciência 
e. como tal, pode e deve ser 
ensinada, visando à evolução 
dos que nela trabalham ou 
pleiteiam ingressar na 
profissão. Médico, engenheiro, 
agrônomo, dentista, advogado 
(e até jornalista). etc, antes de 
se habilitarem para o exercício 
da profissão, têm de passar por 
um curso de formação para o 
conhecimento das ciências e 
das técnicas que os ajudarão no 
desempenho de suas 
atividades liberais. "Vários se 
tornarão profissionais exímios, 
outros, medíocres, e muitos 
abandonarão a profissão 
inicialmente escolhida, antes 
mesmo de tê-la praticado", 
arremata. 

Sêneca, político romano, 
literário e contemporâneo de 

para reforçara 

afirmação do 

professor Olacir 

Humberto da 

Cunha, quando 

e/e diz que 

venda é uma 

ciência e, como 

tal, pode e deve 

ser ensinada, 

visando à 

evolução dos 

que neia 

trabalham ou 

pleiteiam 

ingressar na 

profissão. 

Cristo, legou-nos a seguinte 
frase para ser lida e meditada: 
NÃO HÁ VENTO 
FAVORÁVEL PARA 
AQUELE QUE NÃO SABE 
ONDE VAI. Em tudo na vida, 
você tem de traçar a rota, 
buscando atingir um ideal. 
Lembre-se que nada cai do 

"Vários se 

tornarão 

profissionais 

exímios, outros, 

medíocres, e 

muitos 

abandonarão a 

profissão 

inicialmente 

escolhida, antes 

mesmo de té-Ia 

praticado", 

arremata. 

Céu, é preciso lutar para que 
as coisas possam ser 
alcançadas. E. para o vendedor, 
a batalha é sair e conquistar 
meio mundo de clientes 
durante o dia. Voltar com o 
faturamento garantido é a sua 
palavra de ordem. Um bom 
vendedor vive sempre alerta e 
atualizado com os 
acontecimentos, em todos os 
setores. 

Assim, ele terá sá, sé, sí, 
só — SUCESSO!!! 
Finalizando, Imperatriz é outra 
também em termos de 
realidade em vendas. Que o 
diga nossa administração 
municipal. O gestor governa 
como manda o figurino, com 
austeridade e competência. 
Vamos lá, firmes segurando o 
timão do barco que nos 
conduzirá gigantemente ao 
novo milênio. 

Júpiter Júpiter Informática 

SUA OPCAO DE ACESSO A INTERNET 

Es t ã mo-» i r ái há 111 ^ f ^ ••do pa ra oca ra n t um ef i. c 1 
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imaií-ne T 
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IHfQBMÂJlCk 

Ligue (098) 723 - 3838 

Seja um Júpiter associado 
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FMF ainda não definiu Estadual 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Sampaio 
O Jogo que seria 

realizado hoje, conforme 
informações procedentes 
de São Luis dão conta que 
o jogo será amanhã 
domingo as 17 horas. No 
primeiro jogo , Sampaio x 
Quixadá empataram em 1 
x 1 . Para o time do Ceará 
,um empate sem gols ou 
uma vitória dará a 
classificação . O Sampaio 
Correia , precisa vencer ou 
empatar em contagem de 
gols.. Se empatar em 1 x 1 
o time leva a decisão para 
as penalidades. 

FMF 
O Presidente Alberto 

Ferreira irá realizar uma 
melhor de quatro pontos 
entre Moto e Sampaio 
,para saber qual o time que 
irá levar o ponto de 
bonificação para o 
quadrangular final do 
campeonato Maranhense. 

O Imperatriz, foi o 
campeão da chave do 
interior e leva um ponto 
para o quadrangular, que 
será disputado com Moto, 
Sampaio .Imperatriz e 
Caxiense. 

Presidente Alberto Ferreira aguarda resposta do Sampaio 

Flamengo 
Após o empate com o 

Atlético do Paraná e a 
vitória de 1 x 0 sobre o 
time do Juventude no meio 
da semana. O Rubro Negro 
da Gávea joga logo mas as 
21h3() no Pinheirão diante 
do time do Paraná. O 
Técnico Paulo Autuori 
poderá contar com o 
retorno de Júnior Bahiano 
que cumpriu suspensão 
automática. 

O Flamengo tem 25 
pontos e ainda sonha com 
a classificação. 

Amador 
Dois jogos foram 

realizados na quinta feira 2 
de Outubro. 

Tiradentés 3x3 
Ajuventus 

Local : Municipal 
Horário : 19 horas 
Americano 3 x 1 Novo 

Horizonte 
Local : Municipal 
Horário ; 21 horas 

Americano 
O Time do Americano 

conseguiu desbancar o 

Novo Horizonte e venceu 
pelo placar de 3x 1. 

Apesar de não ter 
chances de classificação . 
O Americano mostrou 
dentro de campo que é um 
time que tem condições de 
permanecer na primeira 
divisão do futebol de 
Imperatriz. 

O Time jogou e venceu 
com os seguintes 
jogadores: 

Neto, Pará , Tonháo, 
Alfredo e Paquinha : 
Coelho .Clodoilson , 
Nerivaldo ( Branquinho ) 
e Marcos : Neudvan ( 
Sidney) e Zizi. 

Cavalo 
de Aço 

Conforme foi 
amplamente divulgado por 
um dos diretores do 
Imperatriz. Sebastião 
Regis é o novo presidente 
do time. Mas até o 
momento não falou a 
imprensa sobre a 
formação do time que 
estará no Campeonato 
Maranhense disputando o 
quadrangular final. 

Wiliam Marinho disse 
que na diretoria , Vitor do 
Sistema Mirante é o Vice 
Presidente do time do 
Imperatriz. 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira 

folga neste final de 
semana. 

O Técnico Pelé disse 
que o time folgará e volta 
a se apresentar na 
segunda feira. A Princípio 
jogaria amistosamente 
este final de semana, mas 
após uma conversa do 
técnico com a diretoria da 
Seleção , o time não 
jogará. 

Copão 
Apenas um jogo será 

realizado amanhã 
domingo. 

Balsas x estreito fazem 
o último jogo da primeira 
fase. Na terça feira dia 7 
,irá acontecer uma reunião 
na Sede da Amsul 'para a 
realização do sorteio dos 
grupos para os jogos das 
semi finais. 

João Lisboa, Açailândia 
, Porto Franco e 
Tocantinópolis já 
garantiram a classificação. 

O Presidente da Federação 
Maranhense de Futebol , 
Alberto Ferreira afirmou que 
só começa o quadrangular final 
do Campeonato Maranhense 
,após a realização de uma 
melhor de quatro pontos entre 
Sampaio e Moto. 

Alberto disse que já 
comunicou ao Presidente do 
Moto Clube , José Raimundo 
Rodrigues e ao Presidente do 
Sampaio Correia .Manoel 
Ribeiro, ü último afirmou que 
só dará uma resposta a Alberto 
Ferreira com relação a sua 
proposta , após o jogo de 
domingo do Sampaio Correia 
com o time do Quixadá , que 
acontecerá amanhã domingo as 
17 horas em Quixadá. 

O Moto quer jogar na 
próxima quarta feira e decidir 
no sábado. O Time que obtiver 
quatro pontos ,vai para o 
quadrangular final do 
Campeonato com um ponto de 
bonificação. 

O Time do Imperatriz, que 
foi campeão da chave do 

Al 
É 

interior que contou com 
Caxiense, Tocantins e Bacabal 
, já tem um ponto para o 
quadrangular. 

Alberto Ferreira afirma que 
precisa realizar o quadrangular 
o mais rápido possível .porque 
no final do ano a CBF ,quer a 
decisão sobre o Campeão, para 

Sampaio dará resposta após jogo de domingo 
O MAC Maranhão Atlético 

Clube ,foi convidado para 
participar do Campeonato. O 
Conselho deliberativo do time 

indica-lo para a Copado Brasil. 
As informações que chegam 

da Capital do Fstado dão conta 
que o Estado do Maranhão irá 
ser representado na Copa do 
Brasil em 98 por dois times. O 
Campeão do Estado e o Vice , 
deverão ser os indicados pela 
FMF. 

irá se reunir nas próximas 
horas com o prefeito Jackson 
Lago, onde irá pedir ajuda 
financeira para participar da 
competição. 

Seleção de João Lisboa não jogaru 

' Técnico Pelé dar folga geral aos seus jogadores 

O Técnico da Seleção de 
João üsboa, Pelé resolveu dar 
folga geral aos seus jogadores 
neste final de semana. A 
Princípio a seleção iria realizar 
um jogo amistoso hoje a tarde. 
Mas depois de uma conversa 
do técnico com o Secretário da 
Sedei, os dois decidiram que 
seria melhor dar folga geral 
aos jogadores. 

O Técnico Pelé disse que 
a reapresentação está 
marcada para segunda feira , 
devido na terça feira na Sede 
da Amsul , irá acontecer a 
reunião que definirá o sorteio 
dos times que estarão 
disputando a fase semi final. 

A Seleção de João Lisboa 
st' classificou para a segunda 
fase do Copão , mas não 

;• 
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m 
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Sálvio Dino presidente da Amsul 
convenceu os seus torcedores 
que compareceram em bom 
número nos jogos realizados no 
Cafeleirào. Alguns torcedores 
afirmam que a Seleção tem 
bens jogadores .mas ainda não 

apresentou o futebol que todos 
esperam. A Esperança do 
torcedor ,é que o lime retorne 
na segunda fase mostrando um 
futebol diferente dos jogos 
iniciais. 

A Seleção da Gameleira 
para se classificar .realizou a 
seguinte campanha: 

3x3 Sena 
1 x 2 Galletti 
7x 1 Dom Elizeu 
2x 2 Galletti 
2 x 0 Dom Elizeu 
J.Lisboa somou 8 pontos. 

Marcou 15 gols. Sofreu 8 gols. 
Saldo de 7 gols. 

O Presidente da Amsul 
.prefeito de João Lisboa disse 
que espera na segunda fase 
um melhor desempenho de 
sua equipe. O presidente <' 
Amsul, afirmou ainda q 
Copão está sendo realizado 
com sucesso. Apesar da grave 
crise por que passa as 
prefeituras da Região Sul do 
Maranhão. 

Americano vence Novo Horizonte 

Campeonato Amador teve rodada dupla 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz, teve seqüência na 
quinta feira ã noite com a 
realização de dois jogos. 

Tiradentes 3 x 3 Ajuventus 
Local: Frei Epifânio 
Horário: 19 horas 
Americano 3 x 1 Novo 

Horizonte 
Local: Frei Epifânio 
Horário: 21 horas. 
Na partida principal o time 

do Americano sem chance de 
classificação foi a cima do Novo 
Horizonte com garra e 
determinação .tentando 
complicar a vida do adversário 
que ainda sonha com a 

classificação para o 
quadrangular decisivo. 

O time do Novo Horizonte 
que tem a frente o presidente 
Paulinho Jejeba, foi para campo 
com um único objetivo .vencer 
e tentar garantir a classificação. 

Mas no inicio do primeiro 
tempo, o time do Americano sai 
na frente , em um contra ataque 
rápido, o jogador Neudvan , 
penetrou livre e fez 1 x 0 aos 
minutos. 

O Time do Novo Horizonte 
correu atrás do prejuízo e aos 
18 minutos empata através de 
Iramir , considerado o melhor 
jogador em campo. Com o gol 

o time do Americano não se 
intimidou e partiu com garra 
liara marcar o segundo gol. Ele 
não demorou , aos 44 minutos 
,uma bola pela esquerda e 
Clodoilson está firme e marcou 
o segundo gol do Americano. 
Final do primeiro tempo 
Americano 2 x 1 Novo 
Horizonte. 

No segundo tempo, Roberto 
do Novo Horizonte foi expulso 
e com isto o time caiu de 
produção. 

O Americano voltou a 
marcar e fechou o placar aos 28 
minutos através do capitão 
Coelho, 

Placar final Americano 3 x 1 
Novo Horizonte 

Juiz: José Wilson (Bicicletão 
) 

Assistentes : Raimundo 
Nonato e Cloves Alves 

Americano 
Neto, Pará .Tonhào Alfredo 

e Paquinha : Coelho, 
Clodoilson, Nerivaldo ( 
Braquinho) e Marcos: 

Neudivan (Sidney) e Zizi. 
Novo Horizonte 
Marcones, Roberto, Índio ( 

Joselan ) Saito ( Vaguinho ) e 
Pedrinho : Sandro , Eskimel 
.Gilmar e Fofào : Pé de Jaca e 
Iramir. 

® 721-4878 
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Domingo Alegre 

E no BIC E na TV Capital 
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O descifío conlíniiQ, e o segundo 

programo vem com mais atrações 

Colégio Dorgival Pinheiro de Souza responde 

sobre o GOVERNO ILDON MARQUES 

Colégio Raimundo Soares da Cunha 

responde sobre GOVERNO ROSEANA SARNEY 
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Gonor Farias. 
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Semana positiva para Polícia Civil 

Juiza da vara da infância confirma internação provisória para menor 
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Edilson Santos, chefe de capturas da Depol satisfeito com as investidas da PC 
firme visando desvendar o Polícia conseguiu prender a tarde de ontem não tinha 
tambémbárbaro.assassinatodo vários elementos acusados dé nenhuma prova contra os 
taxista Raimundo Fernandes. A participação no assalto, mas até acusados. 

Faca usada no latrocínio 

foi localizada pela PC 

Delegado Augusto Gabina e equipe conseguiu localizar a arma do crime 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Uma semana proveitosa 
para a Polícia Civil de 
Imperatriz. A PC conseguiu 
elucidar o assassinato do taxista 
Vicente França, morto com 
duas facadas na quinta-feira 
(25) após quatro dias de 
investigações intensivas. 

De acordo com o delegado 
Regional Dr. Luciano Abreu, a 
Polícia precisa de mais apoio 
jxtr parte da população que vem 
colaborando, mas de forma 
resumida! 

Durante as investigações 
foram várias as ligações que a 
Polícia Civil recebeu, uma das 
ligações recebidas na sexta- 
feira dava conta de que o corpo 
estaria no setor Agrícola 
(município de Edson Lobão), 
mais tarde confirmada através 
das buscas. 

A morte de Vicente França, 
só foi constatada na tarde do 
último.domingo (28) quando a 
Polícia Civil através do agente 
Euzébio conseguiu localizar o 
cadáver, já em elevado estado 
de decomposição nas 
imediações de uma lazenda no 
setor Agrícola. 

Com a elucidação do 
assassinato do taxista Vicente 
França, a Polícia Civil trabalha 

A equipe do Delegado 
Augusto Gabina conseguiu 
localizar a arma usada pelo 
acusado de ter assassinado o 
taxista Vicente França, 58 anos 
de idade, residente na Rua 
Alagoas- Centro. Como foi 
apontado pelo menor, a faca foi 

encontrada em um local ermo, 
no Jardim Tropical. De posse 
da armada do crime o delegado 
disse a reportagem que a 
mesma será encaminhada a um 
Laboratório para que seja 
minuciosamente examinada, 
em seguida, a arma do crime 

será encaminhada para as 
autoridades do judiciário. 

A juiza da vara da Infância, 
Dr9 Luzia Madeira 
Nepomuceno, decretou a 
internação provisória de J.S, 
por 45 dias. Dentro deste prazo, 
de acordo com o Delegado 

Augusto Gabina, as 
investigações em torno do 
assassinato irão continuar. 
"Para a polícia o acusado não 
agiu sozinho, mas isso iremos 
apurar no decorrer das 
investigações" voltou a afirmar 
o delegado Augusto Gabina. 

Investigações 
O delegado Augusto 

Gabina em recente entrevista 
a reportagem deste noticioso 
garantiu que as investigações 
em torno do assassinato do 
taxista Vicente França irá 
continuar. 

De ixisse da arma do crime 
o delegado voltou a afirmar 
que continua investigando a 
possibilidades de mais 
pessoas estarem envolvidos 
no latrocínio 

Perda 
de documentos 

Joaquim dos Santos Viana, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Bom Futuro 
comunicou na Depol que 
perdeu uma bolsa contendo 
vários documentos pessoais, 
tais como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda 
de documentos II 

Antonio Roberto dos 
Santos Nascimento, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua São Paulo- 
Nova - Imperatriz esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu uma bolsa contendo 
vários documentos pessoais. 
Çato ocorrido quando o 
comunicantc trafegava pela 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

Perda 
de documentos II 

Josevaldo dos Santos Lima, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua João Pessoa, 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
bolsa contendo todos seus 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F., e outros. 

Furto 
de documentos III 

José Aparecido Mendes de 
Jesus, maranhense, solteiro, 
resideiitf na Rua João Lisboa, 
esteve na Depol para 
eomimicar que elementos 

PLANTÃO 

s.íImJo. 

1° Distrito 

Delegado 

Reginaldo 

Escrivão 

Garcia 

Comissário 

lindçtòo /1 

desconhecidos arrombaram 
seu veículo Gol - Vokswagem 
e levaram vários documentos 
pessoais. 

Furto 
de bick 

Marina Dias Damasceno, 
maranhense, solteira, 
residente no bairro Vila-Nova 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Moutain Bik, cor azul, 
ano 97. Conforme a queixosa 
um elemento trajando 
Berbuda Jans e blusa branca 
foi o autor do furto 

Arrombamento 
Roberto Martins de Soza, 

maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
LobàoO esteve na Depol para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residência e levaram 
vários objetos, entre os quais, 
uma TV açores 16 polegadas 
e outros objetos de pequenos 
valores jgf M 

Polícia 
Civil 

Mesmo sem as devidas 
condições necessárias a 
Polícia Civil de Imperatriz vem 
conferindo pontos. A 
elucidação do assassinato do 
taxista Vicente França foi uma 
prova de que a Polícia Civil 
local precisa apenas de apoio 
por parte do governo do 
estado. 

Polícia 
Civil II 

O crime que movimentou 
toda a Polícia Civil foi 
elucidado e menos tempo do 
que se imaginava. 

O menor acusad' 
cometer o delito foi 
apreendido por volta das da 
OOhOO quando se encontrava 
em sua residência. 

De acordo com o acusado 
ele estava sob o efeito de 
drogas e não imaginava 
naquele momento que o crime 
vinhesse ser elucidado. 
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Delegado Regional Dr. Luciano Abreu, Polícia Civil mais 
atuante 

Edital de 

convocação 

Através do presente Edital, convoco todos os Cabos e 
Soldados PMs, para uma Assembléia Geral e Extraordinária. À 
i ealizar-se na sede desta entidade, no dia 17-10-97, em primeira 
convwação às 8:00 horas, não podendo realizar com o número 
inferior a 25 (vinte cinco) sócios, se não houver número far-se- 
a meia hora depois com qualquer número, com o fim de elaborá 
e aprovar conforme os Itens abaixo. 

I- Intercâmbio com as associações de Cabos e Soldados PMs, 
do interior do Maranhão e outras; 

II- A criação de um Hotel de Trânsito em São Luis-Ma, 
composto de uma viatura para os associados. 

III- Assistência Jurídica Unificada e aumento das taxas sociais 
da"ARCSPMIA" 

IV- O balancete Geral e terá por finalidade a comemoração 
do primeiro ano de atividades da "ARCSPMIA-PMMA", e a 
leitura do relatório do Presidente. 

Imperatriz-Ma, 04 de outubro de 1997. 

Atenciosamente 
Josué Lopes Maia 

SD PM -Presidente da ARCSPMIA 

PHOTO PINHCIftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
721-7090 


