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Caixa diminui o número de casas para o MA 

Estados com população menor, a exemplo de Sergipe e Alagoas, recebem mais habitações 

■ Cidade 

Moradores querem continuar 

com o nome de "Boca da Mata 

Os moradores do 
Bairro Boca da Mala, 

querem continuar com 

esse mesmo nome. A 

prefeitura chegou a: 

sugerir a mudança no 

nome do logradouro. 

Entidades religiosas 

e comunitárias, além 

das escolas querem a 

> 

■ Tecnologia 

permanência do nome 

do bairro. 

Os vereadores 

recebera m 

documento dessa 

entidades, 

posicionando a 

vontade da 

comunidade local. 
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Falar no viva voz. do celular, ao mesmo tempo que se 

ouve rádio dentro do carro, vai ficar mais fácil. A 

Olimpus, maior fabricante de antenas automotivas da 

América Latina, está lançando a Tek- Tron Celular, 

uma antena com dupla função que possibilita a 

recepção de AM ou FM, e também da telefonia móvel 

celular de acordo com o novo Código Nacional de 

Trânsito. Conectada por intermédio de cabos no caro e 

no viva voz, a Tek-Tron Celular pode ser instalada em 

qualquer veículo, seja nacional ou importado. O preço 

sugerido peto fabricante da antena é de RS J30,00. 
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A Caixa Econômica 

Federal, CEF, liberou 

apenas 128 casas para o 

Estado do Maranhão. 

Dessa formai ~ o 

Maranhão obteve o pior 

desempenho entre os 

estados do Nordeste e o 

terceiro pior em relação as 

demais Unidades da 

Federação. 

O presidente da CEF, 

Sérgio Cutolo, confirmou a 

construção de um total de 

25.844 Unidade 

Habitacionais. 

Os investimentos 

ultrapassam a casa dos R$ 

370 milhões. 

Página 3-1. 

■ Esporte 

V-: 

toa 8-2 

Internacional 

;ia 

Cédula da terra 
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O vereador Ismael 

Morais, de Senador \j& 

Rocque. voltou a elogiar o 

Programa Cédula da 

Terra. 

No Maranhão, o 

Programa é realizado pelo 

Ministério Extraordinário 
de Política Fundiária, 

com apoio do Incra, 

Banco do Brasil, Banco 

do Nordeste, Iterma 

Comunidade Viva. 
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Bill Glinton gravará seu 

depoimento sobre escândalo 

sexual no dia 17 de agosto 

O advogado de Bill Clinton, JürL 

David KendaD, informou ontem "Num esforço para 

à noite que a acusação solucionar o assunto, o 

concordou com um pedido feito presidente prestará dia 17 de 

pelo presidente para que agosto de 1998um depoimento 

declarasse sobre o suposto voluntário ao promotor 

relacionamento com a ex- independente KennelhStaiT', 

estagiária Monica Lewinsky, declarou o advogado do 
no dia 17 próximo, na própria presidente norte-americano. 

Casa Branca. O depoimento Starr havia intimado Clinton 

sem gravado em videoteipe e para que declarasse na última 

será dado na presença dos terça-feira, masapresençadele 

advogados de Clinton. Adefesa nos iinerais de dois policiais 

evitará, assim, que o presidente mortos no tiroteio de sextafeira 

sofia o constrangimento de ter no Capitólio justificou o 

de depor na sede do Grande descumprimento da ordem. 

Economia 

AC 11 adia início de campanha 

por novas filiações 
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por Frederico Luiz 

Heróis de 

Caxias 

O Estado é campeão 

brasileiro entre os 

analfabetos e semi- 

alfabetizados. Por isso 

mesmo, orgulho-me 

cada vez do Maranhão. 

Aqui, o tempo não pára. 

Nem tampouco as 

dificuldades significam 

comodismo. Amanhã, 

acontece a solenidade de 

fundação da Associação 

Caxiense de Letras, ACL 

Minha terra 

tem palmeiras 

Na terra de Gonçalves 

Dias, 22 mortais 

imortalizam uma idéia. 

Epitácio 

Cafeteira 

O senador Epitácio 

Cafeteira está criticando 
o programa Nota na Mão, 

do governo estadual. É a 

briga entre os notados e 

os desnotados. Só faltava 

essa na política do 

Maranhão. 

Bons 

Pastos 

O Maranhão, 

novamente é notícia 

nacional. Foi em Pastos 

Bons, no sertão 

maranhense, que o 

Palanque Eletrônico 

(Carreta multimídia) de 

FHC reuniu mais 

pessoas: 5.000 no total. 

São os fundadores da ACL. 

São eles: Edmilson 

Sanches, Jacques Inandy 

Medeiros, José de Ribamar 

Cardoso. Renato Lourenço 

de Meneses, Ana Maria 

Costa Félix, Aluizio 

Bitencourt de 

Albuquerque, Cid Teixeira 
de Abreu, Rodrigo Otávio 

baima Pereira. Raimundo 

Jose Carvalho Portela. 

Jorge Oliveira Bastiani. 

Joaquim Vilanova 

Assunção Neto, Silas 

Marques Serra, Alberth 

Cantanhede de Lima, 
Gentil Alves de Meneses. 

Wybson José Pereira de 

Carvalho. Antônio Pedro 

Carneiro, Silvana 

Lourenço de Meneses, 

Adailton Medeiros. Dinir 

Adeus aos comícios que 

reuniam 50, 100 mil 

pessoas nas capitais. O 

desinteresse pela 

campanha é total. 

Até 

agora 

Dos candidatos a 

deputado federal que 
foram entrevistados pelo 

programa Imperatriz 24 
Horas, dois se 

pronunciaram prô-FHC; 

Madeira (PSDB) e 

Fernando Antunes (PSC). 
Um vota em Ciro Gomes: 

Luiz Carlos Noleto (PRP) 

e Ednalva Lima 

acompanha seu 

companheiro de partido, 
PT, com Lula. Ainda falta 

o programa entrevistar 

Costa da Silva, José 

Linhares de Araújo, Osmar 

Rodrigues Marques e 

Raimundo Palhano. 

Sublime 

dica 

A logomarca da ACL 

ficou excelente. Supimpa. 

De parabéns (confira ao 

lado. na seção Curto e 

Grosso). Mas como em 

toda coisa nova, cabe um 

pitoco, bem que no lugar 

da pena, poderia ser uma 

sabiá escrevendo, com o 

bico. no livro. Afinal, as 

aves que gorjeiam em 

Caxias, não gorjeiam como 

cá! 

Certeza 

expressa 

Tenho absoluta 

convicção que a Academia 

Caxiense de Letras 

cumprirá o seu papel. De 

ser o apagador das mazelas 

cometidas com as letras, 
além de estar ao lado dos 

que defendem a ampliação 

das ciências. 

CURTO & GROSSO 

i1 E no meu tempo de estudante da área de exatas em Campina Grande, era diferente. 

l1 O verso de Gonçalves Dias era declama da seguinte forma: 

'í' Minha tora tem palmeira/onde canta a sabiá/Scno a cosscno h/Scno b cosseno a. 

ll! Era para a gente decorar que sen (a+b) = sen(a).cos(b) + sen(b).cos(a) 

•' Assim, a partir dos ângulos de 3();. 45" e 60y. podíamos calcular outros ângulos, 

h LOGOMARCA DA ACL 
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Da redação 

Manoel da Conceição e 
Davi Alves Silva. Pelo 

menos,.entre os 
candidatos a deputado 
federal, FIIC não tem 
maioria absoluta na Terra 
do Frei. 

Ildonic 

Ai-do-nic 

E a seita repete a uma 

so voz: Ai-do-nic; Ai-do-nic: 

Ai-do-nic. E o papagaio 

insiste em ficar ao lado 
direito do comandante. 

Retiraram a caixinha de 

sugestões do potentoso 
barco. O imediato há oito 
meses está são e salvo 
num bote salva-vidas. É 

proibido dizer que o 

comandante está errado. 
O barco não afunda! O 

barco não afunda! Glup- 

glup-g l up-gl 11 p-glup-glu i > 

glup-glup-glup. 

Atenção 

feiticeiros 

Atenção aprendizes de 

feiticeiro e feiticeiros. 

Nana nene, que a cuca vai 

chegar. Naninha, esta na 

hora de dormir. Já 

brincaram demais. Agora 
e a vez dos bruxos. Dos 

magos. Da licença. Dá 

licença. Dá licença. Dá 

licença. Dá licença. Senão 

vira sapo. Ou a grande 

abóbora. Sai de cena os 

amadores, entram os 

profissionais. E a 

campanha eleitoral ganha 

o devido contorno de jogo 

de xadrez. Enquanto isso. 

a turma que brinca com 

poções mágicas pode 

passar o tempo jogando 

gamão. Ou palitos, que e 

menos complicado. 

Animado 

demais 

Frederico Luiz esfá 

animado demais conr . 

campanha eleitoral desse 

ano. Ele disse que o 

estrago da campanha 

contra os pára-quedistas 

já surtiu o efeito 

suficiente. Ele raiocina 

que a cidade faz. na pior 

das hipóteses, três 

estaduais e dois federais. 

Com competência, 

prossegue Frederico, da 

para fazer cinco 

estaduais e três federais. 
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Governo federal discrimina Maranhão 

O governo federal, 

mais uma vez, 

decepcionou os 

maranhenses, quanto a 

investimentos no Estado. 

Anteontem. o 

presidente da Caixa 

Econômica Federal, 
Sérgio Cutolo. anunciou 

os números dos 

financiamentos da 
Instituição para a 

construção da Casa 
Própria. 

Apenas 128 casas serão construídas em todo o Estado 

Das vinte Lnidades da 60 casas e Espirito Santo. 

Federação, beneficiadas com 100 unidades (veja 
com a liberação de gráficos na Capa), 

recursos, o Maranhão Ao todo. serão 
tem o terceiro pior construídas, em todo 

desempenho. Apenas 128 território brasileiro, 
unidades serão 25.844 casas. com 

construídas em todo o 
Estado (Confira gráfico 

abaixo). 

O Maranhão ficou 

apenas acima do Acre. 

que conseguiu o 

financiamento de apenas 

recursos na ordem de 

379.4 milhões. 

O dinheiro vem dos 

seguintes projetos: Pro- 
Cred Associativa. Carta 

de Crédito Associativa e 

FGTS. 

Ex-governador diz que Roseana 

vencerá no primeiro turno 

porWilliam Marinho 

Jornalista 

O ex-governador Jose de 

Ribamar Fiquene. 

íandidato a primeiro 

suplente de senador da 

Coligação Maranhão Muito 
Mais. disse ontem que a 

governadora Roseana 
Sarney será reeleita, ainda 

no primeiro ti irno. 

O seu comentário foi 

baseado no trabalho do 

governo do Estado nestes 

quatro anos e que é elogiado 
por toda a população 

maranhense. 

Integrante do conselho 
político da campanha em 

'mperatriz. Ribamar 
riquene deslaca ainda a 

lorma com a qual a 

campanha vem sendo 
a-alizada em todo o Estado, 

com os candidatos 

mostrando seus projetos, ao 
invés de atacar os 

adversários. 

"Não tenho duvida de 

que a governadora Roseana 
Sarney sera reeleita para 

continuar este excelente 

governo, que os 

maranhenses vem 

elogiando. É importante 

destacar a seriedade e 

determinação desta mulher 
que soube condi izircom rigor 

a administração estadual", 

disse ele. 

Em Imperatriz. Fiquene 

também compartilha com a 

opinião de que os candidatos 
da coligação Maranhão 

Muito Mais. deverão obterem 

uma votação maciça, 

elegendo vários deputados 

estaduais e federal, alem dos 
dois suplentes de senadores, 

ele próprio e o médico Antônio 

Leite. 

"Devemos ressaltar que 

Imperatriz está representada 

na chapa majoritária, com os 

nomes meu e doconceiluado 

medico e amigo, Antônio 

Leite. dando uma 

importância maior no 
contexto eleitoral. João 
Alberto, candiclato ao Senado, 
e um homem que conhece os 

problemas do Maranhão e 
junto com ele, iremos 

defender a região em 

Brasília". 

Diariamente. Fiquene tem 
realizado reuniões em sua 

residência . com 

representantes de 

associações comun itarías. 

empresariais e classistas, 

ampliando cada vez mais o 
apoio a reeleição da 

governadora Roseana. do 
vice Jose Reinaldo. do 

senador João Alberto e dos 

candidatos a deputado. 

Ribamar Fiquene 
revelou ainda que estará 

apoiando a reeleição do 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso, por 

entender que ele tem feito 
um trabalho gigante em 

prol do pais. e que com mais 

quatro anos. poderá 

implantar um programa de 

geração de emprego ainda 

maior e condi izir o Brasil ao 

caminho do 

desenvolvimento social. 
Na verdade, todos 

sabem, que tenho apreço e 
sou amigo do presidente 

Sarney e que fosse ele 

candidato a presidência, 

novamente estaria no 

palanque pedindo voto. 
como preferiu a reeleição, 

estoufimieao seu lado e da 

governadora Roseana em 
torno da reeleição do 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 
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Moradores querem permanecer 

com nome de bairro 

Entidades da Boca da Mata protestam contra mudanças 

A comunidade da 

Boca da Mata e contra a 

mudança do nome do 

bairro, como chegou a 

ser ventilado pela 

prefeitura municipal. 
Eles entregaram 

documento aos 

dezenove vereadores 

com assento na Camara 

Municipal e exigiram a 

permanência do nome 
do bairro. 

Assinam o documento 
as seguintes entidades, 

órgãos e representantes 

religiosos: 

Neuton Lima 

Nascimento. da 
Paróquia Santa Rita. Luiz 
Ed uard o, da Igreja 

Assembléia de Deus - 

Congregação Manaim. 
Elias Nascimento, da 

Igreja Assembléia de 

Deus - Fonte de Ely. 
Maria do Socorro Soares, 

Presidente da 

Associação dos 

Moradores do Bairro 
Boca da Mata. Maria 

Joseleuda Sousa, 

Presidente da 

Associação das Mães 

carentes do bairro Boca 
da Mata. Rosevalia 

Batista de Andrade, da 

Associação do Grupo de 

Jovens e Comunidade da 

Boca da Mata e JK. 

Rosana Soares de Sousa, 
da creche Vovó 

Bernardo. Maria do 

Amparo Rodrigues, da 

Escola Municipal 

Cònego José de Ribamar 

Carvalho e Elza Dias 

Magalhães, da Escola 

Municipal Santa Rita. 
Tão logo tomou 

conhecimento do 

documento, o vereador 
André Paulino 

d'Albuquerque, líder do 
PMDB na Câmara, disse 

que orientaria bancada 

de seu partido (a maior 

na Casa de Dorgival 

Pinheiro de Sousa), para 
que votasse contra 

qualquer tentativa de 

mudança no nome do 

bairro Boca da Mata. 

APA, como é mais 

conhecido o parlamentar, 

confirmou que vai 

articular juntamente com 

aliados seus, no 

parlamento municipal, 
para rechaçar qualquer 

tentativa de mudança do 

nome do logradouro. 
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Um dia marcado pelo protesto 

Cinco pessoas feridas e 

outras 30 detidas na lâ 

Delegacia Policial de 

Mauá foi o saldo do 

confronto entre os 

manifestantes contra a 

venda das empresas do 

Sistema Telebrás e a 

Polícia Militar, no Centro 

do Rio. Antes das lOh. 

horário marcado para o 

início do leilão, os 

manifestantes, liderados 

por parlamentares de 

partidos de esquerda, se 

encaminharam em 

direção ao prédio da 
Bolsa de Valores, depois 

de se reunir na 

Cinelándia, que fica a um 

quilômetro e meio do 

isolamento feito pela 

polícia. 

Cerca de 2.500 homens 

do Regimento de Polícia 

Montada, do Batalhão de 

Choque e da Companhia 

de Operações Especiais 

da Polícia Militar foram 

mobilizados para garantir 

a segurança nas 

imediações da Bolsa. Na 

avaliação da CUT 

(Central Única dos 

Trabalhadores) o 

protesto reuniu 10 mil 

pessoas. A PM estimou os 

manifestantes em cerca 

de 2.000. Mas ambas as 

avaliações da CUT e da 

PM são imprecisas, por 

causa dos tumultos que 

ocorreram em pontos 

diferentes do centro 

carioca. 

Os manifestantes 

fizeram uma barricada 

no meio da Avenida 

Antônio Carlos, próximo 

da Bolsa, ateando fogo 

em pneus e pedaços de 

madeira. A polícia tentou 

Sistema Tu<anu's de Produções 

Diretor Presidente Diretcr f omcrcial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Fundador; Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1095 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa. 51 -Cj. 12- Tels.: 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

255-9944 
Cep: 01049-000 - Centro - São Paulo - SR 

Filial: Av. 13 de Maio. 45-6° and. - sl. 603 - Tel/Fax: (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 
Trimestral   R$75,00 

Semestral   RS 140 

Anual  . .  R$ 280,00 

avulso  R$1,00^ 
Atendimento ao cliente 731 -4006 

Os artigos e notas assinadas nas Cohmas, 
pem como os ensaios publicados, não reftó i 
ifem necessariamente a opinião do Jortiàl, l|| 

sendo de exclusiva responsabilidade dc 
seus autores. 

dispersar o grupo com 

cacetetes e bombas de 

gás lacrimogêneo 

iniciando o confronto. As 

ruas foram 

transformadas em uma 

verdadeira praça de 

guerra. O comércio das 

imediações fechou as 
portas. 

■ Focios e pedras 

Para garantir o fluxo 

do transito, que ficou , 

congestionado por todo 

o Centro do Rio, 

homens da Tropa de 

Choque avançaram 

pela rua 1- de Março, 

fechada pelos 

manifestantes, que 

reagiram atirando 

pedras portuguesas 

arranc a da s da calçada. 

Os militantes de 

oposição, muito deles 

com o rosto coberto e 

< ■ n r o i a d i < s e m 

bandeiras do VtST. 

chegaram a disoarai- 

os de artifício em 

direção aos policiais, na 

tentativa de fazê-los 

recuar. Durante c 

tumulto, um policia 

identificado como 

Gutemberg deu três tiro: 

para cima. 

No caminho entre ; 

Assemb 1 ê ia Legi s 1 ativa 

onde o confronte 

começou, e a Bolsa de 

Valores, a sede regiona 

do PSDB. o par tido d d 

presidente Ferirandd 

Henrique Cardfisn, Pu 

apedrejada e fico d 
parcial nu mu-- destruída.! 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Á 
MINISTÉRIO DA FAZENDA Tu' 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM 

IMPERATRIZ 

O delegado da Receita Federal 

em Imperatriz-MA, informa que vencerá na 

próxima sexta-feira, dia 31/07/98, o prazo para 

recolhimento da 43 (quarta) cota do IRPF - 

Imposto de Renda Pessoa Física. 

O pagamento deverá ser 

efetuado através de DARF - Documento de 

Arrecadação de Receitas federais, preenchido 

de acordo com as instruções abaixo: 

- CAMPO - 02 - Período de Apuração - 31/ 

12/97 

- CAMPO - 04 - Código da Receita - 0211 

- CAMPO - 07 - Valor original da cota 

apurado na declaração 

- CAMPO - 09 - Aplicar o percentual de 

4.23/ sobre o valor original da cota. informado 
no rrmmn 0' 
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i Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 

Página 2-2 

Caderno 

dois 

s Esporte 

Últimos detalhes estão 

sendo organizados pela 

Sedei para a realização 

dos JETs 98 

Imperatriz-MA, Sexta-feira, 31 de julho de 1998 

Privatização esquenta a campanha 
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m lom da ira 
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assiiiuivlos nu awüiralo do 

Minas Ciorais (CVmisM rcnog-ooiaoã-> da di vida 

• ■!•■!! n r a 1 na" - 1 i m ■! >. n a ^ az nario mobiliária Minas 

como se viu durante a 

operação de venda da 

Telebrás. Em Minas, a 

venda de açodes ou do 

próprio controle 

acionário das estatais 

estaduais promete 

monopolizar boa parte 

do ba te-boca entre os 

candidatos ao governo 

Eduardo Azeredo 

^DB), Itamar Franco 

çEMDB) e Patrus 

Ananias (PT). 

Paulo Haddad, ex- 

ministro da Fazenda e 

assessor especial do 

governador Eduardo 

Azeredo, garante: a 

caso ele seja reeleito 

pela coligação 

Construindo o Futuro 

de Minas. 

Patrus Ananias e 

Itamar Franco, 

contudo, já saíram para 

o ataque ao programa 

implementado por 

Azeredo. Os dois são 

contrários à venda dos 

ativos estatais e 

avisam: se eleitos, vão 

rever todas as 

operações neste 

sentido. 

O programa de 

desestatização tucano 

deverá se limitar aos 

União, assegura Haddad. 

Desta forma, alem do 

Credireal - negociado 

com o BCN e, 

posterior m e n t e , 

adquirido pelo Bradesco 

- o governo mineiro 

pretende transferir à 

iniciativa privada o 

controle acionário do 

Banco do Estado de 

Minas Gerais (Bemge), 

da Centrais de 

Abastecimento de Minas 

Gerais (Ceasa) e da 

Casemg, companhia 

estatal que cuida do 

armazenamento da 

produção agrícola. 

Oposição fará auditorias 

Se chegarem ao Palácio 
da Liberdade, Itamar 
Franco (PMDB) e Patrus 

Ananias (PT) farão 

uiditoria para apurar a 

venda de 33% de ações 

ordinárias da Cemig pelo 
adversário Eduardo 

Azeredo (PSDB), 
candidali«a o •eluicã» •. 

"A vi-uda das ações loi 
., i á ■ • •" d • 

• uilem Uai uar. Para Patrus. 
•iperac.i-' envMvvndo a 

P\ mig Mi !fri\'a áo l" sauh>. 

indiscriminada está 
levando ao sucateamenlo 
dos serviços", afirmou. 

Como presidente da 

República, Itamar Franco 
vendeu várias estatais. 

Ontem, disse que não é - a 

princípio - contra as 

privatizações. Fez questão de 

frisar, contudo, que 

discordou da venda da 
Usiminas, enquanto vice- 
presidente do governo 
FeruanduCnllin deMell'\ 

gente tem de partir e ix-nsar 
J!>r ■ 1 i i> i" 

reçoi ue udou o cai u iidati 
Itamar nã- • aprovou 

lambem a vcnla do 

de juiz de1 fibra, fii promete: 
as outras operações 
comandadas por Azeredo 

■ serão avaliadas pela equipe 

do PMDB. "Rever o 
conjunto das 
privatizações não posso 

garantir. Mas faremos 

pelos menos auditorias", 

disse Itamar. 

Patrus Ananias 
também questiona a 

venda do Credireal. Se for 
g<iveruador, pnimele 

àvtdiar os poNSivejs 
jireiu.zu^ ii»< ;ia*r:;.us 

público. "Caso aigtmi 
i •]! lizi i seja v"'. -ii ij)!'- iv.i li). 
ele será recuperado 

candidato pelista, 
descartando contudo a 
"reestalização" de 
empresas já vendidas. 

PT 

Deputado 

Federal 

anoel 

da 

nceiçao 

■ Vedete 

Enquanto esquenta a 

briga pelo Palácio da 
Liberdade, a grande 

vedete do processo de 

privatização mineiro é o 
Bemge. O desfecho final 

da venda do banco ainda 

depende da publicação 

do edital que definirá a 

data do leilão - previsto 
para o início do próximo 

mês - e o preço mínimo 

das ofertas. 

■ PreiSminar 

No caso da Casemg e da 

Ceasa, a operação ainda 

está na fase preliminar de 

preparação do edital e 

saneamento das duas 

empresas, informou o 

secretário de 

Planejamento, Marcus 

Antes mesmo da 

fixação dos valores 

mínimos, entretanto, o 
mercado financeiro já fez 

os seus cálculos e estima 
que o Bemge vá custar R$ 

400 milhões. 

A venda do Bemge já 

despertou o interesse de 

oito grandes 
conglomerados 

financeiros nacionais e 

internacionais. Na 

Pestana. Estudos jurídicos e 

definição de modelo e 

formato ainda estão em íãse 

de conclusão. 

O início do processo, em 

si, entretanto, ainda é uma 
incógnita. "Só posso dizer 

que a privatização das duas 

primeira fase do 

processo - de 

qualificação - foram 

definidos como 

potenciais compradores 

o Bradesco, que já é 

dono do Credireal; Itaü; 

Banco Meridional do 

Brasil; Bozano 

Simonsen; Bylbao 

Viscaya; o ABN - Amro, 

o Santander/ Noroeste e 

o Mercury International. 

empresas tem 

procedimentos menos 

complexos que os bancos. 

Entretanto, não tenho 

horizonte para afirmar 

quando ela será 

finalizada", afirmou 

Pestana. 

Nota ao público 

Comunicamos que o calendário escolar estabelecido pelo 

YAZIGI de Imperatriz com início das aulas previsto para o dia 03 

de agosto e o Treinamento de Qualificação para os professores 

de Inglês do Estado, foram adiados em virtude da impetração 

do mandado de segurança junto ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão, processo n<J 2553/98, Eminente 

Desembargador Antônio Carlos Medeiros, datado de 23 de julho 

de 1998, visando a suspensão do Ato praticado pelo M.M. Juiz 
ri,- Dirvilci rh T Vára Cível de Imperatriz - MA, que tornou 

impossível a niinistração das aulas e o cumprimento do referido 

calendário 

dana Fatima Nunes Meireles 

Diretor 

Imperatriz, 30 de julho de 1998. 

:\ 

Deputado Estadual 

à 

t3t 

Coragem e 

competência 

LULA-Presidente 

DUTRA-Governador 

HAROLDD SABÚIA - Senador 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

V Foto Pinheiro 

C rísrínn fjiif, desistiu do npoinr cnudidntos do fmporntriz. 
hdn onihnrcn nu mugin noífm do nçnilnndcnso />r. í urlns 

Ondas Curtas 

♦ Eitha, Eitha, Eithaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

♦ A competente Cristina I^if, não saiu do tom. 

♦ Como um passo de mágica, ela trocou os candidatos de Imperatriz por Açailândia. 

♦ Como irá ficar o médico André Paulino que contava com seu apoio. 

♦ Virgem que riqueza II 

♦ O homem eslava desaparecido. De repente apareceu misteriosamente. 

♦ O que será, o homem ressurgiu das cinzas? Phoenix... 

♦ E mesmo uma mágica. De magia negra para à magia eleitoral. 

♦ Cadê o homem das botas? Aqui tem periquito, jandaias  

♦ Uma oncinha, duas oncinhas, três oncinhas bravo! 

♦ Nada de arara, nada de arara, nada de arara... 

♦ Bem-te-vi, Bem-te-vi, Bem-te-vi... 

♦ Uma oncinha, duas oncinhas, três oncinhas bravo! 

♦ Raimundo Primeiro estava no castelo encantado. 

♦ As princesas ficaram revoltadas. Eitha que sono profundo! 

♦ P, por falar em Primeiro, um dos mais competentes na arte de escrever. 

^ -Hoje em Caxias, a convite do competentíssimo Edmilson Sanches. 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia 

News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravi- 

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capitai 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
1 1:00 Acontece 
1 l:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia 

Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 

05:30 Despertar 
da Fé 
06;00 Capital no Sertão 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Murphy Brown 
08:30 O Quinteto 
09:30 O mundo de 

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

11:00 Com a Bola Toda 
12:00 Imperatriz 24 Ho- 

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
19:1 5 Jornal da Record 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

05:55- program 12:45 
Eucumênico te 

06:00 - Telecurso 13:15 
profissionalizante 13:40 

06:15 - Telecurso 2000 11 14:15 
Grau ver de N 

06:46- Jornal da Manhã 1.5 : 2 5 
07:15 - Bom Dia Brasil daTarde 
08:00 -Angel Mix 17:15 
09:05 -esporte Espe- 17:55 

tacular 18:45 
11:57 - Mirante meio ranhão - 

Dia 18:55 
12:25 -Jornal do Ma- do 

ranhão ly Edição 20:00 

Canal 7 TV Difusora 

- Globo Espor- 

- Jornal Hoje 
- Video Show 
- Vale a Pena 

ovo 
S e s ã o 

- Malhação 
-Era uma vez 
- Jornal do Ma- 
2- Edição 
- Corpo Doura- 

-Jornal Nacional 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 0 Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema cm Casa 
16:30 Chapollin 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça 

no Lar 
07:30 Escola Bíblica na 

TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai 

Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 

10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Espor- 

tiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
1 l:00Programa 

tro 

no 

Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encon- 

> 
13:00 Cadeia com Caná- 

> 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

Maria Celeste 
18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

bre do 
Esporte 
2 1:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi- 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:1 0 Programa de Ne- 

gócios 
00:15 Super Séri es 
01:3() Fala que eu te es- 

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão J 

2 3:25 - Jornal da 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão P'() 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigos; 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Cri- 

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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Capital Social 

Linda Veloso 

Casa da amizade 

No início do mês de julho no Rotary Clube aconteceram várias comemorações e 

uma delas foi o jantar oferecido por Marinalva na passagem do seu cargo como 
presidente da casa da Amizade. A amiga ficou muito emocionada. Falava do troféu 

Rosa de Prata adquirido em sua gestão também passou as pessoas que a ajudaram 

indiretamente aquela casa. Como forma de gratidão homenageou a todos e neste 
espaço alguns flexes para lembrar a grande noite. 

A homenageada recebendo beijo 

carinhoso do''mar ido Davi Veras 

m 

Turma animada ijue foram homenageada 

pela amiga, Rita, Djelma, Davi e Teka 

.r 

m 
r 

fm 

Marivalda com o gov. do Rotary Dr. Deusdete Sousa 

R 

/l 

ES PODERES 

lateriais de construção Ltda 

Cimento, Telhas, Tijolos, Brita e Areia 

Rua ÍVriuin 

IMPERATRIZ 

tburo. 11. NOVA IMPKKATRIZ 

MARANHÃO 

■ 

m 

m 

Marivalda com sua sucessora DraLuiza Queiro 

ÉÉMKM 

i I 

Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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'V&time 

Roberto Oliveira 

Aniversário 

Trocou de idade ontem nosso querido juiz Carlos Nina, um dos mais 

conceituados magistrados de nossa magistratura fez ontem meio século de 
vida, cheia de histórias heróicas e uma gama de serviços prestados a 

comunidade maranhense, sempre ao lado da esposa, a promotora Maria de 

Fátima. 

Festa 

Quem também trocou de idade este mês foi nossa querida amiga, Nery 

Mendonça, a esposa do juiz Fernando Mendonça, Nery que é técnica do 

Tesouro Nacional, reuniu os amigos para festejar a data, apesar dos anos, 

nossa amiga continua muito bonita e elegante. Parabéns. 

Charme 

Quem também esbanja beleza e simpatia é nossa amiga Eva Moreira, a 

moça que não tem tido tempo para abrilhantar nossos eventos, não perde 

tempo quando o assunto é beleza, agora muito mais bonita depois que trocou 

o visual. 

Férias 

A Receita Federal de Imperatriz não é a mesma, desde que a 

competentíssima Noemia resolveu se afastar por quase um ano da instituição. 
A senhora Polegada dedica-se exclusivamente no momento à sua loja, que 

tem crescido muito depois que a mesma assumiu a direção. 

Prazo 

E hoje é o ultimo prazo para que o contribuinte pague a quarta cota do 

IRPF, ( Imposto de Renda de Pessoa Física) O contribuinte pode usufluir de 

algumas vantagens acertando -se hoje como leão, o débito pode ser pago nas 

agencias bancárias credenciadas. 

Imposto 

Começa no dia 21 de agosto, o prazo para entrega da declaração do Imposto 

Territorial Rural, este ano o contribuinte pode optar por declarar em formulário, 

disquete ou internet, até mesmos os isentos ou tributáveis devem declarar, a 

forma é mais simples, 

Carlétes 

Bonitas, competentes e muito simpáticas, estas são a mais nova safra de 

seguidoras e cabos eleitorais do candidato a deputado federal Luis Carlos 
Noleto, as moças estão sendo comandadas por gente muito séria, e a 

campanha segue adiante. 

Passeio 

Não será uma carreata, mais um passeio motorizado, pelas ruas de Estreito, 

Porto Franco, Riachão, Carolina e Balsas, para inauguração dos comitês do 

médico Luis Carlos Noleto. A equipe sai de Imperatriz neste final de semana 

para fazer todas estas cidades. Será uma festa. 

Exemplo 

Se todos os candidatos pudessem contar com uma estrutura familiar, as 

conquistas seriam muito maiores, Maristéia Noleto tem se desdobrado para 

acompanhar pessoalmente a campanha do esposo, uma moça muito simpática, 

simples e educada. Ainda é a madrinha gay do ano, abocanhando assim os 

votos do chamado grupo GLS. 

AGIR 

A entidade estuda uma maneira de entrar em agosto com uma estrutura 

gigantesca para apoiar seus candidatos, a equipe vai trabalhar exclusivamente 

Tucanu^ 

Vídeo 

com gays, lésbicas, rapazes e senhoras, uma fatia maior de nossa sociedade. 

Eles alem de pedir o voto, ainda irão orientar na hora de votar. Um outro 

grupo fará shows nos comícios. 

Reivindicações 

Aproveitando a visita do governador em exercício José Reynaldo Tavares o 

vice prefeito solicitou do mesmo a conclusão de obras inacabadas, como o 

terminal rodoviário, o complexo policial, a avenida beira rio, alem de 

construção de centros de convenção e universidades. A reivindicação teve a 

apreciação do governador. 

Visita 

Ruy Pires, um combatente das causas estudantis, está visitando nossa 

região, com intuito de restruturar o movimento no estado, em Imperatriz ele 

foi recepcionado pelo amigo Irineu Telles, da Casa do Estudante e pelo 

candidato Pára-quedista, Eduardo Molone. 

Pára-quedista 

E por falar em pára-quedista, tem candidatos'de nossa cidade, que por 

debaixo dos panos, está apoiando candidatos de São Luis, principalmente para 

a Câmara Federal, é bom o comitê ficar de olho, porque nem tudo que reluz é 

ouro. 

Eleições 

Como fica a questão da lei do silencio, que proíbe a utilização de carros de 

som volantes nas ruas após as 22 horas. Com este período eleitoral, a poluição 

sonora está altíssima, os-comícios vai até alta madrugada, e os carros volantes 

estão nas ruas o dia inteiro e parte da noite. Com a palavra, os responsáveis 

pelo cumprimento da lei. 

Resposta 

Apesar de todos estes transtornos, o juiz eleitoral da 33 zona, Dr. Gervásió 

Protásio dos Santos Jr. Falou à imprensa, que até agora poucas irregularidades 

estão sendo cometidas, e que as mesmas estão dentro do que a justiça já 

esperava, mais está de olho. E bom. 

Na telha 

A policia federal está realmente de olho dos envolvidos na malha do INSS. 

Esta semana quem teve uma visita surpresa foi o advogado Catarino Abreu, 

que segundo especulações vinha fazendo uma série de aposentadorias 

irregulares. O homem está todo enrolado. Ele nega as acusações. 

Confirmação 

Com mais este escândalo, confirma mais uma vez, o que o STRI vinha 

denunciando a muito tempo, tem policiais, advogadas, funcionários do INSS, 

médicos e intermediários formando uma quadrilha de fraudadores, para este 

cadeia mesmo. Catarino Abreu, está sendo investigado, embora ainda não 

tenha recebido nenhuma ordem de prisão 

Código de transito 

A seis meses em vigor, o novo código de transito ainda é uma catástrofe 

em Imperatriz, na grande maioria das ruas, não existe semáforo, faixa para 

pedestres, muito menos ruas com tráfego controlado, mais a policia está nas 

ruas multando motoristas por quase nada. Fazer justiça é outra coisa. 

Inundação 

Uma dos estados mais secos do país está debaixo d'água. A capital do Rio 

Grande do Norte, Natal está inundada, as ruas completamente alagadas, 

muitas famílias estão desabrigadas, e ruas de lojas estão completamente no 

prejuízo. 

Fofoca 

Carlos manga, diretor de produção da Globo, não gostou do comentário 

das socialites, Carmem Mayrink Veiga, Vera Loyola e Elke Maravilha a cerca 

dos personagens, Lúcia e César, de Torre de Babel, que para elas são 

chatíssimos. Carlos atirou. Elke nunca gostou de se mesma, para isso usa 

uma melancia na cabeça para atrair mais, Carmem que já era chata no tempo 

de rica, agora pobre tem de falar mal das pessoas para chamar a atenção da 

imprensa, o que é cafonéssimo, já Vera, o nome de sua rede de padaria já diz 

tudo., "Biruta". 

:vs; ::W: 
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Tmtorista é assassinado 

com tiro de 20 no peito 

O operador de trator 

Francisco Freitas Costa 

foi brutalmente 

assassinado na manhã de 

ontem com um tiro de 

espingarda calibre 20 

disparado em cima do 

peito esquerdo, pelo 

colega de trabalho 

conhecido por " Chico 

Lucas". O homicídio 

ocorreu por volta das 7 

horas da manhã, quando 

os operários se 

preparavam para 

começar mais um dia de 

trabalho. 

Chico Lucas" 

trabalhava com o ITdgar, 

que explora madeira na 

localidade de Carü, cerca 

de 200 quilômetros 

distante do centro de 

Açailàndia e Francisco 

Freitas trabalhava como 

operador de trator na 

empresa Conterpa. 

A cerca de 10 dias 

Fdgar pediu que 

Francisco fosse com o 
trator para carregar 

algumas toras de 

madeira, sendo 

prontamente atendido. 

Nesse período Francisco 

passou a morar no 

acampamento junto com 

" Chico Lucas". 

Segundo testemunhas 

falaram ao cabo PM 

Bastos; ontem quando 

todos os operários 

estavam se preparando 

para iniciar o trabalho, 

"Chico Lucas", que é 

muito brincalhão, 

começou a tirar 

brincadeira com o 

Francisco. Lm dado 

momento "Chico Lucas", 

sempre brincando, o 

chamou de corno. 

Disseram as 

testemunhas que essa 

palavra é uma constante 

na boca de "Chico 

Lucas", que a pronuncia 

sem no entanto ter a 

intenção de agredir 

alguém. Francisco porém 

não gostou da brincadeira 

e, ofendendo-se, apanhou 

um facão e partiu para 

brigar com "Chico 

Lucas". 

Ao perceber que a 

brincadeira havia 

acabado e que naquele 

momento o assunto era 

sério, "Chico Lucas" 

armou-se com uma 

espingarda calibre 20 e 

mandou que Francisco 

parasse. Como não foi 

obedecido, apertou o 

gatilho, com a carga de 

chumbo alojando-se no 

peito esquerdo do 

anlagonista. 

Ao receber a carga de 

chumbo Francisco caiu e 

sua morte foi instantânea, 

não dando tempo de 

socorré-lo. Após a prática 

do crime "Chico Lucas" 

evadiu-se do local e o 

corpo da vítima foi 

conduzido por Edgar, 

patrão do homicida, que 

entregou na Delegacia de 

Abrigo dos Velhos 

Policia no distrito dt 

Pequiá. 

O corpo foi levado pan 

a funerária São Raimundc 

pelo cabo Bastos, dí 

Policia Militar. O exarm 

cadavérico foi feito pek 

médico Gerson Abreu t 

depois entregue ao; 

familiares que residenh 

no KM 88, próximo ac 

Município de Bom Jesus 

das Selvas, para ser 

velado e sepultado. 0 

inquérito será instaurado 

pelo delegado "Bigode" 

titular da Delegacia nc 

Pequiá. 

A colônia dos rejeitados 

Fundado em 24 de 

fevereiro de 94 pelo Frei 

Narcísio, o lar Frei 

Daniel abriga 

atualmente 19 idosos, 

tndo 14 do sexo 

iscuüno e ô do sexo 

leminino. Com uma 

administração composta 

de 7 integrantes, tendo á 

frente o Frei Narcísio, o 

abrigo vem atendendo a 

população na sua 
terceira idade, através de 

doações vindas da Itália 

e dos moradores de 

Açailàndia, que formam 

um grupo denominado 

Benfeitores. 

Esse grupo de 

Benfeitores é integrados 

assistência 
não pode 

da por pessoas 

comunidade e 

entidades, que 

mensalmente repassam 
as doações que serão 

utilizadas no decorrer do 

mês para a manutenção 

do Lar e dos habitantes, 

onde o mais velho tem 

88 anos e o mais novo 

apenas 46, mas que 

recebe 

porque 

continuar morando com 
a única irmã que tem. 

Quando mais jovem, 

Antonio (44) foi atingido 

com um tiro de 

espingarda, ficando com 
vários chumbos alojados 

no cérebro, que hoje 

prejudicam seus 
m o v i m e n t o s , 

provocan d o-1 h e reaç õe s 

nervosas que 

incomodam bastante, 

obrigando seu cunhado a 

exigir do único parente 

que ele possui, que 

decidisse se ficaria com 
o irmão ou com o 

marido. 

Nascida em 

Pernambuco em 54, a 
irmã Ana Balduina 

chegou ao Maranhão 

com 15 anos de idade 

indo residir na cidade de 

Luntum, onde iniciou a 

vocação que tinha desde 

criança. Irmã Nozinha 

pertence a ordem do 

Instituto Secular, ond^ 

foi consagrada. 

Trabalhou no 

leprosário em Grajaú de 
onde veio para 

Ac ai lá n dia, c hega n d o 

em dezembro do ano 

passado o logo 

assumindo a direção do 
Lar Frei Daniel. Irmã 

Nozinha disse que sua 

maior satisfação no 

momento é ler uni dos 

residentes totalmente 

recuperado de uma 

tuberculose. 

Mesmo com a 

satisfação da 

recuperação de um dos 

residentes irmã Nozinha 
fala com preocupação 

sobre os três residentes 

que estão em 

tratamento, já que 
co n t raíram h ansení a se. 

Estamos dando toda a 

assistência a eles - ela 

frisa- e todas as 

determinações médica 
estão sendo cumpridas á 

risca. 

Os 19 residentes são 

'assistidos além da 

diretoria, por cinco 

voluntários que passam 
o dia no Lar, fazendo 

faxina, lavando roupas, 

preparando a 

alimentação e 

atendendo a área de 

primeiros socorros, com 

uma enfermeira. 

Os residentes fazem 

recreação e recebem 

atendimento espiritual 

Lar frei Daniel. Se carinho e afago para o 

puderem levar donativos anciãos, pois eles precisan 

tudo bem. Se não muito dessa atenção, dess" 

puderem, que levem afeto. 

através do Frei Narcísio 
e Frei Eligio. Eles 

também participam de 

celebrações 
eucarísticas todos os 

sábados e segundas- 

feiras, no período 

noturno. 

O Lar é mantido com 

doações vindas da Itália 

-que não chega a ser 

suficiente- e de órgãos, 

entidades e membros da 

comunidade, que 

mensalmente remete m 

donativos para custeio 

das despesas mensal, 

finalizando irmã 

Nozinha pede à 

comunidade que visite o 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: Conor Farias 

MUITA & MI1ITA 

I 

A Miirf» Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

Instalação imediata e O menor preço da cidade. Av- Bernado Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

Sáo mais 

tís 140 canais 
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Guarda-Mirim faz festa para 

aniversariantes do semestre 

Integrantes da Guarda- 

Mirim participaram 

ontem, 30 de julho, de 

mais uma festa em 

comemoração aos 

aniversariantes do 

semestre deste ano. 

Trinta adolescentes, que 

aniversariaram de janeiro 

a julho, tomaram parte na 

festa, realizada na sede da 

Guarda-Mirim. 

Durante o evento, 

foram servidos bolos, 

sucos, refrigerantes e 

cachorros-quentes. Além 

dos aniversariantes, que 

receberam homenagens e 

presentes do Projeto Alfa, 

outros participaram do 

ato festivo. Os 

professores Eri, Niibia e 

Jonse animaram a platéia 

com brincadeiras e 

cânticos diversos. 

Para o coordenador da 

Guarda-Mirim, Tino dos 

Santos, a festa de 

aniversário dos 

integrantes do Projeto 

Alfa tem razão de existir. 

"E um evento que 

realizamos a cada seis 

meses. Tem um sentido 

muito especial. É uma 

maneira de 

agradecermos a Deus 

pelo dom da vida que nos 

é dado", afirmou ele. 

Os cânticos 

interpretados pelos 

professores Eri e Núbia, 

quase sempre, refletem 

os sentimentos de amor, 
paz e união, que devem 

existir entre os homens. 

"São uma maneira de 

reforçarmos a nossa parte 

espiritual", contam. A 

diretora da Guarda- 

Mirim, Edna Guimarães. 

No dia 04 de outubro, você vai votar numperiquito? 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

L 

: EDNALVA LIMA - Deputada Federal 

1312 PT 

CORAGEM 

PRA MUDAR 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador 

também participou da 

festa. 

Um dos 

aniversariantes, 

Cleudiomar Ribeiro de 

Oliveira, 17, elogiou a 

atuação da Secretaria do 

Desenvolvimento 

Comunitário e do 

Trabalho em realizar, 

semestralmente, uma 

festa daquele gênero. "Eu 

agradeço a iodos pela 

festa, especialmente ao 

prefeito do município, 

Ildon Marques, e á 
secretária Sofia Oliveira". frofessoru Sofia Oliveira 

e - 

MA 

CÁ 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -M V 

Horário 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 Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 
09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 ..Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

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 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

- Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda-e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Açai Informa: 

Passagens: 
098- 723-2885 
721-1287 

, (largas: 

l" 098-723-2835 
V ( 

■ ^ 

m 
: 

>> 

r ■ ; 4^. ■ ■ v 
ím. mm K4 
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reador otimista com o projeto Cédula da Ter 

Programa promovido pelos governos federal e estadual tem o apoio dos agricultores de Senador La Rocque 

Uma das preocupações 
do vereador Ismael Moraes 
no momento é o 
melhoramento do 
escoamento da safra 
agrícola do seu município, 
Senador La Rocque. Nos 
últimos meses o 
parlamentar já conseguiu 
reunir várias lideranças e 
autoridades políticas do 
Estado com o objetivo direto 
de incentivar os projetos do 
governo federal e estadual. 

Cédula da Terra, por 
exemplo e um programa 
piloto promovido pelos 
governos federal e estadual 
com o objetivo de permitir 
que populações rurais 
pobres de todo o interior do 
Maranhão tenham acesso a 
terras através de aquisição 
direta a preços de mercado. 

A responsabilidade pela 
execução do Cédula da 
Terra cabe ao- Núcleo 
Estadual de Programas 
Especiais -NEPE da 
Secretaria de Planejamento 
do Governo do Estado do 
Mnçanhão (Programa 
CUfliunidade Viva). apoiado 
pelo Instituto de Terras do 
Maranhão - ITERMA, pelo 
Banco do Nordeste e pelo 
Banco do Brasil, e 
supervisionado pelo 
Conselho Estadual do 
Cédula da Terra. Do 
Conselho Estadual do 
Cédula da Terra fazem 
parte o Comunidade Viva, o 
Iterma, o Incra, o Banco do 
Nordeste, o Banco do Brasil 
e a Arquidiocese de São 
Luís. 

Quem pode participar- 
O programa é dirigido a 
comunidades rurais 
il1 badas por trabalhadores 
rurais sem-terra, posseiros, 
parceiros, arrendatários e 
mini-fundiários que 
desejem ser proprietárias de 
um imóvel rural e estejam 
dispostas a pagar pela sua 
aquisição. 

O primeiro passo passo 
para a comunidade que 
deseje ser proprietária de 
um imóvel é a seguinte: A 
comunidade rural, que deve 
estar representada por uma 
associação comunitária 
devidamente legalizada , 
procura uma ou mais 

propriedades rurais que 
atendam a suas expectativas 
de desenvolvimento de 
atividades produtivas, e cuja 
documentação esteja em 
perfeita ordem. 

O segundo passo, a 
comunidade negocia com o 
proprietário-vendedor do 
imóvel de sua preferência o 
preço a ser pago pelo 
mesmo. 

O terceiro passo a 
comunidade preenche a 
Proposta de 
financiamento para 
aquisição de terras , e em 
seguida encaminha-a para a 
o programa Comunidade 
Viva para análise e 
autorização respectiva. 

Na proposta os membros 
da comunidade firmam um 
contrato ente si. sob os 
auspícios da associação, 
através do qual estabelecem 
a fração de área que cabe a 
cada um, como decidirão 
sobre o uso das terras e 
como tratarão os 
componentes que 
falecerem, deixarem de 
saldar seus compromissos 
ou simplismente decidirem 
sair do grupo. 

As entidades 
comunitárias deverão 
apresentar duas vias 
(original e cópia) dos 
seguintes documentos: 

Documentos da 
entidade - Ata de criação da 
Associação, registrada em 
cartório; 

Estatuto social, 
registrado em cartório: 

Ata de eleição da atual 
diretoria comprovando a 
validade do seu mandato, 
registrada em cartório; 

Cartão de CGC 
atualizado 

Carteira de Identidade do 
presidente; 

C.P.E, do presidente: 
Ala da assembléia geral 

extraordinária autorizando a 
diretoria a contrair o 
empréstimo; 

Certidão negativa de 
protesto; 

Certidão negativa de 
débito junto a receita 
federal; 

Certidão negativa do 
INSS; 

Contrato entre a 
Associação e os 

Beneficiários. 
Documentos dos 

Beneficiários 
CPR, Carteira de 

Identidade e comprovante 
de votação (última eleição) 
dos (as) beneficiários (as) e 
cônjuges (cópia). 

Documentos da terra- 
Cópia da escritura pública 
do imóvel que deseja 
comprar; 

Cadeia dominial até a 
origem (no mínimo 15 
(quinze) anos); 

Certidão de cadastro do 
INCRA; 

Certidão de Quitação do 
Imposto Territorial Rural 

(ÍTR) ; 
Certidão Negativa de 

ônus. 
Documentos do 

proprietário da Terra - 
CPF e Carteira de 
identidade do (a) 
proprietário (a) da terra 
cônjuge (cópia) 

Quarto passo- O 
Comunidade Viva analisa a 
proposta apresentada, 
inclusive verificando a 
elegibilidade dos membros 
da comunidade proponente. 
Dentre os membros 
poderão constar as 
mulheres responsáveis pelo 
sustento das suas famílias. 
Além disso, o Comunidade 
Viva encaminha uma cópia 
da proposta ao ITERMA 
para que este examine a 
legalidade de escritura e 
demais documentos 
apresentados e verifique se 
o preço acertado 
corresponde ao preço de 
mercado. 

Caso o preço acertado 
seja superior ao de 
mercado, a comunidade 
será orientada para 
renegociá-lo com o 
proprietário-vendedor, o que 
será a condição para que o 
financiamento seja 
autorizado. 

Quinto passo- O 
Comunidade Viva autoriza 
ao Bando do Nordeste 
realizar a contratação do 
crédito para a compra da 
terra com a comunidade, 
pagando diretamente ao 
prorielário -vendedor. 

Condições de crédito 
O valor do crédito 

corresponderá ao valor da 

Ismael Moraes, acredita no melhoramento da safra de seu município 

terra masi 1% a titulo de taxa 
de administração do Banco 
do Nordeste. Poderá incluir 
ainda, se for o caso, os 
custos relativos à medição 
de demarcação do imóvel. 

O crédito será concedido 
com dez anos de prazo de 
pagamento, sendo três anos 
de carência. Os juros anuais 
serão equivalentes à Taxa 
de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), calculada pelo 
governo federal, que hoje 
está em torno de 10. 15% ao 
ano. 

Sexto passo- Após 
tomar posse do imóvel, a 
comunidade faz um 
levantamento detalhado e 
elabora os projetos dos 
investimentos necessários 
para que os mesmos 
disponha da infra-estrutura 
de apoio a produção que 
permita o desenvolvimento 
das atividades produtivas, 
encamihando-os ao 
Comunidade Viva 

Para fazer o 
levantamento, preparar, 
executar e prestar contas 
dos recursos dos projetos de 
investimento sobre a terra, 
a comunidade poderá 
contratar serviços de 
assistência técnica de 
pessoas físicas ou empresas, 
que serão remuneradas 
num percentual de até 8% do 
valor dos projetos. As 
pessoas ou firmas deverão 
preencher requistos 
mínimos verificados pelo 

COMUNIDADE VIVA no 
momento em que o projeto 
lhe for apresentado. 

Nesta mesma etapa, a 
comunidade poderá 
elaborar ps projetos 
produtivos de investimento 
e custeio a serem 
financiados através do 
Programa de Crédito 
Especial para as Áreas de 
Reforma Agrária- 
PROCERA, assim como 
poderá solicitar assistência 
técnica para tais projetos 
através do Projeto LUM1AR. 
Tanto o PROCERA quanto 
o LUMAR pertencem ao 
Programa Nacional de 
Reforma Agrária, e já são 
executados normalmente 
em áreas de assentamento 
convencionais. 

Sétimo passo- O 
Comunidade Viva analisa os 
projetos apresentados, 
autorizando o Banco do 
Brasil a contratar com a 
comunidade aqueles que 
foram aprovados. 

Oitavo passo- A 
comunidade executa os 
projetos de investimento e 
presta contas dos recursos 
correspondentes, inclusive 
apresentando um termo de 
recebimento das obras. 

Nono passo- A 
comunidade paga as 
parcelas de amortização e 
juros de crédito recebido 
para a compra da terra do 4Q 

ao 10Q ano após a 
contratação de operação. Se 

desejar, poderar antecipar 
esse pagamento. 

O Cédula da Terra é uma 
iniciativa complementar ao 
Programa Reformar 
Agrária, que não visa 
substituir as 
desapropriações e/ou as 
arrecadações de terras 
feitas pelo Incra e pelo 
Interma. 

O preço negociado pelas 
comunidades com os 
proprietários-vendedores 

será o preço de mercado, ou 
seja, um preço equivalente 
àqueles que estejam sendo 
praticados na região nas 
transações de compra e 
venda semelhantes 
realizadas entre 
particulares. Como neste 
momento há muitos 
vendedores e poucos 
compradores de terras no 
Maranhão e em todo o 
Brasil, todos sabem que as 
propriedades rurais estão 
com preços baixos, o que irá 
favorecer as comunidades 
compradoras. 

O objetivo do vereador 
Ismael Sivestre Moraes, é 
fazer com que a região de 
Senador La Rocque possa a 
voltar apresentar um bom 
escoamento na safra 
agrícola. Paro o vereador 
esta iniciativa é de suma 
importância para o 
desenvolvimento da 
agricultura no País, em 
especial no Maranhão e em 
sua cidade. 

DEPUTADO 

FEDERAL 

FERNANDO 

ANTUNES 

N0 2020 

! DEPUTADO 

1 ESTADUAL 

! CHICO 
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Destaques 

Mike Tyson em 
entrevista na 

Comissão Atlética de 
NovaJersey onde 
pediu a licença de 
pugilista de volta 

c KM 

■ Difícil de engolir 
Um gol no último minuto de jogo não pode mascarares 

erros do Atlético. E não são poucos. A torcida, que mais uma 
vez surpreendeu pela presença em plena tarde de quarta- 

feira, nove mil presentes, sofreu, xingou e, com razão, exigiu 
mudanças táticas, técnicas e até de jogadores. O empate por 1 
a 1 com o Guarani, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, 

ficou engasgado e comprovado nos gritos vindos das 
arquibancadas: "Oh, oh, oh, queremos treinador", "burro, 
burro, burro", "fora Vantuir". O desespero é nítido no apelo 
de um atieticano solitário ao lamentara falta de Gutembcrg. 

AO ASSINANTE 

721'2506 
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Jeis 98 

Sedei organiza últimos detalhes 

Na última quarta-feira (29), foi realizada reunião com os técnicos e subsecretário 

viaja para São Luís para apresentar projeto à Sedei estadual 

O secretário dos 

Esportes e do Lazer, 

Valdeci Ferreira, 

reuniu-se na última 

quarta-feira (29) com 

toda a equipe técnica 

da Sedei, com o 

objetivo de organizar 

os últimos detalhes 

referentes aos XX 

Jogos Escolares de 

Imperatriz G^is), que 

acontecerá de 14 a 23 

de agosto. 

No local foram 

discutidas questões 

como: cerimonial de 

abertura, envio de 

ofícios para 

autoridades, funções 

dos organizadores e 

despesas. "Queríamos 

que os nossos técnicos 

sugerissem mais 

informações, para que 

possamos fazer 

alguma coisa 

diferente em relação 

ao ano passado", 

explicou Ferreira, 

acrescentando que 

este primeiro encontro 

serviu para dar mais 

autoridade a toda a 

equipe, o que ira 

ajudar na montagem 

dos projetos. 

Ainda durante a 

reunião ficou decidido 

a viagem para São Luís 

do subsecretário, 

Giorvane de Pinho, 

com a finalidade de 

levar um projeto, 

recentemente aprovado 

pelo prefeito lldon 

Marques, que analisa a 

possibilidade da Sedei do 

Estado também ajudar 

nos jogos escolares de 

Imperatriz. "Já falei com 

o secretário de Estado, 

que pediu para que 

levássemos isso em 

mãos, para que possa ser 

tratado pessoalmente", 

disse Ferreira. 

Ainda na capital 

maranhense, Giorvane 

irá à Sedei para corítactar 

com as Federações 

Maranhenses de Judô, 

Atletismo e Basquete a 

possibilidade de 

contratação de árbitros 

dessas ligas para suprir a 

necessidade em 

Imperatriz. Logo após 

esta etapa será, 

confirmada a comissão 

que gerenciará os jogos. 

Entre as autoridades 

que receberão ofícios 

para participar da 

Comissão de Honra da 

Abertura estão: 

promotores, juizes, 

comandante do 50ü Bis, 

comandante da PM, 

diretor regional de 

Segurança, presidente 

da Câmara de 

Vereadores e outros. A 

finalidade é que todos 

fiquem atuando até o 

final dos jogos. 

Ferreira aproveita 

ainda a oportunidade 

para convidar a todos os 

imperatrizenses a 

participar, não somente 

da abertura, mas de 

todos os eventos que 

farão parte das 

festividades. "Esta festa 

é para os estudantes de 

Imperatriz, e nada mais 

jüsto do que a 

participação dos próprios 

parentes, pais e amigos a 

comparecerem para dar 

força a estes jovens que 

querem disputar lá fora. 

Mas antes, é preciso 

brilhar aqui dentro", 

finalizou 

Na próxima segunda- 

feira, com as 

confirmações vindas de 

São Luís, haverá uma 

segunda reunião, onde 

serão acertados os 

últimos detalhes a serem 

discutidos. 

As inscrições para os 

Jeis 98 irão começar no 

próximo dia 03 

(segunda-feira) , 

estendendo-se até o dia 

10. A Secretaria dos 

Esportes e do Lazer 

(Sedei) dividiu as 

escolas por dia, para 

evitar maiores 

transtornos, visto que 

cerca de 50 escolas, 

entre pública e 

particulares, já 

confirmaram presença. 

Karatê 

Delegação Maranhense 

foi composta de 45 atletas 

Imperatriz teve participação brilhante no 

Campeonato Brasileiro de Karatê 

() Maranhão através de 

Imperatriz vem sendo 

bem representada em 

competições nacionais e 

internacionais. 

Recentemente tivemos no 

interior paulista uma 

m o v i m e n t a d a 

competição de damas 

onde um atleta 

imperatrizense foi o 

vencedor, recebendo 

inclusive medalha de 

ouro. 

O esporte de Imperatriz 

não para por aí, 

desembarcaou na noite 

da última quarta-feira em 

Imperatriz a delegação 

composta de cinco 

pessoas, sendo 03 (três) 

atletas e um (01) 

delegado e 01 (um) 

técnico. No geral os atletas 

maranhense trouxeram 

03 (três) medalhas de 

segundo lugar e 01 (um) 

de terceiro lugar. Sendo 

que para Imperatriz o 

atleta Crislane Bezerra 

Teotònio, maranhense, 9 

anos de idade, da 

Crislane Bezerra, medalha 
de prata no Campeonato 

Brasileiro de Karatê Infantil 
realizado em Salvador- Bahia 

(Academia Asteka) 

conquistou uma das 

medalhas de segundo 

colocação dentro da 

competição. De acordo com 

o técnico e diretor da 
Academia Asteka, Edmilson 

Ribeiro, maranhense, 33 

anos de idade, a competição 

teve mu alto índice técnico. 

"O aproveitamento dos 

atletas maranhense foi 

considerado ótimo. Entre os 

quase mil atletas, nos saímos 

de Salvador de cabeça 

erguida" disse Edmilson. A 

participação de Cristopher 

Bezerra, na opinião do 

professor Edmilson 

também foi considerada 

proveitosa. Segundo ele o 

atleta que competiu na 

categoria "Infantil A" 

Carlos Henrique na 

categoria "Infantil B" 

< ■nfrentaram atletas de all() 

nível e não conseguiram 

uma boa apresentação 

ficando assim 

desclassificado, por outro 

lado, os atletas foram 

bastante aplaudidos pelos 

torcedores que 

compareceram ao ginásio 

Antonio Balbino 

(Salvador-Ba). 

A Academia Asteka, 

que teve três atletas 

convocados para o 

Campeonato Brasileiro de 

Karatê adulto, masculino e 

feminino, que será 

realizado entre os dias 14 

à 16 de agosto em Palmas- 

TO, sob o comando do 

professor Edmilson Ribeiro 

já iniciou os trabalhos 

visando a competição. 
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MST volta a saquear no Nordeste 

O MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) realizou 

ontem o terceiro saque 

em Pernambuco nos 

últimos dois dias. Desta 

vez foram levados 12 

toneladas de alimentos 

enlatados de um 

caminhão que foi 

interceptado na BR-101. 

em Cameleira (92 km de 

Recife). "Saqueamos para 

matar a fome. mas o ato foi 

lambem um protesto 

contra a venda da 

Telebrás , disse Carlos da 

Silva Brasileiro, 24, um 

dos líderes do MST em 

Pernambuco. 

O ato de ontem faz parte 

de uma retomada dos 

MST no Estado. Na última 

segunda-feira sete 

caminhões foram 

saqueados na Zona da 

Mata e sertão. As ações 

acontecem às vésperas da 

visita do presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso a Pernambuco, 

prevista para amanhã. 

Jaime Amorim, líder 

estadual do MST. disse 

que uma coisa nada tem a 

ver com outra. O saque de 

ontem foi o 21.(:' 

organizado pelo MST no 

Estado e o ll.y em 

rodovias desde o 

agravamento da seca. em 

maio. 

Cameleira fica na Zona 

da Mata e não está 

municípios do Estado 

atingidos pela seca. "Aqui 

não tem seca. mas 

também não tem 

emprego. não tem 

comida, não tem nada. E 

aí? O pessoa vai comer o 

quê? Chuva?, disse 

Brasileiro. 

O caminhão saqueado 

ontem transportava carga 

da indústria Cica. 

procedente de São Paulo, 

com destino a Recife. 

Estava carregado com 

ervilhas, extrato de 

tomate, margarina e 

azeitona. Cerca de 300 

sem-terra de cinco 

a c a m p a m e n t o s 

participaram do saque, 

que aconteceu por volta 

saques organizados pelo incluído entre os 127 das 8h de ontem. 

BNDES dificulta 

liberação de verbas 

A área técnica do 

BNDES resiste a 

apresentação de um 

projeto conjunto 

envolvendo os 

municípios mineiros - 

em prejuízo da 

duplicação da rodovia 
(pi 

B.Valadares -. dando 

preferência á 

pulverização da 

aplicação dos recursos 

do fundo de 

privatização da 

Companhia Vale do Rio 

Doce, aponta 

Wellington Valente, 

assessor jurídico da 

Prefeitura de Ita bira. 

"Está havendo uma 

disputa entre o BNDES 

e o governo do Estado", 

diz ele. observando que 

Itabira apoia o projeto 

elaborado pelo governo 

estadual. Antônio 

Chaves, técnico do 

Departamento de 

Reordenamento Agrário 

do BNDES - área 

responsável pela 

avaliação das propostas 

-. explica que o fundo 

da Vale do Rio Doce 

tem caráter "social". 

Sua finalidade é 

atender projetos nas 

áreas de saúde, 

saneamento, habitação, 

geração de renda, 

educação, melhoria das 

condições de vida das 

populações de baixa 

renda, agroindústria, 

mecanização e 

eletrificação rural e 

i 

: 
■ 

Deputado Estadual 

BflHin 

70611 

Juventude 

e Trabalho 

PT doB 

atendimento a crianças 

e jovens. 

O secretário de 

Planejamento do 

Estado de Minas 

Gerais, Marcus 

Pestana, afirma que o 

projeto defendido pelo 

Estado está em 

negociação com o 
BNDES. Ele frisa que o 

investimento na 

duplicação do trecho da 

BR-381 até Governador 

Valadares tem caráter 

social. 

Segundo Pestana, 

estudo da Fundação 

João Pinheiro concluiu 

que a estrutura de 

transporte é o grande 

estrangulador do 

desenvolvimento dos 

Privatização - que 

ocupa o centro da 

campanha eleitoral em 

todo o País, com a venda 

ontem da Telebrás e 

subsidiárias - pode 

complicar a vida das 

comunidades que um 
dia abrigaram as 

empresas estatais 

transferidas para o 

capital privado. 

Minas Gerais é um 

exemplo típico: ainda 

espera o cumprimento 

d as promessas feitas em 

maio de 97, quando a 

Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) passou a 

se r co man da da po r 

B e n j a mi n S t ei n bru ch. 

Entre elas, um ramal 

ferroviário e a 

duplicação de rodovia de 

acesso ao Leste - 

projetos vitais para a 

economia mineira. 

A venda da CVRD 

atrapalhou os planos de 

municípios da área de 

influência da 

Companhia Vale do Rio 
Doce em Minas. 

A Lei Eleitoral 

impede, a partir do dia 

4 de julho, a 

transferência voluntária 

de recursos a fundo 

perdido para Estados e 

Municípios, exceto para 

as obras em execução 

ou situações de 

emergência. Do total do 

dinheiro esperado pelos 

municípios mineiros, 

20% são verbas a fundo 

investimentos de Minas ; 

Gerais e dos 166 

municípios de sua área de 

influência. Apesar das 

promessas, essas cidades 

não receberão o dinheiro 

do fundo de privatização 

da empresa antes das 
eleições, informou o 

técnico do Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento Social 

(BNDES). Antônio 

Chaves, que trabalha na 

administração do fundo. 

Até hoje a implantação 

do ramal ferroviário Unai- 

Pirapora, que chegou a 

constar do próprio edital 

de privatização, não saiu 

do papel 

Para Minas estava 

prevista a destinação de 

R$ 16 milhões em 98. 

o riun do s do f u n d o de 

privatização da Vale. O 

governo estadual reuniu 

os municípios para a 

apresentação ao BNDES 

de um projeto comum ♦ a 

duplicação da BR-381 no 

trecho que liga Belo 

Horizonte a Governador 

Valadares. Mas os 

técnicos dizem que ele nàq 

atende aos critérios dq 

banco. A duplicação desta 
rodovia é um dos 

compromissos da 

campanha do governador 

Eduardo Azeredo (PSDB) 

a reeleição e reivindicação 

antiga da região. 

Wellington Alves 

Valente, assessor jurídica: 

da Prefeitura de Itabira íj 

onde a Companhia Vale àé 

Rio Doce foi implantada 

diz que a decisão dos 

técnicos do banco foi 

tomada depois que Luiz 

Carlos Mendonça de 

Bar r os deixou a 

presidência do BNDES 

para ocupar o lugar de 

Sérgio Motta no 

Ministério das 

Comunicações. 

per dido. 

O secreta r i o de 

Planejamento disse que 

o Estado pretende pedir 

emprestados os outros 

80% reembolsáveis, 

fugindo, portanto, da 

amarra legal. No 

entanto, uma resolução 

do Banco Central 

proíbe empréstimos a 

Estados e Distrito 

Federal, exceto para 

pagamento de dívidas. 

Antônio ^ Chaves, 

técnico do BNDES, cita 

a resolução do Banco 

Central como 

impedimento legal 

intransponível, 

contornável somente 

através de negociação 

política. Pestana disse 

que no acordo de 

negociação da dívida de 

Minas estão incluídos 

investimentos com o 

dinheiro do fundo da 

Companhia Vale do Rio 

Doce. Além do BNDES, 

ele negocia também 

com o Senado e o Banco 

Central e garante: a 

operação é legal. 

Deputado Estadual 

Chico 

do Rádio 

22251 

PL 

SP - 

Fique Ligado 

vote chico do Rádio 
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ÁCII ADIA INÍCIO 

DE CAMPANHA 

POR NOVAS 

FILIA ÇÔES 

A Associação Comercial e Industrial de 

Imperatriz (ACII), adiou para uma outra data 

provavelmente no final de agosto, o coquetel de 
lançamento da campanha de filiação de novas 
empresas que estava previsto para a noite de 
hoje, 31. O presidente Vilson Estácio Mala 

explicou que uma série de fatores, entre os 
quais as atenções voltadas para a Expoimp e as 

festividades do aniversário da cidade e. 
sobretudo, porque houve atraso na elaboração 

do projeto. A decisão foi tomada na reunião da 
ultima quarta-feira, 29. 

IR VENCE HOJE 

A Receita Federal alerta: vence hoje, o prazo 

de pagamento da quarta cota do Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF), adiantando que o 

pagamento deverá ser efetuado através da 
DARF - documento de Arrecadação de Receitas 

rederais. 

o delegado Luiz Gonzaga Rocha Aguiar 
alerta também que, "quem perder o prazo, 

f ,a ?"JJ"1.tl
0 as sanções previstas na 

Legislação Tributária", 

QUINA (434) 

23, 30,36, 39. 40. 

ÉPOCA 

Encontra-se nas bancas, via Dimapi, a edição 
desta semana da revista ÉPOCA com as 

seguintes chamadas de primeira pagina: 

Morar bem: a casa do século XXI já esta a 
sua disposição; 

Economia 

^nfornies 

<£speciftis 

^^     Machado Neto 
— — — — — — — — j 

* Sorriso HI-TECH - dentes sadios e 
perfeitos, tratados sem dor nem medo: 

Idéias para os candidatos - exemplos 
práticos de onde a política deu certo; 

Que venham os telefones, é a manchete da 

reportagem de capa. destacando que " a 

concorrência abre as linhas para o 

consumidor", c que o leilão da Telebras. "maior 
negocio do Brasil", é de RS 18 bilhões, valor 
esse ultrapassado no pregão realizado na última 

quarta-feira, 29. 

MEGA SENA (125) 

21, 41.47, 53,56, 59, 

CÁLCULOS TRABALHISTAS 

Com a presença do Dr. Fernando José Cunha 

Belfort, será lançado às 20h de hoje na OAB o 

CD-Room sobre cálculos trabalhistas A 

solenidade promete ser bem concorrida. 

Humor 

c, no simpático 

bordelzinho do interior, 

já a entrada se viam, 

esparramadas, alegres e 

floridas trepadeiras. 

(0layboy/jun/98). 

HOSPITAIS l)l< 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospÍTAl REqioNAl Materno- 

inFantí! (722-1843); OnTopedk: Clínica 

de Acidentados 

^ (722-3363). . 

OlERIÍCIMLiXIO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

ANÍVERSARÍANTES ACII 

Se você está aniversariando 

hoje, receba os parabéns da ACII 

e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio Vargas, 

esquina como rua Alagoas - 

Centro. 

Telefone 721-3565 

JORNAL CAPITAL 

* 
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iPii «Íí, .xxi 

-TN/IERSÁRIO ■ Desfoque também boje, para o 
aniversário da microempresária Carmelita Pereira e 

Silva, residente na rua Antônio Miranda, 100, no centro. 
Ca rmin ha (aqui na foto de arquivo) como é tratadf >r 
todos, herdou dos pais o tino para os negócios, sendo 

hoje uma das muitas mulheres que, com muita 
dedicação, ajuda a família com sua força de trabalho. 

Vale o registro com o nosso abraço 

Meraxdo- 

FCvuxríceéro- 

1,05% 
1,05% 

PoüpANÇA 
Hoje  

Amanhã  

F onte: BC Gazeta Mercantil (723-1759) 

UFír (FecIeraI) ^ 
.hdho O8 RS 0.961 I 

tlnfi (EsiAdllAl) 
Julho OK RS 2i.í.2 I 

UPC (FECIeraI) 
Julho/98 rs 13 99 

DóIar 

" Paralelo RS 1.20 

*TLIrism" RS 1.20 
* Comercial RS 

Cotações de 30.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 30 07 98 

RS  

SaUrío Mínímo 
Ju,ho/98 RS. 130,00 

SaUrío FamiTía 
Juiho/OS  RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ Tudo 
em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: r$ 2.12; 

bobinas para calculadora (57x60); RS 0.29. Rua 

Simplício Moreira, 1478, Centro, com o fone 722-1478 
e o fax 722-1400 

10,95 

'"ZX:, 

llliif ^AZZOIÂO MÓVEIS 
Um ■ *^UMA LOJA EM SUA CASA 

ELETRODOMfSirAe3 feSta permanente efT> MÓVEIS e ETRODOMESTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLAO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 
Rua Piauí, 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" V/ajei para 5ão Luís e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687' 

Tlm 
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Extra! Extra! Extra! Extrai 

ga nhou as eleições 98 

Atenção senhores políticos, a Tucanu s Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

equipe de som, telão e sonorização de aúdio e vídeo. 

I Carro de som: 

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
de 8 canais, microfone, type-dack, equaiizador, 
cròssolver, 3 amps, potência do som 2.500 watté 

2 - D-20 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equaiizador, crossoiver, 3 
amps, potência do som 3.000 watts 

3 - F-1000 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equaiizador, crossoiver, 3 

amps, potência do som 3.S00 watts 9 . Um ônibus Scania com bancos rec|ináveis com 

4 - Combe com um som e microfone, tocado a bateria ,0ale,e ab0rd0 6 SOm ambÍen,e- 

_ _ . FORMA DE PAGAMENTO: 
5 - Tno-eietrico TUCANU*S, caminhão Mercedes 11-13 a) À vista 

com periférico de palco 20.000 watts de potência 50°/° no ato e um cheque para 30 dias 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANLTS com 36 caixas grave 

8 - Telão Sharp U 37-X com tela dinâmica 5/4 de tamanho 

b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinai + 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

Deputado estadual-APA 
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