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» Habitação 

Caixa diminui 

burocracia para 

a casa própria 

A Caixa Bçonômica 
Federal acaba de divulgar o: 
redyltado de uma pesquisai 
realçada nas principais 
capitais do País, Junto a 
cartórios e imobiliárias, 
sobre os documentos 
exigidos para transação de 
compra e venda de imóveis - 
pessoa tísica e Junto a outra 
instituição financeira, em 
Brasília, ficando 
comprovado que a CÊF é, de 
longe, a instituição 
financeira com menor índice 
de exigências burocráticas. 

Segundo a CEF, na 
aquisição de Imóveis o 
numero de paióis caiu de 12 
para dois. I)a empresa, para 
a construção de imóveis, 
caiu de 2b para três. Página 
4B. 
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Indícciclores 

Dólar Comercial 
Compra .RS 1,0197 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra _ RS 1,034 
Dólar Paralelo 
Venda _R$ 1.039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda .RS 1.0350 
Ouro (g) 
Venda _ RS 12,57 : 
Poupança 
Rendimento  - 1,1275% ; 

1 Ufir (até dezembro) 
: Valor R$ 0.8247 

Salário Minimo 
Outubro , RS 112.00 , 
Salário Família 
Valor _ RS 7.66 

Tribunal de Justiça do Estado 

autoriza circulação de moto-táxis 

■ Escolas 

municipais 

Ano letivo 

será aberto 

esta manhã 

Acontecendo neste sábado, 
22, a solenidade de abertura do 
ano letivo das escolas da Rede 
Municipal de Ensino. 
Participam do evento, o 
prefeito Ildon Marques e o 
secretário de Educação do 
Município, Agostinho Noleto 
Soares. Vai ser às 09h()0, no 
Ginásio Esportivo do Juçara 
Clube, oportunidade em que 
será oficialmente encerrada a 
versão 97 da Semana 
Pedagógica, evento que 
promoveu a reciclagem dos 
professores lotados na Rede 
Municipal de Ensino. Página 
4C. 
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Com .i cassação da liminar que proibia a circulação dis moto-táxis, transporte alternativo volta a funcionar normalmente 

O serviço de moto-táxi 
pode continuar sendo 
explorado em Imperatriz. É 
que o Sindicato das Empresas 
de Moto-Táxi acaba de 
receber sinalização positiva 
do Tribunal de Justiça do 
Estado, que deu ganho de 
causa ao mandado de 
segurança que a entidade 
tinha impetrado, no dia 5 de 
fevereiro passado, por 
unanimidade. Isso significa 
dizer que a liminar que tinha 
sido expedida recentemente 
autorizando o não 
funcionamento das empresas 
foi cassada e os efeitos da lei 
para a plena normalidade 
estão valendo outra vez. 

O presidente da entidade, 
Derocy Ferandes, mostra-se 
confiante na Justiça e afirma 
ter convicção de que a curto 
espaço de tempo as moto- 
taxistas estarão funcionando 
a todo vapor, "objetivando 
oferecer um transporte ágil e 
barato para nossa 
comunidade". Página 3A. 

Prefeitura Municipal 

incentiva plantio de acerola 

Foto Pinheiro - 721-7090 
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Agricultores durante a colheita de acerola, no Setor Agrícola 

O secretário do 
Desenvolvimento Rural. 
Marcos Rodrigues de Sousa, e 
o diretor da Divisão Agrícola, 
Francisco Lima, visitaram uma 
área com 250 pés de acerola 
produtivos e 250 plantados 
recentemente. E a propriedade 
da Sra. Raimunda dos Santos 
Andrade (Dona Dica). Na 
ocasião, Francisco Lima 
lembrou que um ano após a 
plantação aparecem os 

primeiros frutos. "Mas se não 
adubar corretamente, não dar", 
ressalva. 

Depois de quatro anos, a 
plantação de Dona Dica produz 
250 quilos de acerola a cada 
sete dias. Ela colhe três vezes 
por semana, geralmente às 
segundas e quintas-feiras e aos 
sábados. "Isso porque estamos 
na entressafra. Na safra, a 
colheita se repete 
diariamente", orgulha-se. 

Por atacado, a acerola é 
comercializada a R$ 0,70 o 
quilo. Despolpada, o preço 
aumenta para R$ 1,20. Um 
quilo e meio da fruta rende um 
quilo de polpa. Nos 
supermercados, o quilo custa 
R$ 2,00. Os produtores 
preferem vende-la 
integralmente, mas, ainda, 
assim, atravessadores e donos 
de suiiermercados faturam com 
o |)equeno fruto. Página 4C. 

Valec retoma construção 

da Ferrovia Norte-Sul 

Prefeito Ildon Marques destaca 

importância da obra para o Brasil 

Ildon Marques diz que Norte-Sul é importante para o País 

Acompanhado de vários 
secretários municipais, o 
prefeito Ildon Marques 
recejicionou, ontem (21), no 
Aeroporto Guilherme Cortez 
Moreira, o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Edson Vidigal, o 
presidente da Valec 
(Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A.), Luiz 
Raimundo Azevedo, c o 
senador Edison Lobão (PFL- 
MA), que vieram prestigiar a 
retomada das obras de 
construção da Ferrovia Norte- 
Sul. Iniciada no governo José 
Sarney, a Norte Sul é 
considerada a ferrovia da 
integração entre as regiões 
Norte/Nordeste e Sul/Centro- 
Oeste. A Valec, vinculada ao 
Ministério dos Transportes, é 

a resjtonsável pela construção 
da obra no subtrecho 
Imperatriz-Estreito. O 
trabalho já começou e foi 
inspecionado pelas autoridades 
presentes, ontem mesmo, 
quando conheceram parte do 
trecho que será construído. 

O prefeito Ildon Marques 
considera a obra importante, 
porque possibilitará o 
transjxirte de grãos de vários 
estados, inclusive do 
Maranhão, Tocantins e Goiás. 
Além disso, o prefeito destacou 
que no futuro será ix)ssível a 
implementação de rede 
elétrica e de comunicação por 
fibra ótica, ao lado da ferrovia. 
"O Brasil inteiro ganha com 
essa obra, desenvolvida por 
pessoas que olham jiara além 
do horizonte", declarou. 

POLÍTICA CIDADE J SOCIAL s
 

0
 

0
 

ESPORTE POLÍCIA 

Vereadora Angélica Garis recebem "Cli 
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Carnaval do "Lava-Pratos" Reforços do Cavalo de Major é acusado de 
movimenta Mucoíbo Aça se apresentam hoje espancar estudante 
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Medicina 

Sr. Editor, 
Estou escrevendo para 

denunciar a falta de 
iluminação no bairro 
Santa Rita. Está ficando 
difícil trafegar pelas ruas 
do bairro sem se deparar 
com malandros 
escondidos no escuro. 
Outro dia vinha eu e outra 
colega do colégio, quando 
de repente saiu uma 
turma do matagal. Eu 
acho que eles estavam 
usando drogas, e ficaram 
dizendo palavras de baixo 
calão para nós. Ficamos 
com medo e disparamos 
correndo. A Cemar 
deveria colocar mais 
iluminação, pois nos 
talões de energia ela 
cobra iluminação pública, 
seria justo que essa 
iluminação existisse, pois 
estamos correndo o risco 
de ser roubadas, 
estupradas e até 
assassinadas. 

Manoel a Freire 
Bairro Santa Rita 

Sr. Editor, 
Se é verdade o que li 

hoje no Jornal Capital, 
sobre a greve dos 
funcionários da Caema, 
pois a coisa vai ficar feia. 
Nós já temos problemas 
demais com água, e com 
esta greve a coisa vai ficar 
pior. A bem da verdade, o 
que nós temos a ver com 
isso? Nós pagamos contas 
altíssimas e não temos 
direito a água. Que o 
Governo do Estado tome 
providências para que isto 
não aconteça, pois talvez 
qualquer dia desses quem 
vai entrar em greve são os 
consumidores. 

Verônica Andrade 
Mercadinho 

Sr Editor: 
Leio o espaço 

reservado ao leitor todos 
os dias, e é incrível, mas 
nunca me deparei com 
nenhuma carta de pessoas 
elogiando o trabalho 
desenvolvido por nossas 
autoridades. 

Mas na realidade, não 
é um fato de causar 
admiração, pois eu 
também estou escrevendo 
justamente para fazer 
reivindicações para o 
bairro onde resido. 

O nosso maior 
problema é a falta de 
policiamento, não existe 
ronda policial neste 
bairro, e muito um posto 
policial. Aqui são os 
próprios moradores que 
resolvem seus problemas 
policiais. Como recorrer 
as autoridades 
responsáveis pela nossa 
segurança? O posto 
policial mais próximo fica 
localizado no bairro Santa 
Rita, e lá os veículos 
utilizados pelos agentes 
são bicicletas. Dá para 
imaginar policiais 
perseguindo bandidos 
montados em bicicletas? 
Estamos nas mãos de 
Deus, não temos a quem 
chamar em caso de 
emergência. 

Genuíno Tavares 
Jardim Planalto 

Adeus, óculos 

Raio laser diminui o risco e provoca uma 

explosão no número de miopia 
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Cirurgia na vista com laser: só três minutos, com anestesia local 

Ainda é cedo para dizer que 
só usa óculos quem quer. Mas 
nunca foi tão difícil resolver os 
problemas das vistas na mesa 
de operações. Cresce como 
bola de neve o número de 
brasileiros que pára de usar 
óculos depois de submeter-se 
às cirurgias refralivas, 
destinadas a corrigir os 
problemas oftalmológicos 
mais comuns - a miopia 
(enxergar mal de longe), a 
hipermetropia (enxerga mal 
de perto) e o astimigmatismo 

■ Efeito Inverso 

A cirurgia com laser 
começou a ser praticada no 
Brasil com a chegada, há dois 
anos, de um aparelho 
altamente preciso - o Excimer 
Laser - que opera 
praticamente sozinho. Um 
computador avalia as 
alterações da curvatura da 
córnea (o míope, por 
exemplo, tem uma curvatura 
maior do que a de uma pessoa 
com a visão normal) e depois 
controla o trabalho do laser. 
Em menos de dois dias, o 
paciente já está apto a 
retomar sua vida normal. 

Muitos especialistas, 
impressionados com as 
complicações decorrentes 

(os dois distúrbios 
combinados). 0 número 
dessas operações pulou de 
15000 em 1994 para 30000 no 
ano passado e deverá atingir 
50000 em 1996. É uma cifra 
pequena quando se considera 
que um em cada três 
brasileiros tem distúrbios de 
visão. Mas o número é 
gigantesco diante da absoluta 
falta de opções até poucos anos 
atrás. A mudança se explica 
pela difusão de uma técnica que 
corrige a miopia a laser, em vez 

das primeiras operações, a 
bisturi, acham preferível 
manter o uso de óculos ou 
lentes a correr riscos numa 
parle do corpo tão delicada 
quanto os olhos. A introdução 
do Excimer Laser, bem mais 
seguro, elimina parte das 
restrições, mas não é milagre 
algum. O pós-operatório é 
doloroso e. às vezes, a 
correção da miopia provoca o 
efeito inverso, ou seja, a visão 
curta distância fica pior do 
que antes. Uma nova 
operação pode ser necessária, 
como no caso do dono de um 
dos restaurantes mais 
badalados de São Paulo, que 
se deu mal numa cirurgia 

do tradicional bisturi. 
A nova técnica permite 

operar o paciente em menos de 
três minutos, com anestesia 
local, aplicada com colírio. 
Paciente típica, a professora 
mineira Nívia Rezende fez a 
cirurgia para corrigir 3 graus 
de miopia, depois de mais de 
quinze anos usando óculos e 
lentes de contato. "Hoje posso 
nadar e andar de moto sem me 
preocupar com lentes 
embaçadas", diz ela. O preço: 
2000 reais por olho. 

para corrigir o astigmatismo. 
"Antes eu jogava tênis sem 
óculos e via tudo desfocado", 
conta ele. "Agora eu olha para 
a bola e vejo duas em vez de 
uma". Acidentes como este 
são encarados com 
naturalidade pela maioria dos 
oftamologistas. "A incidência 
de complicações graves é 
inferior a 1% dos casos", 
garante o presidente da 
Sociedade Ricardo 
Guimarães. "A nova cirurgia 
veio para ficar", atesta o 
oftamologista Cláudio 
Lotenberg, diretor do Banco 
de Córneas do Hospital 
Albert Einstein, de São 
Paulo. 
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Ponto & 

Contraponto 

Raimundo Primeiro 

Gabarito I 
Diretor-pedagógico do 

Curso Pré-Vestibular 
Gabarito, o professor 
Rubenildo Lima anuncia para 
hoje a definição do horário 
fixo e padronizado das aulas. 
O curso está sendo 
ministrado no Teatro Ferreira 
Gullar e tem, no seu quadro, 
os melhores professores de 
SãoIaiís (MA) e Belém (PA). 
E as melhores dicas. 

Gabarito II 
Visando maior conforto da 

galera que estuda no 
Gabarito, Rubenildo Lima 
iniciou prá valer as reformas 
das antigas instalações do 
Colégio Amaral Rajioso, onde 
o curso será ministrado a 
partir do dia 15 de março. A 
reforma inclui a ampliação do 
número de salas de aula — de 
uma para duas — e a 
instalação de pelo menos oito 
ar condicionados. 

Gabarito III 
Para bancar as reformas, 

que se encontram bastante 
avançadas, a direção do 
Gabarito lançou uma 
promoção: a mensalidade do 
mês de março, que vence de 
Io a 5, pode ser paga até o dia 
28 de fevereiro, inclusive com 
cheque pré-datado com 
extensão do prazo até o dia 
10. Quem assim o fizer ganha 
de brinde uma caneta bem 
transada. 

Excomunhão 
O arcebispo de Sào Iaiís, 

Dom Paulo Ponte, negou que 
o ex-governador Luiz Rocha 
tenha sido excomungado pela 
Igreja quando no exercício da 
chefia do executivo estadual. 

"Na época, houve apenas 
uma declaração da Igreja 
condenando as atitudes do 
governador Luiz Rocha na 
relação do Estado com os 
trabalhadores rurais", disse o 
arcebispo. 

No governo de Luzi Rocha 
a violência no campo bateu 
quase todos os recordes. 

Parabenizando 
O vice-prefeito de Senador 

La Rocque, Ozias Pânfílo, que 
acaba de ser aprovado no 
vestibular do Centro de 
Ensino Avançado do 
Maranhão (Ceuma). Ozias, 
hoje secretário de Desportos 

e Lazer da nova unidade 
administrativa do Estado, foi 
aprovado para o Curso de 
Administração. 

Mensagem ao Executivo 
O prefeito de Açailândia, 

Deusdete Sampaio, acaba de 
enviar mensagem ao Poder 
Legislativo na qual solicita a 
autorização de descontos 
sobre tributos municipais 
inadimplentes e adimplenles. 

Alerta geral 
As famílias de menor 

renda que conseguem manter 
os empregos têm o seu poder 
aquisitivo ampliado com a 
nova moeda, mas precisam 
tomar cuidado para não 
embarcar na febre 
consumisla a qualquer preço, 
comprometendo o orçamento 
com prestações que têm 
embutidas elevadíssimas 
taxas de juros. Especialistas 
recomendam que, sempre 
que possível, a compra seja 
feita à vista. Se o bem a ser 
comprado não for urgente, 
deve-se aplicar o equivalente 
à prestação da poupança. 
Depois de alguns meses, 
dará para comprá-lo à vista, 
podendo-se até negociar o 
seu preço, e ainda sobrará 
troco. 

Ainda em Sampa 
O presidente da 

Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
Vilson Estácio Maia, 
continua em São Paulo, onde 
inteira-se dos assuntos que 
estão em voga no cenário 
econômico, além de negociar 
a viabilização de importantes 
projetos para a cidade. A data 
do seu retorno ainda não foi 
anunciada, porém deverá 
ocorrer em meados da 
semana vindoura. 

Consumo em alta 
O grande consumo 

ocorrido no ano passado, que 
teve como conseqüência o 
aumento comercial e o alto 
nível de inadimplência, 
poderá se constituir em fator 
determinante para a redução 
do crédito no presente 
exercício. Contribuirá 
também para a restrição ao 
crédito a CPMF, que deverá 
retirar do mercado um 
volume de recursos superior 
a 11 bilhões de reais. 

Utilidade Pública 22/02/97 

Polícia Militar _____ 
Delegacia de Plantão , 
Corpo de Bombeiros __ 
Hospital de Plantão (Geral)   
Hospital de Plantão (Pediatria) 
Aeroporto 
Estação de Trem 
Hemomar  
Tropigás    
Paraaás 
Alcóolicos Anônimos _ 
Prefeitura Municipal  
Câmara Municipal   
Fórum Hnerique de La Roque 
Disque Boi na Moita _ 
Defesa do Consumidor  
Cemar 
Caema ________ 
Correios   
Receita Federal , , ' , 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
Polícia Federal     
Polícia Rodoviária Federal . 

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 



JORNAL CAPITAL sábau. olít A 

Moto-táxi 

Sindicato vence mais uma luta na justic, 

Tribunal de Justiça do Estado cassa liminar que proibia o funcionamento das empresas do setor em Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
784 dias. Excelência a 

senhora pretende cumprir as 33 
promessas que fez ao ixívo da 
RegiãoTocatína? Vai? Vai mesmo 
excelência? Sinceramente, está 
difícil de acreditar governadora, 
IKmque já se passaram mais de 
dois anos de seu governo e até 
agora nós não ternos sequer uma 
rua asfaltada pelo seu governo. 
E por essas e jxrr outras que é 
difícil acreditar que a senhora 
ainda vai cumprir as \ rromessas 
firmadas em praça pública aqui 
na terra do frei. 

Chafi Braide o novo 
empresário 

O publicitário Chafi Braide, 
vem aos jxhicos se tornando um 
homem de neg<x ios. 

O mais novo investimento de 
Chafi Braide foi a aquisição do 
eoneeiluado Frigobar.e dentro de 
I roucos dias estará inaugurando 
a sua produtora com 
equipamentos novos e 
sofisticados. 

Parabéns Chafi, esperamos 
que você consiga o mesmo 
sucesso com o Frigobar e a 
produtora de vídeo que você 
conseguiu com as 1(fias da Ijevfs 
em Imperatriz. Na Getúlio Vargas 
e no Timbira Shoping. Você 
merece! 
O clássico do Tocantrins 

Dia 09 de março será a 

abertura oficial do Campeonato 
Maranhense de Futebol em 
Imperatriz. O Estádio Frei 
Epifânio ITAdabia será pequeno 
para receber a multidão de 
torcedores do Cavalo de Aço e 
do Tocantins Esporte Clube. O 
clássico foi acertado ontem com 
0 preseidente da Federação 
Maranhense de Futebol, Alberto 
Ferreira e com as diretorias do 
Tocatins e do Sociedade Atlética 
ImjxTatriz. 

Jairo promete limpeza 
O secretário de Infra- 

Estmtura, Jairo de Oliveira, está 
montando um grande trabalho de 
limpeza pública na cidade, 
visando dar um novo asjiecto ao 
centro e bairros. Os terrenos 
baldios, que forem notificados 
três vezes sem que os seus 
proprietários tomem uma 
1 irovidência n< > sentido de murar 
<» local, será transformado em 
patrimônio piibliai, objetivando 
acabar com os lixeiros em 
terrenos baldios que existe em 
vários pontos da cidade. 

Banda Roda 
Viva no B/c 

Hoje, sábado vai estar se 
apresentando no Bic, Balneário 
Iate Clube, a Banda Roda Viva, 
de São Paulo. O show trás um 
espetáculo a parte com 
dançarinos que vão incendiar a 
1 ilaléia com a <lança< la bunclinha,. 

O serviço de moto-táxi está 
novamente regularizado em 
Imperatriz. E que o Sindicato das 
Empresas de Moto-Táxi acaba 
de vencer mais uma luta na 
justiça. Recentemente, a 
entidade tinha entrado com uma 
ação de inconstitucionalidade da 
lei no Tribunal de Justiça do 
Estado, sendo que o TJE 
concedeu uma liminar 
suspendendo os efeitos e 
eficácia da lei. 

Logo em seguida, o Sindicato 
dos Moto-taxistas e o Sindicato 
das Empresas de Moto-Táxi da 
cidade entraram com um 
mandado de segurança e, no dia 
5 de fevereiro passado, em 
sessão do Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, foi cassada a 
liminar concedida que tinha 
suspendido os efeitos da lei e que 
permitia o pleno funcionamento 
do serviço de moto-táxi em 
Imperatriz. 

Agora, a Prefeitura Municipal, 
que já tinha anunciada para 
qualquer momento a 
deflagração de uma campanha 
no sentido de retirar as moto-táxi 
das ruas da cidade, deverá 
cumprir o que determina a lei e 
efetivar a regularização do 
serviço. 

() presidente do Sindicato das 
Empresas de Moto-Táxi de 
Imperatriz, Doracy Fernandes, 
afirma que a decisão tomada |)elo. 
Tribunal de Justiça do Estado foi 
correta e veio em oportuno 
momento, tendo em vista que 
muitas pessoas que estão 
garantindo o sustento de suas 
famílias através do dinheiro que 
conseguem como moto-taxistas 
já não sabiam mais o que fazer 

caso tivessem realmente a 
confirmação do cancelamento do 
serviço. "A justiça é correta e 
sempre age com retidão", 
acrescenta. 

O serviço de transporte de 
passageiros em motocicletas é 
uma nova modalidade de 
prestação de serviço ao público. 
Agil, rápida e barata, acompanha 
a própria dinâmica do 
desenvolvimento sócio- 
econômico das sociedades 
industrializadas. 

No Brasil, é fato novo, mas 
em sociedades industrializadas, 
como a Europa e Estados 
Unidos, sua utilização já é fato 
comum. Por ser uma novidade, 
têm enfrentado, como não 
poderia deixar de ser, uma certa 
resistência por |)arte dos órgãos 
oficiais, mas a tendência, é a 
consolidação do serviço, devido 
à plena aceitação por parte dos 
usuários, que o utilizam em 
escala cada vez maior, 
demonstrando que, o serviço 
veio preencher um espaço no 
mercado de transportes 
convencionais. 

O serviço encontra-se 
aprovado por lei Municipal nas 
cidades de: Fortaleza (CE). 
Sobral (CE), Caicó (RGN), 
Curitiba (PR), Guaranhuns (PÉ), 
Serra Talhada (PE) e com 
projetos em estudo nas 
Câmaras Municipais: 
Açailândia (MA), Paraíso (TO), 
Palmas (TO), Palmas (TO), 
Colinas (TO), Gurupi (TO), 
Redenção (PA) e Marabá 
(PA), entre outros. Em São 
Luís, o serviço foi 
regulamentado por decreto da 
Prefeitura Municipal. 

M Do serviço em Imperatriz 

O serviço de moto-táxi começou a ser prestado 

em Imperatriz no dia 16 de junho de 1996 através 

de uma empresa pioneira, a Central Moto-Táxi, ainda 

hoje localizada no Mercadinho, funcionando 

inicialmente com 9 mototaxistas. 

Devido à aceitação do serviço pelos usuários, 

novas empresas foram surgindo, e a quantidade de 

mão de obra empregada como mototaxistas ampliou- 

se consideravelmente, configurandose hoje, cerca 

de 45 a 55 empresas estruturadas efetivamente 

funcionando, sendo que dessas 38 são regularmente 

filiadas ao Sindicato das Empresas, com cerca de 

1.350 mototaxistas operando o sistema, sendo que 

destes cerca de 900 estão devidamente selecionados 

pelas empresas operadoras. 

A Lei nQ 803/96, que aprovou o serviço de moto 

táxi em Imperatriz esclarece que mototáxi é o 

serviço de transporte de passageiros, prestado 

individualmente, de porta à porta, em motocicleta. 

O número de mototáxi autorizados a prestação do 

serviço é de um moto-taxista para cada 1.500 

habitantes, levando em conta o número levantado 

pelo escritório regional do IBGE. 

Derocy Fernandes enfatiza que agora o próximo 

passo a ser dado pelo sindicato que preside é 

promover maior intercâmbio entre os associados da 

entidade e informar para a comunidade 

imperatrizense como as moto-táxis continuarão 

funcionando. "Esse projeto é de suma importância 

para nós", conclui. 

ESTADO DO MARANHÃO 
prefoítura de imperatriz 

DECRETO n0 016, de 21 de fevereiro de 1997. 

Dispõe sobre processos de licitação e 
dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, no uso das 
a nhuições que lhe confere os incisos V e VII do art, 51 da Lei Orgânica dc 
Município de Imperatriz e art. 47 da Lei n0 811/97, 

DECRETA: 

Artigo 1*- Autoriza a Comissão Especial de Licitação 
proceder licitações referentes a: 

a) Tomada de Preços 006/97 
Serviços de Publicidade, 

b) Carta Convite n" 001/97 
Serviços de Mídia e Apoio Logislico; 

b) Carta Convite n* 007/97 
Aluguel de veículos 

c) Carta Convite n0 003/97 
t. / Serviços Gráficos; 

y c) Carta Convite n°OOi/97 
\ Aquisição de Central Telefônica. 

Artigo 2o - Os demais artigos do Decreto n# 013 de 06 de 
fevereiro de 1997 permanecem inalterados 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERA TRIZ 

» j 4^-, Arti90 0s artigos do Decreto n0 013, de 06 de fevereiro de 1997 permanecem inalterados 

n .kií.^a . Ar*i90 3#' Este decret0 entra em vigor na data de sua 
SÍSS' re,roa9,n,do seus e,ei,os a 10 de janeiro de 1997, revogadas as disposições em contrário. «y ^ aa 

FM nc 00 PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 
REPÚBLICA. DE 176# DA INDEPENDÉNC,A E 109° DA 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO n0 015, de 21 de fevereiro de 1997. 

Decreta luto oficial no Município de 
Imperatriz e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os incisos V e VII do art 51 da Lei Orgânica do 
Município de Imperatriz, e 

DECRETA: 

Artigo 1" - Fica decretado luto oficial nos dias 21, 22 e 23 
do mês de fevereiro de 1997, pelo falecimento do ex-Prefeito GUMERCINO 
MILHOMEM. 

Artigo 2o- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 
EM 21 DE FEVEREIRO DE 1997, 176* DA INDEPENDÊNCIA E 109° DA 
REPUBUCA. 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empreeados e empreeadores 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição do^ senhores empórios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ Angélica Rodrigues 

íí 

Legislativo e Executivo devem caminhar juntos" 

Em seu discurso na abertura 
dos trabalhos legislativos, a 
vereadora Angélica Rodrigues 
incentivou os colegas a 
resgatarem a credibilidade 
perdida na última década e 
reforçou a tese de que o 
Legislativo e o Executivo devem 
se empenhar conjuntamente em 
prol do crescimento humano e 
material do município. "Os 
vereadores devem caminhar 
juntos com o executivo no 
trabalho de construção da cidade 
e construção de tudo o que foi 
negado ao povo por outras 
administrações", frisou. 

A vereadora lembrou aos 
novos vereadores a necessidade 
de corresponderem à 
expectativa da comunidade que 
neles depositou a sua confiança, 
exercendo honradamente a 
função de bem representá-la. 
"Dignidade, prudência e 
trabalho" foram os ingredientes 
indicados por Angélica 
Rodrigues para o cumprimento 
desse dever. "Decidir com 
sabedoria sobre os projetos e 
encargos de responsabilidade da 
Câmara Municipal" foi a 
exortação seguinte da 

■ Venda da Vale 

vereadora. 
Angélica Rodrigues 

mencionou o bom conceito dos 
atuais membros do Legislativo 
perante a população e destacou 
o prestígio do prefeito Ildon 
Marques junto à comunidade. 
"Corre aos quatro cantos da 
cidade que a Câmara Municipal 
está composta de homens e 
mulheres do povo", comentou. 
A vereadora garantiu ao prefeito 
Ildon Marques que o Legislativo 
está preparado para auxiliar o 
executivo a realizar uma 
administração histórica que se 
torne um marco na política de 
Imperatriz. "Agora Imperatriz 
tem prefeito", observou. 

No encerramento de seu 
discurso, Angélica Rodrigues 
citou como prioritários os 
setores da educação, da saúde e 
da comunidade carente. "Veja 
com determinação o problema 
do saneamento básico. Façamos 
isso e teremos um povo 
saudável, educado, capaz de 
discernir o bem do mal", 
recomendou. Mas a viabilização 
de recursos para o 
financiamento das grandes obras 
de que carece a cidade tem de 

contar com o empenho também 
dos deputados federais, 
raciocinou a vereadora, que 
aconselhou o prefeito Ildon 
Marques a cobrar deles a sua 

parcela de contribuição. "Eles 
fazem parte deste povo e não 
devem fugir ao dever assumido. 
Im{)eratriz espera a participação 
de todos", concluiu. 
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Vereadora .4ngélica Rodrigues quer 
credibilidade do Legislativo 

Cafeteira quer estatal nas 

mãos de empresários nacionais 
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Trens da Vale rodando pela Ferrovia Carajás 

Entre todas as notícias 
relativas à Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD), o senador 
Epitácio Cafeteira (PPB-MA) 
considerou, em sessão do 
Senado, que a única favorável 
ao País foi a que revelou o 
interesse do empresário 
Antonio Ermírio de Moraes 
em participar do leilão de 
privatização, e que estaria 
procurando parceiros para a 
empreitada. 

O senador defendeu a 
abertura, pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(BNDES), de linhas de 
financiamento para que os 
empresários nacionais 
tenham condição de competir 

com os interesses 
internacionais e manter a 
Vale em mãos nacionais. 

Cafeteira manifestou 
também satisfação com o fato 
de o senador Edison Lobão 
(PFL-MA), em nome da 
liderança do seu partido, ter 
registrado posição contrário à 
venda da empresa. No 
entanto, lamentou que o PFL 
tenha votado contra projeto 
de resolução que submetia a 
privatização da Vale à 
deliberação do Congresso 
Nacional. Isso representou, a 
seu ver, uma entrega da 
decisão de vender a CVRD ao 
BNDES, permitindo que o 
banco faça como, quando e 
sob que condições quiser. 

■ Educação 

Ano letivo das escolas 

municipais será aberto hoje 

Neste sábado (22), o prefeito 
Ildon Marques, o secretário da 
Educação, Agostinho Noleto, e o 
comandante do 50° Batalhão de 
Infantaria de Selva, Diógenes 
Dantas, estarão reunidos na Escola 
Municipal João Martins, situadana 
rua 13 de Maio, s/n, no bairro Três 
Poderes, às 8 horas, para 
assinatura de convênio. 

A parceria com o 50° Bis 
garantirá a sua participação na 
administração da escola. 

Com o convênio, a prefeitura 
ficará com algumas 

resixmsabilidades, como mudar 
através de decreto o nome da 
escola para Duque de Caxias 
(Patrono do Exército), implantação 
do primeiro grau maior (5o à 8° 
sérios) no turno vespertino e a 
implantação de telecurso, além de 
garantir a matrícula dos filhos e 
dependentes de militares. 

O 50° Bis terá também 
responsabilidades, como a 
manutenção e conservação do 
patrimônio da escola, incentivo às 
práticas desportivas, indicação de 
duas pessoas para participar do 

Conselho Escolar etc. 
Em seguida, às 9 horas, será 

aberto oficialmente, no Ginásio do 
Juçara Clube, o ano letivo das 
escolas municipais. O evento 
também encerra a Semana 
Pedagógica (reciclagem de 
professores realizada pela 
secretariada Educação Municij wl). 
Está previsto para terminar ao 
mekxlia. 

Estará presente ao evento o 
secretário estadual da Educação, 
Gastão Dias Vieira, o prefeito 
Municipal, Ildon Marques, o 

secretário da Educação, 
Agostinho Noleto. Estão 
convidados todos os professores 
da rede municipal de ensino. 

A Secretaria da Educação 
preparou uma grande festa. No 
ginásio já estão sendo montados 
12 stands, onde ficarão expostos 
livros didáticos e paradidáticos e 
vários programas educacionais. 
Haverá ainda apresentação de 
vídeos, shows com crianças e 
apresentação do bumba-meu-boi. 
ASecretaria espera reunir ali, duas 
mil pessoas. 

Tribuna 

Capital 

Jucelino Pereira 

Quem Avisa... 
Simplício Zuza vem 

lembrando a colegas que, 
apesar de terem sido eleitos 
em palanques 
oposicionistas, mostram-se 
deslumbrados com o 
situacionismo. O vereador 
do PSB pondera que, como 
tem 11 vereadores, o 
prefeito não conseguirá 
reeleger tanta gente mesmo 
que chegue ao ano 2000 
com 70, 80% de 
popularidade. Isso 
implicará, segundo o 
parlamentar de oposição, 
que fatalmente as vagas 
ocupadas hoje por esses 
colegas serão conquistadas 
por novas ou velhas 
lideranças que mantenham 
o maior capital político de 
todos os tempos: o 
discurso. 

Perguntinha 
E se os 41 prefeitos e 

quase mil vereadores do 
sul-maranhense se unissem 
em torno de obras para a 
região? 

Trajeto Novo 
Madeira abriu mão do 

avião para chegar à cidade, 
neste final de semana. O 
deputado federal veio de 
caminhonete. Constatou 
que a distância entre 
Brasília e Imperatriz é 
enorme, entretanto ele que 
refazer virar o milênio 
refazendo o caminho. Para 
tanto, já trabalha com vistas 
ao projeto de reeleição em 
98. 

Tempos Novos 
A partir de agora as 

sessões da Câmara serão 
exibidas fora do Plenário 
por um circuito interno de 
tv. Seria oportundo que os 
pari a m e n t a r e s , 
aproveitando a novidade, 
também deliberassem por 
alterações radicais no 
modus operando da Casa de 
Leis. A população 
agradeceria. 

Morre Gumercindo 
Imperatriz amanheceu 

de luto, ontem, com a morte 
do primeiro prefeito do 
Município. Um homem de 
enorme família e estatura 
moral ainda maior. 

Resistência 
Fazendeiros de Montes 

Altos não cogitam de 
admitirem as 
desapropriações de suas 
terras em favor da reserva 
reivindicada pelos krikatis. 
Como os índios estão 
igualmente irredutíveis, o 

Governo deve agir com 
muita cautela e habilidade 
para evitar a radicalização 
dos ânimos. Que não faz 
bem a ninguém. 

Norte-Sul 
Tudo pronto para o 

reinicio da construção da 
ferrovia que corta a cidade. 
O Governo FHC vai levar os 
trilhos até Estreito. 
Imperatriz e a região 
agradecem. 

Ossos do Ofício 
Luis Carlos Noleto 

reconhece, 50 dias após a 
posse, que administrar 
Imperatriz exige esforço de 
rambo. O vice sublinha que 
o prefeito e sua equipe têm 
que enfrentar desafios em 
todos os setores. Apesar do 
diagnóstico, o dr. Noleto 
conserva o otimismo. 
Assegura que Ildon Marque^ 
fará uma administraçi 
extremamente benéfica para 
o Município. Bom que o vice 
tenha razão em sua previsão 
otimista. Afinal, a conta de 
uma gestão não-positiva teria 
que ser paga por todos. 

Mídia 
No ultimo congresso 

sobre Educação realizado em 
Cuba, presentes 
representantes tocantinos, o 
comandante Fidel Castro 
falou durante duas horas. O 
dirigente da ilha caribenha 
não perde oportunidade 
para divulgar seu regime. 
Como sempre acontece, 
Castro foi ovacionado antes, 
durante e depois da lon( 
conversa. 

Passos Largos 
Uma mudança estrutural 

nos serviços de saúde está 
a caminho. A 
municipalização fará nova a 
política de atendimento aos 
doentes. Mudança 
qualitativa, diga-se de 
passagem. 

Discriminação 
Radiouvintes mais atentos 

já devem ter percebido. 
Programas jornalísticos é 
uma exclusividade matinal 
nas emissoras de 
Imperatriz. Enquanto vários 
comunicadores brigam por 
audiência até mei o-dia, a 
partir de 13horas os rádios 
só veiculam, era termos 
jornalísticos, os frios e 
burocráticos boletins de hora 
em hora. O primeiro 
radialista que resolver 
inovar, neste sentido, deverá 
conseguir, sem maiores 
dificuldades, uma audiência 
solitária e enorme. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Demerval Moreno 

Cegonha Nativa 
Faz tempo que a cegonha 

vinha ciando vôos rasantes 
sobre a casa do WAGTONIO 
BRANDÃO, diretor da 
NATIVA FM. Pois quando foi 
esta semana ela aterrissou no 
quintal da casa do homem e a 
senhora Brandão deu à luz 
uma bela menina. O casal está 
todo serelepe. Nós daqui da 
redação desejamos muita 
saúde a herdeira do clã. 

Bar da Esquina 
Hoje é dia de fofoca no ar. 

Todo sábado é desse jeito. É 
cobra engolindo cobra. Por 
falar nisso, o TIMÓTEO 
DALEMBF>RTH agora é o 
responsável pelo circuito 
interno de tv instalado na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. Com esta novidade 
o Legislativo ganha mais 
agilidade na distribuição das 
informações relacionadas aos 
trabalhos daquela casa de leis. 
É isso aí, HERNANDO. 

Mago da computação 
NILSON TAKACHI (nosso 

Ilans Donner) está bolando 

toda a arte que identificará o 
material do CAVALO DE 
AÇO. Do ônibus ao uniforme 
da equipe do timaço, tudo 
levará a criação do japa. Vai 
ficar uma belezura. 

Fruta Madruga 
O homem forte da TERRA 

FM ^stá ultimando os 
preparativos para seu 
próximo evento. Como tudo 
que faz, MADRUGA está 
sendo bastante meticuloso e 
sigiloso no que se refere a 
esta nova investida. Mas 
ZEF1RINO me garantiu que 
vai ser no BIC. E quando meu 
secretário diz que vai chover 
pode botar a panela na 
biqueira que ó água muita. 

Zé Besourão 
Meu secretário me disse 

que o compadre ZÉ FILHO, 
cia TERRA FM, vai retornar 

ao seu horário habitual. Ou seja, 
de manhã, bem cedinho. O Zé 
sempre coube bem naquele 
horário. Também com aquele 
tamanho cabe em qualquer 
lugar. 

Prata da casa 
É como diz NENEN 

BRAGANÇA "prata de casa não 
tem valor...". Concordo só pela 
metade. É lógico que nossas 
emissoras não tem tocado como 
deveriam nossos artistas. Nossa 
terra é muito fértil nesse campo. 
E, se a gente regar um 
pouquinho, essas sementes 
desabrocharão visosamente. 
Não vamos incorrer no erro de 
só tocar a rapazeada depois 
que estiver fazendo sucesso lá 
fora. Tá dado o recado. 

Santo de casa 
Voltando ao assunto aí de 

cima a única "igreja" onde os 

santos de casa ainda fazem 
algum "milagre" é no 
programa ALVORADA 
SERTANEJA. E, pra não 
cometer aqui nenhuma 
injustiça, no BAR DA 
ESQUINA, uma vez por 
semana. Isso pra não dizer 
que não falei das flores. 

Raio que o parta 
ZÉFIRINO me 

confidenciou que um raio da 
gota serena caiu sobre 
AÇA1LÂNDIA torrando 
literalmente as instalações 
elétricas das emissoras 
locais. Estão fora do ar a TV 
CIDADE, RÁDIO CLUBE FM 
e as PIRATAS. Faz tempo que 
a bruxa anda solta. Dias 
desses roubaram uma câmera 
M9000 da TV CIDADE. 
Quem surrupiou? Ninguém 
sabe, ninguém viu... O 

negócio é dar um banho 
santo ou uma surra de pião 
roxo no povo daí pra ver se 
afasta essa urucubaca 
maledita. 

Meu fusquinha 
amarelo 

Quem nos visitou ontem, 
sexta-feira, foi JOÃO 
VICTOR NASCIMENTO 
FILHO. O homem do 
SATÉLITE vinha de 
Sumaúma e deu uma 
encostadinha na SUPER 
QUADRA. Deu de cara com 
o pessoal da TERRA e teceu 
seus comentários a respeito 
da programação. Bang Bang 
o D AN DA só assiste aqui, na 
TV CAPITAL. Obrigado pela 
audiência. Valeu, PÉ DE 
PRANCHA! 

Falando sério 
Hoje é sábado... 
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Aquário 

Marte em Sagitário renova suas 
forças e lhe dá mais pique ainda para 
obter o que deseja. Com esse astral 
todo, ninguém vai segurá-la! 

Número de Sorte: 44. 

Os assuntos profissionais e a vida 
afetiva vão ocupar seu dia. Procure 
resolver uma coisa de cada vez, sem 
misturar as estações. 

Número de Sorte: 23. 

0 momento é especialmente 
favorável. Com as energias 
renovadas, você pode se aventurar à 
vontade. Sorte no jogo e no amor! 

Número de Sorte: 22. 

0 momento é de renovação em sua 
vida afetiva. A decisão caberá a você: ou 
inicia o romance ou fica só. Você vai 
segurar a barra. 

Número de Sorte: 04. 

Marte agora vibra em seu signo e 
lhe traz maior vitalidade. Mas há o risco 
de pequenos acidentes por conta de 
toda essa empolgação. 

Número Sorte: Hl. 

Momento decisivo nas suas 
relações com pessoas que representa 
algum tipo de poder. Não se desgaste, 
mas não fuja da raia! E hora de 
assumir posições claras nesse setor. 
Número de Sorte: 06. 

: 1 

Touro Câncer Virgem 

Vênus, o planeta do amor, reforça 
ainda mais sua personalidade 
apaixonada. Os momentos a dois 
serão intensos. Aprofunde a relação! 
Romantismo e sensualidade à flor da 
pele! Número de Sorte: 68. 

Sua manhã será marcada por 
algumas boas surpresas. Isso pode 
alterar sua rotina. Encare a mudança 
como algo positivo e aproveite. Você 
deseja descobrir novos limites no amor. 
Tenha certeza que encontrará o que 
procura! Número de Sorte: 02. 
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Escorpião Capricórnio Peixes 

Lua, Urano e Netuno lhe 
garantem mais agilidade e até mesmo 
sorte para resolver situações mais 
complicadas de sua vida emocional. 
Seus desejos mais íntimos têm tudo 
para serem realizados. 

Numero de Sorte: 10. 

È hora de lutar pelo que deseja, sem 
perda de tempo. Não deixe a peteca cair! 
Vá á luta, conquiste seu espaço. Você 
merece! Em todos os sentidos, você vai 
fazer novas descobertas. 

Número de Sorte: 75. 

Os bons aspectos predominam. 
Basta você aproveitá-los para fazer 
novos contatos, conhecer pessoas ou 
visitar um lugar diferente. Abra-se e 
demonstre seu afi to a quem você ama. 

Número de Sirte. 18. 

A influência de Marte traz novas 
perspectivas na área profissional. Não 
se importe com pequenos conflitos e 
acerte o passo no trabalho. 

Número de Sorte: 15. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
Canal 

10 

TV 

Mirante 
Canal 

13 

TV 

Nativa 
Canal 

21 

TV 

CNT 

05:30 Local 
11:56 Vamos Falar com Deus 
12:00 Terra Brasilis 
12:30 Terraw Sporls 
13:00 Boletim do Vôley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Gol (O Grande Momento do 
Futebol) 
15:45 Campeonato Paulista de 
Futebol 
18:00 Campeonato Espanhol de 
Futebol 

18:50 Local 
19:00 Anos Incríveis (A 
Programar) 
19:30 Um Amor de Família (A 
Programar) 
20:00 Memória Band 
20:30 Iajuco iK)r Você (A 
Programar) 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 liga Mundial de Vóley 
fyW«:"lino Sagitário renova suas 
01:00 Cine Privê (A Programar) 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tem|>o 
10:00 Santo Culto em Seu Lar 
11:00 Gospel Line 
12:00 Edson Moura- Brasil Feliz 
14:30 Mara Maravilha Show 
16:15 Quem Sabe... Sábado! 
18:00 Sessão de Sábado 
19:00 Cidade Alerta 
19:30 Jornal da Kecord 
20:15 Informe São Paulo 
20:00 Murphy Brown 
20:30 Casal 20 
21:00 Nanny 
2l:30Programa Ana Maria Braga 
23:30 Palavra de Vida 
02:00 Transnojle 

06:58 Palavra Viva 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Sábado Animado 
11:00 Estação Alegria (c/ 
Polianna) 
12:00 Chispita 
13:00 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:25 Feras da Indy 
16:30 Show de Calouros 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 Pit Stop Indy 
18:55 TJ Brasil 
19:40 Maria Mercedes 
20:30 O Renegado 
22:00 Razão de Viver 
22:50 A Praça ê Nossa 
23:50 Sabadão Sertanejo 
01:20 Fim de Noite 

Rádio Capital AM, 950 
Khz. 10 mil watts de 

potência 

Sistema TucaniTs 

de Comunicação 

06:10 Programa Ecumênico 
06:15 Telecursos 2000 - 
Reapresentações 
07:25 Globo Educação 
07:45 Globo Ciência 
08:15 Globo Ecologia 
08:40 Telejornal 2000 
09:00 Xuxa Park 
12:00 Expreção em Cena 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 1® Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:40 Caiu do Céu 
15:30 Combate Mortal 
16:30 Campeonato Brasileiro 
18:25 Anjo de Mim 
19:15 Jornal do Maranhão 2" Edição 
19:35 Salsa e Merengue 
20:35 Jornal Nacional 
21:20 0 Rei do Gado 
22:20 Chico Total 
23:30 Supercine 
02:35 Seção de Gala 
04:30 The Flash 

06:00 Programa Educativo 
06:30 Sessão Animada 
07:00 RX 
07:30 LBV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Proclamai 
08:45 Escola Bíblica na TV 
09:15 Pare e Pense 
09:45 Movimento Pentencostal 
10:15 Grupo Imagem 
11:10 Feras do Carnaval 
11:15 Edição da Tarde 
12:00 Manchete Esportiva 
12:30 Programa Raul Gil 
18:00 Grupo Imagem 
19:00 Ullraman 
19:30 Esquentando os Tamborins 
19:35 Na Mira do Tira 
20:05 Jornal da Manchete 
21:10 EIba Ramalho- Uma 1 listória 
de Sucesso 
22:10 Minha Vida Depravada 
23:10 Home Shopping 
23:25 Comando da Madrugada 
01 ;05 Igreja da Graça no Lar 

04:00 Padrão Técnico 
04:35 Alfa e Ômega 
05:05 Igreja da Graça 
07:05 Minutos de Deus 
07:10 Ondas de Paz 
07:40 Educativo 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Mercadão do Automóvel 
11:45 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
14:00 TV Augurí 
14:30 Cartoon Mania 
15:30 'IV Rodeio 
16:30 Pescadores do Brasil 
17:30 190 Urgente (com Carlos 
"Ratinho" Massa) 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:00 Pulsação 
21:00 Hardball, Força Bruta - 
Mente Doentia 
22:00 Tela Mágica - Rebelião em 
Alto Mar 
00:30 Fim de Noite - Dr. Moddrid 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

Enlace matrimonial 

Dia 30 de janeiro aconteceu o enlace matrimonial de 

Welmington e Kelly. O noivo, filho do casal Cândido e 

Conceição Viana, e a noiva de José e Sílvia Passos. Foi uma 

cerimônia bonita e contou com convidados muito elegantes. 

Vamos rever um pouco desta maravilhosa festa. 

Norte-Sul 

Desembarcou ontem em nossa cidade, o senador Edison Lobão 

(foto abaixo), acompanhado do ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Edson Vidigal, para participarem da solenidade de reativação 

da Ferrovia Norte-Sul. O presidente da Valec, Dr. Luiz Raimundo 

Azevedo, juntamente com as demais autoridades, assinaram um 

convênio com o Cefet, para permitir que os alunos daquela entidade 

possam prestar seus trabalhos nas obras da Ferrovia. 
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Os noivos ladeados pelos pais Cândido e Conceição Viana, José e Sílvia Passos 
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A tradicional foto da noiva com os irmãos Teka, Rita, /índerson e o sobrinho .Alberto 
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Os noivos com familiares de Brasília, Fabiana e Katiana e o casal Erivaldo e Ana 

Hebron é a mais nova opção para os amigos que curtem a 

noite imperatrizense. Hebron é uma opção diferente. Servem 

pizza, sorvetes, lanches, tem música ao vivo e Karaokê todas as 

sextas-feiras, sábados e domingos, só não vendem bebidas 
/ 

alcoólicas. E uma casa de diversão evangélica dos irmãos em 

Cristo, Daniel de Luck e Hudson Frota. Fica na Rua XV de 

Novembro, onde funcionava o antigo Terraço. 

Tarde de louvor 

Tive o prazer de participar de uma tarde de louvor na 

Assembléia de Deus, no templo central, com orações de curas 

dirigidas pelo pastor José Fernandez, onde contava com a 

presença de quase quatro mil pessoas. Fiquei perplexa diante de 

tantas graças alcançadas. E não vou perder, todas as quartas- 

feiras, naquele templo abençoado. 

M, M. lólos Otkqs 

Su<a melhor comi 

25% 

Todos os itens em promoção 

durante o período de férias mdKo^ p v^eç-o 

de desconto Faça seus óculos de grau conosco 

Rua Ceará, 578-B L 3ó - Mod. 2 ■ Centro - Timbira Shopping - Fone: (098) 723-1697 - Imperatriz Maranhão 
SSr 

FRANGOS. 

PEiXES E FRIOS 

Â1ACAOO E VAREJO 

Rua 

Pernambuco, 

1047, esquina 

com Benedito 

Leite 

Fone: 

7214)861 



í; SV 

Os fetos que são 

destaques na redão sob o 

ponto de vista de 

Raimundo Primeiro 

Cidade 

As notícias mais recentes 

da cidade de Imperatriz 
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encontra na coluna Brasil em 

Revista, de Socorro Carneiro 
Página 2C 

Cidade 

A cobertura diária e 

completa do día-a-dia de 

cidades da Região Tocantina 
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Sábado, 22 de fevereiro de 1997 

Imperatriz 

Urgente 

Francisco do Vale 

Fera 
Em Senador La Rocque a 

dupla Ozias Pânfilo e Alfredo 
Nunes trabalhos unidos para 
desenvolver um grande 
trabalho em prol da população. 

0 vice-j(refeito de Senador 
La Rocque Ozias Pânfilo 
recebeu esta semana a notícia 
por ele esperada com muita 
expectativa. O jornalista foi 
aprovado no vestibular do 
CHUMA-Centro de Ensino 
Avançado do Maranhão. 

Ao comentar o resultado 
que lhe colocou entre os 
melhores e lhe garante uma 
das 80 vagas no Centro, Ozias 
disse que só restar pensai* se 
vai ou não fazer o curso 
oferecido pela CEUMA na 
capital do estado, a indecisão 
é atribuída as funções que ele 
ocupa atualmente em seu 
município, o vice-prefeito 
garantiu no entanto, que não 
se afastará das suas 
obrigações para as quais foi 
indicado pelo voto direto do 
povo da nova unidade 
administrativa. 

Ressaca 
O Vice-prefeito Ozias 

Pânfilo garantiu que tudo está 
praticamente pronto para a 
realização do já tradicional 
carnaval do I^iva-Pratos em 
Senador La Rocque (Mucuíba) 
segundo ele a estimativa é que 
cerca de 25 mil foliões vão 
invadir a praça do mercado na 
cidade em pura alegria 
animados pelos trios elétricos 
Cerpa eTucanu's. 

A Rádio Capital Am, através 
do seu diretor artístico 

Edivaldo Cardoso, manteve 
contato com o vice-prefeito no 
sentido de que a festa 
carnavalesca seja transmitida 
pela emissora numa parceria 
com a Prefeitura Municipal e a 
Secretaria de Desporto e Lazer. 

Tradição 
Para Ozias a festa de 

Mucuíba já é um dos maiores 
eventos da região Tocantina, ele 
lembra que o lüva-Pratos de São 
José de Ribamar por exemplo, 
onde 100 mil foliões se 
encontram anualmente, alcança 
esse número devido aos longos 
anos de tradição, e lembra ainda 
que o Lava-Pratos de Mucuíba 
realiza agora sua terceira edição 
no geral e a primeira em parceria 
com o governo municipal. A 
festa ainda terá uma grande 
história pela frente...Quem viver 
cairá na folia. 

Desin forma dos 
A falta de informações, o 

medo de se expressar, reclamar 
e por a boca no mundo. Estes 
estão sendo os maiores fatores 
que estão levando pessoas 
simples, pobres e humildes a 
serem usadas em fraudes contra 
o governo; Para se ter uma idéia, 
existem em Imperatriz 
laboratórios que prestam 
serviço à comunidade por meio 
de convênio com o SUS- Sistema 
Único de Saúde, que exigem do 
beneficiado na hora da entrega 
do exame sua assinatura numa 
longa ficha que pede a 
discriminação dos exames 
solicitados dentre outros 
serviços prestados, até ai tudo 
bem, só que essas pessoas 
assinam a lista em branco, os 

laboratórios se encarregam de 
preenchê-las posteriormente. 

Fraudes 
As fraudes contra o 

contribuinte desinformado étão 
grande que existe hospitais na 
região que cobram até pela 
permanência de um 
acompanhante ao leito de um 
parente internado, ou ainda 
exigem pagamento de taxa de R$ 
20,00 reais a uma mulher que 
esteja em dores de parto, 
mesmo o hospital estando de 
plantão. 

O jeitinho de se dar bem 
sugando o dinheiro público, 
explorando os menos 
informados parece mesmo ter 
tomado conta do país, do 
iapoque ao chuí, o Brasil se 
transformou no paraíso da 
corrupção sem que ninguém 
seja punido, e tudo parece ser 
normal. 

Verde e Amarelo 
No nosso Brasil de cores 

verde e amarelo, os valores se 
inverteram, o cidadão virou 
bandido e o bandido virou 
cidadão; um exemplo disso, 
foi o caso da brasileira Lâmia, 
libertada a poucos dias em 
Israel por ter se envolvida 
com seu marido na morte de 
um soldado daquele País, lá. 
ela foi acusada de assassina, 
aqui recebida com honras de 
um atleta olímpico medalha 
de ouro; e quem não lembra 
de Leonardo Fareja, assaltos, 
roubos e uma longa ficha na 
polícia, ele por pouco não se 
transfoumou num herói 
nacional, e ainda queriam 
sepultá-lo coberto com uma 
bandeira brasileira, o que 
não se tornou possível pela 
interferência de "corajoso" 
sargento militar de Goiânia 
que não recordo o nome no 
momento, que ao não 
permitir o que estava preste 
a ver, foi vaiado. 

Ondas Curtas 

Não se irrite...Mais não se irrite 

Major desconhece sua autoridade e espanca estudante? 

Que País é^esse? 

Ozias Pânfilo foi aprovado no vestibular da CEUMA. 

Jornalista competente ele pretende fazer o curso oferecido. 

Nunca é tarde para aprender. 

Com Ozias em busca de maiores conhecimentos quem ganha é a população 

Prefeito de Senador La Rocque, Alfredo Nunes trabalha em conjunto com a casa de leis. 

Trabalho unificado, município desenvolvido. 

A união faz a força. 

Quem é o representante da Imprensa APA ou Ota? 

Santo de Casa não faz milagre, já pesou se fizesse? 

A galera é igualzinho a filho quando apanha longe de casa. 

Só da valor quando apanha...Ou então é visitado todos os dias na época de campanha. 

O pior que muitos neguinhos são cúmplices! 

Aceitam até bombons... 

Lavra Pratos é em Mucuíba...Alô galera. 

O CPF é o bicho...E sai de baixo. 

Uma caixa de Draft Beer para quem advinhar quem é o famoso "Pé de Broia" 

Cerpamente falando estamos pagando caro para Cerpamente escrever. 

mm 

DEU tifí IMPRENSO 

Que o major Alân na Avenida Beira-Rio. A 

Kardec espancou na denuncia foi registrada 

madrugada da última da Delegacia de Polícia 

sexta-feira um estudante do Primeiro Distrito. 

Sine 

Emprego 

04-Donnéstica 

20-Operadores 

de caminhões 

de fora de 

estrada 

01-Garçonete 

LASORATORIO CIESIO FONSECA 

Exam SANGUE, FEZES, URINA. 

Atendemos por convênio. Fone: 72 1-54 1 i 
—  —   ■ '  -    
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■ Senador La Rocque 

Vice é aprovado na Ceuma 

Entre os melhores, Ozias 

Pânfilo pensa agora no seu futuro profissional 

O vice-prefeito de Senador 
La Rocque, Ozias Pânfilo, 
recebeu esta semana, a 
notícia por ele esperada com 
muita expectativa. O 
jornalista foi aprovado no 
Vestibular do Ceuma — 
Centro de Ensino Avançado 
do Maranhão. 

Ao comentar o resultado, 
qqe lhe colocou entre os 
melhores e lhe garantiu uma 
das 80 vagas no Centro, Ozias 
disse que só resta pensar se 
vai ou não fazer o curso 
oferecido pela Ceuma na 
capital do Estado. A indecisão 
é atribuída às funções que ele 
ocupa atualmente em seu 
município. O vice-prefeito 
garantiu no entanto, que não 
se afastará das suas 
obrigações para as quais foi 
indicado pelo voto direto do 
povo da nova unidade 
administrativa. 

■ Lava-Pratos 

O vice-prefeito Ozias Pânfilo 
garantiu que tudo está 
praticamente pronto para a 
realização do já tradicional 
Carnaval do Lava-Pratos em 
Mucuíba (Senador La Rocque). 
Segundo ele, a estimativa é de 
que cerca de 25 mil foliões irão 
invadir a Praça do Mercado na 
cidade, em pura alegria, 
animados pelos trios elétricos 
Cerpa e TucamCs. 
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Ozias Pânfilo, vice-prefeito de Senador La Rocque 

A Rádio Capital AM, através 
do seu diretor artístico, Edivaldo 
Cardoso, manteve contato com 
o vice-prefeito no sentido de que 
a festa carnavalesca seja 
transmitida ixhi emissora numa 
parceria com a Prefeitura 
Municipal e a Secretaria de 
Desertos e lüzer. 

Para Ozias, a festa de 
Mucuíba já é um dos maiores 
eventos da Região Tocantina. 

Ide lembra que o Lava-Pratos de 
São José de Ribamar, por 
exemplo, onde 100 mil foliões 
se encontram anualmente, 
alcança esse número devido os 
longos anos de tradição, e 
lembra ainda que o Lava-Pratos 
de Mucuíba realiza sua terceira 
edição. 

A festa ainda terá uma 
grande história pela frente. 
Quem viver cairá na folia! 

Desinformados são usados 

para fraude contra o governo 

Ao receber um benefício, muita 

gente assina documentos em branco 

por Josafá Ramalho 
Jornalista 

Falta de informação, 
medo de se expressar, 
reclamar e por a boca no 
mundo. Estes estão sendo os 
maiores fatores que estão 
levando pessoas simples, 
pobres e humildes a serem 

usadas em fraudes contra o 
governo. Para se ter uma 
idéia, existem em Imperatriz 
laboratórios que prestam 
serviços à comunidade por 
meio de convênio com o SUS 
— Sistema Único de Saúde, 
que exigem do beneficiado, 

na hora da entrega do 
exame, sua assinatura numa 
longa ficha, que pede a 
discriminação dos exames 
solicitados, dentre outros 

serviços prestados. Até aí 
tudo bem. Só que essas 
pessoas assinam a lista em 
branco e os laboratórios se 
encarregam de preenchê-lo 
posteriormente. 

As fraudes contra o 

contribuinte desinformado é 
tão grande que existem 
hospitais na região que 
cobram até pela permanência 
de um acompanhante ao leito 
de um parente internado, ou 
ainda, exigem pagamento de 
uma taxa de R$ 20,00 (vinte 
reais) a uma mulher que 
esteja em dores de parto, 

mesmo o hospital estando de 
plantão na oportunidade. 

O jeitinho de se dar bem 
sugando o dinheiro público, 
explorando os menos 
informados, parece mesmo 
ter tomado conta do País. Do 
Oiapoque ao Xuí o Brasil se 
transformou no paraíso da 
corrupção sem que ninguém 
seja punido e tudo parece ser 
normal. 

No nosso Brasil, de cores 
verde e amarelo, os valores 
se invertem. O cidadão virou 
bandido e o bandido, cidadão. 
Um exemplo disso foi o caso 
da brasileira Lâmia, libertada 

há poucos dias em Israel, por 
ter se envolvido, juntamente 

com seu marido, no 
seqüestro seguido de 
assassinato contra um 
soldado daquele País. 
Assassina lá, ela foi recebida 
aqui com honras de um atleta 
olímpico medalha de ouro. E 
quem não lembra de 
Leonardo Pareja. Assaltos, 
roubos e uma longa ficha na 

polícia goiana. Ele por pouco 
não se transformou em um 
herói nacional e ainda 
queriam sepultá-lo coberto 
com uma Bandeira 
Brasileira, o que não se 
tornou possível pela 
interferência de um 
"corajoso" sargento militar de 
Goiânia, que ao não permitir 
o que estava prestes a vê, foi 
vaiado. 

Só nos resta saber o que 
esse País oferecerá para 
nossos filhos num futuro 
sem perspectivas. Como diz 
uma música: "este é o País 
de qualquer um, mas com 
certeza este não é o meu 
País". 
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^colégio evangélico imperador ^ u 
.-jb ' - UM PROJETO DE VIDA - - ' " 

' 229 ANO DE FUNCIONAMENTO"' 
■ -pSijjp. - 

^ í Direçào: Vânia Lúcia da Cunha SaddíP^ «■ 
Luciana da Cunha Saddi 

 Farhat Saddi Filho  

I - UNIDADE I - PRÉ-ESCOLAR e 1- GRAU 

TURNOò: MATUTINO E VESPERTINO 
DO MATERNAL I (criança de 2 anos) à 89 SÉRIE 

II - UNIDADE II - 22 GRAU 

TURNOS: MATUTINO E NOTURNO 
1 9 A 3- SÉRIE DE EDUCAÇÃO GERAL 

e TERCEIRAO 

A Direção informa que no ano de 1997 o Colégio proporcionará um avanço 
METODOLÓGICO E UMA NOVA ESIRUIURA DE FUNCIONAMENTO, JUSTIFICANDO, PLENAMENTE, 
O SEU SLOGAN "QUALIDADE DE ENSINO", APRESENTANDO: 

a) Pessoal especializado b) Reestruturado quadro de professores 
c) Laboratório de informática d) Acompanhamento individual 
e) Vagas limitadas por classe f) Adequação pog faixa etária 
g) Desconto por n9 de filhos h) Cancelamento de bolsas para atletas 

Preços 1997 igual a 1996 (do turno matutino), conforme tabela: 

turmas matutino vespertino noturno 
Maternal/Jardim 1 101,10 101,10   
Jardim II/29 Série 111,20 111,20   
3ye 4a Série 121,40 121,40   
59 a 89 Série 131,50 131.50   
29 Grau 141.60 141.60 121.40 
Terceirão 184,10     

MATRÍCULAS ABERTAS - NÃO FAREMOS RESERVAS - VAGAS LIMITADAS 

Rua Tamandaré ns 130 - Fone 723-1692 - Imperatriz - MA 

$&*''' ■' .'V V» , ■ 
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Comércio e extração de seixo e areia 

Vale do Sol, Materiais de 

Extfíacão: Rua 15 de Movem- a 

bro,1310, Beira-Rio. 

Fone: 721-4300 

-x-W 

MA 

II ADEAU KTA 

De segunda a sábado, 

das 07:00 às 08:00 horas 

ftpresenlcrçào: Demerval Moreno 

/ flcportogem: N ilson Santos 
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Banda Roda Viva 
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MUITO AXÉ MUSIG, PAGODE, REGGAE 

E A DANÇA DO STREEP TEASE 

Hoje- Dia 22 - Local 

late Club - A partir das 22h00 

figressos: 5,00 (mulher não paga) 

Apoio: 

Amâl^éni Paraíba 

Imperatriz - toa n hão 
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■ Acerola 

Programa beneficia famílias carentes 

Fruta tem 6% de vitamina C mais do que a laranja 

A Secretaria do 
Desenvolvimento Rural 
iniciou, na semana passada, o 
cadastramento dos 
interessados no programa de 
distribuição de mudas de 
acerola, riquíssima em 
vitaminas A e C, ferro e cálcio. 

O projeto visa à produção 
em quintal destinada ao 
consumo doméstico da 
população de baixa renda. 
Após o cadastramento, será 
marcada a data de entrega das 
mudas. Cada família receberá 
de uma a duas plantas. Até o 
final do ano, serão distribuídas 
4.554 mudas de acerola. 

O diretor da Divisão 
Agrícola da Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, Fran- 
cisco Lima, explica que a 
acerola deve ser plantada 
numa área de vinte metros 
quadrados, num diâmetro de 
quatro por cinco metros, tendo 
em vista atender à 
necessidade de crescimento 
da planta, que chega a medir 
de dois a três metros. O adubo 
deve ser composto de fosfato 
triplo, esterco de galinha e de 
curral. 

Outras informações serão 
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Mudas de acerolas doadas pela Prefeitura Municipal 

repassadas aos cultivadores com as mudas. A Secretaria adequada do canteiro e a 
por meio de folheto explicativo vai orientá-los sobre a estimativa de produção em 
ao ser distribuído juntamente adubação, a localização quintal. 
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Mucuí 

Dia: 23/02/97 - DOMINO 

LOCAL: Praça do Mercado 

Participação do Trio 

Elétrico Tucami's 

i» % i 

fornecem 

fardamento 

aos garis 

Objetivando a 
uniformização dos cerca de 
quinhentis garis 
encarregados da coleta de 
lixo na cidade, a Secretaria da 
Infraestrulura está firmando 
parcerias com a iniciativa 
privada O titular da i >astaJairo 
de Oliveira, explica que as 
dificuldades financeiras 
impossibilitaram a Preícilura 
de adquirir os uniformes, 
instrumento indispensável ao 
trabalho dos garis. Em stntonjá 
com o novo com eito de 
administração implenicntaílo 
peto prefeito Ikton Marques, a 
Rneumar, a Onistrutora Belo 
Horizonte c a TCI foram as 
primeiríis a aceitar iJro{X)Sta. 

"Por enquanto, 
confirmamos a participado 
destas três emi»-<>sas", informa 
o secretário, colocaruli^se à 
inteira disposição de Outros 
interessados. "Basta nos 
procurar, por telefone ou 
|)essoalmciite", dixdara. 

Jairo de Oliveira comenta 
extraoficialmente que a 
próxima entiircsfi a confirmar 
parceria nesse sentido p<de 
ser a Celmar&A- Indústria de 
Celulose e Papel, que jíi se 

e a part ripar do projeto 
Vim, também 

tto^iívolvidppda Secretaria da 
Infraestrutura. 

O üin lanx miI< > .se c oi nj x>e de 
bc^as, luvíis. calças, camisal e 
capas de chuva As camisas e 
capas (k1 chuva que (onstarão 
das empresas patrocinadoras, 
que ganhíun, assun, um "out- 
door ambulante" durante 275 
dias do ano. 

Espaço 

Regional 

Renilson Sousa 

Imperatriz I 
A secretária de Infra- 

Estrutura de Imperatriz 
continua com a limpeza na 
praça Dilermano Reis, no 
Bairro do Bacuri. A referida 
praça estava cheia de mato 
e lixo impossibilitando a 
presença de pessoas que 
geralmente a usavam para os 
seus momentos de lazer. 
Essa medida, há muito * 
tempo reivindicada pela 
população do periférico, 
atende também a 
reivindicação do secretário 
de Saúde do Município, 
Carlos Gomes Amorim. A 
praça Dilermano Reis é, 
atualmente, um abrigo de 
gangues, que se encontram 
no local todas as noites. 
Tornando-se assim o 
esconderijo perfeito para os 
delinqüentes. Medida 
bastante plausível da 
Secretaria de Infra- 
Estrutura. 

Imperatriz II 
O prefeito Ildon Marques 

ainda não definiu quem será 
o Secretário de Esportes e 
I>azer do Município, ou seja, 
o titular da Sedei. Os 
deportistas estão 
aguardando com muita 
ansiedade a decisão do 
Executivo Municipal. Entre 
os nomes que estão sendo 
comentados nos meios 
esportivos para assumir o 
cargo, estão: Salgado Filho 
(ex-vereador) Sacola, Rui do 
Porão e a vereadora - Mary 
Di Pinho, que já esteve no 
comando da Secretaria 
citada. Os nomes acima 
citados merecem ser 
analisados pelo prefeito e 
aqui ficamos na expectativa 
de que a pessoa indicada 
possa desenvolver um bom 
trabalho. 

João Lisboa 
O prefeito de João Lisboa, 

Dr. Sálvio Dino, continua 
desenvolvendo um bom 
trabalho neste município de 
mandato. O prefeito está 
recuperando todas as ruas 
da sede, que, inclusive, 
algumas estavam 
intrafegáveis devido os 
buracos e lamas existentes. 
O prefeito também está 
recuperando algumas 
estradas vicinais do interior 
que, com as chuvas que 
caíram nos últimos dias, 
ficaram cortadas. Sálvio 
Dino, desde que assumiu a 
prefeitura, tem demonstrado 
total preocupação para com 
a educação, sav-le, 
agricultura e o menor 
carente. Ele quer uma vida 
melhor para os municípios 
que foram abandonados 

durante os últimos anos. 

Porto Franco 
O ex-prefeito de Porto 

Franco, Deoclides Macedo, 
depois que elegeu o seu 
sucessor Erisvaldo Marinho, 
está descansando mas, 
segundo informações vindas 
daquela cidade, Deoclides 
vai se candidatar a deputado 
estadual no próximo ano. O 
ex-prefeito é jovem, tem 
boas idéias e fez um trabalho 
excelente em seu município 
e por esse motivo - está 
credenciado pela população. 
Deoclides, ferrenho 
defensor da governadora 
Roseana Sarney, poderá 
muito bem bem representar 
a nossa região na 
Assembléia Legislativa do 
Estado. Vamos aguardar. 

Região 
A região Tocantina, mais 

uma vez na próxima eleição 
poderá ter um número muito 
grande de candidatos a 
deputado estadual. Mas 
seria bom que cada partido 
analisasse com carinho e que 
pensasse um pouco mais na 
região e que lançasse uma 
pessoa que realmente 
obtenha condições de 
concorrer pra valer, pra não 
acontecer da mesma forma 
do pleito passado que muitas 
pessoas se candidataram e 
que somente dois foram 
eleitos aqui na região. 

Carolina 
A população de Carolina 

continua revoltada com a 
atitude do Prefeito João 
Alberto, que demitiu vários 
funcionários da 
administração passada. Mas 
segundo informações da 
assessoria de comunicação 
daquele município, o 
prefeito como está 
acontecendo em outros 
municípios está apenas 
fazendo o enxugamento da 
máquina administrativa. 
João Alberto disse que 
pretende aplicar bem o 
dinheiro do povo e que só 
receberá em sua 
adminisii quem 
realmente e esteja 
trabalhando. 

Amarante 
O prefeito de Amarante, José 

Ribamar Azevedo, já manteve 
vários contatos com a 
governadora Roseana Sarney 
para alocar recursos visando a 
recujKTaçào ou a construção da 
estrada que liga João Lisboa a 
Amarante. No período 
invernoso a estrada fica 
1 trat icamenk > cx )r la< Ia e o acess() 
à Amarante fica muito difícil. 

| Na hora de construir ou reformar, falou madeira, pensou emjj Siitregamos a domieílio 

mmm * 

|(| 

Temos visas, caibros, ripas, tábuas e madeiras sob encomenda BR-010 - Coco Grande 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Curso 

O da Pede^ação de T"u+ebol/ l^enafo 

T^od^igueSy e^vce^^a amaKxKõ/ o eu^so de a^bi+^agem promovido pela 

•Liga éEsporHva de y\çailaK\dia. nos dias 25/ 56 e 27/ l^ena+o 

fa^á pales+^a para dirigentes dos clubes filiados a Liga. O curso e 

as palestras serão ministrados nas dependências do 3andeirante. 

Prevenção 

Depois de ter realizado intenso treinamento com 20 agentes de 

saúde/ referente a ^Aids e outras doentias sexualmente 

transmissíveis (D3L), a Decretaria de Saúde/ juntamente com a 

unidade mista da L/vJS e ;Associaç:ão de T-Vevenção e Referência a 

Aids, o mesmo grupo da ^Apra realizou no último sábado 

treinamento com professores da "Rede .Municipal de ensino/ tendo 

como local o Solêgio T~rei Lês a r L\avazzi. 
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O superintendente do Ibama, Aris vai do Castro e o prefeito Deusdete Sampaio 

Festo de arrombo 

7\)ao estou na terrinba da pindoba/ mas notícias dão conta que a 

galera no+a Í0 da city nao deixou passar por menos o meu "furo", no 

que seria uma festa de arromba proporcionada por alguns amigos na 

comemoração de meu aniversário, na última sexta-feira. y\ essa 

turma elegante e de bem com a vida/ mais uma vez as minb 

profundas desculpas/ mas vocês sabem, baiano não resiste 

acarajé e com certeza eu estou me proporcionado diretamente da 

T-Vaia de Dtapoan. JSAcxs, uma coisa é certa, na próxima sexlo-feira, 

dia 28, tem natalício especial aí da city e nesse mesmo dia esi 

retornando para fesiejarmos juntos. ^Aquele abraço. 

as mais 

a um 

I a rei 

:':ír 

m 
O casal Rita e Iran Santos, que são destaque na city 

Munícípolizoçõo 

O recém-criado município do Dtinga do A^o^onkão realize 

dia 07 de março ás i^KOO, no auditório da Lã mar a M^nic a 

Primeira Lonferência M^Lipal de Saúde. O prefeito Raimundo 

Pimentel e o secretário de Saúde, Horáclo Luiz, estão 

empenhados em reunir um número expressivo de participantes, 

como convidados da região e capital que irão participar do evento. 

O entusiasmo do prefeito é muito grande, tendo em vista a 

necessidade de uma assistência médica com mais proteção para o 

município. Darei maiores Informações sobre o acontecimento. 

m 

■ m 

i 

m 
m 

O charmoso Zildo Almeida, em pose especial para esta coluna 

Curtas & Boas 

/\)otícias dão conta que a musa da televisão açallandense, 

Roseane Vicentini, acaba de deixar a telinka da XV Difusora. 

Segundo os comentários, a musa só retornará á telinka com um 

programa evangélico. jA mesma se encontra em constante contato 

com o único e verdadeiro caminho, que é servir a 3esus. yA ela os 

nossos mais profundos cumprimentos e felicidades nesta nova 

caminhada. 

;A partir de amanhã a XA/ Lidade retornará com a sua 

programação local com pique total. O programa Lidade em 

Revista vem com cara nova e é apresentado pelo amigo Roberto 

Luerreiro ao lado do jornalista Marinaldo Lonçalves e Solange 

Pereira. 

L por falar em XV Lidade, a emissora acaba de fazer uma 

excelente aquisição com o talentoso M«^ic Descove (ex-XV 

Difusora). Aliás, o mesmo vinho brilhando como ancora do XS. 

Lloje, no dominical, com certeza a juventude de charme estará 

dando um colorido todo especial no point mais charmoso da cidade, 

que e o SyW. y\inda no assunto point balado, com certeza muiía 

gente charmosa e elegante estará conferindo as delícias d< 

Pizzaria Zeppelin. 

ia 

Converse com Jesus 
Converse com Jesus todos os dias durante 9 dias 

ORA RO 
Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança, vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vos que fizeste o paralitico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar Vós que 

vedes minha, as minhas lagrimas bem sabeis, divino amigo, como preciso alcançar de vós esta grande graça (pede a graça com fé), fazei, Divino Jesus, que ante de terminar esta conversa que terei convosco 
durante 9 dias, eu alcance esta graça que peço com fe. Com gratidão publicarei esta oração para que os precisam de vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Ilumine meus passos assim como 

 ° sol ilumina todos os,dias, o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, tenho confiança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. Agradço graça alcançada R G S 
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Forró e Reggae 

Vende- se 

1 - Casa Residencial com 2 pontos comerciais, na rua 

Cariolano Milhomem 1727, centro, entre Getúlio Vargas e Luís 

Domingues. Valor R$ 70.000,00. 

Local: 

BIC - Balneário late Club 

2 - Um salão comercial com 4,60 x 18,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727A, no centro à 30 metros do Calçadáo. Valor 

R$ 26.000,00. 

3 - Um salão comercial com 3,60 x 12,00, na rua Cariolano 

Milhomem 1727, no centro à 35 metros do calçadáo. Valor 

R$ 26.000,00. 

4 - Um lote tipo comercial e residencial com 20 metros de 

frente por 31 metros de fundo, na rua Rio Grande no Bairro 

Juçara. Valor R$ 18.000,00 

Tratar com Carlos Lima: CRECI 210/203 REG. 

FONE: 977-4324 - 721-4212 

êmÊM 

WW ' 

DIA 01 DE 

MAftCO DE 

97 ÁS 23H00 

Apoio: Armazém Paraíba 

Caixa reduz burocracia 

para a casa propna 

li 

A Caixa Econômica Federal 
divulgou hoje resultado de uma 
pesquisa realizada nas cidades 
de Brasília, São Paulo, Belo 
?Horizonte, Salvador e Goiânia, 
junto a cartórios e imobiliária, 
sobre documentos exigidos 
para transação de compra e 
venda de imóveis - pessoa física 
e junto a outro financeiro, em 
Brasília, comprovando que a 
Caixa é, de longe, a instituição 
financeira com menor índice de 
exigências burocráticas. 

Sérgio Cutolo, presidente da 
Cabca, assinou que "a muralha 
burocrática precisa ser vencida 
e será vencida, mas muitos 
obstáculos ainda terão que ser 
separados". Lembrou que a 
Caixa vem reduzindo sua 
burocracia, simplificando suas 

//Sala VIP 

Em São Luís - MA 

Porque todo 

passageiro da 

é VIP 
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t/acè "fír 721 "5687 

rotinas, a partir do Programa 
Carta de Crédito. "A tarefa se 
transformou em desafio pois, 
geralmente, se exige para uma 
imóvel de 10 mil reais o mesmo 
que se exigira para um imóvel 
de SOO mil ou 1 milhão de reais, 
o que é um absurdo". 

Cutolo observou que já 
houve avanços significativos na 
Cabca: 

Na aquisição de imóveis, o 
número de papéis caiu de 12 
para dois. 

Da empresa, para a 
construção de imóveis, caiu de 
26 para três. 

Do cliente, mutuário, caiu de 
cinco liara três. 

do vendedor do imóvel caiu 
de 12 para três. 

Mesmo assim, nos nossos 
programas de Carta de Crédito, 
tanto no Individual como no 
Associativo, ainda é grande o 
nível de exigências, 
especialmente externas", 
assinou, observando que 
exigências legais encarecem e 
dificultam os finánciamentos, 
especialmente liara a ixipulaçào 
de baixa renda. "Os custos de 
cartórios dão relativamente 
elevados para os mais pobres. 
K se tornaram proibitivos com 
a intermediação dos 

Documentos pessoais 

Do imóvel: 
Dontmwtfn de propriedade 

do imóvel: 
Escritura 
Contrato 
Formal de partilha 
Carne do IP 11) 
Certidão Negativa de ônus 

Reais 
Certidão Negativa de IPTU 
Certidão Negativa de Débitos 

do INSS 
Agentes financeiros 

pesquisados, em Brasília, na 
aquisição de imóvel, exigem os 
seguintes documentos: 

Comprador e/ou Vendedor: 
Interdição 
Tutela eCuratela 
Declaração Negativa de Açõey 

e Execuções 
Certidões Negativas de 
Ações na Justiça Federal 
Ações das Fazendas Esladua 

eMunkipal 
Protesto de títulos 
Certidão Negativa de Débitoí 

do INSS 
Certidão de quitação d( 

Tribulose Contribuir««s Federais 
Documentos jiesaiais 
Comprovantes atualizados d; 

renda 

despachantes. O Pró-Créd - 
frisou - além de entraves legais, 
vem enfrentando a escassez de 
oferta de imóveis para a 
jKipulação de baixa renda, já que 
não construíam e não 
constróem imóveis para essa 
classe". 

A pesquisa da Cabca revelou 
que os Cartórios e as 
Imobiliárias exigem os 
seguintes documentos: 

Do comprador e/ou 
vendedor: 

Certidões do Cartório de 
Distribuição: 

Cível 
Tutela 
Protesto de Títulos 

, Crimina]. . , 
Cérhdmsda Justiça FederaT 
Certidão Negativa da Justiça do 

Trabalho 

Do imóvel 
Título de iim|iriedade do imóve 
Certidão D<)minial Vintenária 
Certidão Negativa de Ônui 

Reais 
Certidão Negativa de ITlt I 
Certidão de Habite-se e CNI 

do INSS 
Plantão Baixa 
Certidão Negativa de Débito d" 

Condomínio 
Comprovante de i agamenU i d< 

firo 

ACaixaEaireimicaFecleral (sl 
exigindo para aquisição i 
construção /reforma de imóvi 
somente os seguintts (kx^iment os 

Docomjirador 
Documentos Pessoais 
O wnf irovante de rendimentos 
Se for utilizado saldo de cont, 

FGlT 
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O pioneiro da sade imperatrizense 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PreFeítura vaí traçar o perPiI 

do CONTRibuÍNTE 

A prefeitura cie Imperatriz já tem data para iniciar, através 
da Secretaria de Fazenda, os trabalhos de atualização dos 
contribuintes fiscais, promovendo um levantamento completo 
das empresas, "seja elas regulares ou não". A ação será 
deflagrada no próximo dia 27, numa operação que será 
iniciada pelo centro da cidade "quadra a quadra", tendo à 
frente o próprio secretário da Fazenda, Edson Pires no 
comando de uma equipe de cerca de 14 fiscais, altamente 
treinados para esse tipo de contato com o contribuintes. "Nós 
pretendemos conhecer o i)erfil do nosso contribuinte. O nosso 
cadastro é muito antigo e está defasado. Com isso, nós 
queremos atualizá-lo e conhecer o perfil do contribuinte do 
ISSQN, do IPTU e alvarás de licenciamento de Imperatriz", 
disse o secretário Edson Lima. Ele acentua que o objetivo 
desse projeto é exatamente esse, promover um levantamento 
sócio-econômico e fiscal do contribuinte de Imperatriz, 
fazendo questão de enfatizar que "nós não estamos 
provocando uma guerra fiscal", solicitando, aos contribuintes, 
que recebem os fiscais com solicitude, com atenção 
procurando atendê-los com as informações desejadas. 

r. : k l-. |. .|. l. i z 

Mercado 

Financeiro 

POUPANÇA 

Hoje  1,36% 

Ontem  1,37% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (721-1759). 

UfÍR 

R$ 0,9108. 

URFI (MunícípaI) 

FEVEREIRO/97 R$9,11 

UPC 

R$ R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo R$ 1,08 

* Turismo R$ 1.06 

* Comercial R$ 1,05 

Cotações de Ontem (meio-dia) 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F, 21-02-97 

R$  11,95. 

SaIárío Mínímo 

Fevereiro/97  R$ 112,00 

SaIárío FamiIía 

Fevereiro/97    R$ 7,66 

OIerecímento 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar, 
bobinas para fax. pelo menor preço da praça. 
Aproveite nossas promoções da VOLTA AS 
AULAS. Rua Simplício Moreira, 1478 - 

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

Bom para a ACII 

"Isso será de grande valor, tanto para o próprio contribuinte 
como para a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e 
para os órgãos que tratam de economia do município. De forma 
que é um trabalho que conto com a parceria de nossos 
contribuintes, nossos empresários. Que deles recebam nossos 
fiscais com solicitude e nos ajudem. E, nos ajudando, estarão 
sendo ajustados", disse. 

Apoio óa AqRicuhuRA 

A ação da secretaria da Fazenda contará com o apoio inicial 
da Secretaria da Agricultura, que já vem desenvolvendo trabalho 
idêntico e mais agressivo já há algum tempo, junto a 
contribuintes específicos, tais como: supermercados, 
lanchonetes, farmácias, açougues, etc. "De forma que nós 
vamos recorrer também ao auxílio dos fiscais da secretaria da 
Agricultura que irá trabalhar em parceria conosco", explicou 
Edson Lima. 

Treínameinto 

Edson Lima disse que foram selecionados os melhores 
funcionários, que conhecem o código tributário com 
profundidade, "mas mesmo assim sentimos a necessidade de 
fazer um treinamento específico para essa ação", acrescentando 
que o treinamento será realizado nos dias 24,25 e 26, iniciando 
a operação no dia seguinte, 27. 

FaIsos Físcaís 

O secretário Edson Lima faz uma advertência aos 
contribuintes: 

"É que já se sabe que há pessoas na cidade fazendo esse 
trabalho, se dizendo fiscais da prefeitura". Ele pede que os 
contribuintes só atendem às pessoas que se apresentarem com 
crachá, material de trabalho, Com identificação da prefeitura, e 
que os falsos fiscais sejam retidos e o fato seja imediatamente 
comunicado à secretaria da Fazenda, para as devidas 
providências. 

"O contribuinte tem a obrigação de exigir c identicação e só 
fornecer informações aos nossos fiscais", enfatizou. 

A festinha da Clara Alessandra foi às 18h, em sua i 
no bairro Juçara, valendo acrescentar que a anivers, 
sobrinha do secretário de Comunicação e Cultura, I 
Sanches, também titular da secretaria do Desenvol 
Integrado, em fase de implantação. 

Vale o registro. 

Comvênío iNÉdiio 

O convênio que a prefeitura assina na manhã de hoje com 
o 50° Bis é inédito, lembra Moreira Silva, que'estará entre os 
convidados, juntamente com alguns alunos da Escoünha do 
Marwel. ■ • j 

Pelo convênio, de quatro anos, o 50° Bis estara participando 
da administração da Escola Duque de Caxias (antiga João 
Martins Neto), ali no bairro Três Poderes, juntamente com a 
prefeitura. 

O presidente do Marwel manifesta os seus parabéns ao 
Ten. Cel. Diógenes Dantas Filha e ao prefeito Ildon Marques 
de Souza, "por essa iniciativa tão salutar". 

AÓEUS A GuMERCÍNdo 

A cidade e a população despedem-se de Gumercindo 
MÜhomem, primeiro prefeito de Imperatriz, desencarnado na 
manhã de ontem em sua residência, na XV de Novembro. Deixa 
muitas" saudades e quebra mais um elo da grande corrente 
formada pelas pioneiras que ajudaram a fazer a história da 
Princesa do Tocantins. 

Nossos votos de pesar à família enlutada, através de Lamartine 
e Ribamar Milhomem, entre outros. 

Sampaío Iança sEquNdo CD 

O cantor Alberto Sampaio, está lançando o seu segundo CD 
na região, fazendo várias apresentações. 

O novo trabalho, cuja música carrochefe é "No Buraco", está 
sendo recebido pelo público. 

No próximo dia Io de março, Alberto Sampaio estará se 
apresentando em Axixá do Tocantins, em grande show 
promovido pelo jornalista e publicitário João Alberto (Joãozinho). 

O fone liara contato é 721-1531. 

CIara AIessainóra 

Quem também esteve aniversariando ontem no aconchego 
dos familiares, foi a super-inteligente Clara Alessandra, filha 
do casal amigo Raimundo e Cláudia Sanches que na cidade 
representam os jornais Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, 
O Popular de Goiânia, Folha da Tarde de São Paulo, entre tantas 
outras publicações de renome.  

© PLANTÃO MÉDICO 

Plantão Geral/Hoje: Hospital Geral (721- 

1065); Pediatria: Hospital Nice Lobão (721- 

8174); Obstetrícia: Hospital Regional Materno 

Infantü de Imperatriz (723 -1843); Ortopedia: 
Clínica de Acidentados de Imperatriz (721 - 

6454). 

Oferecimento: Farmácia do Zezé, na ma 

Ceará (722 - 2224), desejando aos cliente e 

amigos, muito sucesso. 

■m-- 

Destaque também hoje, para o aniversário do garotão 
aí da foto, Sílio Francisco da Silva, ülbo do casal 

Francisco da Silva Vaz e Ivone Diniz da S. Vaz, primos 
da mulher deste colunista, Antônia Alice. O 

aniversariante, aluno do Sesi, completa 11 anos no 
aconchegos dos familiares e dos amigos da escola. Vale 

o registro com os nossos parabéns. 

Aniversariantes (ACII) 

Leonardo de Sousa 

Pereira (André Auto 

Peças). " 

Aniversaria hoje e 

recebeu os parabéns e 

votos de muitas 

felicidades da ACII e do 

Feito à Mào Restaurante 

(self-service, churrasco no quilo e aquela 

saborosa feijoada neste sábado). Na avendia 

Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas - 

Centro. Fone 721 - 3565. 
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Humor 

Depois de anos vivendo juntos, o 

homem ouve da mulher: 

- Amorzinho, a gente podia se casar, 

não? 

- E quem vai querer a gente? 

(Play boy/Ju 1/94). 

>> Materiais para 

A' '/ i h/nh i/n escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-14^0, 

IMPERATRIZ 
Rua Simplício Moreira, 

. ^ 1478, Centro. Cx. Postal, 
■ j' Promoção em •rrtpel repórter (riod 400) R$ 6,00 ^53 Cep 65 901- 490 - 

n a) papei repórter (tipo) R$ 5.70 (resma) 

J. 
lmperatriz-MA 

m 

S*i. 

lif 

; SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LÍDA 

Clínica Lab. e Pet 

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

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique ^ 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
UPMV/TO - o204 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Cavalo de Aço 

Novos reforços se apresentam hoje 

Sociedade Atlética Imperatriz enfrenta Tecão Maravilha no Municipal, dia 09 de março 

Jogo 

Aberto 

Francisco do Vale 

Confirmado 
O jogo de estréia do 

Campeonato Maranhense foi 
confirmado pelo presidente 
da Federação Maranhense de 

utebol, Alberto Ferreira. A 
Taça Cidade do Interior 
começa com o clássico 
Tocantriz. Imperatriz x 
Tocantins já estão treinando 
orte visando o maior clássico 
da Região Tocantina. As duas 
diretorias estiveram reunidas 
na manhã de ontem e 
acertaram todos os detalhes 
para a abertura oficial da 
Taça Cidade do Interior. O 
presidente da FMF, Aberto 

erreira, também estará 
presente para acompanhar o 
jogo. O Estádio Castelão só 
recebeu lotação máxima no 
jogo de inauguração, em 
1982, com Brasil e Portugal, 
partida esta que terminou 
com uma vitória de 3 a 1 para 
o Brasil. 

Copa da Capital 
A Taça Cidade de São Luís 

também está sendo 
aguardada com muita 
expectativa pelos torcedores 
de Maranhão, Sampaio e 
Moto Clube. Se não mudar a 
tabela da competição, 
conforme foi anunciada, a 
abertura será dia 09 entre 
Moto Clube e Sampaio 
Corrêa. O jogo será realizado 
no Estádio Governador João 
Castelo (Castelão), com 
capacidade para 83 mil 
espectadores. O público da 
capital não chega a ocupar 
nem 10 por cento de sua 
totalidade. 

Seleção Brasileira I 
A Seleção Brasileira 

realiza nesta quarta-feira, no 
Estádio Serra Dourada, em 
Goiânia, contra a Polônia, o 
primeiro amistoso da 
temporada de 1997.0 técnico 
Zagalo começa a definir a 
equipe para as disputas da 
Copa América no meio do ano 
na Bolívia. O treinador 
chamou pela primeira vez o 
baixinho Romário, que 
atravessa grande forma. 
Apesar de ter declarado que 
não chamaria Romário, o 
treinador voltou atrás depois 
da pressão que os 
patrocinadores fizeram na 
Confederação Brasileira de 
Futebol — CBF. Romário 

formará a dupla de ataque 
com Ronaldinho. 

Seleção Brasileira II 
A Seleção Brasileira de 

Futebol poderá jogar em São 
Luís no próximo mês. Na 
reeleição do presidente da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, Ricardo Teixeira se 
comprometeu com o 
presidente da FMF, Alberto 
Ferreira. O adversário será 
conhecido na próxima 
semana. Pelo visto será mais 
um adversário sem expressão 
do futebol mundial. 

Retorno 
O retorno do atacante 

Romário à seleção de Zagalo, 
está trazendo o maior 
transtorno entre alguns 
cronistas esportivos de São 
Paulo e Rio de Janeiro anti- 
Romário. O baixinho terá 
novamente a oportunidade de 
mostrar o seu bom futebol, 
que lhe sagrou como melhor 
jogador do mundo na 
temporada de 1995. A 
conquista do tetra- 
campeonato conquistado i>elo 
Brasil foi um passe 
importante de Romário para 
a indicação. 

Coletivo 
O Cavalo de Aço realizou 

na tarde de ontem, mais um 
coletivo visando a preparação 
para a estréia diante do Tecão 
Maravilha, no próximo dia 09, 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio I)'Abadia. De acordo 
com o treinador, a 
movimentação realizada na 
tarde de ontem foi bastante 
proveitosa. Os novos 
contratados deverão chegar 
neste final de semana para se 
juntar ao elenco e dar início 
aos trabalhos visando a 
competição. 

Estréia 
Para o treinador, a 

confirmação da partida 
contra o Tocantins, prevista 
para o dia 09 de março, foi 
recebida com muito 
otimismo. A Sociedade 
Atlética Imperatriz deverá 
realizar na próxima quarta- 
feira, um jogo amistoso diante 
de uma equipe amadora local. 
O jogo-treino servirá de base 
para a partida, que 
acontecerá dia 09. 

Equipe da Galera 

Narração: Renilson Souza 
Reportagens: Francisco do Valle e Joel Ricardo 
Comentários: William Marinho 
Plantão: Aguiar Neto 
Esporte Amador; Cloves Aguiar 

A Sociedade Atlética 
Imperatriz (Cavalo de Aço) irá 
trabalhar em tempo integral na 
próxima semana, já visando a 
estréia na Taça do Interior, 
diante do seu arqui-rival 
Tocantins Esporte Clube, 
'Tecão Maravilha". De acordo 
com o técnico Isnad Antonio, 
mais quatro jogadores se 
apresentam hoje e se integram 
ao plantei na próxima segunda- 
feira. O atacante Zé Oscar é 
aguardado com muita 
expectativa por parte dos 
torcedores do Cavalo de Aço, 
que são bastante exigentes, o 
que irá influenciar na 
contratação do elenco. 

A diretoria do clube deixou 
claro que irá apresentar à 
torcida vários jogadores, mas 
só serão contratados se 
aprovados pelos torcedores do 
clube. O atacante Zé Oscar terá 
uma cobrança direta por parte 
da torcida, a "Falange de Aço", 
assim como outras torcidas 
organizadas já intimando seus 
integrantes para fazer a 
corrente prá frente no sentido 
de incentivar o Cavalo de Aço. 
Para o torcedor, a conquista do 
título de 1997 é inevitável e isso 
faz com que a cobrança aos 
jogadores seja dobrada com 
relação a campanha do vice- 
campeonato em 1993.0 lateral 

■ Tocantins 
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Júnior Maranhense, lateral esquerdo do Cavalo de Aço, 
treina firme para garantir vaga 

esquerdo Júnior Maranhense objetivo do jogador é ganhar a 
vem sendo um dos grandes confiança do técnico e garantir 
destaques nos coletivos. O sua vaga de titular. 

■ Coletivos 

A princípio, somente 

os coletivos aprontos 

serão realizados no 

Municipal. A 

Laminadora Paraná foi 

cedida para a diretoria 

apenas um dia na 

semana, podendo ser 

todas as quintas-feiras. 

O restante de 

treinamentos com bola 

serão realizados no 

Centro de Treinamentos 

Salgado Filho, local 

onde o técnico Isnad 

Antonio garante que é 

ideal para a pré- 

temporada do Estadual. 

O preparador físico 

Edmar Pereira garantiu 

que até a estréia no 

Campeonato os 

jogadores já ganharam 

cem por cento do 

condicionamento físico. 

Clássico Tocantriz mexe com a galera 

O presidente em exercício, Justino 

Oliveira Filho, garante que o Tecão se apresenta na segunda 

t6P0/> 
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Os trabalhos oficiais do 
Tecão Maravilha se iniciam 
na próxima segunda-feira, 
quando da apresentação dos 
jogadores no Araçagi Clube, 
local onde o técnico Estevão 
Leão irá dar início aos 
trabalhos visando o maior 
clássico da Região Tocantina 
diante da Sociedade Atlética 
Imperatriz (Cavalo de Aço), 
no próximo dia 09 de março, 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. A 
torcida, que há muito tempo 
não via o time alvi-verde 
disputar uma competição em 
nível estadual, já está 
prometendo superlotar o 
estádio. 

Além do futebol 
profissional, o presidente 
em exercício, Justino Filho, 
garantiu à reportagem que 
os trabalhos de base será o 
segundo passo, que deve 
acontecer logo após a estréia 
no Campeonato 
Maranhense. A Escolinha de 
Futebol Tocantins Esporte 
Clube lançou o projeto 
"Criança Craque no Esporte, 
Tem Que Ser Bom na 
Escola". Dentre as diversas 
atividades se destacam as 
seguintes modalidades: 
Futebol, Voleibol, Natação, 
Futsal, Capoeira e Judô. O 
projeto deve envolver 
diretamente cerca de 4 mil 
crianças carentes. O 
objetivo do dirigente Justino 
Oliveira Filho é evitar que as 
crianças carentes convivam 
com as drogas e os 
marginais nas ruas de 
Imperatriz. Para isso, foi 
firmado uma parceria com o 
Araçagi Clube, que passou a 
se chamar Araçagi 
Tocantins Esporte. A 
duração do contrato será de 
quatro anos, sendo que só se 
encerrará em fevereiro de 
2001. 

Projeto será 

apresentado 

O projeto "Criança Craque 
no esporte, tem Que Ser 
Bom na escola", será 
apresentado à secretária do 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Comunitário, vereadora Sofia 
Oliveira, que deverá também 
apresentar ao prefeito ildon 
Marques no sentido de firmar 
um convênio entre a 
Prefeitura Municipal e o 
clube. 

A diretoria do Tocantins 
Esporte Clube espera com 
este projeto, sensibilizar o 
prefeito Ildon Marques, já 
que é um projeto sem fins 
lucrativos para o time alvi- 
verde. A nossa reportagem 
teve a oportunidade de 
analisar vários itens do 
projeto, onde constatou a 
importância do mesmo para 
o esporte em todas as 
modalidades inseridas no 
projeto. Voltando a falar 
sobre a estréia no 

Campeonato Maranhense de 
97, diante da Sociedade 
Atlética Imperatriz, "o 
clássico Tocantriz", Justino 
Filho afirmou que seus 
jogadores são todos prata da 
casa. uma base dos melhores 
clubes amadores de 
Imperatriz na idade entre 20 
e 25 anos. O objetivo do 
presidente é seguir a risca o 
plano traçado para a 
temporada de 97, sem 
contrair débitos para a 
equipe. Jogadores e 
comissão técnica do Tecão 
irão trabalhar em sistema de 
cooperativa, sendo que 60 
por cento serão destinados a 
jogadores e comissão técnica 
e o restante para a 
manutenção do clube. O 
dirigente citou ainda que irá 
trabalhar com os pés no chão 
e que irá viver a realidade do 
nosso futebol, mas com 
dignidade. 

P Tk 
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Na Avenida Getúlio Vargas com Simplício 

Moreira - Calçadão - Fone: 723-3522 

Imperatriz - Maranhão 
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Moto-táxi 

Sindicato vence mais uma luta na justit, 

Tribunal de Justiça do Estado cassa liminar que proibia o funcionamento das empresas do setor em Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Bom dia governadora 
784 dias. Excelência a 

senhora pretende cumprir as 33 
promessas que fez ao povo da 
RegiãoTocaíina? Vai? Vai mesmo 
excelência? Sinceramente, está 
difícil de acreditar governadora, 
porque já se lassaram mais de 
dois anos de seu governo e até 
ag< )ra nós não lem< ts sequer uma 
rua asfaltada pelo seu governo. 
É i>or essas e |x)r outras que é 
difícil acreditar que a senhora 
ainda vai cumprir as promessas 
firmadas em praça pública aqui 
na terra do frei. 

Chafi Braide o novo 
empresário 

O publicitário Chafi Braide, 
vem aos ixmcos se tornando um 
homem de negéx ios. 

O mais novo investimento de 
Chafi Braide foi a aquisição do 
(•( ma Htuado I àigt >bar, e dentro de 
poucos dias estará inaugurando 
a sua produtora com 
equipamentos novos e 
sofisticados. 

Parabéns Chafi, esixramos 
que você consiga o mesmo 
sucesso com o Frigobar e a 
produtora de vídeo que você 
conseguiu com as V »jas da I i>vi's 
em ImixTatriz. Na Ck-tulio Vargas 
e no Timbira Shoping. Você 
merece! 
O clássico do Tocantrins 

Dia 09 de março será a 

abertura oficial do Campeonato 
Maranhense de Futebol em 
Imperatriz. O Estádio Frei 
EpUanit > D'Adabia será pequeno 
para receber a multidão de 
torcedores do Cavalo de Aço e 
do Tocantins Fsjxirte Clube. O 
clássico foi acertado ontem com 
o preseidente da Federação 
Maranhense de Futebol, Alberto 
Ferreira e com as diretorias do 
Tocatins e do Sociedade Atlética 
Imperatriz. 

Jairo promete limpeza 
O secretário de Infra- 

Eslrutura, Jain > de Oliveira, está 
montando um grande trabalho de 
limpeza pública na cidade, 
visando dar um novo asjiecto ao 
centro e bairros. Os terrenos 
baldios, que forem notificados 
três vezes sem que os seus 
proprietários tomem uma 
providência no sentido de murar 
0 local, será transformado em. 

1 )alrimõni< > | niblico, objetivando 
acabar com os lixeiros em 
terrenos baldios que existe em 
vários pontos da cidade. 

Banda Roda 
Viva no Bic 

Hoje, sábado vai estar se 
apresentando no Bic, Balneário 
Iate Clube, a Banda Roda Viva, 
de São Paulo. O show trás um 
espetáculo a parte com 
dançarinos que vão incendiar a 
I ilaléia a)m a (lança < la bunc linha,. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO n0 016, de 21 de fevereiro de 1997. 

Dispõe sobre processos de licitação e 
dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ nn i,«n Hac 
atribuições que lhe confere os incisos V e VII do arl. 51 da lei Orgânica do 
Município de Imperatriz e arl. 47 da Lei n0 811/97, 

DECRETA: 

Artigo 1* - Autoriza a Comissão Especial de Lickacáo 
proceder licitações referentes a: 

a) Tomada de Preços 006/97 
Serviços de Publicidade, 

b) Carta Convite n" 001/97 
Serviços de Mídia e Apoio Logistico; 

b) Carta Convite n* 002/97 
Aluguel de veículos 

c) Carta Convite n* (XüVQ? 
Serviços Gráficos; 

c) Carta Convite n' 004/97 
Aquisição de Central Telefônica 

, . ^ 4ní., Artigo 2° - Os demais artigos do Decreto n# 013 de 06 de fevereiro de 1997 permanecem inalterados. 

O serviço de moto-táxi está 
novamente regularizado em 
Imperatriz. E que o Sindicato das 
Empresas de Moto-Táxi acaba 
de vencer mais uma luta na 
justiça. Recentemente, a 
entidade tinha entrado com uma 
ação de inconstitucionalidade da 
lei no Tribunal de Justiça do 
Estado, sendo que o TJE 
concedeu uma liminar 
suspendendo os efeitos e 
eficácia da lei. 

Logo em seguida, o Sindicato 
dos Moto-taxistas e o Sindicato 
das Empresas de Moto-Táxi da 
cidade entraram com um 
mandado de segurança e, no dia 
5 de fevereiro passado, em 
sessão do Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, foi cassada a 
liminar concedida que tinha 
sus{)endido os efeitos dalei e que 
permitia o pleno funcionamento 
do serviço de moto-táxi em 
ImiJeratriz. 

Agora, a Prefeitura Municipal, 
que já tinha anunciada para 
qualquer momento a 
deflagração de uma campanha 
no sentido de retirar as moto-táxi 
das ruas da cidade, deverá 
cumprir o que determina a lei e 
efetivar a regularização do 
serviço. 

() presidente do Sindicato das 
Empresas de Moto-Táxi de 
Imperatriz, Doracy Fernandes, 
afirma que a decisão tomada pelo. 
Tribunal de Justiça do Estado foi 
correta e veio em oportuno 
momento, tendo em vista que 
muitas pessoas que estão 
garantindo o sustento de suas 
famílias através do dinheiro que 
conseguem como moto-taxistas 
já não sabiam mais o que fazer 

caso tivessem realmente a 
confirmação do cancelamento do 
serviço. "A justiça é correta e 
sempre age com retidão", 
acrescenta. 

O serviço de transporte de 
passageiros em motocicletas é 
uma nova modalidade de 
prestação de serviço ao público. 
Ágil, rápida e barata, acompanha 
a própria dinâmica do 
desenvolvimento sócio- 
econômico das sociedades 
industrializadas. 

No Brasil, é fato novo, mas 
em sociedades industrializadas, 
como a Europa e Estados 
Unidos, sua utilização já é fato 
comum. Por ser uma novidade, 
têm enfrentado, como não 
poderia deixar de ser, uma certa 
resistência por |)arte dos órgãos 
oficiais, mas a tendência, é a 
consolidação do serviço, devido 
à plena aceitação por parte dos 
usuários, que o utilizam em 
escala cada vez maior, 
demonstrando que, o serviço 
veio preencher um espaço no 
mercado de transportes 
convencionais. 

O serviço encontra-se 
aprovado por lei Municipal nas 
cidades de: Fortaleza (CE), 
Sobral (CE), Gaicó (RGN), 
Curitiba (PR), Guaranhuns (PE), 
Serra Talhada (PE) e com 
projetos em estudo nas 
Câmaras Municipais: 
Açailândia (MA), Paraíso (TO), 
Palmas (TO), Palmas (TO), 
Colinas (TO), Gurupi (TO), 
Redenção (PA) e Marabá 
(PA), entre outros. Em São 
Luís, o serviço foi 
regulamentado por decreto da 
Prefeitura Municipal. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PRLEEITURA DE IMPERATRIZ 

. J Artigo 2*- Os demais artigos do Deaeto n0 013 de Ofi rfp fevereiro de 1997 permanecem inalterados 'o n m j, de 06 de 

■ i . Artigo 3* - Este decreto entra em vigor na data de sua 
e,e"0! 3 '' ^ ,anei,° ^ ,997' « 
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■ Do serviço em Imperatriz 

O serviço de moto-táxi começou a ser prestado 

em Imperatriz no dia 16 de junho de 1996 através 

de uma empresa pioneira, a Central Moto-Táxi, ainda 

hoje localizada no Mercadinho, funcionando 

inicialmente com 9 moto-taxistas. 

Devido à aceitação do serviço pelos usuários, 

novas empresas foram surgindo, e a quantidade de 

mão de obra empregada como moto-taxistas ampliou- 

se consideravelmente, configurando-se hoje, cerca 

de 45 a 55 empresas estruturadas efetivamente 

funcionando, sendo que dessas 38 são regularmente 

filiadas ao Sindicato das Empresas, com cerca de 

1.350 moto-taxistas operando o sistema, sendo que 

destes cerca de 900 estão devidamente selecionados 

pelas empresas operadoras. 

A Lei nQ 803/96, que aprovou o serviço de moto- 

táxi em Imperatriz esclarece que moto-táxi é o 

serviço de transporte de passageiros, prestado 

individualmente, de porta à porta, em motocicleta. 

O número de moto-táxi autorizados a prestação do 

serviço é de um moto-taxista para cada 1.500 

habitantes, levando em conta o número levantado 

pelo escritório regional do IBGE. 

Derocy Fernandes enfatiza que agora o próximo 

passo a ser dado pelo sindicato que preside é 

promover maior intercâmbio entre os associados da 

entidade e informar para a comunidade 

imperatrizense como as moto-táxis continuarão 

funcionando. "Esse projeto é de suma importância 

para nós", conclui. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

DECRETO n# 015, de 21 de fevereiro de 1997. 

Decreta luto oficial no Município do 
Imperatriz e dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os indsos V e VII do arl 51 da Lei Orqánica do 
Município de Imperatriz, e 

DECRETA: 

Artigo r - Fica decretado luto ofidal nos dias 21, 22 e 23 
do mês de fevereiro de 1997, pelo falecimento do ex-Prefeito GUMERCINO 
MILHOMEM. 

Artigo 2o- Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

u „ GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, EM 21 DE FEVEREIRO DE 1997, 176* DA INDEPENDÊNCIA E 109° DA 
REPUBLICA 

ILDON MARQUES DE SOUZA 
Prefeito 

7 

.r 

VALE TRANSPORTE 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus fundonários. «^Presanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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■ CaUáo PENALTY 
• JACQUARD 

1 RS Tloo 

Bola PENALTY DE VOLLEY 
, MG 5000 

a vista 

fWMiwyi 

• rs2S,oo 
à vista ou 
ou 3 theques de RS 3,34 

■ sem furos 

<^> UMBRO 
Chuteira 
UMBRO 

SOCIETYATTAK 

RS 48,00 
à vista OU 

3 theques de R$ 16,00 
sem juros 

a vistcq, o menor preço/ 

o prazo, o melhor x>#i plano! 

Tênis RAINHA SYSTEM 

RS6t,00 
à vista 

adidas ^ 
Tén/s ADIDAS STRATEGY 

RS S9,00 
à vista 

BRASCIT1 

Elo ncfcj r 

ov 3 cheques de R$ 20,34 

sem juros 

OLYMPUS 

ov 3 cheques de R$ 19,67 

  sem juros 

A UUANI NÁO COBRA 

TAXA DO SEU CADASTRO 

Esteira 
Ergométrica 

LUDMS 
ELETRICA 

íjjJ -J 

'MEDIDOR DE 
'Pulsação 
'Calorias 
* Tempo 

RS 739,oo 
à vista oi iJOX 

ÇNinTendo^ 

Robo Nintendo 
Interativo! -XL 

O ROBÔ QUE 
PENSA E FALA 

RS 79,oo 
à vista ou 12X 

9,90 
ou 5 cheques 
de R$ 17,80 

- < 

Comera Fotográfica 
OLYMPUS SHOOT GO 

rs43,oo 
à vista 

2x5,5o 

W 

BS 
GBOM 

BONECA 
Trancinha 
GROW 

RS 22, OO 
à vista 

3 cheques de R$ 7,34 
sem jures 

ou 5 cheques de R$ 9,70 

  

a vistes 

Gian & Giovani 
DOSE DUPLA 

Os Grandes Sucessos 
da Carreira 

a 
OfAMJb OHJV4M1 

R$ 

eu 4 cheques 

de R$ 184,75 

sem jures 

C P777 

■ 

Cartucho 
para Videe 
Game 
NINTENDO 
A PARTIR   

DE JffSSrOO à vista 

*• 

ARTEX 

V 

CARA 
MALUCA 
GROW 

rs24,oo 
à vista 
3 cheques de R$ 8,00 

sem juros 

fagneru 
20 Super Sucessos 

REGlNAIiX) 

«M 
\ ^ t 

REG/NALDOROSSi 
20 Super Sucessos 

mu. 

i 9* 

- ■ 

http://www, intermar. com. br/liíiani 
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■ Flagrante 

Assaltante caiu nas garras da PM 

% 

Elemento foi preso quando tentava assaltar braçal no Setor Rodoviário, em plena luz do dia 

A Polícia Militar de 
Imperatriz está atenta aos 
assaltantes que estão agindo 
dia e noite do Setor 
Rodoviário. Quem se deu mau 
foi o elemento Francisco Mota 
de Souza, que em companhia 
de um outro elemento 
conhecido por "Velhinho", 
assaltaram o braçal João dos 
Santos às proximidades do 
Hotel Anápolis. 

Para azar do elemento, uma 
patrulha da Polícia Militar 
passava pelo local e iniciou 
uma perseguição ao dois 
assaltantes. Francisco Mota e 
Velhinho estão sendo 
acusados de roubar uma 
bicicleta e um relógio da 
vítima. Francisco Mota, que 
estava pedalando a bicicleta, 
foi agarrado pelos policiais, 
enquanto que Velhinho se 
embrenhou em um matagal, 
dificultando os trabalhos da 
polícia. Os dois elementos 
estavam armados com um 

revólver calibre 118 e uma faca 
tipo peixeira. 

Na delegacia, Francisco 
disse que não conhecia 
Velhinho. "Eu conheci o 
Velhinho naquele dia, ele me 
convidou para trabalhar com 
ele numa aparelhagem de 
som, que segundo ele estava 
no Setor Agrícola", disse o 
acusado. Para o delegado de 
plantão George Miranda, os 
dois elementos devem estar 
agindo há muito tempo 
naquele setor. 

A Polícia Militar conseguiu 
recuperar apenas a bicicleta 
do elemento. "Velhinho", que 
está foragido, levou consigo o 
relógio do comunicante, que 
registrou a ocorrência na 
Delegacia de Plantão do 2o DP. 
O elemento foi transferido na 
manhã de ontem para a 
Delegacia Esiíecializada DRF, 
para uma conversa com o 
chefe de capturas Edilson 
Santos. 

;í; 

€ 

f 

Delegado George Miranda encaminhou assaltante para a 
Delegacia Especializada de Roubos e Furtos 

■ Regional 

Policial civil é assassinado 

na queima de arquivo 
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O agente Evanildo Marques Vieira é acusado de envolvimento em vários crimes no Estado do Maranhão 

o -■ 

Com um tiro de escopeta na 
cabeça o ex-agente de Polícia 
Civil do Maranhão, Evanildo 
Marques Vieira foi executado 
na última quinta-feira, no 
interior de seu carro na Avenida 
dos Franceses, próximo ao 
Terminal Rodoviário. O crime 
foi cinematográfico. O ex- 
agente que dirigia o seu Fiesla 
foi ultrapassado pela esquerda 
por um Gol branco e do seu 
interior o iiassageiro pistoleiro 
fez o disparo certeiro que 
atingiu a vítima na região 
temporal, causando perda da 
massa encefálica. Até os olhos 
de Evanildo foram destruídos 
pelo tiro. O carro ainda 
percorreu cerca de 160 metros 

desgovernado. O ex-agente já 
estava morto. 

Envolvidos em diversos 
crimes, Evanildo Marques 
Vieira foi excluído do quadro de 
agentes da Polícia Civil em 
1993. Ele foi acusado de ter 
participado do assassinato do 
então prefeito de Bacuri, 
Sebastião Costa Pimenta, em 
1992. ele também esteve 
envolvido no caso do 
desaparecimento do prefeito de 
Poção de Pedras, o "Borges" e 
como um dos executores do 
comerciante Antônio Frazào 
juntamente com os irmãos 
Lenon e Luís Moura Filho. Na 
série de crimes praticados, 
Evanildo Vieira também esteve 

envolvido no desaparecimento 
do caseiro do sitio do delegado 
Luís Moura, conhecido por 
Ceará, crime que até hoje 
nunca foi esclarecido. Por essa 

Boletim de 

Ocorrência 
Furto Cífi denúncias, os elementos 
bicicleta Jobert Ateiwabaram a porta dos 

fundos e retiraram vários Marcelino Soares Silva, 
maranhense, casado, 
motorista, residente na Vila 
Lobão, comunicou na 
Delegacia de Polícia que um 
elemento desconhecido 
furtou sua bicicleta Mountain 
Bike, cor cinza, ano 96, fato 
este ocorrido na tarde da 
última terça-feira, quando o 
comunicante se encontrava 
no interior de sua residência, 
enquanto que a bike estava na 
área. 

Perda de 
documentos 

Gilcilene do Nascimento 
Araújo, residente na Rua 
Ceará, bairro Bacuri. 
comunicou no plantão de 
polícia que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
De acordo com as 
informações da queixosa, o 
referido documento estava 
dentro de uma bolsa tipo 
poxete. A denúncia foi 
registrada no plantão da 
Depol. 

Perda de 
documentos 

James de Souza e Silva, 
maranhense, solteiro, 
residente na Avenida 
Babaçulândia comunicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais, tais 
como: Carteira de Identidade 
Civil. Título Eleitoral e outros, 
fato este ocorrido na manha 
da última quarta-feira, quando 
o comunicante trafegava por 
aquela avenida. 

Mais um 
arrombamento 

Milton Nascimento 
Santos, paraense, casado, 
residente na Rua Santa 
Tereza, Nova Imperatriz, 
comunicou que os larápios 
visitaram sua residência na 
madrugada da última quarta- 
feira. De acordo com as 

objetos de pequenos valores 
e um vídeo cassete. 

Furto 
de bike 

O motorista José Antonio 
de Menezes, maranhense, 
residente na Rua São Paulo, 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Moutain Bike. 
Conforme o registro, a 
bicicleta estava em frente ao 
Magazine Liliani, onde o 
queixoso estava quitando 
uma prestação da referida 
bike. 

Perda de 
documentos 

Manoel Tavares Santos, 
maranhense, casado, 
residente no Bacuri, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo vário* 
documentos pessoais, sendo: 
Carteira de Identidade Civil, 
Título Eleitoral e outros. De 
acordo com as informações 
do comunicante, ele só 
percebeu a falta da porta- 
cédula quando chegou em 
sua residência. 

Absolvição 
de Inácio 

O Tribunal de Justiça de 
Rondônia confirmou a 
sentença absoKitória em favor 
do empresário maranhense 
Inácio Sobrinho Araújo, que foi 
julgado jx-la autoria da morte 
do funcionário público 
Gracindo Aguiar Kinger. O 
crime aconteceu no dia 27 d< 
julho de 1988, na cidade de 
Porto Velho, no interior de 
um clube. A confusão entre os 
dois homens ocorreu por 
causa dos favores de uma 
mulher. O empresário 
homicida foi submetido a 
julgamento jxJo júri popular, 
sendo absolvido por 6 votos 
contra dois. 

razão é que a polícia acredita 
em queima de arquivo. 
Evanildo sabia demais. Sobre 
os seus assassinos, não há 
pistas. 

■ Como aconteceu 
No exalo momento daultrapassagem, o jMissageiro do Gol branco 

apontou a escopeta com o cano i)or trás do condutor do veículo e 
efetuou o disiiaro contra o ex-policial, atingindo-o na região temjx)ral, 
causando perda da massa encefálica. 

Populares ouviram ajxmas um estampido abafado, como se fosse 
um foguete. Em seguida, observaram que o Mesta onde estava 
Evanildo, jXTCorreu cerca de 160 metros desgovernado, indo de 
encontro a um |X)ste de iluminação pública, no canteiro da avenida. 

Os ix)pulares se aproximaram e ainda encontraram a vítima 
respirando. Evanildo foi colocado na carroceria de uma Pampa e 
levado para o I lopsital Municipal I )jalnia Marques, onde já chegou 
morto. 
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2° Distrito 

Delegado 

José Israel 

Escrivão 

Comissário 
Edilson 

laldo Alves 
Ara6|o 

José Ribamar 
Nunes 

Perito 

Júlio Sérgio 

Telefone de Plantão 

722-1287 

PHOTO PINH€lftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


