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Restituição 

sem 

correção 
No próximo dia 15 de 

setembro, a Rineita Federa! 
envia novo lote de restítun-áo 
do Imposto de Renda. Dessa 
vez o contribuinte rtxxibe o 
dinheiro com a correção 
equivalente a Veja os 
detalhes na coluna Informes 
Especiaisj assinada por 
Machado Neto e que conta 
com as sevões. Imperatriz 
Dia e. Noite. Humor, 
Mercado Financeiro c 
A fíi mrsariantes A i 11. 
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^■ólar Comercial 
Compra , RS 1.0583 
Dólar Comercial 
Venda RS 1.0205 
Dólar Paralelo 
Compra RS 1.1350 
Dólar Paralelo 
Venda   RS 1,039 
Dólar Turismo 
Compra RS 1,0010 
Dólar Turismo 
Venda RS 1,0350 
Ouro (g) 
Vc riria RS 11,95 
Poupança 
Rendimento - - ~ 1,1275% 
Ufif 
Valor RS 0.9108 
Salário Minimo 
Agosto  - RS 120,00 
Salário Familia 
Valor RS 7,66 
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Prefeito é acusado de corrupção e 

justiça bloqueia FPM de Açailândia 

O tradicional desfile de 07 
de setembro poderá não 
acontecer em Açailândia. 
Esta é a opinião de Jorge 
Quadros que assina a coitina 
Tribuna Livre. 
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Frefeito dc Açailândia, Dcusdcdíih Sampaio,(a esq.) émeusado U enriquecimento ilícito 

■ Imperatriz Urgente 

Roseana Samey obriga 

ex-prefeito a vestir saia 

Raimundo Cabeludo também usará brincos e batom 

O sertão vai virar mar. O mar 
vai virar serão. O ditado de 
Antônio Conselheiro, do início 
século, parece ser correto. 

O ex-prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, vai passar 
batom, usar brincos e vestir saia. 

Ferrenho adversário da 
governadora Roseana Sarney, 
Raimundo Cabeludo, disse que 
se vestiria de mulher, caso a 
chefe do Palácio Henrique l)e 
La Roque asfaltasse da Rodovia 
que liga J oão Lisboa a Amarante. 

Ontem, a governadora 
Roseana assinou a ordem de 
serviço que coloca homens e 
máquinas na execução da 
pavimentação da MA 122, 
interligando as duas cidades. 

Raimundo Cabeludo, no 
entanto, ainda não anunciou, 
quando c onde vai cumprir a 
promessa. Pois como ele 
próprio diz, "não sou homem de 
duas palavras". 

O Jornal Capital não 
conseguiu localizar o ex-prefeito 
de João Lisboa. Até o 
fechamento desta edição ele 
ainda não tinha anunciado qual o 

O sisudo Raimundo Cabeludo usará vestido 
modelito que iria usar. Nem Curtas, da coluna Imperatriz 
tampouco a cor do batom e o Urgente, assinada pelo 
estilo dos brincos. irreverente Francisco do Valle. 

I>eia Mais na seção Ondas Página 2-4 

ü prefeito de Açailândia, 
Deusdedith Sampaio foi 
duramente atacado pelo 
empresário do setor de 
panificação, Abel Ribeiro, que o 
acusou de "enriquecimento 
ilícito e aumento ilegal do 
patrimônio". 

O empresário disse que seus 
colegas já não suportam 
contribuir para oa cofres 
.públicos sem obter o retorno 
em infra-estrutura, necessário 
para o aumento da geração de 
emprego e renda. 

Abel Ribeiro disse que 
Deusdedith, depois de eleito, 
em menos de seis meses, já 
esbanja um aumento 
considerável de seu patrimônio 
com a aquisição de diversas 
fazendas, avião e veículos 
automotores. 

Na última sexta-feira, o juiz 
José Edilson Caridade 

concedeu liminar bloqueando o 
ICMS e o FPM do município. 

O dinheiro dessas duas 
contas será usado no 
pagamento dos servidores, que 
estão com salários atrasados 
desde o mês de maio. 

Hoje e amanhã, será 
efetuado o pagamento do mês 
de maio aos servidores 
contratados. 

No período de 12 a 16 de 
junho, com a quota do FPM do 
dia 09 de setembro, e mais o 
ICMS do dia 10/10, será pago o 
mês de junho. 

Até o momento foram 
bloqueados R$ 137 mil 
referentes ao ICMS e mais R$ 
56 mü de FPM. 

O juiz José Caridade 
determinou que as demais 
quotas sejam bloqueadas até a 
atualização completa do 
pagamento dos servidores. 

■ Governo itinerante 

A cobertura da visita da 

governadora à Imperatriz 

Página 1-3 

Delegado Tinôco abre 

crise na Polícia Civil 

O Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu e o titular do 2o 

DP, delegado Luis Henrique 
Tinôco de Souza, não estão 
falando a mesma língua. 

Os desentendimentos 
entre os dois está relacionado 
ao acidente com um carro da 
Policia Civil, quando uma 
estudante foi atropelada e 
morta. 

Conhecido pelos 
companheiros de trabalho 
como delegado "flagrante", 

Tinôco vem desenvolvendo um 
bom trabalho a frente do 
Segundo Distrito Policial. 

fde.-é responsável por 
diversos flagrantes e 
desbaratar pelo menos três 
quadrilhas que agiam em 
Imperatriz. 

Entre os casos elucidados 
pelo delegado distrital está a 
elucidação do assalto seguido 
de morte no Supermercado 
Bom Jesus. 

Mais na Página 1 -12. 

»■ Flagrante 

Alfredo Nunes prejudica 

imagem do Poder 

Judiciário 

Pedro Gino, comissário de 
menor da comarca de João 
Lisboa, esteve fazendo as vezes 
de segurança do prefeito de 
Senador La Rocque, Alfredo 
Nunes, quando da chegada da 
governadora a Imperatriz na 
tarde de ontem. 

Usando camiseta do Poder 

Judiciário, Pedro Gino desfilava 
armado no Aeroporto 
Guilherme Cortês Moreira. 

Os comissários dos menores 
são proibidos, de no exercício do 
cargo, portarem armas de fogo. 
E o prefeito de Senado La 
Rocque, há muito ultrapassou a 
casa dos 18 anos de idade. 

O prefeito Ildon Marques deixa hoje o PMDB 

TI Z f 11 T~~v • i a • i « . - 

O prefeito lldon Marques 
está preste a deixar o PMDB, 
partido pelo qual foi eleito a 
prefeito de Imperatriz. 

O chefe do executivo 
municipal participou na tarde 

de ontem de uma reunião com 
membros do partido e 
lideranças locais. 

O prefeito verificou na 
reunião que o vereador André 
Paulino, do PMDB estava 

Hoje é o dia "D" para a permanência de Ildon no partido 

?uniao com articulando manobras dentro tpm Qn% rtian^c Hoív-or 07 articulando manobras dentro 
do partido contra ele e Seu 
grupo político. Contrariado 
com o rumo da política interna 
do partido por alguns filiados, 
lldon Marques anunciou que 

tem 90% de chances em deixar 
o PMDB ainda hoje. 

Um fato estranho que vem 
acontecendo dentro do PMDB 
é o desaparecimento das fichas 
de filiações partidárias de 96 a 

97 que coincide com as fichas 
de filiação do prefeito e de seu 
grupo político. 

A grande pergunta fica no 
ar: qual será o destino do 
partido em Imperatriz nas 

próximas eleições sem a 
presença do prefeito e de seu 
grupo político? 

Para alguns analistas 
políticos seria a implosão do 
partido. 
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Empresários voltam confiantes 

Secretários de Estado, do 
Município, empresários do Rio 
Grande do Sul. representantes 
do empresariado local, da 
Polícia, da Associação 
Comercial. vereadores, 
jornalistas, diretores de escolas, 
e convidados, reuniram-se na 
terça, (02). em jantar, no 
restaurante O Farol com o 
prefeito Ildon Marques. 

O empresário gaúcho, 
Dirceu Scheffel, durante o 
jantar, transmitiu em nome dos 
colegasa satisfação que estava 
sendo a estada de todos em 
ImjxTatriz e disse que estavam 
saindo da cidade confiantes do 
|K)tenciaI da região. Segundo 
(de, farão de tudo para que o 
projeto de instalação do Polo 
Industrial dê certo e que essa 
primeira visita vai serdeAuuitos 
frutos para eles e para 
Impei atri/ " Scheffel disse, 
ainda, que a cidade tem todas 
as condições de agregar um 
polocoureiro-calçadisla. I )isse 
que Imperatriz tem 
comunicação, estrutura 
disponível e tudo o mais 
necessárk> i )araque se instalem. 

A industria vai precisar de 
mà( h l< m ibra «'si xicializada e os 
empresários estão 

empenhados e trabalhando em 
diversas frentes, inclusive, 
(>IhaiM 1< > a area | «ira o tn Miianw -nlo 
de pessoal para que sejam 
treinados aqui mesmo no 
municij ho. 

Antes do jantar, o prefeito fez 
um pronunciíunenlo dizendo da 
satisfaçãõ de ter ali. convidados 
ilustres e imi )ort antes. () chefe d( > 
Poder ExecutKo disse que aquele 
encontro era diférenle, e f|ue 
1 inha certeza que se ele col<ncassí• 
para aciuelas jh-ssoíls as questêx-^ 
IKTlinenlesao desenvolvimento 
de Imperatriz, elas, com toda 
certeza ixideriam lhe ajudar. O 
prefeito também elogiou a 
adn li nistraçã< > de Ros< «uia Sar m !y. 

O jantar serviu para dar 
continuidade aos entendimentos 
feitos na manhã e tarde de terça, 
quando, o prefeito e secretários 
estaduais ( municipais se 
reuniram na Associação 
Comercial e Industrial de 
Imix-ralriz. com os empresários 
do Rio Cirande do Sul, para falar 
das | x >ssibi 1 idades da i nst i üaçãt > de 
um Pólo Industrial Coureiro- 
calçadista na cidade. Os 
empresários vieram a convite da 
g< »vernad( ira Rc iseana. 

Durante o encontro, o 
deputado federal e secretário da 

Agricultura. Francisco Coelho 
ponderou sobre o momento 
histórico que representa a 
administração Ildon Marques]«ira 
Imperatriz, por ser ele um 
empresário de sucesso e um 
I irefeit o expressivo (que teve uma 
eleição massiva) com vontade 
ixdítica de criar pers|>eclivas v 
progresso para a juventude. Ele 
fez questão de frisar que estava 
junto com Ildon nesse mesmo 
objetivo. Chico Coelho também 
lembrou a vontade e 
(1('t(ti 11inaçã( >dag()V( rnadi ira em 
fazer do Maranhão uni grande 
Estado. Ao falar da imixirláncia e 
os frutos que a instalação da 
industria coureira pixlerá trazer 
para a cidade, o deputado fez 
quest ão de len ibrar o pi( ineris mo 
< l( is gauchiis na n-giáii de Balsas. 

O Bisjxxle ImiHTatriz. Dom 
\f< iiisí i í In g< >r y lamlxáii saudou 
a bnlos c cm especial i»-- si us 
conterrâneos empresários. 
"Quem belx1 dessa água ou fica 
ou volta, disse o Bispo aos 
empresários do Rio Grande do 
Sul. "Espero que voltem para 
instalar essa indústria e não irão 
searreixMuier. Vou rogara Deus 
I lara que -seja] in isj x -ra | «ira vi xês 
e para o sul do Maranhão", 
fuiíilizou Dom Afonso. 

SS; 

tm Ild, ;i rqu ( cmn ih ii.i /i/ oce v.wo </e ge/v/ç.ío </e c/ii/;/. g/i e / . nr/.i 

Prefeito libera taxa para iluminação do Estádic 

As rodadas do campeonato estão sendo concluídas nos finais de semana 

ta 

FORTALEZA 

A/Í mmmmmm 

1130 

APARECiDA 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E 
E<(nvi 'AVCTil? 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz irá completar, neste 
final de semana, sua 9 ' rodada. 
O campeonato ganhou agilidade 
com a liberação da taxa de 
iluminação do Estádio Frei 
Epifánió (TAbadia pelo Poder 
Municipal. Em uma reunião na 
sede da Liga Imperatrizense de 
Desportos (I.id) com os 
dirigentes dos limes e da I.id. o 
prefeito Ildon Marques liberou 
a taxa de iluminação do Estádio 
para que as partidas de futebol 
pudessem serem realizadas nas 
noites de quinta-feira. 

Todo final de semana é 
concluídá uma rodada do 
Campeonato. São necessários 
sele jogos para concluir uma 
rodada. As duas primeiras 
partidas da rodada acontecem 
na quinta-feira á noite. No 
sábado, acontecem mais dois 

jogos e no domingo, também 
pela manhã, são realizados os 
três Complementares da 
rodada. 

Alem do Frei Fpifânio, os 
campos da liiminadora l.owen 
e Laminadora Paraná estão 
sediando o campeonato. Ale a 
conclusão da rodada, o 
Marília Futebol Clube estava 
liderando o campeonato. 

Árbitros 
Esta sendo preparado o 

relatório sobre a conclusão do 
curso de reciclagem de 
árbitros. O curso foi concluído 
lio dia 2(i de agosto A* aula< 
loram ministrada^ |Hir.Iai kson 
da Silveira, diretor da Comissão 
Imperairizense de Árbitros de 
Futebol e assessor da 
Secretaria dos Fisportes e do 
Dizer (Sedei). 

O curso i nsistiu no estudo 

de regras do futebol, 
preenchimento de relatórios e 
avaliação física. Os testes físicos 
foram feitos na Avenida Beira- 
rio. Fizeram o curso 18 
assistentes e 18 árbitros da 1 id; 
isto porque a direção dos 
árbitros quer avaliar o índice 
técnico dos juizes, bem como 
proporcionar-lhes melhor 
formação. 

Como todos os participantes 
do curso estão atuando no 
Campeonato Amador, os 
relatórios preenchidos durante 
os jogos serão analisados pelo 
insl rutor i '«mo parle ( |r 

contendo (Iim iu m. 
Segundo uilormou Jai kson 

da Silveira, o relatório com a 
avaliação dos participantes do 
curso será divulgado nas 
1 iroxi11ias si• maiias, quando será 
divulgado na imprensa. 

Prosseguem solenidades oficiais 

Dando continuidade a 
Programação Oficial que envolvi' 
a Semana da Pátria, ocorreu na 
manhã de quarta-feira (().">), o 
hasteamento dos Pavilhões 
Nacionais leito pela Guarda- 
mirim, que realizou todas as 
atividades oficiais na Praça Brasil. 

A solenidade teve início ás 8h 
i' c( mt i >u aim Ia com a | «irt ici| laçai > 
do secretário de luliicação, 
Agostinho Noleto, da secretária 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho, Sofia 
Oliveira e representantes do 1)0" 
BIS. 

Ainda na Praça Brasil, houve 

apresentações de jogral e do 
C< »ral da (iuan la-mirim. ()s alu nos 
da F.scola Fistadual Mouráo 
Rangel cantaram o Hino do 
Maranhão. 

Durante toda a semana 
sempre à partir das 18h, haverá 
o arriamento dos pavilhões. 
Participaram ontem deste ato, as 
esa )las estai luais: (iraça Aranha, 
.lonas Ribeiro e Fislado de Goiás. 

Hoje, o hasteamento contará 
com a partici] laçáodas escolas; 
SESI I. Geovane Zanini, São. 
Vicente de Paula. Centro 
Fiducacional Emanuel elónuizio 
de Carvalho. Do arriamento 

particii«un as Fiscolas Fisladuais: 
Fxlson Lobão. Nascimento de 
Morais e Castelo Branco. 

A Semana da Pátria está 
sendo organizada jiela Secretaria 
Municipal de Educação (Seduc) 
e conta com o apoio das 
s( vrelarias do Es|X)rte e do 1 azer 
(Sedei), do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct), d" BPM (Batalhãode 
Polícia Militar). Corpo de 
Bomlxriros, Polícia Rixloviária, I 
Ciretran, Centro Federal de 
Fiducaçáo Tecnológica (Cefel) e 
Subsecretária de Educação da 
Região Tocantina. 

x JS» 
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i A Som e Luz 
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Pólo coureiro gera 2.100 empregos em Imperatriz 

Côncavo & 

Convexo 
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Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

E sempre bom lembrar 
que o povo locantino ainda 
não esqueceu as obras 
prometidas durante a 
instalação do governo 
itinerante. Priorizar, agora, 
os projetos anunciados na 
época deve ser a palavra de 
ordem da sua administração. 
Alinal «!«• conlas. govcrim e 
povo devem lalar a mesma 
língua. 

Bom dia, 
governadora! (II) 

Nesta nova visita que faz 
a Imperatriz, governadora, o 
povo espera manter estreito 
relacionamento com a 
senhora. Sentar com as 

icranças comunitárias se 
■az mais do que necessário, 
pois agindo assim sua 
administração deixa 
evidenciar a vontade de 
efetivamente atender as 
aspirações populares. 

Bom dia, 
governadora! (III) 

A coluna faz, hoje, apenas 
um alerta. Ainda acreditando 
no seu governo, é que 
estamos tornando pública a 
voz que vem das ruas. 

Planos 
de trabalho 

O ministro da Agricultura, 
lindo Porto, e o 

Vresidente da Caixa 
Econômica federal 
assinaram conlralo de 
prestação de serviços para 
execução do Programa 
Nacional de Eorlalecimenlo 
da Agricultura Familiar 
(Pronaf). na linha de apoio ã 
infraestrutura e serviços nos 
municípios, com a 
contratação, ainda em 1997, 
de 956 planos de trabalho no 
valor de R$ 164.8 milhões, 
estimando-se para 1998, 
recursos da ordem de K$380 
milhões. 

Nova 
diretriz 

A Região Tocantina conta 
única e exclusivamente com 
o Hospital Regional Materno 
Infantil, para atendimento da 
saúde da mulher em todos os 
aspectos: diagnóstico e 
tratamento, pela rede 
pública. O Governo do 
Estado em parceria com a 
Prefeitura de Imperatriz 
pretende implantar várias 

mudanças para ampliar e 
melhorar o atendimento a 
população feminina da 
região. 

A governadora Roseana 
Sarney e o secretário de 
Estado da Saúde, l)r. Marival 
Lobão nomearam como 
diretor desse estabecimento 
de saúde, l)r. Airton 
Jamenson do Nascimento, 
médico aneslesista «■ com 
vasta experiência em saúde 
pública. Ele já elaborou o seu 
plano de metas, cuja 
execução iniciou na segunda- 
feira, 1" de setembro. 

Nova 
diretriz (II) 

Reuniões com o corpo 
clínico e demais profissionais 
lotados no hospital estão 
sendo convidadas 
constantemente pelo novo 
diretor, em busca de diálogos 
para que num clima de 
harmonia se possa 
concretizar os objetivos 
propostos. "E preciso que 
haja muita integração, porque 
o trabalho era equipe produz 
mais v temos propostas 
concretas que se traduzirão 
em mudanças que irão 
beneficiar principalmente a 
comunidade feminina de 
baixo poder aquisitivo, nossa 
prioridade. Esseé o objetivo 
da governadora Roseana 
Sarney que está confiante na 
nossa administração, e que 
será desenvolvi em parceria 
com a Rrefeilura de 
Imperatriz", declarou Airton 
Jamenson. 

Nova 
diretriz (III) 

Nas propostas de 
trabalho do novo diretor do 
Hospital Regional Materno 
Infantil, consta a aquisição de 
equipamentos, tipo aparelho 
para realização de ultra- 
sonografia no próprio 
hospital. Isso já foi 
concretizado e desde 
anteontem. o 
estabelecimento de saúde 
conta com o aparelho para 
realização desse exame 
especializado (ultra- 
sonografia) para a área de 
obstetrícia. E bom ressaltar 
que apenas as gestantes 
atendidas pelo hospital terão 
acesso a esse benefício. E 
um dos complementos que 
faltava ao serviço prestado 
pelo Hospital Regional 
Materno Infantil. 

Quinhentos empregos 
diretos e 1.600 indiretos serão 
gerados com a implantação do 
primeiro |x')lo coureiro-calçadista 
do Maranhão, que funcionará 
em Imperatriz, segunda maior 
cidade do Estado, onde serão 
instaladas inicialmente seis 
indústrias dos municípios 
gaúchos de Estância Velha e 
Montenegro. Os detalhes sobre 
a implantação do pólo foram 
discutidos ontem pela 
governadora Roseana Sarney 
com os representantes das seis 
indústrias gaúchas, que vieram 
a Imperatriz para conhecer de 
perto as potencialidades da 
região, a convite do Governo do 
Estado. 

Primeiro compromisso 
da governadora duranU* a quarta 
etapa do Governo Itinerante - 
que começou ontem e termina 
amanhã, 5 -, a reunião com os 
empresários gaúchos contou 
com a participação, entre outras 
autoridades, do prefeito Ildon 
Marques; do secretário de 
Estado da Indústria, Comércio e 
Turismo, Pedro I )antas da Rocha 
Neto; v do secretário de 
Planejamento, Jorge Murad. 

"O (íoverno do 
Maranhão está de braços 
abertos para receber novos 
investimentos", disse a 
governadora aos empresários, 
garantindo que eles terão todo o 
ai)oio para a implantação dojólo. 
Na opinião da governadora, com 
a produção de cintos, bolsas, 
pastas e calçados femininos e 
masculinos, para o mercado 
interno, será fortalecido ainda 
mais o desenvolvimento da 
Região Tocantina, que possui 
matéria-prima de qualidade e a 

mão-de-obra necessária para a 
implantação do pólo. 

O secretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, Pedro 
Dantas da Rocha Neto. informou 
que, numa primeira etapa, 
deverão ser gerados 200 
empregos diretos, entre abril e 
maio do próximo ano. Quando o 
pólo estiver definitivamente 
implantado, serão 500 empregos 
diretos e 1.600 indiretos. 

A implantação do pédo, 
segundo o secretário, só será 
possível graças ao 
funcionamento da Industrial e 
Comercial 'Tocantins, indústria 
de curtumes que beneficia, por 
ano, 300 mil couros, em 
Imperatriz. No próximo ano, a 
produção deve chegar a 400 mil 
C( hih )S | K)r ano, o que vai dar i )ara 
atender a demanda inicial do 
pólo. 

Na opinião do prefeito 
Ildon Marques, é louvável a ação 
do Governo do Estado, no 
sentido de trazer novos 
investimentos para Imperatriz. 
"A cidade sente-se honrada e 
prestigiada", afirmou. Ele fez 
questão de ressaltar o novo estilo 
de governar implantado por 
Roseana Sarney, "que agora, 
com o Governo Itinerante, sai do 
palácio para próximo dos seus 
muràcipes, a fim de estabelecer 
as metas e programas 
prioritários de sua 
administração, de acordo com as 
necessidades do povo". 

Depois de participar da 
reunião com a governadora, os 
empresários afirmaram estar 
convencidos de que terão a|)oio 
total e irrestrito, tanto do 
Governo do Maranhão, como do 
órgão de fomento, queé o Banco 
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Roseana Sarney anuncia 

do Nordeste. "Vamos levar ao 
Sul elementos suficientes para 
garantir a participação das 
empresas gaúchas no pólo", 
disse Walter Graebin, diretor da 
Industrial e ComercialTocantins. 
A Roseana Sarney, ele informou 
que, em menos de 30 dias, os 
empresários darão o retorno 
sobre a proposta do Governo do 
Estado. 

Presidente do Sindicato 
das Calçados de Estância Velha 
(RS), o empresário Dirceu 
Scheffel explicou que, com o 
Plano Real. está havendo um 
grande crescimento do mercado 
coureiro-calçadista, cujas 
indústrias estão localizadas 
basicamente no Sul do país. 
"Agora, vamos trazer a realidade 
de um polo coureiro-calçadista 

empregos para Imperatriz 
para o Norte. Aqui no Maranhão, 
teremos matéria-prima e mão- 
de-obra suficientes para 
aumentar a produção e atender 
o crescimento do mercado", 
destacou. 

Na manhã de hoje, a 
governadora dá continuidade ao 
Governo Itinerante visitando 
Riachào, onde vai inaugurar o 
sistema de abastecimento de 
água da cidade. A tarde, ela 
participa, em Palmas (TO), de 
reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da Sudam. Amanhã, 
ela encerra o Governo 
Itinerante na Região Tocantina 
assinando as ordens de serviços 
para o asfallamento das estradas 
que liga João Lisboa a Amarante 
e Cidelândia à rodovia Belém- 
Brasília. 

Programa Habitar Brasil beneficia 

mais de mil famílias no Maranhão 

Raimundo Nonato Jorge dos 
Santos mora com a mulher e uma 
filha pequena na casa da mãe, 
num bairro periférico de 
Imperatriz. Sua renda mensal 
mal dá para cobrir as despesas 
normais com a família. Graças a 
uma parceria entre o Ministério 
do Planejamento/Caixa 
Econômica Federal e o Governo 
do Estado, através da Secretaria 
da Solidadriedade, Raimundo vai 
morar na sua própria casa nos 
próximos 120 dias. 

Ele faz parte do Programa 
Habitar Brasil, no bairro 
Conjunto Nova Vitória, em 
Imperatriz, visitado ontem (3) 
pela governadora Roseana 
Sarney. que estava 
acompanhada do prefeito da 
cidade Ildon Marques, e de 
secretários de Estado e do 
município. 

O Programa Habitar 
Brasil atende no Maranhão a 
1.382 famílias. No próximo ano, 
outras 3.700 jx-ssoas devem ser 
beneficiadas. Elas entram com 

o trabalho, no regime de mutirão, 
e os dois governos contratam 
uma empreiteira para dar a infra- 
estrutura necessária, como 
abastecimento de água, energia 
elétrica, terraplanagem c 
construir um centro 
comunitário. 

Em Imperatriz, o 
programa vai beneficiar 900 
pessoas, divididas em 180 
famílias. Elas foram 

selecionadas através de uma 
pesquisa feita pela prefeitura 
local, coordenada pela Solecit. 
Muitas famílias moram em casas 
de parente ou mesmo nas 
palafitas erguidas nas margens 
do rioTocanlins. O custo de cada 
unidade é de R$ 3,4 mil. 

Raimundó Nonato estava 
feliz com a visita da governadora. 
Ele e um grupo de moradores 
estão desde o final da semana 

1 lassai la ] tar licipai ido do muliràc) 
para construção das casas. 

"Vai ser a minha primeira 
casa", disse ã governadora. 
Roseana Sarney vistoriou os 
fundamentos das casas que vão 
ler 30 m3, divididos entre 
banheiro, sala de estar, cozinha 
e um cômodo, podendo ser 
ampliada para mais um cômodo 
segundo o interesse de cada 
morador. 

SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

AVISO DE CANCELAMENTO 

Ficam canceladas as Tomadas de Preço n0 016/97, 017/97 e 018/97, referente a Locação 
de Máquinas para realização de Serviços de Terraplanagem 
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sV Paulo Sérgio Roidrigúei da stt va 
Presidente dÀ Comissão Permanente ác Licitação 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatrjz-MA - Fone; 723-3444 
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Super Secretário 

Deputado Federal por 
várias legislaturas, 
Deputado Estadual, Prefeito 
e Secretario de Estado. 
Curriculum invejado dentro 
da política maranhense, o 
atual Secretario de Governo 
de Roseana Sarney , 
Depuado Federal João 
Alberto deve ser o escolhido 
para concorrer a única vaga 
para o Senado Federal, pelo 

menos é o que se percebe 
diante de sua declarações. João 
Alberto é conhecido do povo 
imperatrizense quando de sua 
passagem como Secretario de 
Segurança, uma operação 
chamada Tigre foi 
desencadeada nesta Região 
com intuito de eliminar a 
bandidagcm que existia 
naquela época.A disputa pela 
vaga do Senado vai ser 
acirrada, até porque teremos 
apenas uma única vaga, isso vai 
depender da posição do atual 
Senador Epitacio Cafeteira que 
só vai se manifestar durante a 
convenção do seu i )ertido, se vai 
a reeleição ou se vai candidatar- 
se ao Governo do Estado. 

Super Mandato 

As vagas para o Senado 
Federal são disputadissimas 
pelos políticos em virtude do 
tempo de mandato, são nada 
mas, nada menos que oito anos, 
período de uma infancia. 
Geralmente esses cargos são 
disputados pelos 
Governadores, quase 90% dos 
Senadores da República já 
passaram pelo Governo dos 

Estados brasileiros, agora com 
a emenda da reeleição , fica 
mais fácil concorrer a uma 
vaga. os Governadores eram 
francos favoritos em função do 
trabalho da máquina 
administrativa, o esquema (Ta 
o seguinte: O Governador se 
afastava |)or 9 meses, e assumia 
o seu Vice, este era o homem 
que colocava a maquina em 
funcionamento para eleger o 
Senador, damos como exemplo 
a eleição do Senador Edson 
Lobão aqui no Maranhão, 
Jader Barbalho no Estado do 
Fará. Íris Resende em Goiás, 
Antonio Carlos Magalhães na 
Bahia, Pedro Simon no Rio 
Grande do Sul. entre outros. 

Super Cabo Eleitoral 

Nas eleições do ano que 
vem. o maior cabo eleitoral é 
sem duvida alguma o Prefeito 
Municipal, caso ele esteja 
realizando um bom trabalho 
para os munícipes. A eleição 
para o Governo do Estado e 
para o Senado depende do 
trabalho dos senhores 
Prefeitos, são eles que estão 
vivenciando os problemas de 

perto, são considerados as 
formiguinhas, são os que 
comandam os Senhores 
Vereadores, pelo menos a 
maioria absoluta. O assédio 
aos Prefeitos e 
consequentemente aos 
senhores Vereadores já 
começou, a nossa 
Governadora está 
percorrendo todo o Estado 
através do Governo Itinerante, 
com detalhe, em dose dupla 
em alguns municípios. 

Super Carona 

Quando a Governadora sai 
do palácio governamental em 
São Luis, para viajar com o seu 
Governo Itinerante, o que 
aparece de gente não está no 
gibi, são dezenas de candidatos 
que aproveitam para pegar uma 
carona em cima da 
popularidade da Governadora 
Roseana Sarney. para se auto 
promoverem politicamente, 
pode-se perceber em qualquer 
foto publicada nos Jornais, lá 
está o pentelho do candidato, 
sempre sorrindo atraz do 
ombro da Governadora, são os 
chamados papagaios de pirata. 

Entre Linhas 

Chiquinho França . grande instrumentista lança uma 
novidade^em Imperatriz, é o Tele-CD, basta voce discar o 
telefone 721 6673 e dentro de 10 minutos voce recebe em 
sua casa o CD novo de Chiquinho França. A população 
{*redsa| )restigiar esse grande nome da musica Maranhense, 
disque agora mesmo 721 6873 Trim Trim Trim 

lança se novo CD amanhã dia 5 no Caneleiros, são musicas 
que retratam a vida, o cotidiano do nosso sofrido povo. Não 
fique de fora, agende-se , nesta sexta a onda é caneleiros, 
isso se voce gostar daquilo que é íx mi. 

O Ator Antonio Fagundes do plira plim foi considerado 
pela galera do Cassela& Planeta, o melhor ator da America 
latina, isso bastou para que o amigo Gemúno, o melhor 
produtor de comerciais da America Latina , imediatamente 
fizesse uma reflexão em cima do nosso nome. 

Talvez por um erro da Assessoria de comunicação do 
Prefeito Odon Marques, foi colocada uma faixa na Getulio 
Vargas esquina com a Rua Pará com os seguintes dizeres: 
Imperatriz somos nós-ildon e Roseana. Observação, ao ler 
a faixacom os dizm-s entendemos que Imperatriz não somos 
nós. e sim somente lldon c Roseana. 

Já está acertada a transferência do Tenente Coronel 
Linhares. Ele deixa o comando do 3o BPM. Em seu lugar, é 
quase certa a indicação do atual subcomandante, Major 
Melo. 

Espaço Aberto para a 
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Staff do 
governo 

O staff c a estafa do 
governo estão em 
Imperatriz. Meio mundo, ou 
mais de escalão. O que é 
bom para a cidade. Tão 
perto e tão distante do 
poder. 

Otair 
Moreira 

O vereador Otair 
Moreira tem se destacado 
na Câmara Municipal por 
seu posicionamento sólido. 
Em vez de correr ao sabor 
dos ventos, o parlamentar 
petebista prefere mudar sua 
vela, não abrindo mão do 
seu rumo. Está com "lldão" 
desde o começo por 
convicção e é um forte 
nome concorrer a 
Assembléia Legislai iva. 

PSDB no 

muro I 

O PSDB do Maranhão 
confirma a vocação nacional 
da sigla que prefere ficar em 
cima de qualquer muro. Está 
no sangue, com diz alguns. Os 
tucanos têm em seus quadros, 
o oposicionista ao governo 
Roseana, desde criançinha. 
Sebastião Madeira, até Luiz 
Rocha, prefeito de Balsas e fiel 
escudeiro do grupo Sarney. 
Passando por Márcia 
Marinho, deputada federal e 
mulher do ex-prefeito de 
Caxias. Paulo Marinho. 

PSDB no 
muro II 

O que todo mundo quer 
saber é qual será a posição 
dos tucanos na eleição 
estadual de 1998. A hipótese 
mais provável é o lançamento 
de candidatura própria. Outra 
vez, optando pelo muro. Sem 
chance de alcançar o Palácio 
Henrique De La Rocque, o 
PSDB ficaria equidistante de 
Cafeteira e Roseana. E 
cruzando os dedos para não 
haver segundo turno. 

FHC e 
o aborto 

Corajosa a posição do 
presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em 
defender a regulamentação da 
l^i do Aborto. Já o sumido 
ministro da Saúde, Carlos 
Albuquerque, saiu histérico 
contra a utilização dos 
hospitais públicos para 
abortos em casos de estupro, 
e risco de vida para a mãe. 
Figura apagada no governo 
FHC, Carlos Albuquerque, 
contrariando seu chefe, 
aproveitou a polêmica para 
sair na mídia. 

Paulo 
Marinho 

O que vai fazer Paulo 
Marinhno nas eleições de 
1998? A chapa da 
governadora Roseana Sarney 
já está definida. Candidata a 
reeleição, José Reinaldo 
continua como vice e João 
Alberto será o senador. Será 
que o líder de Caxias vai para 
os braços da oposição. Ou 
seus esparmos são para 
inglês ver? 

Agosto 
de desgosto 

Fale quem falar. Mas as 
estatísticas de agosto 
continuam rendendo. Somente 
em Imperatriz foram 15 
assassinatos. O maio índice 
registrado no ano. 

x 
Curto e Grosso 

Do jeito que vai, o furdunço tá é feio. Escândalo da Encol e nada de punição. 

E assim segue o Brasil brasileiro, de mãe preta e pai FHC. 

Decepcionante. Itinerante. Inspecionante... 

... Quando é que vai começar o governo inaugnrante? 

Ildon Marques está coordenando o processo de geração de emprego e renda. 

E correto o prefeito ficar preocupado com as questões de Estado. 

Os dilemas instestinais devem correr pelo ralo. Pensar grande é a missão. 

Informa ele, informa ela. Diverte ele. diverte ela. 

Virgem que Riqueza, só dá Cidade Agora, na Capital AM. 950 kHz. 

C onor Farias, Frederico Luiz, Francisco do Vale, Aurino Brito e Hélder Madeira. 

Essa e a equipe de comunicação do Programa líder das manhãs na cidade. 

E olha que só estamos com um mês no ar ... 

Sálvio Dino promete salvar a seleção de João Lisboa. 

Ele quer reabilitar a equipe no próximo domingo. Fica a torcida. 

O timinho do lluminensc já é o 17' na classilicaçáo do Brasileirão. 

O Flamengo agora e quem está na zona do rcbaixanicnlo. 

Esse Uilibul carioca lembra «> maranliensc em alguma c«»is,i 

Aquele abraço para o empresário F.dvar Frota. 
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Grito vai reunir movimentos 

Programado para o fim de semana, o Grito dos Excluídos acontece em protesto contra as desigualdades sociais. 

Grito dos Excluídos, também i & y-j j - ^ Acontece no próximo fim 
de semana o Grito dos 
Excluídos, um ato idealizado 
como protesto contra a 
política neo-liberal de 
Fernando Henrique Cardoso, 
cujo governo, segundo os 
idealizadores do manifesto, 
vem adotando medidas que 
embora estabilizem a 
economia do país, provoca 
desemprego e 
conseqüentemente a fome e 
a miséria. 

O Grito dos Excluídos 
acontece neste 7 de 
setembro simultaneamente 
nas principais cidades 
brasileiras, numa forma de 
mostrar as autoridades 
políticas que a não há 

motivos para a comemoração 
da independência do Brasil. 

Em Imperatriz, o ato 
contará com uma vigília da 
noite do sábado para o 
domingo na praça de Fátima, 
onde representantes de 
comunidades, pastorais e 
movimentos farão uso da 
palavra; no domingo, uma 
caminhada pelas principais 
ruas do bairro de Nova 
Imperatriz e a celebração de 
uma missa, marcarão o final da 
manifestação que pretende 
envolver todos os seguimentos 
sociais que se sensibilizam para 
com a situação em que vive 
hoje a população. 

Em cidades como Brasília, 
São Paulo e Rio de Janeiro, o 

vai pedir "um basta" a violência 
e a impunidade, os 
manifestantes, também 
protestarão contra a 
corrupção dentro dos 
poderes legislativos e 
executivos brasileiros, um 
ponto a ser questionado 
durante o ato, é a denúncia de 
compra de votos para a 
reeleição, um escândalo onde 
há indícios do envolvimento 
direto do presidente Fernando 
Henrique Cardoso e que 
simplesmente foi esquecido. 

Em nossa cidade, a violência 
também será tema dos 
protestos, que vai reunir 
autoridades religiosas e 
políticos de esquerda. 
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Grito dos Excluídos levar vai população às ruas. 

Zé Rainha visita Imperatriz no fim de semana 

Na cidade ele participará de uma conferência sobre Reforma Agrária e o Desenvolvimento Econômico 

nos pequenos municípios 
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Rainha visitará as sen tamen tos 

O líder do MST José Rainha 
Júnior chegará em Imperatriz 
neste sábado, onde participará 
de uma Conferência sobre 
Reforma Agrária e o 
Desenvolvimento Econômico 
nos pequenos municípios. 

Para a coordenação do 
Movimento Sem Terra na 
cidade, a presença de Zé Rainha 
será de fundamental importância 
nas discussões, tendo em vista a 
experiência e o conhecimento 
que ele obteve na região do 
Pontal do Paranapanema, onde 
hoje já se vive uma realidade 
economicamente diferente a 
realidade antes das ocupações. 

Gilvânia Ferreira integrante 
da coordenação estadual do 
movimento, informou que 
durante a Conferência será feita 
uma reflexão sobre os 

assentamentos existentes hoje 
em Imperatriz, Açailândia, 
Buriticupu de alternativas que 
proporcionem a esses 
assentamentos contribuírem no 
desenvolvimento dos seus 
respectivos municípios. 

Além da Conferência, em 
Imperatriz José Rainha Júnior 
também vai participar a 
mobilização para realização de 
uma marcha estadual dos Sem 
Terra, que sairá desta cidade e 
percorrerá quase 700 
quilômetros até a capital do 
Estado. 

A coordenação do MST 
também informou que a cada 
municíi )io por onde a marcha for 
passando, será feita uma 
discussão sobre a estrutura 
fundiária, moradia, saúde, 
educação, desemprego e 

injustiças que assolam a vida 
dos trabalhadores 
maranhenses. 

O movimento que culminará 
com a marcha dos Sem Terra, 
terá início no sábado, quando 
acontece a Conferência na 
câmara municipal, participação 
do Grito dos Excluídos no 
domingo e finalmente na 
segunda feira será dado início a 
caminhada que pretende 
percorrer 20 quilômetros ao dia. 

A marcha, segundo Gilvânia 
Ferreira, tem o objetivo de 
sensibilizar ás autoridades para 
com a situação em que se 
encontra hoje as milhares de 
famílias sem terras do estado, 
assim como, denunciar o 
projeto de exclusão social do 
governo FHC e de Roseana 
Sarney. 

Gincana cultural agita em Senador La Rocque 

ü evento pretende reunir cerca de mil jovens do município e cidades vizinhas 

Há 9 anos vem sendo 
realizada regularmente a 
Gincana Cultural de Mucuíba, 
distrito que emancipado 
passou a se chamar Senador 
La Rocque. 

Para a Décima edição do 
evento a comissão 
organizadora teve que 
repensar o nome da gincana; e 
depois de análises e reflexões 
decidiu-se pelo seguinte: X 
Gincana Cultural de Mucuíba 
(Senador la Rocque). 

A gincana de Senador Ia 
Rocque já se tornou um dos 
eventos culturais de maior 
tradição da região Tocantina, a 
cada edição, cresce o número 
de jovens e 
conseqüentemente o número 
de equipes na competição. 

No ano passado, uma tarefa 
realizada pelas equipes 
marcou profundamente, todas 
fizeram um amplo estudo 
sobre a história da então 
Mucuíba, seus primeiros 
moradores, seu 
desenvolvimento econômico e 

sua população. 
Para Manoel Joaquim, 

coordenador da competição, 
este ano a gincana promete ser 
a mais arrojada de todos os 
tempos, tendo em vista o apoio 
que a mesma receberá da 
câmara de vereadores e do 
executivo municipal que ainda 
não confirmou sua colaboração; 
no legislativo larroquense, o 
assunto foi tema de conversa 
entre todos os parlamentares 
que por unanimidade decidiram 
apoiar diretamente, também o 
vice-prefeito Ozias Pânfilo, já 
confirmou sua colaboração. 

Manoel Joaquim disse 
esperar que este ano, cerca de 
mil jovens estejam envolvidos 
direto e indiretamente da 
Décima Gincana Cultural de 
Mucuíba (Senador La Rocque) 
ele lembrou que toda a 
programação já foi definida, 
sendo que dia 28 do mês em 
curso, às 14:0()Hs uma carreata 
reunirá todas as equipes num 
percurso que sairá de Senador 
Li Rocque com destino a João 

Juventude se prepara para a gincana em Senador La Rocque 

Lisboa, retornando, indo até o A gincana, acontece nos dias 
distrito de Genipano voltando ao 17,18 e 19 de outubro na quadra 
município onde no Sítio do Pica- de esporte, sendo que a 
pau Amarelo acontecerá o Rock. abertura acontece na sexta feira. 

Vende v' í<iiu« vL-i.íi »ii-i 

situada na s ua í upiiusntiaL.. 509, 

próximo ao conjunto Central 

Parque, com garagem para vários 

carros, 2 salas, 1 copa, cozinha 

com armários embutidos, 2 

suites, 3 quartos, sendo um com 

armários embutidos, banheiro 

empregada >00» banheiro, 

lavanderia, canil, ampla área de 

lazer, toda forrada e murada. 

Telefone: 721-3054. 

Área total: 1.032 metros 

quadrados. Área construída: 330 

metros quadrados 

r\ 
iOi 3PITA L SAP íta Maria 

d O pioneiro da saúde imperatrizense 
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"Acai 

Jorge Quadros 

Garis 
Os garis da prefeitura 

municipal de Açailândia 
est|ão virados ao "zezeu". A 
gritaria é por causa dos 
salários atrasados. Nova essa, 
hein? Ontem foi o maior "ba- 
fa-fá" em frente à secretaria 
de Infra-Estrutura. Os garis 
estão com suas atividades 
paradas e a cidade esta 
ficando cheia de lixo. O que 
fazer agora, doutor? As 
greves estão "espocando" em 
todas as secretarias. 

Desfile 
E o desfile vai sair? Eis a 

questão. No ano passado, 

segundo meu informante, que 
já é morador antigo, no ano 
passado o alcaide atual fez uma 
manifestação porque o outro 
prefeito não fez o desfile de 
sete de setembro. Este ano, 
não se sabe como, os alunos 
vão à Praça dos Pioneiros para: 
o desfile. Tem muito uniforme 
para vender So que a "baba" 
não tá fácil. 

Desfile II 
Um cidadão bem 

relacionado, foi à televisão e 
lembrou este fato do ano 
passado e convocou os 
estudantes para não desfilarem 
e ainda pintar as caras de verde 

e amarelo em protesto contra 
a administração atual. O 
convite, ao que parece, já soou 
bem, os estudantes 
começaram a discutir o 
assunto com mais seriedade. 

Retomo 
Mesmo que o prefeito 

pague o funcionalismo à partir 
do dia quatfo de setembro, ou 
seja, hoje, os professores não 
retornarão às salas de aula. 
Pelo menos é isso o que está 
sendo articulado. Até porque 
os primenos a receberem 
serão os "prestadores de 
serviço". A secretaria de 
Educação professora Aríete 
Cutrin está fazendo apelo para 
o retorno dos amados mestres, 
mas não está encontrando eco 
em sua palavras. 

Pesquisa 
Li c entresteci. A pesquisa 

divulgada na semana que 
passou no jornal O Estado do 
Maranhão de que dos 1.S00 
milhão de alunos do ensino 
fundamental, apenas 130 mil 
conseguem chegar ao segundo 
grau e desse total apenas um 
número bastante inexpressivo 
consegue chegar a 
Universidade. Isso, em se 
tratando de alunos das classes 
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menos favorecidas, é claro. 
Pelo andar da carruagem ainda 
vamos passar muito tempo 
sendo o "burro" da corte. 

Pesquisa II 
O Centro de Defesa da Vida 

e dos Direitos Humanos de 
Aç ai 1 ân dia, con for m e 
comentamos ontem aqui neste 
espaço, fez uma campanha em 
prol do Registro de 
Nascimento entre as pessoas 
que percebem de dois salários 
mínimos, conforme preceitua 
a Constituição Federal em seu 
artigo 5®, LXXV1 que diz serem 
gratuitos registros de 
nascimento e certidão de 
óbito. Os números são 
surpreendentes: 4.697 pessoas 
foram cadastradas; 2.312 do 
sexo feminino e 2.385 do sexo 
masculino; 3.858 crianças de 
zero ã doze anos; 401 
adolescente de doze a 
dezoito anos e 438 com mais 
de dezoito anos. 

Pesquisa III 
Destas 4.697 pessoas 

cadastradas, 3.901 ganham 
um salário mínimo; 498 
ganham um salário mínimo 
e meio e 288 ganham até 
dois salários mínimos. A 
Vila Ildemar foi apontada 

pela pesquisa como o bairro 
com maior número de "não 
existentes": 1002. Em 
segundo lugar vem a Vila 
Capeloza com 327 e Jacú 
com 302. Além é claro, de 
vários outros bairros com 
números que 
surpreenderam os 
organizadores da campanha. 

Caminhos 
Ainda não se sabe, pelo 

menos não foi divulgado, 
quais caminhos serão 
seguidos após a realização 
desta pesquisa que apontou 
estes números. Sabe-se 
entretanto que cópias deste 
documento serão enviadas a 
todos os órgãos 
competentes, inclusive ao 
Ministério Público e à 
governadora Roseana 
Sarney, como também à 
todos os órgãos de 
comunicação do Estado. 

Retrato 
Na verdade. esta 

pesquisa feita pelo Centro 
de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos em 
colaboração com igrejas, 
sindicatos, associações e 
assentamentos, só vem 
mostrar o retrato do 

restante do país. Acredito 
que em todos os 
municípios existam 
números atém bem 
maiores do que estes que 
estamos divulgando. Algo 
precisa ser feito em 
caráter de urgência, caso 
contrário, o Brasil será 
também campeão em "não 
existentes". 

Visita 
Ontem ã tarde 

Açailândia ficou carente 
de representantes 
políticos. Principalmente 
dos que estão no poder. E 
que todos foram ã 
Imperatriz recepecionar a 
governadora Rosena 
Sarney. Alguns levram 
uma série de 
reivindicações ã 
mandata ria que vai ler, 
analisar e quem sabe 
atender. Tomara porque 
aqui o "bicho tá pegando 
pra daná. 

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

•Xw ♦ V 

à i J : :i : 
mÊÊÃ M 

11 
f I 

> 
Meou focii dizer; entim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-143® 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO as 11 h45 na Rádio Capital-AM 

APRESENTAÇÃO: FRANCISCO DO VALE 
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Por Dentro 

da imprensa 

João Estrada Branco 

Celim, 
o poeta 

Como o mundo ó 
(lifcrento. Como osopioslos 
se atraem. Cclim Galhães, 
pois, que c conhecido em 
Imperatriz como repórter 
policial, eis que se revela 
um exímios prosador. 
Confira na matéria ao lado. 

Imprensa 
colada 

Cm batalhão de 

repórteres laz a cobertura da 
governadora Roseana Sarney 
em Imperatriz. Além dos 
jornalistas locais, 
companheiros de outras 
cidades desnudam o dia-a-dia 
da governadora na cidade. 

Sérgio 
Macedo 

Quem está trabalhando 
dobrado, igual a (apioca. é o 
secretário de Governo da 
Prefeitura, Sérgio Macedo. 

Cie coordena sua própria 
equipe e empresta apoio 
logístico para. os demais 
membros da imprensa, 
incluindo a assessoria da 
própria governadora Roseana 
Sarney. 

Luís 
Duarte 

O editor de O Progresso 
agora está totalmente 
recuperado. Cie estava com 
dengue, e como não é nada 
dengoso. continuou no 
batente. De saúde plenamente 
reestabelecida, Duarte está 
pronto para outra. 

Visita 
Quem esteve visitando 

ontem a tarde esta redação, foi 
o grande amigo Orlando 
Menezes, o Lelé. 

A triste solidão dos sábios 

porCelin Galhães 
Certa vez, olhando um 

grupo de jovens 
conversando, demorei-me, 
descontraído, num papo 
celebrado de risos e 
gargalhadas. Demorei-me 
na rua, participando por 
alguns minutos, a distância, 
com o meu sentimento, 
daquele momento de 
felicidade. Pensei, que 
apesar de tudo, a felicidade 
passava sobre os meus 
olhos, longe da solidão que 
me atormentava, noite e dia. 

Cmbriagado de 
profundos pensamentos fui 

para casa. No caminho, 
enquanto caminhava, nos 
meus ouvidos ressonavam os 
papos, risos e gargalhadas 
daqueles jovens me fazendo 
companhia. Me sentia dentro 
daquela roda, no meio deles. 
Respondendo. Perguntando. 
Contando histórias. 
Despreocupado com o 
tempo. Meu pensamento me 
contagiava e desenhava em 
mim, um rosto feliz, com um 
riso no can o da boca que, 
repetia, vez e outra, o meu 
sonho de liberdade. De 
repente, um grito; Tá 
ficando doido velho? 

Silenciei. Me senti 
flagrado. Ajeitei-me no 
meu corpo frágil e num 
salto, voltei à realidade 
do meu cárcere, triste e 
solitário. 

Logo cheguei em 
casa e deitei me 
querendo logo dor rir, 
na tentativa de aceh rar 
o giro dos ponteiros de 
um relógio que ja não 
marcava mais o meu 
tempo de acordar. 
Precipitadamente fui 
condenado, na hora que 
eu não tinha mais < dpa 
dos meus descaimi.hos. 

T 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 ZEN 

Aries 
n 

Gêmeos 

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

V da Sorte; 27 

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

Leão n 
Libra 

Touro 

N" da Sorte: 40 

Câncer 

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

Ny da Sorte: 13 

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

N" da Sorte: 10 

x" 
Sagitário 

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

N9 da Sorte: 29 

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

N9 da Sorte: 13 

rQ) 
Virgem 

rri 
Escorpião 

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

N9 da Sorte: 60 

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

N9 da Sorte: 33 

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

N9 da Sorte: 54 

Capricórnio 

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

N9 da Sorte: 40 

Aquário 
xWA 

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

N9 da Sorte: 23 

^ Q Peixes 

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

DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 

0-r>:()() Igreja da Graça 
0():00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07;!>0 Seven Day Diel 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10: lã Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:47» Amaury júnior 
11:7)7» Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 F7sporte Total Local 
14:30 (írafit Vídeo Music 
1 7):()0 Programa 11 
10:00 Supermarket 
10;!»0 Silvia Poppovic 
1 7:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
10:1 0 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;.50Faixá Nobre do 
Fsporle 
22"2<0 Cim- Si ar 
00:30 Jornal da Noite 

7 

TV 

Difusora 

00:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bolada Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - F' Fdiçào 
18:2;) C idade Alerta - 2'" Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
■^•30 Paixões Perigosas 

30 Palavra de Vida 
30 Jesus Verdade 

10 

TV 

Mirante 

ã.). 
00: 
03 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

06:00 
07:00 
08:00 
FJian; 
10:00 
10:30 
Bobv 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:30 
14:30 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:7)0 
19:40 
21:00 
22:00 
22:47. 
23:45 
00:00 

Coronel Sebastião 
Bandeira 2 
Bom Dia & Cia (com 
0 
Muppet Babies 
O Fantástico Mundo de 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

11:50 

Família Adams 
A Pequena Sereia 
Moreira Serra Especial 
Aqui Agora Maranhão 
Aqui Agora 
Cinema em Casa 
Chaj )ollin 
Chaves 
Passa ou Repassa 
Colégio Brasil 
TJ Brasil 
Maria do Bairro 
Programa Livre 
()ssos do Barão 
Curvas Perigosas (Serie) 
Jornal do SBT 
Jô Soares Onze e Meia 
Jornal do SB T 
Perfil 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

()6;()() Telemanhã 
96:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 ()s Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfae Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da I^i -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de líncontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 1901 irgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNF Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série I lardball, Força 
Bruta 
21; lOJuca Kfon ri 
22:00 Super Sessão 
90:00 Fim de Noite 
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Soraya Luiza 
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(Dando charme a coíuna de hoje: André Luiz e 

(RaUda (Ramos 

i 

m 

m. 

Ten. Ciro Nunes e seu amigo 

na Pízzaria Zeppellín 

m 

O médico Dias e o apresentador 

Paulo Lima em recente evento social 

. 

rnmmm A* 

mm 
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Esta colunista ladeada pelos pastores 

Francisco Beuno Júnior e Pedro Alves Sousa 
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A apresentadora Roseane Vicentini, Miro 

Ferraz, Jô Farias e Amaury (Antárctica) 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Re
u

0srte 

Cursos: JBoIivía no Maranhão 

Medlclna/Odontologia/Farmácia Ü Bloquímlca/Direíto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura tí Urbanismo/Turismo (i Hotelaria/Auditoria/Administração de 
Empresas/Psicologia. 
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Social 

Linda Veloso 

Sccnetdnio^ de 

y\)<A (02)/ o p^e|eifo JIcIoln 

recepcionou os secre+cvrios de Ês+odo/ do 

EAovernodora Roseana Sarney . Ê»n seguida , ele e os 

seere+drios Tirano isco CoelKo (da ^Agricultura) / 3°^° 

y\lber+o (de governo)/ Redro Rarv+as Rocka y\]e+o (da 

vUndús+ria e íSomércio)/ 30>A0e A^^^ad (Planejamen+o)/ 

dire+ores da ^Associação Comercial de CivApera+ri^ 

(jACITJ) e os einpresãrios do Sul/ se reuniram na 

y\CCC7/ para discutir as possibilidades da instalação 

do polo em nossa ei dade. 

/Ma jo+o o preleito Jldon A^^^gnes e secretario de 

Planejamento do Cstado, 30,Age yMurad 

'Póio- (fametna 

7A governadora Roseana Sarney desembarcou ontem 

em nossa cidade. Onde |oi recebida por autoridades/ 

empresários/ além da imprensa local. Cm seguida 

Uouve um almoço em sua residência. Q\aq.\w também 

esteve presente e aproveitou para rever amigos foi 

dona A) Ce Lobão. 

A a foto aparece ao lado do empresário Pldon 

Alargues 3énior e desta colunista. 
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l/enfa mAiuam tcácf 

Os goúckos estão ckegoKvdo e imperatriz só tem a gankar 

com isso . /\]u última se0tmcla-|eira (Oi)/ o prefeito ildorx 

A^orques,, reuniu-se com empresários do l^ío Curande do 3wl/ 

interessados na instalação de um pólo Loureiro-calçadista em 

imperatriz. y\ noite/ o prefeito/ os empresários CaúcKoSy e 

representantes da Associação Lomercial e industrial se 

imperatriz (AÜÍ)/ juntaram no restaurante Labana do 3ol. 

O s empresários gaucKos vierain a PnAperatriz a 

fpnvite dt\ go\'e rnadora/ Roseana Sarney. Depois do 

primeiro encontro na jACÜ/ eles se reuniram mais 

uma vee com as autoridades do Cstaclo e do 

A^nnicíp io/ para definir os melbores rumos para a 

instalação do polo gue irá gerar emprego para 

Pmperatri^. 

(fainecia W 

Cm jantar/ a noite no restaurante O Párol/ no dia 02/ o 

empresário gauebo/ Dl rceu Skeffell disse ao prefeito/ a 

representantes da dKOJCJ/ vereadores/ secretários de 

Cstado e AL^nicípios/ gue a visita a CmperatrC foi 

muito proveitosa e gue espera gue os contatos feitos 

agui tragam bons frutos para a nossa cidade/ assim 

como para eles. 

I 

li 

m 
■ 1 

'peliçeb da vida 

A a foto o secretário de Planejamento do ]\\\AV\\c.\p '\0; 

3osê Ribamar Oliveira e a ckefe de gabinete do 

prefeito Pldon A^^rgues/ Lucineide Rodrigues da 

Silva. Os dois participavam do jantar na Caba na do 

Sol/ na ultima segunda-feira/ dia primeiro/ oferecido 

aos empresários do Rio Crande do Sul. 

fértik 

Clínica de ginecologia e OSstetrícia 

P,ré=Nat^j., EsteráUdade Coinijaxg-al,. Pireveimção do Câimceir 

Gíimécológ^aco, Viseolaparoscopía, Vildeocolposcopila, 

Vldeoihisteroscòpía, Ultirasojnio^rafia. Atemide todos os convênios. 

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

Dr. Amélio Marques Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2236 

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

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
CONHECER TODA A UNHA 1X)KD 97. .*ÊtaÊ^ 

* PREÇOS PHÜMÜCÍ0N;\IS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CüNSORCIO NACIONAL I ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fone: (098) 722-2122 Fax: (09») 7^-2666 
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Francisco do Valle 

Eleições na PM 
A AR CS PM IA- 

Associação Regional dos 
Cabos e Soldados da 
Polícia Militar de 
Imporaíriz c Açailândia 
terá nos próximos meses 
sua nova diretoria. O atual 
presidente é o soldado 
Josué, que vera 
desempenhando um 
trabalho razuavel e que 
não deverá tentar a 
reeleição. I m dos nomes 
mais cotados jiara ocupar 
a presidência da 
Associação é o jovem 
cabo PM llosano, que 
além de desempenhar às 
funções de policial Militar 
também exerce a função 
de radialista "Sistema 
Nativa de Comunicação" e 
tem em sua bagagem 
cerca de oito cursos 
profisionalisantes. 

Bom 
comportamento 

O cabo Mosano goza de 
um bom relacionamento 
entre os companheiros de 
farda e os amigos que o 
cercam. 0 
comportamento exemplar 
do cabo deverá fazer com 
que ele venha a conseguir 
com facilidade chegar a 
presidência da 
ARCSPMIA. Mosano há 
dez anos veste a farda da 
PM-MA, que a partir do 
próximo dia 08 de 
setembro terá novo 
uniforme, (cinza 
chumbo). 

Chapas 
Além de Mosano vale 

ressaltar que mais dois 

policiais militares estarão 
concorrendo às eleições. O 
cabo Henrique e o soldado 
Jamil, este último está lotado 
na 5" Cl em Açailândia. As 
eleições da categoria esta 
prevista para o dia 30 de 
outubro. 

SINTAF 
O Centro de Treinamento 

da SEFAZ com o apoio do 
FAT, através do IDRM, inicia 
na próxima segunda-feira o 
Treinamento de 
Multiplicadores para o 
programa estadual de 
Educação Tributária. O 
curso será realizado nos 
turnos matutino e 
vespertino, as aulas serão 
ministradas na Delegacia 
Sindical do SINTAF. 

Objetivo 
Um dos principais 

objetivos do programa está 
na busca da conscientização 
da importância social do 
tributo, visando sobretudo 
estimular o cumprimento 
voluntário das obrigações 
tributárias e desenvolver o- 
espírito crítico na 
fiscalização da correta 
aplicação dos recursos 
arrecadados. 

Chiadeira 
geral 

O trabalho da arte 
artes anal em couro está 
suspenso por determinação 
do Ibama, que segundo os 
profissionais não usou dos 
critérios leais para a 
apreensão do material. O 
trabalho que vinha sido 
desenvolvido normalmente 
as margens do Rio Tocantins 

a cerca de 28 anos foi 
suspenso e às famílias 
reclamam que não tem como 
resolver o problema. É 
lamentável. 

Acusações 
O Delegado Tinoco 

procurou a imprensa na 
manhã de ontem para 
rebater às criticas feitas pelo 
Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu que lhe 
acusou de negligência. A 
origem da confusão iniciou 
quando um elemento que até 
então era prestador de 
serviços para a Polícia Civil 
acabou atropelando e 
matando uma jovem na Vila 
Macedo. O Delegado 
Regional acusou Tinoco de 
ser o responsável pela 
entrega da chave da viatura 
ao elemento Mareei os 
Borges de Brito 

Tinoco 
Conforme o delegado 

Tinoco às acusações do 
Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu não procede, 
uma vez que o elemento era 
o responsável pela 
manutenção de todas às 
viaturas da Delegacia 
Regional. 

Tinoco 
Apresentou a imprensa 

copias de documentos que 
comprovam que Marcelo 
Borges de Brito era mesmo 
prestador de serviços para a 
Polícia Civil de Imperatriz. 
Além de ser o responsável 
pela manutenção dos 
veículos o acusado também 
concertava os Rádios da PC. 
E mole ou quer mais. 
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Imprensa 

Edson Caldeira é o presidente do 

Sindicato dos Moto-taxistas de Imperatriz. 

Edson Caldeira que foi eleito na noite da 

última quarta-feira tem vários projetos para 

a classe, o primeiro deles é a 

regulamentação do serviço de moto-táxis 

em Imperatriz. 

a 
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O vereador Otair Moreira, também é leitor do JornaF Capita 

Ondas Curtas 

® Agora o bicho vai pegar.... 

Homem vira mulher e mulher vira homem 

Nesta sexta-feira inicia-se o asfalto da MA 122 

® Que liga João Lisboa à Amarante... 

® Virgem que riqueza II 

® Cabeludo agora é mulher? 

® Não!, é que, a governadora Roseana Sarney... 
nr 

® Cumpriu com a palavra. !a,-| 

® Mulher macho sim senhor... 

® Só resta agora... 

® Cabeludo cumprir com a palavra... ¥ 

® E desfilar nas princiapis ruas de Imperatriz de; 

® Brinco, baton, saia e sapato alto. 

® Caso venha a cumprir com sua promessa... 

® Já tem um voto garantido do colunista. 

® Isso nas próximas eleições. 

® Virgem que riqueza III 

® E o fim do mundo! ■T 

® Homem vira mulher e mulher vira homem... 

® Isso é no mundo da política! 

® Como dizia Brasil Vieira, em política até boi vaia (voa). 

® Bom dia. 

José Rainha 

vem aí... 

-m 
m 

Os FantewsmMminhas 
Cos#o - O Pensador 

Sine Empreao 

Fone: 722 3317 

03-0peradores 

de moto serra 

01-Operador de 

retro escavadeira 

01-Enfermeiro 

do trabalho 

02-Patroleiro 

de base 

02-Promotoras 

01-Vendedor 

LAÉiORATOKIO CLÉSIO FONSECA 

Exames; sangue, fezes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Novo Iote dE RESTÍTUÍÇÕES 

VEM COM CORREÇÃO dE 

7,58% 

A Receita Federal começa a pagar no próximo dia 15, o 
equivalente a novo lote de restituições para quem declarou 
Imposto de Renda a mais de 97 (ano-base 96), referente a 
pessoas a pessoas fpisicas. O contribuinte vai receber a 
devolução corrigida em 7,38%. 

A correção das restituições em 7,38% corresponde à variação 
dos índices praticados nas devoluções pagas em maio, junho, 
julho e agosto dos 1% referente a setembro. 

O contribuinte tem prazo de 180 dias para fazer o resgate na 
agencia bancária indicada no aviso enviado pela Receita via 
Correios. 

Parcería 

A visita de empresários do setor calçadista gaúcho a 
Imperatriz, recebeu toda a atenção do prefeito Ildon Marques 
de Sousa e demais secretários, sobretudo o da Indústria e 
Comércio, Alair Chaves, segundo recomendação feita pela 
governadora Roseana Sarney que se encontra na cidade em mais 
uma maratona de trabalho e contatos políticos. 

r\ udo isso num trabalho de parceria mantido entre a iniciativa 
privada (AC II e outras entidades) e os governos do Município e 
do Estado, visando abrir novas perspectivas de investimentos 
na região, desta vez atraindo para Imperatriz, o chamado "Pólo 

L 

Mercado- 

TÍA/xtMxceiro- 

PoUpANÇA 
HoJe 1,23% 
Amanhã   125% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Setembro/97 r$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaI) 

'>Setembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsTAduAl) 

Setembro/97 R$20 21 

UPC (Fsdera!) 
Setembro/97 r$ 13 99 

DóLar 

* Paralelo  R$ 1,13 
* Turismo   R$ 1 jo 

* Comercial R$ 1 09 

Cotações de 03.09,97 

Ouro 
O grama na abertura da BM&F do dia 03.09.97 

RS 11,58 
SaUrío Mínímo 

Setembro/97  .R$.120,00 

SaUrío FamíIía 

Julho/97     R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

Cor reiro-Calçadista". 
A população e a economia regional só tem a agradecer. 

Nota dE pesar 

Registramos com tristeza, a morte da senhora Maria Dagmar 
Venâncio Sampaio, 70, ocorrida na última segunda-feira, 1V9. Ela 
residia na rua Godofredo Viana, 1055. 

Dona Dagmar era mãe do Diretor de Obras da Secretaria de 
Infra-Estrutura, Antônio José (também da diretoria do Marwel), 
de Enéas e de Raimundo Cardoso Oliveira. 

Fica a nota de pesar deste colunista e do Marwel Esporte 
Clube, e também o convite dos familiares para a missa de sétimo 
dia e visita de covas marcadas para este domingo. 

ASSASSÍNO idENTÍFicAdo 

A polícia já identificou o assassino da jovem Kelly Cristina 
Cardoso, friamente executada na madrugada do dia 17 do mês 
passado. I rata-se do elemento Dmaião Bento da Silva, que se 
encontra foragido, mas poderá cair nas malhas da polícia e da 
justiça a qualquer momento. 

O frio assassino é natural de Diamante (PB), tem 21 anos e é 
filho de Benedito Bento da Silva e hrancisca Constância, segundo 
consta na sua Carteira de Identidade n0 2033563. 

C onsta também que o assassino exercia a função de guarda 
de quarteirão até cometer o delito e fugir da cidade. 

Destacamos hoje a passagem do aniversário do craque 
mirim do Marwel, Eduardo Silva Santos, filho da senhora 
Maria Mendes da Silva, Na foto, o pequeno aniversariante 
posa com orgulho na Rdeação de O Progresso, recebendo 
um abraço cordial e de incentivo do Editor Luiz Duarte, 
também sócio da primeira escolinha de futebol da cidade. 
Vale o registro e o nosso tim-tim. 

Humor 
O Manuel e o Joaquim entraram em um hotel 

para passar a noite. Como só tinha um acama, 
resolveram dormir juntos. Na manhã seguinte, 
o Manuel acorda e diz: 
- Joaquim, que está a fazeire? 

- Estou a beteire uma punheta, ó Manuel! . 
- Mas Joaquim, este pau é meu! 
- Então é por isto que estou aqui há duas horas 

e ainda não gozei! 

(B. Vasconcelos/Jaboticabal/SP p/ a revista 
Brazil Sex Magazine) 

Aimíversaríantes 

ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sabados). Na av. Getiilio Vargas, esquina 

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

IMPERÜTRIZ 

DIA € noite: 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba, 740. Centro, fone: (098) 723.2323, fax: (098) 723.110Í 
(113 aptos., 4 suítes, piseina, restaurante, sauna, 2 salões dt 
convenções.) 
SHALON HOTEL , 
Av. Getúlio Vargas, Centro, fone: (098) 722.2624, fax: (098)722 2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, 560, Praij de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723 3754 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721.4021. 
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SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS ERÓTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇÁO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A, fone: (098) 721 7717 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba, 740, fone; (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa, 119, Entroncamento, fone: (098) 721.0592 
FEITO A MÃO 
AvçGetúho Vargas, 1863. esquina c/ a Alagoas, fone: (098)721.3565 

CANTINAS 
D^tVITO 
RuàÍGçi. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721 3565 
isaac ; 
Rua, f j de"Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
2TRDGRAÜ 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 722 1732 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722 2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro, Centro, fone; (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa. 990, Centro, fone: (098) 721,3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-0Í0, 29; fone: (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOLOCADORAS 
V1DEOMAN1A 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721 5836 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte, 605, fone- 721 7510 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues, 1599, fone; (098) 721.7182. 

DANCETERIAS 
FLYBACK 
Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325, Bairro Juçara fone- 1098 
721.6184. 

CLUBES 
BALNEÁRIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n. fone: (098) 722 3532 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010, fone: (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALO CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagen 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações, Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

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

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

f , Materiais para 

wuvUo, 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ Rua Simplício Moreira, 
/ Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 qn^dorf' 

(rcsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 5 P" 490 

Imperatriz-MA 

Servet 
SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA, TPa.[ 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí-0190 
Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 ■ Imperatriz ■ Maranhão 
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Caixa convoca empresas até pela Internet 

para pagamento do PIS/EMPRESA 

A Caixa Econômica 
Federal informou, hoje, que 
está devolvendo novo esforço 
para ampliar o número de 
pagamento através dos 
convênios PIS/ EMPRESA, 
evitando - se que os 
beneficiários comparação a 
um de seus pontos de venda. 
Além disso , o beneficiário 
ficará livre do escalonamento 
estabelecido pelo cronograma 
de pagamento do CODEFAT, 
recebendo o seu benefício no 
início de pagamento , 
geralmente na 2a quinzena de 
outubro. Pelo PIS/EMPRESA 
, abono salarial e os 
Rendimento do PIS podem ser 
creditado diretamente na 
folha de pagamento. 

A Caixa acrescenta que os 
pagamentos do PIS efetuado 
no exercício 9(i/97 (iniciado 
em outubro de 96 e concluído 

em junho de 97) alcançaram 25, 
27% através do PIS / 
EMPRESA . A Caixa admitiu 
que há espaço para 
crescimento desse percentual 
.No exercício de 96 / 97, a 
caixa pagou 13,5 milhões de 
benefícios (rendimentos e 
abonos) no valor de R$ 495,0 
milhões de reais. 

A Caixa está 
disponibilizando para as 
empresas brasileiras, sem 
limite de empregados, pela 
Internet (www.mz.cef.gov.br.) 
O Manual de Orientações e o 
Programa Gerador , para 
preenchimento pela empresa, 
e viabilizando o retorno do 
arquivo de crescimento à caixa 
,quc resulta na adesão à nova 
forma de pagamento do PIS / 
EMPRESA. A única coisa que a 
Empresa fará no ponto de venda 
da caixa é a assinatura do 

convênios. 
Os benefícios para empresa 

reforma imagem empresarial 
junto aos empregados; 

- não tem que dispensar 
empregos para 
comparecimento ao PV da caixa 
para recebimento do benefício, 
que geralmente resulta na 
perda de hora de trabalho . 

No exercício 96 /97, foram 
assinados 13.642 convênios 
contemplando 56.000 
estabelecimentos que 
possibilitaram o pagamento de 
3,1 milhões de trabalhadores . 

No exercício 96 / 97, forram 
assinados 22.785 convênios, 
com 76 mil estabelecimentos, 
possibilitando o pagamento de 
3.5 milhões de trabalhadores, 
no valor de R$ 114,0 milhões. 

A Caixa informa que os 
22.785 convênios tem um prazo 
de validade de cinco anos. 

devendo as empresas 
providenciar a remessa dos 
arquivos. 

Nesse momento , os postos 
de vendas estão fazendo 
contato com empresas ainda 
não conveniadas para que 
possa aderir . O prazo para 
credenciamento negociação irá 
até 3 de setembro, tendo sido 
iniciado em julho. 

Têm direito ao Abono 
Salarial, no valor de um salário 
mínimo: os trabalhadores 
cadastrados até 1992 que 
tenham recebido, em média até 
2 SM mensais em 1996; tenham 
trabalhado pelo menos 30 dias 
em 1996; tenham sido 
corretamente informados na 
Relação Anual de Informações 
Sociais. Têm direito aos 
rendimentos; os cadastrados 
até 04.10.88 e que possuam 
saldo, em quotas, no IMS. 
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hhPAZ aumenta fiscalização sobre grandes contribuintes 

Os grandes contribuintes constituiem um grupo de aproximadamente 300 empresas 

responsáveis por cerca de 85% da receita. 
No esforço de agilizar a 

modernização e tornar 
eficientes os controles da 
fiscalização a SE FAZ, através 
dos seus organismos, em 
especial, a Superintendência 
de Administração Tributária. 
A secretaria pretende 
constituir desde já o núcleo 
que irá fazer o controle direto 
sobre os chamados grandes 
contribuintes. 

Grandes contribuintes 
constituem em grupo de 
aproximadamente 300 
empresas que respondem por 
cerca de 85% das receitas do 
R MS. O Estado tem hoje 
cerca de 45 mil empresas 
constituídas e cadastradas, a 
grande maioria micro e 
pequenas empresas. Esta 
estatística o quanto é 
importante criar um núcleo 
especial de controle sobre 
este conjunto de 300 
empresas. Vários países ( 

Estados mantém núcleos 
especiais para este controle. 
Para conhecer estas 
experiências a Secretaria de 
fazenda do Estado enviou o 
Superintendente da 
Administração Tributária, 
Magno Vasconcelos, e o 
assessor Luís Vigário Para 
olharem de perto o trabalho 
desenvolvido no Equador e 
Peru. 

Recentemente uma reunião 
que envolveu o trabalho da 
C oordenaçào do projeto de 
Modernização, trouxe ao 
estado membros do CIAT- 
Centro Interamericano dos 
Administradores Tributários, 
que se reuniram com 
representantes da fazenda 
estadual dos estados do 
Maranhão, Pará e Piauí, para 
trocar experiências acerca de 
novas soluções e tecnologias 
para o controle e fiscalização de 
tributos. 

O Cl AT é uma das mais 
importantes instituições que 
estudam a problemática da 
tributação em todo o mundo, 
entre as diversas soluções 
apresentadas pelos técnicos do 
CIA T, destaca-se o sistema 
informatizado Tax Solution, 
elaborado em moderna 
linguagem de programação, 
que viabiliza controles 
automatizados da receita, do 
cadastro e da fiscalização, 
agilizando os controles das 
fazendas estaduais e os 
serviços prestados ao público. 

O Tax Solutio deve fazer 
parte do conjunto de 
tecnologias que serão adotadas 
para o controle dos grandes 
contribuintes. O trabalho de 
formar a l 'nidade de Gestão de 
Grandes contribuintes será 
feito com a consultoria e 
parceria da Escola de Gestão 
Pública do Estado do 
Maranhão. 
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t órum discute saneamento ambiental em São Luís 

O evento e um marco histórico a nível de Brasil, surgindo a idéia a partir de um Seminário 

. ... . ...«•tt99ssasa&\ vce. 
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O encontro vai discutir sobre os graves problemas 

provocados pela falta de saneamento. 

Com o objetivo de levantar 
dados para que se possa avaliar 
as condições aluais de 
Saneamento Ambiental e 
Saúde do município, além de 
sensibilizar e mobilizar a 
população de São Luís e o 
poder público para que juntos 
definam diretrizes e 
prioridades para a formação de 
uma política para o setor, com 
a participação efetiva da 
sociedade civil, através de 
mecanismos de controle a essa 
política, é que será realizada a 1 
C onferência de Saneamento 
Ambiental e Saúde de São Luís, 
no período de 20 a 23 de 
novembro do ano em curso 

A I Conferência de 
Saneamento Ambiental e 
Saúde de São Luís. é um marco 

histórico a nível de Brasil, 
surgindo a idéia a partir de um 
Seminário realizado pelo 
Sindicato dos Urbanitários do 
Maranhão em julho de 1996, 
com o título "Gestão e Situação 
Atual do Saneamento no 
Maranhão', onde foi possível a 
articulação de organizações da 
sociedade civil, técnicos e 
pesquisadores da área de 
Saneamento Ambiental. 

A coordenação e 
organização do evento está a 
cargo do Sindicato dos 
Urbanitários, juntamente com 
as demais entidades sindicais, 
ambientais, acadêmicas, e tem 
o apoio da prefeitura municipal 
de São Luís, UNICEF, ASP e 
ABES. 

A questão do esgotamento 

sanitário é preocupante. No 
Maranhão, dados do IBGE de 
91 comprovam que somente 
39,12% dos domicílios tem 
sistema dé canalização interna 
para o abastecimento de água. 
Em São Luís a porcetagem 
registra uma taxa de 82,90%. 
Apenas 18,21% estavam 
ligados a rede de esgotos ou 
tinham fossas séoticas. Este 
número sobe para 51,19% na 
capital. A coleta domiciliar de 
resíduos (lixo) atinge no estado 
apenas 26,48%, no entanto que 
a capital a cobertura chegava a 
64%. 

A qualidade da água é um 
fator decisivo para a saúde 
pública. Em 90, o Sistema 
Único de Saúde- SUS, detectou 
que 32,32% das internações, 

foram por falta de 
saneamento básico adequado, 
o que consumiu R$ 5,9 
bilhões de recursos públicos 
o correspondente a 19,90% 
dos gastos do governo com a 
saúde. 

E pela ausência de uma 
política de saneamento 
básico para a população que 
representa como 
conseqüência imediata a 
incidência de epidemias, 
afetando também o meio 
ambiente, que o Fórum Pro- 
Conferência convida todos a 
se engajarem nessa lula, pois 
só assim, é que se tornará 
possível encontrar soluções 
para estes graves problemas 
provocados pela falta de 
saneamento. 

. UCtí£ 4 (OSfUH. 
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Viaje com Expresso Açailândiae 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailnndia, Comprometida com a Qualidade. 

^ ^ Central de Atendimento Expresso, Acailándia, alóm do transportar passageiros oferece 

ao Cliente 1^1™ ^ ^ '' ,'ncomeníia;: no Maranhão e outros 
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BIC - O doínt do seu FínaI dã semana 

> -uva: T 

;:íW: 

Restaurante BIC 

conCARDÁPIO 

mem e OAne neaco 

GRATUITO 

mm 

X 

ATENÇÃO AVISO: 

A DIRETORIA DO BALNEÁRIO IATE CLUB, COMUNICA 

AOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E CONTRIBUINTES PARA 

COMPARECEREM AO ESCRITÓRIO DO BIC PARA 

RECEBEREM O CARNÊ DE MANUTENÇÃO E 

EFETUAREM O PAGAMENTO NO BANCO EXCEL PARA 

SAGRAR O DIREITO DE FREQÜÊNCIA DO CLUB. 

OUTROSSIM, COMUNICAMOS AO QUADRO DE 

ASSOCIADOS REGULARIZADOS COM O CLUBE QUE 

EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, A DIRETORIA 

APROVOU A EXTINÇÃO DA CATEGORIA DE SÓCIO 

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

IMPERATRIZ, Io DE SETEMBRO DE 1997. 

ATENCIOSAMENTE 

A DIRETORIA 

B/Ç 

De segunda a sexta: 

A Rádio Capital AM está com uma nova programação: 

Conor Farias e sua equipe 

LEVAM AOS OUVINTES OS FATOS 

QUE MARCAM A CIDADE E 

REGIÃO 

w 

Mà ' n 

7/i 

Conor Farias Frederico Luiz 

Cidade Agora das 08h00 às 1 IhOO - Conor Farias e Frederico Luiz 

Programa Thompson Mota das IlhOO às 12h00 - Thompson Mota 

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

Fi ancisco do \ alie, Josafa Ramalho, Josélia Melo e Aurino Brito 

Rádio Capital AM - 950 Khz -10.000 

wats de potência 
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Segundona terá a participação de cinco equipes 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Edson Lobão 
A Seleção local vem de dois 

empates no Copão Maranhão 
do Sul. Na estréia do time , 2 
x 2 em Porto Franco e no 
último domingo em seus 
domínios empatou também 
pelo placar de 2 x 2 com o 
Juventus de Montes Altos. 
Lamartine, Adãozinho , que 
deveriam estreiar, assistiram 
o jogo da arquibancada. O 
Prefeito Ney Bandeira. disse 
que acredita na reabilitação do 
time, e que no jogo de 
domingo em Tocantinópolis, 
possa surgir a primeira vitória. 

João Lisboa 
O Secretário da Sedei , 

Euripédes Batista, disse que 
após conversar com o prefeito 
Sálvio Dino, resolveu manter 
o treinador Edmar Pereira no 
comando técnico do time. 
Edmar , após o jogo de 
domingo quando a sua equipe 
perdeu pelo placar de 2 x 1 , 
estaria fora do time. O 
Torcedor de João Lisboa, tem 
feito várias críticas ao 
treinador e se eu bem 
conheço Edmar , nas 
próximas horas ele pode 
deixar o time, até porque o 
seu tempo disponível para 
treinos é muito pouco. 

Tocantinópolis 
O 1 ime está participando 

de trés competições paralelas 
e no próximo domingo joga 
pelo Copão Maranhão do Sul 
, com o time de Edson Lobão 
e com a Ceilandense . pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Terceira Divisão. 

O Prefeito José Bonifácio . 
está apoiando o time que 
disputas três Campeonatos ao 
mesmo tempo. Copão 
Maranhão do Sul. Copa do 
Locantins e Campeonato 
Brasileiro. 

Sampaio 
Após o empate com o 

Santa Rosa em Belém do Pará 
no domingo 31, pelo 
Campeonato Brasileiro, o 
time da Bolívia , enfrenta 

domingo o River do Piauí. Os 
torcedores estão bastantes 
eufóricos com o empate fora 
de casa e prometem 
comparecer em grande 
número nos jogos que serão 
realizados em São Luis. No 
jogo de Belém vários 
apaixonados da Bolívia 
Querida marcaram presença 
no Baenão. 

Amador 
O torcedor deverá 

comparecer hoje a partir das 
19 :00hs, no Estádio para 
acompanhar os jogos do 
Campeonato amador de 97. 

A Nona rodada tem dois 
jogos: 

19:00hs- Sena x Volta 
Redonda 

21:00hs- Riengo x Bananal 
Os portões do Municipal 

estarão abertos ao público, 
que deverá incentivar o seu 
time. O jogo terá transmissão 
da Rádio Capital AM , com a 
Equipe da Galera. 

Segunda Divisão 
Cinco times estarão na 

segundona deste ano; 
América, Ouro Verde, Vera 
Cruz, Saad, Marwel. 

Dois jogos estão 
programados para a 
abertura que será no 
próximo dia 14 /09/97. 
América x Marwel 

Ouro Verde x Saad. 

Inauguração 
No próximo domingo o 

campo de futebol socyl do 
BIC será inaugurado. Os 
jogadores do time da 
Capital deverão marcar um " 
torneio para comemorar a 
inauguração de mais um 
campo para os peladeiros 
da Cidade. O Time da 
Capital ficou em segundo 
lugar no torneio disputado 
na Par agás, com a 
participação dos times da 
Mirante, Coca Cola e 
Paragás. A Paragás dona da 
casa ficou com o título que 
valeu duas caixas de 
cervejas. 

HOJE 

Riengo x Bananal 

Pela Capital Al\l 

Local: Frei Epifânío 

Horário: 21hOO 

Relato: Renilson 

Sousa 

Reportagens: 

Francisco do Valle 

e Clóvís Aguiar 

ReaIízação 

cIa GaIera 

& 

Liga Imperatrizense de Desportos anuncia inicio da 

O Presidente da Liga   
Imperatrizense de Desportos 
, Artur Moura dos Santos, 
divulgada a tabela do 
campeonato amador da 
segunda divisão , que será 
realizado com os seguintes 
times: 

América, Marwel, Ouro 
Verde , Saad , Vera Cruz. São 
cinco times, onde se 
classificarão dois para a 
divisão de elite do futebol 
amador ano de 1998. 

14/09/97 - América x 
Marwel - 08:00hs - Campo do 
Augustão 

14/09/97- Ouro Verde x 
Saad - 10 ;0()hs- Campo do 
Augustão | 

1/09/97- Vera Cruz x 
América - 09:00hs- 
Anh angu era 

21/09/97- Marwel x Ouro 
Verde-08:0()hs - Laminadora 
Paraná 

28/09/97- Saad x América 

segundona 

■ ■ ■ 

1' li •as 

-09:()0hs - Anhanguera 
28/09/97-Ouro Verde x 

Vera Cruz -09:00hs Augustão 
05/10/97- Marwel x Saad 

-08:00hs- Laminadora Paraná 
05/10/97- América x Ouro 

Verde -09:00hs- Anhanguera 
12/10/97- Vera Cruz x 

Marwel -08;00hs- Laminadora 
Paraná 

Marwel faz jogo de abertura 
19/10/97- Saad x Vera 

Cruz- 09:00hs- Anhanguera 
O Presidente da Lid, 

Couraça disse que a segunda 
divisão será prestigiada e 
que a exemplo da primeira . 
L ouraça afirmou ainda que a 
taxa de arbitragem deverá 
ficar em torno de cinqüenta 
reais, quantia que os 

dirigentes aprovaram . O 
Presidente disse esperar que 
o campeonato deste ano , 
seja bem disputado, porque 
os cinco times que irão 
participar da competição , 
pretendem subir para a 
primeira divisão e por este 
motivo devem ser 
reforçados. 

Riengo x Bananal hoje à noite 

Volta Redonda enfrenta o Sena na preliminar 

- 
. ^ ' ^ y- ^ 

11 
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Plaza joga pela nona rodada 
O Campeonato amador de Moras , jogam Sena x Volta 

Redonda e as 21 horas . 
Bananal x Riengo O 
Presidente da Lid , José Artur 
Moura dos Santos ( Couraça) 

Imperatriz. terá seqüência na 
noite de hoje com a realização 
de dois jogos , no Estádio 
Municipal Frei Epifânio. 19 

convoca os torcedores para 
prestigiarem qs jogos desta 
noite. Ele afirmou que os 
dirigentes dos times e da Lid , 
estão fazendo todo o esforço 
possível , para que o 
campeonato deste ano seja 
coroado de êxito , mas para 
isto acontecer o torcedor terá 
que marcar presença nas 
arquibancadas do Frei 
Epifânio. 

O Jogo das 19 horas . está 
sendo aguardado pela torcida 
do Sena , com muita 
expectativa por que o time vem 
de um resultado positivo pelo 
campeonato , vencendo o 
Americano na semana próxima 
passada e soma agora 7 pontos 
e tentará hoje a sua segunda 
vitória na competição , 
garantindo também a sua total 
reabilitação. No Copão 
Maranhão do Sul , o Sena 
também vem de um resultado 

Juventus espera 

vencer Porto Franco 

O Presidente do Juventus. 7j> 
Padre disse que ficou bastante 
constrangido com a atitude rio 
vidente da liga de Montes 
Afios, Sérgio Beltorr que mareou , 
jOgodosen tãnefx-baunjxssiao 
amador, m mesma rléie horário 
»<fe>iógo com a seieçáode Edson: 
lobão, peb Crjp&jMaranhãodo 
Sul. aqui na Cidadede Impemtriz. 
Ze. afirmou ainda que o seu time 
tem várim Jogadores de outros 
times de Montes Aàos e por este 
motivo foi prejudicado 
semávdraenUk|)ela liga. Aíxs*ir 
<la marcação dos jogos pelo 
camjxH )nato amador e Copão 
mesmorlfeiehorário,otínu4 do i 
Juventus emj xtíou com o tànede i 
Eds<)u I jobaoera 2x2 no Estádio 
Mmácij>al Fm E})&M>evenceú 
o time do Goiás , na Cidade de 
Montes Altos pelo campeom*. 

local. 
Para o Jogo do próximo 

domingo as Ifi horas no Estádio 
Castilhâo em Montes Altos , o 
utmicoDaniel rfesequejá^tará: 
coutando com todos os seus 
titulares c deverá sair de campo 
com una «qtressíva vitória sobre 
otimeatíversário. 

O Time do juventus , que 
inclusive já atuou no Estádio i 
Municipal de ímperatrfe , em ^ 
outras oportunidades e 
apresentando úmlntribol tímido, 
mostrou domingo próximo 
passado 31, que é um sério 
candidato aotàulodoCepatqx-lo 
áiicbolfp^^^^Tnlouík^nlixxIas 
quatro Mias. 

O Treinador , Daniel irá 
reafizaramanliã as 16 horas. o 
coletivo apronto, i)ara o jogo de 
domingo. 

positivo vencendo o m 
Eüzeu pelo placar de 5xv, .no 
último sábado 30, no Estádio 
Municipal. 

O Jogo das 21:00 horas, que 
terá transmissão pela Rádio 
Capital AM. o lime do Bananal 
está em segundo lugar no 
campeonato atrás do líder 
Marília que soma 21. Os 
jogadores c comissão técnica 
do time estão confiantes em 
mais uma vitória para encostar 
no líder Marília. 

O Bananal a exemplo do 
Sena , disputa duas 
competições paralelas. No 
Campeonato amador o time 
está entre os primeiros 
colocados c no Copão 
Maranhão do Sul , soma -'ois 
pontos cm dois jogos e is 
empatei O Prefeito dc F.dsóh 
Lobão Ney Bandeira está 
apoiando o time integralmente 
nos dois Campeonatos. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

©yii ^/©c 

Venha e comprove! 

A N 

\ ■/WMáms 
'ws. 

V/f t / 
\ 
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preço e pnvzo 

MAIS QUENTES 

Freezer Horiz. 220 litros 
R$ 459,00 j K/>/£r ov 
1+23 Mensais de 

ronsul^ 

na compra de 

qualquer produto 

Cônsul «h 

tAMA CAIXA 

rerveja 

(24 IONG NECK) 

34, SO 

OU 1+4 CHEQUES DE RS 99,20 
05 PECA 

Mini System 
R$ 579,00 <7 v/sfa ou 
1+23 Mensais de 

SEMP TOSHIBA 

* Capacidade para 
5 discos (CD) 

* Duplo Deck 
"AM FM 
* Controle Remoto 
* Garantia de 1 ano 

439so 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 125,00 

m 

Ferro Seco 22O V 
R$ U,000 mia ou 
1+23 Mensais de 

WALITA 
Faz Com Carinho 

' Design moderno e arrojado 
* Leve: não cansa para passar 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

1 30 

/ 

WAliTA 

OU 1+4 CHEQUES DE 3,70 
40UND 

Liqüidificador Roma 220V 
1$ 47,000 V/SfO OU 
1+23 Mensais de 

* 3 Velocidades+pulsar 
' Copo com capacidade total 2 litros 
* Excelente desempenho 
* Baixo nível de ruído 

OU 1+4 CHEQUES ülRS 10,20 

WALITA 
Faz Com Carinho 

40 UND 

Micro computador c/monitor 14" 
R$ 2.380,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 

(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB * Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansível até 80 MB 
' Modem 33,6/14.4K bps 
"CD ROM8X 
" Som estéreo em 3D 

COMPAQ. 
PRESARIO 

254, 50 

; À/v , - - " 

ou 1+3 cheques de 595,00 sem juros I 
l 03 PEÇAS | 

Micro computador c/ monitor 15" 
R$ 2.640,00/7 visto ou 
1+11 Mensais de 
(Cheques) 

Acompanha 

completo pacote 

de software 

' Proc. Pentium 166 Mhz/MMX 
* Disco Rígido 2,1 GB " Sync DRAM 24 MB 
* Memória Expansível até 80 MB 
"Modem 33,6/14,4Kbps 
* CD ROM 8X 
" Som estéreo em 3D 

COMPAQ I 
PRESARIO I 

I 

I 
li 

li 

282, 00 

>| 

tamlr A ' - " •'L ; ' '|i ; 

: • . ■ ■ i.', i v » vif: 

OU/+5 CHEQUES DE 660,00 SOItt jlltOS 
03 PECAS 

Fogão Essencial Next 
R$ 169,00/7 visto OU 
1+23 Mensais de 

* 4 bocas 
' Mesa Inox 
' Botões embutidos 
* prateleiras do fomo 
com trava de segurança 

* Tampa de vidro 

Cônsul^ i 

12, 70 

OU 1+4 CHEQUES DE 36,50 

na compra de 

qualquer produto 

Consul€>| 

I 

IAMA CAIXA 

cerveja 

(24 IONG NECK) 

25 UND 

ff&fL 

õ 
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 06/09/97 ou enquanto durar o estoque, Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz, Plano Carnet 12X (1+11) juros de 4,9% a.m e 24X (1 +23) juros de 6% 

a.m, Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 
em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Vendas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro Jorge Braga 
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Tinoco desmente Delegado Regional 

Documentos apresentados a imprensa provam que "Marcelo" 

prestava serviço para a PC 

Foto: DP 
I^egenda: 

Luis Henrique Tinoco de 
Souza, maranhense, casado, 39 
anos de idade, delegado titular do 
2o DP na Rua Ceará- Nova 
Imperatriz, procurou a nossa 
equipe de reportagens para 
esclarecer as acusações feitas 
pelo Delegado Regional Dr. 
Ludano Abreu. 

Tinoco, é conhecido pelos 
companheiros de trabalho como 
delegado "flagrante. Ele é 
responsável por vários flagrantes 
e desbaratar pelo menos três 
quadrilhas que agiam em 
Imperatriz, entre os casos 
elucidados pelo delegado está a 
elucidação do assalto seguido de 
morte no Supermercado Bom 
Jesus. 

As divergências entre o titular 
do 2o DP e o delegado Regional 
iniciaram a cerca de vinte dias 
quando o elemento Marcelo 
Borges de Melo, prestador de 
serviços para a Polícia Civil foi até 
a residência de Tinoco pedir a 
chave da viatura 140 para fazer 
alguns reparos. "Eu tinha 
chegado em minha residência 
naquele instante, quando Marcelo 
chegou em minha residência 
solicitando a chave da viatura 140 
da PC que estava apresentando 

m ■■■ 
.■f-y 

a •v. 
mm ^ m mm mmm 

•üil mm 
> 
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% 
Divergências entre Delegados da Ciiil atrapalham o trabalho da PC 

problemas no carburador, até 
aquele momento eu não linha 
recebido nenhuma 
determinação do Delegado 
Regional no sentido de impedir 
que ele desempenhasse suas 
funções" disse Ticono. 

Aborrecido com a acusação 
de negligente ele, mostrou 
documentos que comprovam que 
Marcelo Borges de Brito 

prestava serviços para a 
Delegacia Regional. De acordo 
os trabalhos nas viaturas eram 
feitos e posteriormente um 
relatório era encaminhado pelo 
prestador de serviços "Marcelo" 
para o delegado Regional. 

Ele citou ainda que a viatura 
(01), Toyota foi toda revisada 
pelo elemento, ficando cerca de 
quinze dias sendo recuiierada no 

pátio do 21' DP, local onde o 
delegado é o titular. "Além de 
concertar às viaturas, Marcelo 
também fazia a manutenção nos 
Rádios de Comunicação interna 
da P<ilícia Civil, um dos rádios que 
foi totalmente recuperado de 
acordo com o documento enviado 
por Marcelo está instalado na 
DRF- Delegacia de Roubos e 
Furtos" desabafou. 

Absurdo 
44 

Marcelo"também era radiotácnico 

Documentos comprovam que rádios de comunicação interna 

eram recuperados pelo mecânico 
.. l .. r\ A equipe de reportagens 

do JC descobriu na manhã de 
ontem que o elemento 
Marcelo Borges de Brito, 
acusado de atropelar e matar 
a jovem das iniciais E.C.P, de 
17 anos de idade, na tarde do 
último dia 17 quando trafegava 
em alta velocidade na viatura 
140 da Polícia Civil, além de 

.ser mecânico, prestava 
serviço de radiotêcnico. 

Após cometer o acidente 
que vitimando a jovem, o 
acusado ainda socorreu a 
menor, mas não resistiu aos 

ferimentos e acabou 
morrendo ao dar entrada em 
uma Clínica de Saúde de 
Imperatriz minutos depois do 
acidente. 

A cada dia que passa, o caso 
torna-se mais interessante, de 
acordo com às informações do 
Delegado Tinoco, Marcelo 
Borges começou a se entrosar 
na Polícia Civil como vigilante 
e depois a prestar serviços 
mecânicos nas viaturas, 
chegando até a vir concertar 
os rádios de comunicação 
interna da Polícia Civil. 

O Delegado Regional, Dr. 
Luciano Abreu na época abriu 
uma sindicância para apurar os 
erros cometidos no acidente 
que envolveu a viatura da 
Polícia Civil. 

No dia do acidente a viatura 
140 da PC, eslava sob 
responsabilidade do Delegado 
Luis Henrique Tinoco, que já 
se encontrava no interior de 
sua residência quando foi 
abordado pelo mecânico que 
solicitava a chave o veículo que 
eslava com problemas no 
carburador. 

De imediato disse o 
delegado, que solicitou ao 
agente Murilo que entregasse 
a chave da viatura ao mecânico, 
e que o mesmo só tomou 
conhecimento do problema no 
dia seguinte. Diante destes 
levantamentos o delegado Dr. 
Luciano Abreu acusou Tinoco 
de "negligência". Com um 
trabalho exemplar em 
Imperatriz e na baixada 
maranhense "Pinheiro" onde 
também foi delegado Regional 
ele procurou a imprensa para 
esclarecer às denúncias. 

Mãe faz apelo para encontra filho seqüestrado 

Quatro homens encapuzados tomaram o menor como assalto em maio último 

Várias pessoas estão sendo 
acusadas de terem participação 
direta e indireta no seqüestro do 
menor, que no dia encontrava- 
se na vizinha cidade de Edson 
Lobão. 

Os homens armados 
chegaram detonando vários 
tiros para facili-ar o seqüestro, 
que continua sendo um mistério 
para a família. 

Edmilson Barbosa Lima, pai 
de Edvan, recorreu, 
imediatamente à Polícia 
Judiciária de Imperatriz, onde 
recebeu a informação de que 
nada poderiam fazer, pois, tal 
fato ocorreu na Ilha de Serra 
Quebrada, que não era 

r circunscrição de Imperatriz. Na 
edição desta sexta-feira (05), 
uma matéria completa sobre o 
seqüestro do menor. 

w®. 

Edvan dos Santos Lima, sete anos de idade (short de cor branca ao centro) seqüestrado 
em maio último por quatro homens encapuzados, continua sem desaparecido. 

PHOTO PINH€IRO 

Fotografemos aniverspírlo, casarraites, tatizadcs e evantos on geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos 

Djanira dos Santos Viana, 
maranhense, solteira, 
residente no bairro Vilinha, 
comunicou na Depol que 
perdeu uma bolsa contendo 
vários documentos 
pessoais, tais como, 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Carteira 
de Identidade e outros. 

Perda de 
documentos II 

Quem também reclamou 
da perda de todos seus 
documentos pessoais, foi o 
jovem Marcelo Barbosa 
Dias, maranhense, 
estudante, residente na Rua 
14- Conjunto Nova Vitória. 
De acordo com o 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde desta última terça- 
feira. 

Perda de 
documentos III 

Maria Euzira Mendes, 
maranhense, casada, 
residente na Rua São João 
Batista - Vila Lobão 
comunicou que também 
perdeu todos seus 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido no último sábado 
quando trafegava pela 
Avenida Industrial. 

Arrombamento 
Maria Inês Soares 

Dantas, maranhense, 
casada, doméstica, 
residente na Rua Santa 
Teresa comunicou que sua 
casa foi arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Fato este ocorrido na tarde 
da última terça-feira quando 
a queixosa se encontrava no 

- trabalho. 

Arrombamento II 
Quem também teve sua 

casa arrombada pelos 
larápios foi o comerciante 
Paulo Sérgio Pinto, 
maranhense, casado, 
residente na Rua A Parque 
do Buriti. Fato ocorrido na 
madrugada da última terça- 

feira. Do interior da 
residência os larápios 
levaram uma TV em cores 16 
polegadas e um vídeo 
cassete. 

Furto 
de veículo 

Ruy Alves de Oliveira, 
baiano, comerciante, 43 anos 
de idade, residente no bairro 
Vila Lobão esteve na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos para comunicar que 
sua camioneta D-20, placas, 
MOZ 0685- Imperatriz. Nem 
mesmo às travas elétricas, 
não impediram que os 
elementos levassem o 
veículo. 

Furto 
de bicicleta 

José Aparecido Rocha, 
maranhense, solteiro, 
residente no Parque do 
Buriti comunicou que teve 
sua bicicleta Moutain Bike, 
roubada por elementos 
desconhecidos. O 
comunicante disse a 
reportagem que o fato 
ocorreu na manhã d ta 
última quarta-feira. | 

Agressão 
Antonio Miranda Sales, 

maranhense, solteiro, 
lavrador, comunicou que foi 
agredido por um elemento 
identificado apenas pelo 
apelido de "Fogóio", fato este 
ocorrido quando o queixoso 
se encontrava dentro de um 
bar no bairro Vila Nova. 

Divergências 
O delegado Regional Dr. 

Luciano Abreu e o delegado 
Luis Henrique Tinoco de 
Sousa não estão falando a 
mesma língua. Acusado de 
negligência na morte da 
menor das iniciais E.CP »r 
ter entregue a chave v{a 
viatura 140 ao mecânico 
Marcelo, que prestava 
serviço para a Polícia Civil, 
Tinoco resolveu responder 
às acusações. E lamentável, 
os dois vem fazendo um 
bom trabalho. 
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