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Nildo do Panelão tem 
um projeto dos mais 
audaciosos. Em rápida 
conversa com o líder da 
batucada do bairro Vila 
Nova, ele garantiu que se 
encontra a disposição das 
autoridades do 
Município. Página 2-B 
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Sáhio Dino. Ismael e Roseana durante visita do governo itinerante 

■ Senador La Rocque 

Autoridades participam 

de cerimônia de formatura 

O prefeito de Senador 
La Rocque. Alfredo Nunes 
foi o convidado especial 
para a cerimônia de 
formatura dos alunos da 8-' 
série em seu município. 

Na noite de sexta-feira, 
Alfredo Nunes 
acompanhado de vários 
secretários e vereadores 
da situação, partiriciparam 
de um culto em ação de 
graças pela formação dos 
estudantes. 

Já neste sábado, a 
programação, ainda com a 
presença do chefe do 
executivo, incluiu uma 
missa na igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, 
celebrada pelo padre 
Cícero, e um baile da 
saudade na quadra de 
esporte. 

Também estiveram 
presentes em toda a 
programação, o vereador e 
médico Ismael Morais e o 
presidente do legislativo e 
professor. Edmilson 
Bezerra. 

Na oportunidade, os 

Alfredo Nunes, prestigia formatura 

em seu município 

formandos agradeceram a 
presença das autoridades 
e manifestaram votos de 
que 1998 seja um ano de 
grande proveito e plena 
harmonia entre os dois 
Poderes. 

Em suas palavras, 
Alfredo Nunes agradeceu 
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As vésperas do 
aniversário, o Poder 
Executivo e Legislativo da 
cidade de João Lisboa 
realizam festa de 
confraternização para selar 
o ano unidos como 
começou. Neste primeiro 
ano de governo o prefeito 
Sálvio Dino e Câmara 
Municipal têm procurado 
trabalhar juntos para o 
crescimento da cidade. 

Recentemente o 
governador do Estado em 
exercício José Reinaldo 
Tavares anunciou obras no 
sentido de melhoria no 
Sistema de Abastecimento 
D'água, na oportunidade, 
vereadores, secretários e a 
primeira dama lolete Dino. 
ofereceram um coquetel 
comitiva de Zé Reinaldo e 
populares. 

A primeira dama lolete 
Dino, disse à reportagem 
que os próximos anos não 
serão diferentes, ela 
manifestou sua vontade de 
ver a Câmara e prefeitura 
prosseguirem juntas na 
execução de projetos que 
visem a melhoria da 
qualidade de vida da 
população daquela cidade. 

Na próxima segunda- 
feira a cidade de João 
Lisboa completará 36 anos 
de Emancipação Política. O 
prefeito, disse que devido 
as dificuldades financeiras 
haverá apenas uma alvorada 
com a presença da Banda 
Municipal, considerada 
uma das melhores da 
região e queima de fogos. 

João Lisboa foi a segunda 
cidade a se emancipar de 
Imperatriz. Fato ocorrido 
em 22 de dezembro de 61, 
onde o povoado da 
Cameleira passou a ser 
chamado de João Lisboa, 
nome este em 
homenagem ao jornalista e 
escritor João Lisboa. A 
primeira cidade a garantir 
sua emancipação política 
foi Montes Altos. 

A primeira dama lolete 
Dino, esteve ontem na 
cerimônia de colação de 
grau de alunos do colégio 
Laurentino Pereira Mota. 

Segundo avaliação da 
estudante Francisca Silva, 
lolete Dino vem fazendo 
um trabalho de " alto 
nível", o que ainda segundo 
ela; eleva o nome de sua 
cidade. 

Edmundo é absolvido 

e joga a final hoje 

o carinho. Edmilson 
Bezerra chamou a todos 
para a importância da 
educação, " vocês não são 
o futuro", disse o 
presidente, " vocês são o 
presente, preparando o 
futuro dos filhos de vocês" 
concluiu. 

O atacante Edmundo foi 
absolvido neste sábado 
pelo Tribunal Especial da 
CBF e vai atuar na partida 
final do Campeonato 
Brasileiro, domingo, contra 
o Palmeiras. A absolvição 
foi garantida às 13h31, com 
o voto de Paulo Rodrigues, 
quinto dos sete auditores a 
votar e quarto a decidir 
favoravelmente a 
Edmundo. 

. A estratégia do 
advogado do Vasco, João 
Carlos Ferreira, foi admitir 
que havia uma orientação 
do supervisor do cluoe, 
Isaías Tinoco, para que 

Edmundo forçasse a 
expulsão no primeiro jogo 
da decisão caso recebesse 
o terceiro cartão amarelo, 
o que o tiraria do segundo 
jogo. Essa versão foi 
confirmada pelo meia 
vascaíno Juninho, 
convocado como 
testemunha. 

Na concentração do 
Vasco, no Hotel Othon, 
Edmundo informou que 
não falaria sobre o 
resultado do julgamento. O 
técnico do Vasco, Antônio 
Lopes, elogiou a decisão do 
júri. "A ausência dele não 
pegaria bem", afirmou. 

Senac firma parceria com o Fat 
O fundo de Amparo ao meio da Secretaria de 

Trabalhador -Fat foi 
incluído pela primeira vez 
nas ações desenvolvidas 
pelo Senac de Imperatriz. 

O Fat é um programa do 
Governo Federal em 
parceria com o Estado por 

Solidariedade Cidadania e 
Trabalho, e tem como 
objetivo dar apoio ao 
trabalhador 
desempregado. 

Conheça mais sobre o 
Fat na Página 2 

Brasil entra em campo com apenas uma 

alteração para enfrentar Austrália 

Página 8-B 

Caixa anuncia novo tipo de contrato 

para imóvel 
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Delegado da Polícia Civil 

ameaça agente 
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Senac firma parceria com o FAT 

Um fato inédito está 
acontecendo no Senac ( 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comerci- 
al) de Imperatriz. A infor- 
mação prestada pela dire- 
tora do orgão, Lavínia 
Amorim dá conta que o 
FAT (Fundo de Assistên- 
cia ao Trabalhador) foi 
incluído pela primeira vez 
no trabalho desenvolvido 
pelo Senac. 

O FAT é um programa 
do Governo Federal em 
convênio com o Governo 
Estadual através da Se- 
cretaria de Solidariedade 
e Cidadania e Trabalho- 
Solecit, que tem por ob- 
jetivo dá apoio aos traba- 
lhadores brasileiros que 
estão desempregados. 

Do projeto fazeip par- 
te os alunos que estão na 
expectativa de conseguir 
algum emprego, e por 
isso, o Governo Federal, 
pretende valorizar o alu- 
no, o cidadão, o trabalha- 
dor que está vivendo do 

seguro desemprego lhe 
dando assim uma 
qualificação de vida me- 
lhor. 

Lavínia Amorim infor- 
ma que este projeto tem 
a participação ativa do 
Sine-Ma. O Senac ê o 
orgão prestador de servi- 
ço para o governo. 

Segundo ela. a função 
do Senac ê qualificar a 
mão de obra do assegu- 
rado, para que ele possa 
ser reintegrado no merca- 
do de trabalho com mai- 
or competência. 

A vantagem do FAT ê 
que o aluno ou o trabalha- 
dor beneficiado pelo pro- 
grama fica isento da taxa 
de inscrição do Senac. 
recebe lanche gratuito, 
vale-transporte e uma 
pasta kit de material pe- 
dagógico. 

Lavínia Amorim disse 
ainda que o Senac tam- 
bém está enviando fax 
para as pessoas de outras 
cidades, mandando infor- 

'íi 
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mações diariamente. 
Para ela. o programa ê 
excelente para beneficiar 
o aluno que será bem se- 
lecionado. 

Para fazer parte do pro- 
grama ê necessário estar 
com toda a documenta- 
ção pessoal bem como 
Identidade, Titulo de 
Eleitor. CPF no ato da 
inscrição. O candidato ê 
selecionado pelo Sine. 
após passar por um pro- 
cesso especial. 

Sobre os cursos reali- 
zados no Senac, ela disse 
que o ano foi bem provei- 
toso e apresentou um ex- 
celente relatório. Relatou 
ainda que para o Senac. 
de forma geral 97 foi mui- 
to bom. Apesar do balan- 
ço positivo, Lavínia faz 
questão de ressaltar que 
as atividades ainda não 
foram finalizadas, já que 
diversos cursos, como In- 
fo rmática, d ati 1 ografia, 
prevenção de acidentes 
por exemplo, continuam 

funcionando normalmen- 
te até o dia trinta de de- 
zembro. Nesta semana já 
foram encerradas as ins- 
crições para quem qui- 
ser fazer qualquer um 
desses cursos ou outros. 
"Esta semana foi uma se- 
mana que a gente tirou so- 
mente para encerrar as 
inscrições de cursos", ex- 
plica. Os funcionários do 
Senac também se dizem 
satisfeitos com as realiza- 
ções do ano que termina. 
As suas atividades nor- 
mais serão retomadas a 
partir do dia 10 de janeiro. 
Só neste ano 2.230 alunos 
fizeram cursos no Senac e 
o índice de aprovação foi 
muito grande, devido o 
aluno já vir estudar com o 
objetivo de ser aprovado. 
Para os reprovados, os cur- 
sos serão repetidos para 
que eles sejam aprovados. 
" Nossos alunos são bas- 
tante interessados, não po- 
demos omitir", acrescenta 
Lavínia Amorim. 

Quando as nossas petições exaltam a Deus 

-U- 

Menos de um mês nos 
separam do limiar de novo 
ano. E como de praxe, a 
essa altura muitos ja estão 
fazendo projetos e armaze- 
nando sonhos para 
persegui-los na busca 
assintosa de novas con- 
quistas. Nenhum mal se 
verifica em alguém fazer 
bem intecionados planos. 
Todavia entendemos pela 
Sagrada Escritura, que do 
coração do homem bro- 
tam as intenções, mas de 
Deus vem a resposta. Digo 
podemos observar que há 
um controle absoluto, 
direcionando todos os 
acontecimentos aos pon- 
tos designados pela mão 
suprema e dominante do 
Eterno Criador, e isso nos 
faz atinar com a realidade, 
que nada somos e a lugar 
nenhum chegaremos, se 
não for pela vontade de 
Deus. No entanto, para 
tudo existe uma hora de- 
terminada por Deus, o Pai 
Supremo. Ele nos guia pe- 
los caminhos perfeitos da 
vida. e assim com certeza 
chegaremos em algum lu- 
gar. se assim for a sua von- 
tade. Portanto, não é hora 
de nos dizermos desani- 

mados, " Pronto, Senhor, 
não vou mais lutar! como 
uma criança interna, ou 
um encarcerado, limitar- 
me-ei a cumprir o horário 
na medida do possível, na 
medida de minhas forças 
desempenharei as tarefas 
que me vierem às mãos. 
simplesmente, humilde- 
mente. sem pretensões a 
prêmios e promoções. 
Nenhuma atitude alteraria 
o curso dos acontecimen- 

tos. A Alegria vem pela 
manhã. E maravilhoso 
despertar assim com um 
hino no coração, quando 
ainda ontem rodeavam- 
me águas de angústias e 
solidão, frágil parede se in- 
terpondo entre mim e o 
abismo, a pomba da espe- 
rança voltando ao abrigo, 
sem o ramo de oliveira que 
fala de águas baixando e 
do sol que volta a brilhar. 

E certo que as horas se 
fizeram dias, os dias se 
tornaram meses, e a res- 
posta não veio ainda. Mas, 
aqui dentro. Senhor, no co- 
ração. sinto que a causa 
não está perdida, que o 
corpo tomba, mas a alma 
não. 

No momento certo, tu 

me abrirás a porta sobre o 
Arará coberto de verde, o 
sol no alto e no coração; as 
águas de perplexidade e 
angústia lembradas ape- 
nas para efeito de contras- 
te e gratidão. 

Perdão. Senhor, pelo 
tempo que estou te toman-^ 
do. quando tens todo o uni- 
verso para dirigir. Conside- 
ra. porem, que não tenho 
ninguém capaz de te subs- 
tituir. 

Mas crê, e muito mais 
por amor do que por medo 
que preciso, tão cedo. pro- 
curar a tua direção. Para 
enfrentar o dia que está 
nascendo, e preciso te ou- 
vir dizendo que me amas. 
apesar dos pesares, que 
não me abadonas, mesmo 
quando erro, que tuas pro- 
messas jamais falharão. 

Paro de escrever, mas 
não de estar contigo: sem 
um amigo ê impossível tra- 
balhar na vinha. Mantém, 
pois a tua mão na minha, 
faze do meu dia um hino 
de louvor. 

Que eu repita ao come- 
çar cada tarefa, por menor 
que seja. onde for: 

- Estou pronto. Qual e a 
ordem. Senhor? 

Leia e assine o Jornal Capital, o seu líder diário. 

Fone: 721-4006 

Out-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

118. S 
mal rcomlrutm 

m m,, 
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Externo Interno 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Cora Ont-Bus.sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DO ESTUDANTE 

FONE: 721-6222 
ONDE SEU FARDAMENTO CUSTA MENOS 

ESCdlARES E PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayão 
Imperatriz-Mranhão 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

o 0 

Credenciada pelo 
Detran MA e (Ia 

Ciretran), Habilitação, 
Aulas Práticas e 

Teóricas, renovação 

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Uu/i Ceará, I 7.V.V - 

Merraifinho - 
Cr!. Manoel Handeira - 

( entro 
linperalh/ M. I 

tonos: (OÍW) 721-2 1 1 .">/2r.()0 
CVI. (OUH) 077- 22 I;» 2."):'» 1 

DECORAÇÕES RENASCER 
? K - " ' " r Z ^ S. 

Cortinas, carpetes, tapetes, paviflex, almofadas, 

travesseiros, acessónos para cortinas etc. 

Colocamos cortinas e 
carpetes 

e fazemos reformas 

"O senhor dos Cxércitos 

está Conosco". 51. 4ó,7 

Fone: (098) "21-0631 

Av. Getúlio Vargas. 1459 - Imperatriz-MA 
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  Conor Farias 

■ Justiça condena União 

Decisão contraria Lei 9.250 

que limita deduções no IR 

Bom dia governadora! 
Já passaram 1.081 dias. e 

os problemas da região To- 
cantina, ainda não são priori- 
dades de seu governo. 

A segunda maior cidade 
do Estado, a contar desde o 
contexto eleitoral, ecònomico 
e social esta a espera das 
obras de impacto da adminis- 
tração do "governo do novo 
tempo", 

O pouco apoio de sua ex- 
celência a cidade de Impera- 
*riz. vem deixando revoltada 

populaçau ' jiu- Ibe elegeu. 
Governadora, o que (iode- 

mos esperar? Apenas sua vol- 
ta pedindo votos visando a 
reeleição? 

Colete 
padrão 

Nesta segunda-feira. 22. o 
Sindicato dos Moto-taxistas 
lança o colete padrão. A me- 
dida tem o objetivo de melhor 
identificar o motoqueiro sin- 
dicalizado. 
/ "a programação de lança- 

rd* .ito do colete, esta incluí- 
da uma manifestação dos 
moto-taxistas que divididos 
em grupos de 200. percorre- 
ram todos os bairros da cida- 
de. 

A manifestação se concen- 
trara em frente a prefeitura 
municipal; depois de uma 
reunião na praça Mane 
Garrincha. 

João Lisboa 
em festa 

Amanhã o dia vai ser de 
festa em João Lisboa, a cida- 
de completa 36 de emancipa- 
ção política. 

Segundo a assessoria de 
i|j£prensa do prefeito Sálvio 
1,. >. as comemorações se- 
rão abertas as 15h30 com 
uma alvorada na praça da 
Matriz e se estendedo duran- 
te todo o dia com uma exten- 
sa programação, 

Ainda segundo seu asses- 
sor de imprensa. Sálvio Dino 
lamenta que o município não 
esteja dispondo de condições 
para promover uma grande 
festa "ao seu povo" dado aos 
recursos limitados. 

Trânsito 
municipalizado 

Por força do novo Código 
Nacional de Trânsito, a pre- 
feitura Municipal vai assumir 
a partir do dia 23 de janeiro 
de 98. as funções de agente 
fiscalizadpr do trânsito em 
Imperatriz. Além da normali- 
zação do trânsito, competira 
a prefeitura fiscalizar e punir 
os infratores. 

A medida transfere para 
agentes fiscalizadores da pre- 
feitura responsabilidade ate 
agora assumida pelo Bata- 
lhão de Policia Militar. 

Segundo o diretor do 
D MT- Departamanelo Muni- 

cipal de Trânsito. Cleto Vas- 
concelos. um treinamento 
será feito por uma empresa 
especializada que vira do sul 
do pais para cuidar da parte 
efeiliva da municipalizaçào 
do setor. 

A mudança entra vigor 
zero horas de 23 de janeiro 
de 1998. e Cleto Vasconce- 
los acredita que de.inicio o 
resultado não será cem por 
cento positivo, mas manifes- 
ta expectativa que em um 
curto penodo. a nova expe- 
riência venha a funcionar 
em definitivo. 

Delegado ameaça 
agente 

O advogado criminalista 
Wilson Lopes Filho, 
protocolou no Cartório de 
Distribuição do Fórum Hen- 
rique de La Roque, na últi- 
ma quinta-feira. 18. uma or- 
dem de hábeas corpus pre- 
ventivo em favor do agente 
penitenciário Itamauro Pe- 
reira Correia Lima. 

Itamauro Lima disse esta 
ameaçado de morte e sob 
coação de sua liberdade de 
locomoção e atribui a 
respondabilidade ao subse- 
cretário de Segurança Publi- 
ca da Região Tocantina Lu- 
ciano Abreu. 

Consta na ordem de 
hábeas corpus preventivo 
que Luciano Abreu puxou 
sua pistola e engatilhou par- 
tindo em direção do agente 
penitenciário. 

Segundo denuncia feita 
por Itamauro Lima. o subse- 
cretário so não consumou o 
seu ato por interferência de 
terceiros. Luciano Abreu, 
segundo o denunciante, 
saiu correndo atrás de 
Itamauro Lima e ainda pu- 
xou o gatilha, "mas a pistola 
bateu catolé". 

Paulo Marinho 
está na área 

O candidato ao Senado 
Paulo Marinho indiscuti- 
velmente é franco favorito 
a uma cadeira no Senado 
da República no ano que 
vem. 

O ex-prefeitõ de Caxias, 
volta a Imperatriz e mostra 
boa pefòrmance política e 
agrada a população 
tocantina. Dentre as medi- 
das anunciadas por Paulo 
Marinho, que mais vem 
agradando, esta o anúncio 
de uma fabrica em Impera- 
triz. a ser instalada na BR 
010. 

A partir de janeiro ele 
pretende visitar os municí- 
pios do sul do Estado com 
tempo suficiente para dis- 
cutir com entidades, asso- 
ciações e lideranças a ela- 
boração de projetos essen- 
ciais ao desenvolvimento 
da região Tocantina. 

Sentença proferida pela 
juíza federal da 143 Vara/ 
São Paulo condena a União 
a não exigir, das pessoas fí- 
sicas contribuintes de im- 
posto sobre a Renda, em 
todo o território nacional a 
observância do limite atual 
individual de R$ 1.700.00 
para as deduções relativas 
a despesas com instrução, 
para efeito de apuração da 
base de cálculo do mesmo 
imposto, A União pode re- 
correr. 

Justiça condena União 
Não se exige limite de 

dedução de gastos com 
educação 

O Ministério Publico Fe- 
deral ajuizou, no início do 
ano. ação civil pública con- 
tra a União por causa das 
restrições à dedutibilidade 
integral dos valores pagos 
pelos contribuintes, a título 
de despesas com instrução. 

Essas restrições, segun- 
do o MP. estariam 
vulnerando as normas cons: 
titucionais atinenles ao di- 
reito à educação, 
insculpidas nos art, 6Q e 205 
da Lei Maior. De acordo 
com o entendimento do MP. 
os valores despendidos a tí- 
tulo de despesas com instru- 
ção não podem ser conside- 

rados como acréscimo 
patrimonial, por constituí- 
rem despesas necessárias. 

A Lei n.0 9.250/95 e a Ins- 
trução Normativa n.0 65/96, 
da Receita Federal estabele- 
cem o limite para deduções 
de despesas com instrução 
e. segundo o Ministério Pú- 
blico. importam grave ônus 
ao exercício do direito à 
educação. O MP conside- 
rou a flagrante relevância 
social da questão, não so- 
mente em função do direi- 
to violado, como também 
pelo número expressivo de 
pessoas que se encontram 
na situação apontada. 

Em sentença proferida 
no ultimo 15 de dezembro 
a juíza Regina Helena Cos- 
ta. da 14'- Vara/São Paulo, 
reconheceu no pedido o 
preceito constitucional co- 
nhecido por muitos, mas 
que poucos podem usu- 
fruir: "A educação é direito 
de todos". A argumentação 
teve cunho prático: "Educa- 
ção é dever do Estado, in- 
cumbindo-lhe promové-la e 
incentivá-la". A sentença é 
sujeita ao duplo grau de ju- 
risdição, cabendo, portanto, 
à União a possibilidade de re- 
curso. 

A magistrada, ao conde- 

nar a União, entendeu que 
"se o Estado não pode pro- 
mover o ensino gratuito e de 
qualidade em todos os níveis 
e para todos, certamente 
não incentiva a fruição do 
direito à educação ao não 
permitir que sejam 
deduzidas - integralmente 
- as despesas efetuadas a 
esse título, para apuração 
da base de cálculo do Im- 
posto sobre a Renda das 
pessoas físicas, impondo- 
lhes o limite anual individu- 
al de R$ 1.700,00". 

De acordo com a senten- 
ça. a União também agride 
o exercício desse direito, ao 
determinar, por meio de ato 
normativo infralegal - Ins- 
trução Normativa 65/96 - a 
exclusão de "despesas de 
instrução", de itens notori- 
amente compreendidos 
nesse conceito - como as re- 
ferentes a uniforme, mate- 
rial e transporte escolar - 
em ostensiva afronta ao 
principio da legalidade. 

Fica fácil deduzir que, 
além de não colaborar com 
a propagação do ensino, es- 
sas determinações dificul- 
tam o acesso à educação e 
criam embaraços de natu- 
reza tributária ao pleno 
exercício desse direito. 

Dw-lara imóvel rural árr.i ili- expailsãn 
urbana i- rlá outras providêm-ias 

\1 

Não se exige limite déW'' 
ÇSTADO DO MARANHÃO 

rKI- FKITURA MUNICIPAL l)K AÇAÍLÀNDIA 
AV. BERNARDO SAYÃO, 1777 

!.H1 Ml Ni.N i:«i. 1)1: NuVÉ«KH:' DH liüi? 

Dispõe sobre reforma eeria^ão de nova es- 
trutura administrativa da prefeitura muni. ipal 
de Availàndia e dá outras providências. 

! Kl;!'!:! I Ml Ni • "i r'.\L 1 i.-V AII.\Ni IlA Kav" saber <|ue a CAni.ua Municipal aprovou 
sanciono a seguinte lei: 

rAPirn..) i 
! 'A 'K .AMZAOV ■ HASIOA DA rHEHK!TI'RA 

ri ! - A I-KKI-EITI KA MI N!CIlAl. Dl: ACAILANi -IA. para .•x.-.-Mvã-: ■b- obrai ,■ mvvívos -b- 
abih Ia I' 1 Iirmicipi , - .••.íuritui-la dos sçgtiiiltr-i 1-a liaiui i-raça , on: rincalicx 
•aI "Ia II va •••.'rmtra a-lrmni.urativa. .aibvnlina I >s ao lYçti-ilo Municipal. 
i áva Ic a .v,-i< i-.iiieaii.,: , 

n.a-ll, ,i-. 1 .•esciivalviiii-nUi Di.aHtáis 

• AdiiiiiM.ítravá 

ina DAaíimai. 
a lYo.liivã . Mcii, Amliicnlç •• Tariano 

c.UMTI j II 
D- iS CARie .S 1: ITN,- HS 

I- - - a'v ..!• oia âii.n. l ^-ia".--.lista i .ancx-. - 

-"AiTiric 111 
I N 'Mi.A ; HS H I 'lisl..NAÇÕES 

Ari As iiorniviç-.çs .l.a ■•uv-s .ar. .-.ainiscà- e as .•lesj^iaçáfs para as Iuik-'-.s gratificadas 
-a d-     exclusiva d lYclçil. Miinicipál r .btbcccrá. • lanl.,- „ cril.aio de sua livn-c.sec.lha 
''"l ■ *1" indicações conjunta d.-|!e...-..,as >iidc .aiti lades roproscnlantivas da sociedade 

An I As lún. t'; gratificadas --r.a insliluidas • atrjl.uidás para aleudcra eucarg Ic clicfia 
•vi 'a te» !<çgiiiicii'>^Iiiii;ni -. para -s i(fiais nál s- Uailia criailos-arg-. -in e.milssáo ç para dir-v:i. 

Al -A criava, calriljiiíçaç de lunva. ■ gralilicad.a dependera da existência de dolav-ào .arçaiiieiiia- 
I ara atender:^ despesas. • 

A' ''"'C-esgraiilicadas nao se consliiii.-m silnavãe (leniiancnie. - sim vantagr-iu transin-ria I "l'*'!Vc -xerAiiciode delerinina Ia .'liefia 

CAITl"! d. t IA 
I 'AS ' 'Kl d-NA A IHS Di: l-k- h.KAMAS HSPHa.AIS 

y* ■ • Municipal I lera instituir airavez d.r Decrolo coerdenavoes d • lY grama ■cias para at-n br as necessidades niolilimiis .pie demanda tiluaçãodo boder Hxecutiv 
il - ■ Decr-t mie instilMirt.ais c. ,• lenav. es. especilicarà; 
1 Os programas euja execução ficará a cargo da coordenarão. 

uai c-am ex - an.-a ■ de pr .grama .11 para tratar de issiint. <|uaii- 
' •• rgas integrantes ,|as eslruturas adininislráliva.s. 

."Ar-irri... \ 
1 AsIdSI Sb' 'HS 1;IXAIS 

ai ■ i u eu, tuifienar ( eríeitamenir- articuladas em regime de. 

Ã1'!N; b; r-RHi i.l! M- NI ii-AM u \ .Ml.WldA KsUnlo do Maranhão nu. | Jll) dias do me> ile novembro (Ml ile mil. novicenlos e noceiila e sele I I '>'>7) 

f)i:i si ii-:re samivm 
l're-fi ilo Municipal 

ESTADO DO MARANI lÃO 
PREFEITDR.A MUNICIPAL DE ACAll-ÁNDIA 

AV. BERNARDO SAYÃO. 1777 
DECRETuN 1 U 

Aprova loteamenle riinitie l'la- 
tialn • nésre iiinnieipio 

11 prefeiio Municipal de Availatidia. Estado do Maranhão, no ■ 
DECRETA 

i das atribuições legais. 

Art. 1") Pica aprovado o loteiunento denominado Ptuipie 1* lanai to, de. propriedade- do 
sr. JOSÉ RIBAMAR DE QUEIROZ, localizado na BR 222 cm Av. Alexmidre Costa, Açai- 
lândia- Ma. com área total de ã.1.9 12.110 in2 (cutque.nta e três mil, novicenlos e quarenta 
e dois metros quadrados), devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis 
desta cidade, no I.ivro 2-AC, às lis. 108, matrícula n' I. 78»i - R- 01/1.780 Açaibândia- 
Ma. e. livro 2-AC ás fls 7 1, matrícula n' I. 7:>l> R-Ol/ I. 7:><i Açailândia- Ma. 

Ari -K) O letè liiijé.) ila pm Ira c-•tu iirca to':il 1" i.Ail.ã!1 ml' kdois mil. seiecenlas e um 
meli-çs utjiient.u c.-iitimcli-.-s,|ii:idr!idos' • l. ' -uiiic daqnadr i .•cm area total de iDttH.W 1112 
idoisinii, iriitia c três metros .piadrad.■«). ficará incorporados ao patricmõui" 1 :■ Mmfitnpio. 

Art : I liste I te,•roí, , entra en, vigor na lata de sua publicaçá-, r.-v gadas as disj).-siç .es em 
cctitrari 

ESTADO r.)() MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA 

AV. BERNARDO SAYÃO, 1777 

decreto v m/n:- 

■ Pr-'lei' - Munieipal de Açailandia, Esüido tio Marimltão, no uso das atribuições legais. 

Art. IJ) Pica tleclarada como área de expstlisão nrbtuvi o imóvel rural parte da Ftt/en- 
tla Santa Rosa, Ijk .üizada à ni.ugem ilireita tia BR 222. sentido Açail&tunlia Santa Dizia, 
altura do Km O.», com área de cO.fiã.fil ha flrínla hectares, sessenta e cinco rae.s e ses- 
senta e um cenliares), conforme escritura pública registrada no Cartório tio l" Oficio 
desta Comarca ||| Açailámlia. livro n ' 2 AE. lis. I (lã. Matrícula ã.;iO(i, em l ã de tlezem 
bro tle 1997. 

Art J 1.• i Wr-' ■ - ntra em vigor nu data de stia puldl-.u.a',-, rêv. gtidas as disposições mu 

|e Açailàtuli; e sete |l<.<r/ 

Hf VALE TRANSPORTE 

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

| JÉ^vA Presente no Imposto de Renda, O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários aue 
! desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. M 

iMBr TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Rainha diz que campanha de Lula não é prioridade do MST 

O cbordenarlor nacional 
do MST José Rainha Jr. 
afirmou nesta sexta que 
considera a reforma agrá- 
ria, e não a campanha de 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) à Presidência, como 
prioridade dos sem-terra 
para 98. A eleição do 
petista vai para segundo 
plano porque, segundo Ra- 
inha. o MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) já está "com- 
prometido" com a reforma 
agrária. Ele fez a declara- 
ção logo após a abertura 
do encontro estadual do 
MST. em Sandovalina. 

Rainha nega que o MST 
possa realizar invasões em 
massa para tentar desgas- 

r 

.r 

:í. 

Sem terras durante Grito dos Excluídos, que marcou o início da marcha rumo 
a São Luís em setembro passado 

tar o governo no ano das 
eleições. Para ele. a causa 
dos sem-terra deve ser 
apartidária. embora consi- 
dere provável o apoio dos 
lideres a Lula e a candida- 
tos do PT. 

As declarações de Rai- 
nha sobre as próximas elei- 
ções contrariam a orienta- 
ção de outro coordenador 
nacional do MST. João 
Pedro Stedile. que quer os 
sem-terra engajados pelo 
petista. E a segunda diver- 
gência pública entre os 
dois lideres do MST: en- 
quanto Stedile criticava. 
Rainha dizia apoiar decisão 
da ex-sem-terra Débora 
Rodrigues de posar nua 
para a revista Playboy. 

24 Horas. 

de meio di 

Justiça de GO aprova 

concordata da Encol 

0 juiz Avenir Passo de 
Oliveira, 46, da Vara de 
Falências e Concordatas 
doTribunal de Justiça de 
Goiás, deferiu nesta sex- 
ta o pedido de 
concordata apresentado 
pela construtora Encol 
no dia 24 de novembro 
passado. 

Segundo o juiz. a sen- 
tença paralisa todos os 

processos de falência em 
tramitação contra a em- 
presa, que terá agora dois 
anos para honrar dívidas 
quirografárias (sem ga- 
rantias reais) no valor de 
RS 150 milhões. Dois 
quintos do débito terão de 
ser pagos até 24 de no- 
vembro de 98 e o restan- 
te até 24 de novembro de 
99. 

A empresa continuará 
a operar normalmente, 
administrada, no dia-a- 
dia. por sua diretoria atu- 
al. que passa a ser fisca- 
lizada por um comissário 
nomeado pelo juiz da 
concordata. Nesse caso. 
o escolhido foi o Banco 
PJrasileiro Comercial, 
maior credor da constru- 
tora em Goiânia. 

826 itens terão alíquota de 

importação de 5% em 98 

Malan descarta crescimento 

inferior a 2% em 98 

O ministro da Fazen- 
da. Pedro Malan, disse 
hoje que o crescimento 
econômico em 98 não 
será inferior a 2%. O mi- 
nistro participou, na tar- 
de desta sexta, de reu- 
nião ministerial na Gran- 
ja do Torto, em Brasília. 
A reunião foi convocada 
pelo presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso 
para um balanço do ano. 

Malan apresentou o 
desempenho da econo- 
mia em 97, destacando 

que o déficit em conta cor- 
rente deste ano foi finan- 
ciado em 50% pelos inves- 
timentos diretos estran- 
geiros. Ele disse que, em 
98, esses investimentos 
diretos devem financiar 
mais do que a metade do 
déficit em transações cor- 
rentes. 

O ministro do Planeja- 
mento. Antonio Kandir. 
disse esperar uma recu- 
peração da economia a 
partir do terceiro trimes- 
tre de 1998. Nas contas do 

ministro, o pais deve 
receber RS 55 bilhões 
de receitas de 
privatização no próxi- 
mo ano. Kandir disse 
também que o governo 
espera um pequeno au- 
mento do desemprego 
no primeiro trimestre 
de 98, com recupera- 
ção ao longo do ano. 
Kandir afirmou que o 
governo conseguiu cri- 
ar. neste ano. 2.7 mi- 
lhões de postos de tra- 
balho. 

Palmeiras deve adotar 

A partir de Io de janeiro. 
826 itens passarão ?l ter 5% de 

alíquota de Imposto de Im- 
portação dentro da nova mo- 
dalidade de ex-tarifário publi- 
cada nesta sexta em portaria 
no "Diário Oficial" da União. 
Desses itens. 480. segundo o 
secretário de política do Mi- 
nistério da Indústria e Co- 
mércio. Antonio Sérgio 
Martins Melo. se referem a 
bens de capital (500 tipos de 
máquinas e equipamentos 

sem similar nacional). 
Uma segunda lista com 

346 produtos de telecomuni- 
cação e de informática liga- 
dos a telecomunicações terão 
alíquota de 5%, com prazo ain- 
da não definido para o térmi- 
no da alíquota. 

O secretário de política in- 
dustrial do MICT (Ministério 
da Indústria, do Comércio e 
do Turismo). Antônio Sérgio 
Martins Mello, afirmou nes- 
ta sexta que o novo sistema 

de ex-tarifários (máquinas e 
equipamentos isentos de Im- 
posto de Importação) para 
importação de bens de capi- 
tal. publicado hoje. difere do 
sistema anterior, extinto em 
julho passado, pelo critério de 
definição da lista dos benefi- 
ciados. Pelo novo sistema, 
não é a empresa que solicita 
ao govermo a inclusão no sis- 
tema de ex-tarifários, mas 
sim o seu enquadramento em 
19 setores pré-defínidos. 

psicologia em 98 
r\ 

O Palmeiras pode adotar 
no ano que vem uma psicó- 
loga. A mais cotada ao car- 
go é Regina Brandão, que 
esteve no In ter em 1997. 

"Desde 1995, quando eu 
estava no São Paulo, e o 
Scolari dirigia no Grêmio, 
mantemos conversas." 

Segundo ela. os encon- 
tros se intensificaram nos 

últimos meses. 
"Estamos paquerando a 

idéia, mas moralmente ain- 
da estou ligada ao Inter". 
afirma Brandão. 

Paulo Russo, diretor de 
esportes da Parmalat (mul- 
tinacional co-gestora do 
Palmeiras). afirma que a in- 
trodução de uma psicóloga 
no time está nos planos. 

Já Scolari. que cunhou 
frases como "psicólogo não 
faz gol", parece próximo da 
idéia de Russo. 

O Vasco, por sua vez. já 
tem a psicóloga Maria He- 
lena Antunes Rodrigues. 
Mas ela trabalha com as ca- 
tegorias de base, sem inter- 
ferir no time profissional. 
(RB) 
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Segunda parcela do décimo- 

terceiro salário anima o comércio 

O movimento do co- 
mercio deve voltar a cres- 
cer neste final de semana, 
com o pagamento da se- 
gunda parcela do 13Q sa- 
lário. As vendas reagiram 
nas últimas duas sema- 
nas. mas é a partir deste 
domingo que os lojistas 
saberão como serão as 
vendas do Natal. 

Ate a última quinta-fei- 
ra, as vendas à vista, de 
produtos de menor valor, 
vinham predominando na 
cidade de São Paulo. As 
consultas ao Telecheque, 
indicador dos negocios a 
vista, cresceram cerca de 
25% em relação ao mesmo 
período de novembro, 
conforme dados da Asso- 

ciação Comercial de São 
Paulo. Já as consultas ao 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC). que mede 
as vendas a prazo, ficaram 
praticamente estáveis na- 
queles mesmos dias. na 
faixa das 65 mil consultas. 

Para a Federação do 
Comércio do Estado de 
São Paulo, este final de se- 

mana deve concentrar 
cerca de 50% das vendas 
para o Natal deste ano. No 
entanto, a federação acre- 
dita que a maior parte das 
compras não ser a de 
grande valor. O consumi- 
dor vai preferir comprar 
pequenos presentes, 
como CDs, perfumes, li- 
vros e roupas. 

Programa Thompsom Mota 

De segunda a sexta-feira 

das 13 às 14 horas. 

TV Capital - O canal da nova geração 
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Amrrgh! Socorro! 

Pintou uma maldita espinha! 

Imperatriz Urgente 
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A danada decidiu apa- 

recer justamente hoje, 

no dia da Io r mal ura do 

seu namorado! Mas não 
vai ser essa espinha que 

irá estragar seu progra- 

ma. certo? 

O truque: resista à 

tentação de espremê-la. 

pois isso só piora a situ- 

ação. Experimente 

disfarçá-la com um 
pinguinho de corretivo. 

Primeiro, coloque o pro- 

duto (bem pouquinho) 

na palma da mão. esfre- 

gue ate ficar bem fini- 

nho e só então aplique 

sobre a espinha. Mas 

preste atenção para não 

fazer uma bola imensa 

Depilei a perna e fiquei 

com a pele toda irritada! 

com o produto. É só so- 

bre a espinha mesmo. 

Depois, pegue a base da 

sua mãe emprestada e 

faça uma mistura, tam- 

bém na palma da mão, 

com um pouquinho da 

base e o seu hidratante. 

Aplique no rosto todo 

(sobre a espinha tam- 

bém) como se fosse um 

creme. 
O toque: substitua 

os alimentos gorduro- 

sos por verduras, frutas 

e fibras. Além disso, 

procure manter a pele 

sempre limpa • e 

hidratada. Isso é ótimo 

para evitar espinhas- 

surpresa! 

Sua perna está verme- 

(. t e cheia de bolinhas 

justamente hoje que você 

escolheu aquele 

vestidinho curto para sair. 

Vamos acalmar essa 

irritação? 

O truque: primeiro. 

lave bem a região com 

água e sabão. Depois, apli- 

que um gel á base de 

azuleno. Essa substância 
é ótima para acalmar a 

pele. 

O toque: nunca tente 

um método diferente de 

depilação em ocasiões es- 

peciais. E melhor apostar 

no tipo que você está ha- 

bituada e deixar os testes 
para o inverno, quando dá 

para esconder o 

vermelhão com uma boa 
calça comprida. 

Exagero no sol e estou 

vermelha como pimentão! 

Bonito, hein? Ficou o 

dia todo esticada feito jaca- 

ré sob o sol. não passou 

-'"otetor e agora parece 

>tmã gêmea daquele cama- 

rão-pistola que sua mãe 

serviu no almoço. Dá para 

disfarçar... Mas não vale 
repetir o erro, tá? 

O truque: ferva alguns 

saquinhos de chá de 

camomila e coloque-os na 

geladeira. Quando estive- 

rem gelados, faça com- 

pressas nas regiões mais 

afetadas. Isso não vai aca- 
bar com a vermelhidão, 

mas vai acalmar a pele. 

Depois das compressas, o 

negócio é apelar para a 

maquiagem. Passe em 
todo o rosto um pó de tom 

amarronzado e, nos lábi- 
os, uma fina camada de 

um batom cor-de-boca. 

O toque: nunca, mas 

nunca mesmo, vá para o 

sol sem filtro solar, sem 

boné e sem óculos escu- 

ros!!! 

Estou com olheiras piores 

que as da Madame Mim! 

Da até desespero: você 
olha no espelho e aquelas 

duas manchas escuras^ob 
os olhos dão a impressão 

de que acabou de construir 
o mundo e não teve nem 

tempo de tirar uma sone- 

ca. Olheira é muito chato 

mesmo! Mas para isso tam- 
bém tem solução. 

O truque: experimente 
lazer uma compressa com 
batatas. Corte duas fatias 

bem fininhas e coloque-as 
sobre os olhos. Deixe agir 
por 20 minutos. Aproveite 

esse tempo para relaxar. 

Lave o rosto com bastante 
água fria e aplique um 

hidratante para a região 
dos olhos. Melhorou? .Ain- 

da não? Então, conserte na 

maquiagem, apelando para 
o bom e velho corretivo. 

Mas atenção: você tem de 

passar bem pouquinho. 

colocar primeiro na palma 

das mãos e só depois apli- 
car de dentro (a região pró- 

xima ao nariz) para fora. 

O toque: nada melhor 
do que aquelas boas oito 

horas de sono para acabar 

com as olheiras. Mas se na 

noite anterior a festa não 
deu para seguir a regra, 

aproveite para fazer um 
soninho de no máximo 
duas horas a tarde. 

■ Especial 

Ronaldinho preferia pegar 

Uruguai na final 

Feliz da vida por ter sobre a República jogar na final contra a 
desencantado na Tcheca nesta sexta-fei- Austrália. "Foi um alí- 
Arábia, marcando seu ra, Ronaldinho acha vio marcar o gol. Ago- 

primeiro gol no tor- que, sem tanta pres- ra a coisa está azul", 

neio na vitória de 2 a 0 são, ficara mais fácil comentou o atacante. 

Pergunta - No primeiro tempo, você perdeu dois gols feitos. 

No segundo, finalmente marcou. A conversa com o Zagallo te aju- 

dou? 

Ronaldinho - Tudo ajuda, a conversa foi uma coisa a mais. En- 

trei disposto a fazer uma grande partida, quase marquei no pri- 

meiro tempo, bati as duas vezes consciente na bola, mas ela não 

entrou. Fiquei feliz por ter acertado no segundo tempo. Foi um 

alívio marcar o gol. Agora a coisa está azul. Depois do primeiro, 

tudo fica mais fácil. 

Pergunta - Os jogadores não estão gostando da Arábia Saudita, 

está todo mundo reclamando que não tem o que fazer, vocês nem 

descer para o saguão do hotel estão podendo. Um dia são os fãs 

agarrando os jogadores, outro a polícia religiosa... O tédio está 

atrapalhando a seleção? 

Ronaldinho - Eu passo a maior tempo dentro do quarto mes- 

mo, falando no telefone. Estou gastando uma fortuna com liga- 

ções, mas a gente vai matando a saudade. 

Pergunta - Após suas três primeiras atuações, você ficou com 

medo de perder a posição de titular? 

Ronaldinho - Com medo não, porque acontece de um dia você 

jogar mal. O problema são as cobranças. Não vou dizer que elas 

não incomodam, porque incomodam, sim. Não estou triste, não 

briguei com a namorada, como estão especulando. Está tudo bem. 

Pergunta - O que você acha de enfrentar a Austrália na final? 

Ronaldinho - Preferia o Uruguai, mas tudo bem. Os uruguaios 

jogam mais para a frente, seria um jogo mais bonito. A Austrália 

vai ficar novamente lá atrás, procurando um contra-ataque ou ou- 

tro, e não é que isso dificulte, mas deve acabar transformando a 

final num jogo feio, de um time só. 

Júpiter Informática 

SUA OPÇÃO DE ACESSO À INTERNET 

srir-OiUriiihi^ijudo para garantir um •efí.óüente «em/íço 

<íe à grarvde rede mundUal 

JÚPITER 

Erdcuirite cainrüni s o 

ruiive^ue sem tempestade 

ligue (098) 723 - 3838 

Seia um Júniter associado 
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Imperatriz Urgente 

    Francisco do Vale 

Novidades 
O BIC- Balneário Iate 

Clube continua com suas 
novidades. Para o Carna- 
val de 98, o diretor do 

clube garante surpresas 
para os foliões. No ano 
passado o BIC foi o clube 
recordista em número de 
público. O puxador do Car- 
naval 97 já garantiu sua 
presença no próximo. No- 
vamente Pinduca e o BIC 
irão arrastar milhares de 
pessoas para o melhor 
point do carnaval. 

'Foliões 
O Nildo do Panelão tem 

um projeto dos mais auda- 
ciosos. Em rápida conver- 
sa com o líder da batuca- 
da do bairro Vila Nova, 
ele garantiu que se encon- 
tra a disposição das auto- 
ridades do município que 
queiram resgatar o Carna- 
val de Rua de Imperatriz. 
O último carnaval realiza- 
do teve a organização do 
radialista Roberto Chaves. 
Segundo se informa não 
correspondeu a expectati- 
va. 

Palmas 
Vários profissionais da 

área de comunicação de 
Imperatriz já arrumaram 
suas malas e se manda- 
ram. A maioria deles en- 
contra-se na capital do vi- 
zinho Estado Tocantins. 
Em Palmas os profissio- 
nais vem sendo mais va- 
lorizados e com isso nas- 
ce uma esperança de vida. 
E isso. santo de casa não 

faz milagres. E o jeito é 
arrumar as malas...e Pal- 
mas. 

Congestionado 
O comércio de Impera- 

triz não suporta mais tan- 
tas propagandas e com 
isso os diretores de emis- 
soras estão procurando ao 
máximo reduzir o quadro 
de funcionários, que diga- 
se de passagem, já está 
reduzidíssimo. A Rádio 
Imperatriz, por exemplo, 
reduziu em mais de 50 % 
seu quadro de funcionári- 
os com o serviço da 
American Sat. 

Fronteiras 
Fechar as fronteiras 

para os pára-quedistas. 
Este é o novo slogan cria- 
do pelo médico André 
Paulino D' Albuquerque. A 
primeira etapa da campa- 
nha surtiu um efeito que 
correspondeu todas as 
expectativas. "A imprensa 
de Imperatriz foi mais do 
que importante no suces- 
so da campanha "vamos 
fechar as porteiras para 
os pára-quedistas". os fo- 
rasteiros já vão pensar 
duas vezes antes de vir 
pedir votos em Impera- 
triz". disse André. O líder 
do PMDB na Câmara, 
acrescentou ainda que 
mesmo assim os pára- 
quedistas irão visitar Im- 
peratriz. 

Aderson 
Lago 

O deputado Aderson 

Lago. viajou para a capital 
do estado onde irá acionar 
a Polícia no sentido de 
desvendar o assalto ocor- 
rido em sua residência na 
madrugada da ultima 
quinta-feira. Aderson 
Lago. .vem constantemen- 
te denunciando a falta de 
segurança pública no Es- 
tado. Para ele. o assalto 
não passou de uma afron- 
ta as suas denúncias. 

Boca 
no trobone 

Mesmo tendo sua casa 
assaltada, e sua família 
ameaçada de morte pelos 
elementos, o deputado 
garantiu a reportagem 
que irá continuar denunci- 
ando as mazelas e os 
desmando do atual gover- 
no. Ele irá levar o fato ao 
conhecimento das autori- 
dades do Estado e cobrar 
uma posição do secretário 
de segurança Raimundo 
Cutrim. 

Valdemar 
Um abraço a meu ami- 

go Valdemar (SMC). Fui 
informado que depois da 
pancadaria originada pelo 
Guarani Esporte Clube, 
do técnico Batatinha, o 
campeonato transcorre 
normalmente. Além de 
Valdemar. a Copa Mirante 
ganhou mais um 
cordenador responsável. 
Dema de Oliveira. Espe- 

ramos cpie a competição 
tenha o mesmo sucesso 
da anterior. 

Ondas curtas 

'FDavi e Golias/// Golias x Davi.... 

Madeira deverá visitar Imperatriz no Natal ou nas eleições? 

^Cuidado Madeira!/// Cuidado com as fronteiras. 

'FQuem avisa amigo é!.../// Amigo?. Virgem que riqueza II. 

'FElenice Leonel/// Já está na Terra do Frei. 

•FUm abraço ao competente Jorge Quadros. 

'FEste é fera./// 2000....na cabeça. 

'FAlo Orlando...Se liga neném! 

'FUm abraço ao repórter Manoel Cecílio. 

•FVamos APArecer/// Neném. 

Programação de TV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

Canal 5 TV Capitai 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:15 Forno Fogão e Cia 
08:45 Desenho da Vovó 
10:30 Desenho Mania 
11:00 Zorro 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

14:00 Note e Anote 
16:30 Cidade Alerta - l5 

Edição 
18:15 Jornal da Record 
19:00 Novela Canoa do 

Bagre 
19:30 Ratinho Livre 
21:00 Arquivo X 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30Realidade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21;30ForçaTotal - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

22:00 Milhenium 
23:00 Jornal Onze 

Meia 
23:25 Prog. de Negócios 
23:30 25- Hora 
03:30 Palavra de Vida 

Canal 7 TV Difusora 

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

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

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

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

()(i:()() Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no üir 
07:30 Kscola Bíblica na TV 
08:00 Honie Shopping 
08:13 Sailor Moon 
08:43 Samnrai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:33 heras do Carnaval 

11:00 Manchete Ksporliva 
11:30 Kdição da Tarde 
12:13 TV Alternaiiva 
13:4.3 hulsal - Ao Vivo 
1.3:43 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:33 hsquenlando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão/Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudrevBarbosa 

ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

17:13 Sailor Moon 
17:43 Samurai Warriors 
18:13 Shuralo 
18:43 Os Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:33 Na Rota do Crime 
20:1)3 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacaru 

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

1 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE 

PROF" ZEN 

r 
Aries Leão 

Psscs astros reforçam seu 
lado mais generoso e capaz de 
se doar aos outros. 

Voe conta com especial prote- 
ção em todas as áreas nas quais 
alua. 

Touro Virgem 

Você tende a se comunicar 
melhorcom Iodos, superando mal- 
entendidos. 

A Lua energiza e aumenta seu 
romantismo, e Neluno favorece os 
encontros. 

n 
Gêmeos 

As viagens e tudo o quê movi- 
mente seu cotidiano será bem- 
vindo. 

ri 

Receber amigi 

Libra 

retribuir vi- 
sitas serão boas pedidas nesta fase 
de confraternização. 

Sagitário 

Suas imagens mentais ten- 
dem a se realizar, portanto pense 
positivamente. 

^ Capricórnio 

O momento é ideal para cui- 
dar da saúde, pois seus poderes 
de purificação. 

Aquário 

Sua vida afetiva atravessa um 
excelente momento, em que ten- 
de a haver maior diálogo. 

Câncer 
ííl 

Escorpião Peixes 

Aproveite o domingo para es- 
tar com os amigos e curtir seu 
grupo. 

Mercúrio ajuda você a se 
conhecer melhor e a ser perspi- 

Seus relacionamentos pesso 
ais tendem a se mostrar mar- 
divertidos e gratificanles. 

E-Mail: drclesio @ aeroiieL.com.hr 
«> 41,. i\r7^7 4 /íntl — III. í l-l IwV/ 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Kxanu';* uspccinli/nclos em: 
. vnaiises ciiiiiv'ti>. Ai ivToI) tu i eg ■ e, KolííKi v. 'ilij.u ia. V. i •• «put upig t.-. i l Uit 

Fatenüdade -1 )N>. Análise cie Agna. Analise de Alimenlus. Analises í oxieufogK as 
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Gugu na minha casa 
RS 17,00ò vista ou 
1+2 Mensais (Cheques) 

C tsOM r* « 

ü 
r- i? 

sem /uros 04 peças 

i 

Senha 
RS 17,00ò Wsfo ou 
1+2 Mensais (Cheques) 

1 
00 
CKOM 

áá sem /uros 
/ 04 peças 

A 
% 

4 

Bola Training 
RS 25,00 o vista ou 
1+2 Cheques Mensais 

8,33 sem iuros 

• GS.OS 

TOPPER 

08 UND 

Na compra à parfir de 

Tênis 
RS 27 OOo vista ou 
1+2 Mensais (Cheques) 

RAINHA 

9. 00 

f 

% 

sem /uros ) 08 pares 

Relógio flash-g 

27, RS 00 ò vista - 

-ms 

m 
05 peças 

c 

ri 
% 

à 

Tico Tico Bandeirante patinho 
R$ 39 00Ò V/Sffl OU 
1+2 Mensais (Cheques) 

BRINQUEDOS 

I3,00 sem [uros 

% 

% 

BANDEIRANTE 

Conj. Uniforme do VASCO 
RS 59,00 à vista ou 
1+2 Cheques Mensais 

$ 
V 

sem !uros 
03 Coni 

Tênis futsal Serginho 
RS 29,00 ò vista ou 
1+2 Cheques Mensais 

9^6 

ArÈ. 

* 
PP^ 

PENALTY 

sem iuros 
05 pares 

N€Ê 

á 

cie queslqu^r 

Calção Europa 

RS 7 ,00 à vista 
: ■ ■ ■■■• 

í;; 

:-#í; 

PENALTY 

08 UND 

08 peças 

Bola Volley 
R$29,00 ò vista ou 
1+2 Cheques Mensais 

9,66 

PENALTY 

'mmao 

pimm 

ii 

sem /uros 
05 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 24/12/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ a loja de Imperatriz. 
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 
Internet: http:-// www.liliani.com.br 
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Capital Social 

Linda Veloso 
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Dr. Antonio, Jussara Cerqueira, Dr. Paulo, Jonas 

Ribeiro, Maria Tereza e Vitória em recente evento 

7 

'-5: 

As simpáticas damas Euridinha e U ultimando 

os preparativos para as festas de final de ano 

■:v- s •• .•V-- 

• V:. ; 
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mm 

Destaque da coluna para: Dande, Alair, 

Afonso e Jurandir 

Clima de üi 

feeta 

Quemestá 

casando 

neste domin- 

go éo companheiro Manoel 

Macena (foto), amor de sua vida 

é a querida Luzimor da Conceição, 

fl cerimônia acontece òs 1 óHOO 

na igreja de Santa Cruz na Vila 

Machado, fípósa celebração, os 

noivos recebem os convidados na 

chácara Parqué das Águas. 

Todo.equipe do Jornal Capitai, 

desejo ao casal 

em lua de mel, 

muitas feli- 

cidades. Que 

sejam felizes 

para sempre! 

■ 
ü m 
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CASA ESCOLA DEI BAJVIBINI 

fy Excelência em educação infantil. 

Em 98 Laboratório de informática para crianças. 

m 

t 

Av. Bernardo Sayão, 1180 Três Poderes. 

Telefax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão é barato 

Filial Açailândid 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Evldênci Sociedade 

Ademir Sousa 

m 

/ 

Sócrates Vasconcelos e Gilson Santana 

à 

x: :■ 
r-: 

M; 

m. •?> 
« 

-•V. >> 

Railda Ramos em recente evento social na city ■M. 

-■■■■ 

lliUMP" 

B 

João Pereira, Raimundo Pimentel e o 

médico Walter Maxwel 

■Sr-;- 

i 

-x vi-: 

K:: 

5:ií 

Paulo Roberto (Secretário de Administração) Rafael Carlos Galletti e Antonio Pereira 

Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 

Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

í ^ 
RUA BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÂNDIA 

MDCSTRLA Roa Par.^guíii, s/n-Ptj» das Nações-Fone (098) 738-185 -Açailándia-MA 
DEPOSITO; Qd.23 IjAe 69/A, 72-Viia Ildemar-Fone (098) 738- 1890-A^ulâudú.-MA 
LOJA: Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Açailândia-MA 

CEP 65926-000 
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SE VOCE PESQUISAR, COM CERTEZA NA 

Conj. de Som 
RS 339,000 vista ou 
J+U Mensais de 

* Duplo Deck 
* AM/FM 
" Controle remoto 
' Com rack 

4/ 60 

Dí//+-/CHEQUES DE 75,70 

PHILCO 
n r 

TEM COISAS QUE S0 A PHILCO FAZ PRA VOCÊ. 

CUK 

15UND 

RS 239,000 vista ou 
1+11 Cheques de • Sintonia automática 

* VHF/UHF 
" Controle remoto 
"110 V/220V 

automático 
* Informações 
na tela em português 

" Em cores 

PHILCO 

29. 30 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 53,40 

PM/LCO 

15 UNO 

Video cassete 
RS 285,00 ò vista ou 
1+11 Mensais de 

' 4 Cabeças • Controle remoto 
" Informações em Português/Inglês 
" VHF/UHF eCATV 
* Tracking automático 
* Limpeza automática • Timer 
" 100 a 250V (aut.) 
' Efeitos especiais 

TOSHIBA comprou 

um 

3S. OO 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 63,70 

■.j.. ..s 
w ■L,-: 

game 

GRÁTIS + 
01 (Zo*Uruxííefv 

EM SUA 
CASA 

à 
k 

> 
* S 

' •*■-* 

NINTENDO 

Vídeo game 
RS 238,000 vista ou 
1+11 Cheques de 

,30 

OU 1+4 CHEQUES DE 53,20 

18UND 
Fogão Essencial 
RS 163,000 vista ou 
1+11 de 

19. 

' 4 Bocas 
" Mesa Inox 
" Forno Auto limpante 
" Tampa de vidro 

90 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 36,45 

Cônsul^ 
m f 

  _ 

c:o /J-J rjrtuj JCIO, SJ. jjííirslr slz EJ 

PÍIgija ÇpJÍi 51: áJWE/jfàfã JuSpo 

18 UND 

Lavadora 
RS 129,000 vista ou 
1+11 de 

-m 

' Lava até 4 kg 

SIMGER 
ha* parte da sua ha mi ha 

15. 85 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 28,80 

Violão kashima 
RS 65,00ò vista ou 
1+11 Mensais de 

7. 98 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 14,50 

CASIO. 

08 UND 

12 UND 

Tico Tico 
RS 36,00ò vista ou 
1+11 Cheques de 

Lii.i/vrNi 1 o OO rHAS COMP-RAS AC2IML/V 13E. 
DO TI MD IRA SHORRIINCi VOCÊ COPÍCORRE 
A OX MOTO CCk X2ÍS. 

4. 40 

OÍ7 7+-I CHEQUES DE 8,00 10 UND 

l\fcv comprcv 

cfe qualquer mcirccv 

J 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Av.Getúlio Vargas 

Timbira Shopping - Mercadinho 

Ofertas válidas até 27/12/97 ou enquanto 
durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz, Plano carne 12X (1+11), 

juros de 8% a.m. Plano cheque 5X (1+4 )juros 
de 5,9% a.m. Consulte a gerência sobre 
nossas taxas de juros para outros planos. 
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 
Internet: http:// www.liliani.com.br 

Bicicleta ceci 
RS 129,000 vista ou 
1+11 Mensais de 

CALOI 

15 85 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 28,80 

Bicicleta M. Bike Falcon 
RS 149,000 Wsfo ou 
1+11 Mensais de 

*/& FKancáa+i 

18. 30 

OU 1+4 CHEQUES DE R$ 33,30 

m 

«p 

líU'itFíil 

15 UND 
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Baixinho cobra dívidas do Valencia 

Romário ficará no Mengão por dois anos 

Antes de assinar com o 
Flamengo, Romário irá á 
Espanha acertar a resci- 
são contratual com o Va- 
lencia. "Outras vezes abri 
mão de muita coisa, no Fla- 

mengo vou ganhar bem 
menos que estava rece- 
bendo, então faço questão 
que o Valencia me pague 
o que deve." 

Segundo o atacante, que 

defenderá o time carioca 
por dois anos. os espa- 
nhóis lhe devem o último 
mês de salário e pagamen- 
tos atrasados referentes a 
abril e agosto, 

"Fiquei de jogar pelo 
menos até a Copa no Fla- 
mengo. Depois os espa- 
nhóis apostam que serei 
negociado, eles ficando 
com 50% do valor da ven- 

da do meu passe. Aconte- ra.' 
ce que uma vez eu sai do 
Flamengo e me arrependi. 
Tenho certeza de que fico 
dois anos no Rio. a não ser 
que seja mandado embo- 

Nos planos de Romário 
está disputar a Olimpíada 
de 2000 pela seleção. "De- 
pois posso pensar em pen- 
durar as chuteiras." 

Mengão irá realizar amistoso 

Reestréia de Romário é aguardada com muita expectativa 

A diretoria do Flamengo 
tem grandes planos para a 
reestréia de Romário no 
Flamengo: um amistoso 
contra uma grande equipe 
brasileira, com a presença 
de todos os reforços do clu- 
be rubro-negro para a pró- 
xima temporada. 

A partida aconteceria an- 
tes do início do Torneio Rio- 

Sào Paulo, primeira compe- 
tição oficial da qual o clube 
carioca participa em 98. 

com inicio previsto para o 
final de janeiro. Entre os 
demais destaques do Fla- 
mengo na partida estariam 
outros jogadores da sele- 
ção brasileira como 
Rodrigo. Júnior Baiano e'Zé 
Roberto. 

Além deles, o departa- 
mento de futebol do Fla- 
mengo tenta ainda a con- 
tratação de mais reforços. 

A volta do atacante Ro- 
mário foi definida sexta-fei- 
ra. em uma negociação que 
envolveu a participação de 
quatro clubes -Flamengo. 
Lusa, Real Madri d e Valen- 
cia. 

O negócio fez parte da 
venda do atacante Sávio ao 
espanhol Real Madrid. 

O clube ofereceu, por 
Sávio, o passe do meia-la- 
teral Zé Roberto, metade 
do passe do meia-atacante 
Rodrigo, que o clube pre- 
tendia definir a compra sá- 
bado. e mais US$ 5 mi- 
lhões. 

Dos US$ 5 milhões, o 
Real se comprometeu a pa- 
gar a quantia de TS8 ;L5 mi- 
lhões ao Flamengo e TSS 
1,5 milhão ao Valencia por 
50% do passe de Romário. 

O Flamengo ficará, as- 
sim. com metade do passe 
do atacante, e o Valencia, 
corri a outra metade. 

De todos os negócios 

envolvendo o atacante, res- 
ta ao Real Madrid definir 
apenaç a contratarão de 
Rodrigo, jogador qu» per- 
tence á Lusa e sobre o qual 
o clube espanhol tem prio- 
ridade de compra até o dia 
31 deste mês. O La Cor una 
demonstrou nos últimos 
dias interesse em contra- 
tar o atacante da Lusa. 

Árbitros realizam confraternização hoje 

.luscelino Miranda, boicota entraga de convites a árbitros 

Por Clóvis Aguiar 
Colaborador 

Confraternização dos 
árbitros acontece hoje no 
restaurante Fogão Minei- 
ro. De acordo com os crí- 
ticos fugindo de todas as 
origens, o encontro de fi- 
nal de ano antes ocorria 
aos domingos durante o 
dia. onde ©s filiados a enti- 
dade poderiam levar a fa- 

mília e amigos. Hoje nem 
os filhos podem participar. 
A não ser que seja os filhos 
da cúpula. 

Quantas saudades da 
organização honesta do 
ex-diretor da entidade 
Válber Coelho Santana. 
Hoje os árbitros filiados ao 
quadro de arbitragem de 
Imperatriz pagam taxas 
absurdas para participar 
dé uma Confraternização. 

Onde está a dignidade dos 
atuais diretores? 

Conforme denúncia Jus- 
celino Miranda um dos di- 
rigentes prometeu que a 
festa seria feita com o di- 
nheiro arrecadado nos Jo- 
gos Escolares. Dinheiro 
este que seria repassado a 
Jackson da Silveira. Caso o 
acordo fosse firmado a 
confraternização acontece- 
ria sem ônus para os mem- 

bros da C.I.A.F. e sem a 
porcentagem do Copào 
Maranhão do Sul e a Copa 
Regional para o diretor da 
entidade. 

Nada do prometido 
aconteceu. Para o árbitro 
participar tem que desem- 
bolsar cerca de 15 reais, 
ou apitar jogo negociado 
como ocorreu com o árbi- 
tro Gonzaga na partida en- 
tre MAEC x Buritirana. ou 

passivo a ficar na geladei- 
ra. O fato ocorreu com os 
árbitros Francisco Reis e 
Batista que se recusaram a 
participar da partida. 

Na festa de hoje estarão 
presentes amigos dos or- 
ganizadores e não amigos 
dos árbitros. Exceto aque- 
les que durante a tempora- 
da de 97 ajudaram a enti- 
dade e permaneceram jun- 
tos a C.I.A.F.. amigos 

como: Chico Brasil,. 
Gilbert. Castro, Carlos 
Paraíba e Magnos Troféus. 

Outro assunto que vem 
sendo comentado .nos bas- 
tidores da arbitragem é a 
não entrega do troféu para 
o artilheiro das peladas re- 
alizadas em 97. Como os 
convites ficaram retidos 
junto a Juscelino Miranda, 
apenas 20 árbitros irão par- 
ticipar da confraternização. 

Leia e assine 

o Jornal Capital 

O Seu Líder Diário 

721 

4006 

CONVOCAÇÃO 

CAI MAN SA AÇÚCAR E ÁLCOOL, sita à rua Tamandaré, 

Jardim São Luís, convoca os funcionários abaixo relaciona- 

dos para comparecerem em seu escritório à rua acima citada 

no prazo de 72 horas, conforme Art. 482, Lei I do Decreto 

5482 da CLT. 

01 - ADAUTO ALVES DE SOUSA 6101 

02 - AGEMIIDO MUNIZ AMANCIO 6296 

03-ANTONIO DA SILVA REIS 6029 

04 - ANTONIO FRANCISCO DOS REIS NETO 5701 
05 - ANTONIO HAMILTON BEZERRA LIMA 6176 
06-ANTONIO JOSÉ GOMES DE SOUSA 5857 

07-DELCI LEAL DA SILVA 6400 

08 - DEUSIANO ALVES DE SOUSA 6087 

09 - EDVALDO FERREIRA LIMA 6174 
10-EDVALDO DA SILVA E SILVA 6071 

11 - EMERSON DOS SANTOS BORBA, 6238 

12 - FLORISMA SIQUEIRA CHAVES 5906 

13 - FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA 6210 

14 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS 6037 

15 - FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 6215 

16 - FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA 6271 . 
17-JOSÉ PEREIRA DA SILVA 6347 

18 - 10SÉ CARLOS DA SILVA NERES 6069 

19 - JOSE RIBAMAR RODRIGUES GOUVEIA 6372 
20-JOSÉ SILVA DOS SANTOS 6014 

21 - JOSÉ DE DEUS FERREIRA DA COSTA 5919 

22 - JIÍAREZ MOREIRA BANDEIRA 6404 
23- LUÍS PEREIRA DE FREITAS 6188 

24 - MARCONE SOUSA BRITO 6362 

25 - ORICODEME GOMES PINTO 6134 

26 - RAIMUNDO GENILSON M. DE SOUSA 6149 

011051/013-M v 

077891/013-M.í 

00185Ü/013-MA 

023751/Ü12-MA 

034869/002-MA 

041862/011-MA 

035928/009-MA 

011912/009-MA 

083118/011-MA 

011116/013-MA 

091357/008-MA 

069210/001-MA 

099905/008-MA 

051739/009-MA 

041891/002-TO 

032199/001-MA 

022291/009-MA 

065745/008-MA 

019836/001-MA 

008834/010-MA 

001310/009-MA 

015467/003-TO 

009894/013-MA 

059373/012-MA 

036660/008-MA 

017765/009-MA 

VAMOS FECHAR AS PORTEIRAS 

PARA OS PAR A-QÜE DISTAS ElH 98 VBJUOS 031 

v *z> va|0r a nossa gente 
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Caixa anuncia novo tipo de contrato 

para pessoas de baixa renda 

A medida é mais uma solução em curso para resolver as situações surgidas nos chamados empreendimentos problemas. 

A diretora da Caixa Eco- 
nômica Federal Isabel Pe- 
reira de Sousa, revelou, que 
a Caixa tem vários empre- 
endimentos-problemas que 
foram comercializados, to- 
dos com inadimplência mui- 
to alta. acima de 60%. Para 
tanto, esta adotando um 
novo tipo de compra e ven- 
da. com cláusula resolutiva. 
assemelhado ao "leasing". 
Por meio desse contrato, o 
ocupante dos imóveis depo- 
sita uma prestação mensal 
numa poupança por dois 
anos. ao final dos quais tera 
opção de Compra do imóvel 
se tiver condições de rece- 
ber um financiamento. As 
prestações serão abatidas 
no valor do imóvel. 

Isabel revelou que a Cai- 
xa começou a cobrar uma 
espécie de aluguel dos ocu- 
pantes até encontrar uma 
solução final e que estão 
sendo consideradas duas 
situações: a do ocupante 
o'*" não é mutuário de imo- 
v adjunto, retomado pela 
Caixa, passa a pagar pela 

ocupação durante dois 
anos. prorogáveis. Ao final 
desse período, poderá com- 
prar o imóvel servindo o alu- 
guel como poupança; e a si- 
tuação do ocupante de imó- 
vel com demanda judicial 
para d poupança até que a 
Caixa consiga retomar o 
imóvel. 

"Primeiro vamos tirar 
essa idéia de leasing para 
imóveis ficar mais fácil", dis- 
se Isabel. Fizemos um levan- 
tamento dos empreendimen- 
tos que tinham acima de 60% 
de inadimplência. Seleciona- 
mos uma amostra e realiza- 
mos uma pesquisa censitária 
em 14 empreendimentos 
para saber qual o tipo de ocu- 
pação, se o ocupante está 
empregado ou não. qual a 
faixa e tipo de renda, se é 
renda formal ou informal, se 
ganha na faixa de zero a um 
salario, se é mais de um. se 
tem outro imóvel se não 
tem, quantos são mutuários 
originais, se tem contrato 
assinado com a Caixa, se não 
ocupantes. Temos ocupan- 

tes de toda ordem. Você tem 
aqueles que compraram a 
chave na mão do mutuário 
ou de outro ocupante, os que 
invadiram, aqueles que os 
parentes cederam para mo- 
rar". Para a Caixa ocupante 
é quem está morando, não e 
o mutuário original. 

O objetivo da caixa com 
pesquisa censitária foi o de 
fazer com que o mutuário 
que está inadimplente volte 
a pagar. Se é ocupante, que 
pague de alguma forma. A 
pesquisa revelou que ape- 
nas 30% eram moradores 
originais. "Pesquisamos 150 
empreendimentos, frisou 
Isabel, com mais de 50 mi! 
unidades habitacionais,'mas 
temos mais de 600 empre- 
endimentos- problema, com 
mais 200 mil unidades, com 
três caracteristas: aqueles 
que não estão 
comercializadas e que o de 
vedor é a cooperativa cons 
trutora; outros que estão 
p a r c i a 1 m e n l e 
comercializados, e que es 

T 

/ % 
yy  o w» 

%4 ou EXPRESSO A ÇAILÀNDIA L TOA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

l 

Horário ■■■■■ Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 , Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 * Imperatriz xjFortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

tão totalmente 
comercializados e que o 
devedor é mutuário. 

A Caixa selecionou os 
empreendimentos total- 
mente comercializados 
para tratar diretamente 
com o mutuário. 

Com o resultado dessa 
pesquisa, a Caixa chegou a 
três soluções: - a do mutu- 
ário original inadimplente: 
a renegociação da dívida 
que dispensa mora , que in- 
corpora a prestação ao sal- 
do devedor, alonga o prazo 
do contrato; a 

realizamos 

uma pesquisa 

censitária em 

14 empreendi- 

mentos para 

saber qual o 

tipo de ocupa- 

ção, se o ocu- 

pante está em- 

pregado ou 

não, qual a fai- 

xa e tipo de ren- 

da, se é renda 

formal ou in- 

formal, se ga- 

zero a um salá- 

rio, se é mais 

, se tem 

tos são mutuá- 

rios originais 

renegociação que não tem 
a ver com o FCVS que está 
amparada pela Medida Pro- 
visória 1,520. não tem o 
prazo. Só tem prazo quan- 
do alguns desses imóveis 
tem FCVS. 

- a dos imóveis retoma- 
dos pela Caixa, mas que 
estão ocupados por alguém 
que não e o mutuário. A 
maioria dos mutuários não 
teria condições se o finan- 
ciamento fosse pelo SFH. A 
Caixa adotou o que estão 
chamado de "leasing", É o 
contrato de compra e ven- 
da com cláusula resolutiva. 
O contrato diz que ele esta 
pagando uma parcela míni- 
ma proporcional à sua ca- 
pacidade de pagamento, 
que deve ser de no mínimo 

R$ 30,00. Inicialmente, por 
um prazo de.dois anos. Ao 
final do prazo, terá a prefe- 
rência do financiamento. A 
Caixa só pode fazer para a 
baixa renda o que tem de 
novidade no contrato é que 
esse dinheiro será utiliza- 
do como se fosse uma pou- 
pança prévia para abater no 
valor do imóvel. Não é 
leasing por que não tem 
um contrato como de 
leasing, e é imóvel. Um 
contrato de leasing propri- 
amente (tllo tem outras 
carasteristicas jurídicas. 
Fie poderá também desis- 
tir. Nesse caso. o dinheiro 
não será devolvido, pois 
está pagando pela ocupa- 
ção. 

A Caixa tem imóveis 
com mais de 60% de inadim- 
plência em outras faixas de 
renda, mas não pode fazer 
a negociação com o ocu- 
pante porque a lei não per- 
mite a venda direta. E pre- 
ciso fazer licitação. Os imó- 
veis selecionados foram de 
programas destinados à fai- 
xa de renda de até 12 salá- 
rios mínimos. E a faixa de 
cooperativas, do PAIH. do 
Prohap. O volume maior 
está nesses programas. 
Ate doze salários é consi- 
derado baixa renda e a lei 
faculta a venda direta. 

Isabel informou ainda 
que a Caixa está fazendo 
uma proposta ao Conselho 
Curador do FGTS. para ne- 
gociar uma espécie de com- 
pra da dívida dos contratos 
com o FGTS. Com isso. a 
Caixa não teria amarras le- 
gais que impedissem de 
realizar esse tipo de nego- 
ciação com recursos da Cai- 
xa e do FGTS. Os contra- 
tos que envolvem recursos 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço preci- 
sam da aprovação do Con- 
selho para realizar a nego- 
ciação. Se a Caixa pagar o 
FGTS. como se tivesse 
comprado as unidades 
habitacionais, ficaria livre 
para negociar. 

A Caixa tem interesse 
em regularizar a situação 
do ocupante. Caso não 
queira o contrato, terá que 
desocupar o imóvel. A Cai- 
xa está tomando providên- 
cias junto à Justiça para que 
ele desocupe o imóvel e dê 
preferência a outra pessoa. 
Não é preciso brigar na Jus- 
tiça porque o imóvel não e 
dele. o mutuário original é 
outro, Se fosse para tirar 
um mutuário teria que ape- 
lar legalmente. 

Com essa nova modali- 
dade de contrato, a Caixa 
espera retomar o fluxo fi- 
nanceiro dos empreendi- 

mentos que estão inadim- 
plentes, que foram 
comercializados e que não 
está dando nenhum retorno 
para a Caixa. E até para a 
Caixa continuar com esse 
fluxo de financiamento, o 
recurso que saiu tem que 
retornar. O que o Caixa es- 
pera, ou através de financi- 
amento ou através desse 
contrato de compra e ven- 
da com cláusula resolutiva, 
é retomar o fluxo de finan- 
ciamento para continuar 
operando. 

Opções para os atuais 
ocupantes ou mutuários 
dos imóveis e que não está 
pagando: 

Para o mutuário, a Caixa 
oferece as mesmas opções 
para o mutuário 
indadimplente e que já está 
sendo dada independente- 
mente desses empreendi- 
mentos que foram selecio- 

A Caixa, passa 

a pagar pela ocu- 

pação durante 

dois anos, 

prorogáveis. Ao 

final desse perío- 

do, poderá com- 

prar o imóvel, 

servindo o alu- 

guel como pou- 

pança; e a situa- 

ção do ocupante 

de imóvel com 

demanda judici- 

al para a a pou- 

pança até que a 

Caixa consiga re- 

tomar o imóvel 

nados. 
Para os imóveis que a 

Caixa já conseguiu retomar 
na Justiça, a Caixa está dan- 
do a opção do ocupante pa- 
gar durante dois anos um 
valor correspondente a sua 
capacidade de pagamento e 
depois ter a preferência ao 
financiamento, ao final des- 
se prazo. Se isso não for 
possível a Caixa pode pror- 
rogar esse contrato. 

No Caso do imóvel que a 
Caixa não localizou o mutu- 
ário original e que ainda 
não conseguiu a retomada 
na Justiça, esses ocupantes 
estão fazendo uma poupan- 
ça prévia para ter o direito 
do financiamento tão logo a 
Caixa consiga retomar o 
imóvel. 

Maria 
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 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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CaRNAVaI/98 dEVERÁ atraír 

MAÍS TURÍSTAS PARA llVipERATRiz 

Na noite cia última sexta-feira, 19. no Caneleiros Bar. 
aconteceu a primeira reunião com vistas a realização 
do carnaval/98 em Imperatriz pela ótica do setor pri- 
vado. cuja Comissão Organizadora conta com a lide- 
rança da Associação de Imprensa (Airt). presidida pelo 
companheiro Josué Moura, assessorado pelo ótimo 
Elson Araújo. Na ocasião, foi apresentado o esboço de 
um projeto (do Maurício, do Marília). propondo a rea-, 
lização de carnaval que atraia mais turistas para Impe- 
ratriz nos dias da festa monesca. 

Penha Medeiros (Estação Lazer), convida a fazer par- 
te dá Comissão Organizadora, informou que os 
idealizadores do carnaval do próximo ano consideram 
como fundamental, o envolvimento do setor privado e 
das instituições governamentais para que tudo dê cer- 
to e a cidade seja incluída na agenda das pessoas que 
fazem turismo na região. 

ACII. CDL. Associação de Turismo e Hotelaria, de 
Restaurante, lideranças comunitárias e todos os órgãos 
governamentais como a secretaria da Industria. Comer- 
cio e Turismo. Sedei e Assessoria de Comunicação, 
entre outras, deverão participar do carnaval de Impe- 
ratriz. 

Uma nova reunião, esoa,prevista para amanhã, as 
19hs. no Caneleiros. 
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Comórcio nhrc bojo 
O comórcio lojista do Imperatriz funciona bojo 
até às ISbs. dentro do acordo firmado entro 

patrões o empregados na C Onveção Coletiva de 
Trabalho 97/11H, assinada entre o Sindicato dos 

Empregados no C omércio e o Sindicato do 
Comércio Varejusta. A partir de amanhã, o 

horário especial de funcionamento do comércio 
por conta do Natal, será até- às --i horas. 

Enquanto isso, os lojistas continuam apostando 
no reaquecimento das vendas no período. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superinlensivo 

de inglês 

\ occ chego mois rápido cm 1 on 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superinlensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, S2t> - Centro Fone: 72 1 ()2S7 

^nformes 

£speciftís 

te do Sioge (Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do 
listado) com gabinete em São Luís, Remi Ribeiro é um 
dos autênticos representantes da Região Tocantina. per- 
feitamente identificado com a gente imperatrizense e com 
quem mantêm laços de família, de amizade e de convi- 
vência partidária com milhares de companheiros do 
PMDB. 

Vale o registro. 

Machado Neto 

EFe IV1 ÉRÍd ES 

Comemora-se hoje. 21. as seguintes efemérides, en- 
tre outras: 

Dia dos Artistas Profissionais; 
Dia da Criação do Instituto Nacional do Livro. 
Vale o registro com os cumprimentos da coluna e de 

Otòrrinocenter. sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721- 
8921). 

INovo JornaI 

Imperatriz comporia mais um jornal diário?-Esta e a 
pergunta que cónieça a ser íeila diante de conversas 
de bastidores dando como viável a instalação no inicio 
do proximo ano. de mais uni orgão de comunicação da 
mídia impressa. 

Fala-se inclusive no local onde deverá funcionar o 
novo jornal; no prédio Sunset-Aracali. empresa de tu- 
rismo de porte que ja teria fechado as portas na 
imperosa. ali no bairro Juçara. 

Fica agora a expectativa quanto a confirmação ou não 
do que muitos consideram como certo e outros tantos 
duvidam. 

Que venha mais um para contribuir com desenvolvi- 
mento da cidade e de sua gente. 

P? isso aí. 

REIVIÍ NA CÍdAdE 

O presidente em exercício do PMDB no Maranhão, 
ex-deputado estadual Remi Ribeiro, encontra-se em Im- 
peratriz desde ontem, participando de convenções e man- 
tendo contatos com amigos e correligionários polírticos. 

Ontem,, ele participou da Convenção Municipal do 
PMDB em Montes Altos e hoje prestigia a convenção do 
partido em Lajeado Novo. 

O atual presidente estadual do PMDB. Remi Ribeiro, 
desponta com grandes chances para conquistar uma ca- 
deira na Assembléia Legislativa, nas eleições do proxi- 
mo ano. 

Gente dA qENTA 

Ex-deputado. ex-presidente da Sudam e atual presiden- 

Aniversariantes ACII 

hQje, 21/12: Jatobá Produtcs 

Materiais para 
t jj tyVr escritório, escolar, 
iAMlÁA/lAAjy bobjnas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

(pla\ hoy/nov e)7 
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Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

mmn. suà conpecc^o oe roupas infantis 

- - - GRANDES NEGÓCIOS - ^ 

Níitsoaos 
A 0«<33 $0 

mvmvvKx.Mís 
Lucre enr» 

EMPRESA 

FAMILIAR 
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Já está cm todas as bancas, a edição de 
dezembro de Pequenas Empresas (i/andes 

Negócios ", distribuída na região pela Dimapi. 
Confira na primeira página, as chamadas das 

principais matérias. 

Alimentícios. Ltdo; Amanhã, 22/12: Maria 

Denise de Sousa Cunha (Café Viana): 

Fabrício Miranda Brandão / Moema 

Móveis): Antonio Carlos de! Castilho 

(Mapoam Madeiras) 

Recebem os parabéns da A C/l e do FEITO 

À MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

Humor 

Para muilos holandeses que N ierani ao 

Nordeste do Brasil no Século XVII. a 

( ompanhia das índias pUssou a significar estar 

lenipti todo ao lado das nali\ as. 

UícicacU 

^iwxttcccia 

PoupANÇA 
Hoje .2.05% 

\manhà  1.91% • "T 
Fonte BC'Gazela Mercantil (72^-1750) 

UIír (FtdeRAl) 
Dezembro 1'7 RS 0.91 os 

Unh (MunícípaI) 
Dezembro 97  RSO9.II 

LIIR (EsTAduAl) 
Dezembro 97 RS 20.21 

UPC (FcdERAl) 
Dezenibro'97 RS 15.99 

DÓIAR 

* Paralelo... RS 1.17 
* Turismo.. RS 1.15 
x Coniereial RS 1.11 

C olações de 2 12 97 
Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F do dia 19 12.97 
RS 10.00 

SaUrío Mínímo 
Dezembro 97 RS 120.00 

SaUrío FamiIu 
Dezembro 97 Rs s.25 

* Oferrcimcnto: Ll\ RARIA IMPERA IRIZ. Tudo em 
materiais pr ra esentorlo. escolar e suprimentos para 
intbrmaliea PROMOC \(); bobinas nata 1 \\ rS 2.12: 
bobinas para calculadora (^7x00) Rs 0.29 Rua Simplieio 
Moreira 1-4' X. Centro, com o fone 722-I47S c o fax 72 1- 

14'in 

7 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 
Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oco p- qo- 4qn 

(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' 
Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
( lonsultas. (lirurgiiis, \ acinaçõcs. Exames 

I .aboralorias e Alençluneiilo á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseco Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 0189 

Gênio Mono dos Sontos 

Jocinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Compra por impulso resultou em prejuízo 

O engenheiro mecânico 
Roberto, de São Paulo, não 
vacila ao afirmar que. se pu- 
desse voltar no tempo, não 
teria comprado a casa onde 
mora. Quando visitou o imó- 
vel de 30 anos e 65 m2 . num 
terreno de 105 m2, sentiu 
que era exatamente o que 
ele e sua noiva precisavam 
para começar a vida. A 
tranqüilidade do bairro Para- 
íso. em Santo André. SP. e a 
idéia de fazer algumas am- 
pliações encantaram o casal. 
Hoje. cinco anos depois, ana- 
lisando o negócio do ponto 
de vista financeiro. Roberto 
lamenta a compra: "Gastei 
cerca de RS 50 000.00. ou 
seja. 50% do valor pago pela 
casa. A reforma foi muito tra- 
balhosa. com a demolição de 
mais de 80% dos ambientes, 
e demorou quase três anos. 
Com o dinheiro investido 
teria construído outra do 
mesmo tamanho (117 m2. 
após a obra), bem melhor, 
em um terreno no mesmo 

bairro", justifica o proprietá- 
rio descontente. Os núme- 
ros mostram que ele não 
está errado. O índice A&C 
da Construção, para a região 
Sudeste do país. estabelece 
que uma obra de padrão 
médio sai por R$ 433,00 o 
m2. Ou seja: com pouco 
menos de R$ 50 000.00. ele 
teria levantado uma casa de 
110 m2. Sandra Regina 
Camargo, a engenheira res- 
ponsável pela reforma, ins- 
pecionou as condições do 
imóvel logo depois da com- 
pra. "A casa apresentava vá- 
rios pontos de umidade, era 
pouco ensolarada e mal ven- 
tilada e tinha péssimas di- 
visões internas", resume. A 
cobertura de estuque foi to- 
talmente removida para dar 
lugar ás lajes do segundo 

1 so Sobraram só quatro 
paredes (as fachadas) de 
pé. a partir das quais surgiu 
o "novo" projeto. Sandra 
aponta uma única vanta- 
gem: manter uma área 

construída maior do que a 
que seria aprovada pela le- 
gislação atual o antes de 
1973. na época em que foi 
feita a casa. era permitido 
ocupar uma proporção mai- 
or do terreno e respeitar 
menos recuos. "Reformar 
ou não? Não existe uma res- 
posta definitiva", avisa o ar- 
quiteto José Nasser, de For- 
taleza. CE. Mesmo consi- 
derando muitos fatores, é 
difícil julgar. Os especialis- 
tas concordam que a maio- 
ria das reformas acaba sa- 
indo mais cara do que a 
construção de uma casa 
nova. Mas tudo depende do 
imóvel, da localização e das 
condições em que se en- 
contra. Uma inspeção cui- 
dadosa de um arquiteto ou 
engenheiro, feita sempre 
antes da compra, ajuda a 
prever as mudanças neces- 
sárias. Isso não significa, 
porém, que se possa chegar 
a uma previsão exata dos 
custos. 

# t o presente é "hard". 

ííSÍ: 

COMPACl 

"mm'**'4» a****** *>,>& 

' Monitor 15" 
' Proc. Pentium 133 Mhz 
* Disco Rígido 2,1 GB 
* Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansivel até 128 MB 
' Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 

Micro computador 
R$ 1.499,00 
à vista ou 1-i-9x de 

222 ',00 

Tf Síiss: "3 ®ÍÍÍ 

O SI £ tóifs 
COMPACÍ 

-"•to 

Micro computador 
R$ 2.250,00 

à vista ou 1+9x de 

0» 1,3 CHEQUES Dt 

R$ 374,75 

4Xse'" 
juros 

 <iMrfTWi 

* Monitor 14"- 
* Proc. Pentium 150 Mhz 
* Disco Rigido 2,1 GB " Sync DRAM 16 MB 
* Memória Expansivel até 80 MB 
" Modem 33,6/14,4K bps 
* CD ROM 8X 
* Som estéreo em 3D 

Plantio de soj a será 

maior que o de milho 

A Conab (Companhia 
Nacional de Abasteci- 
mento) prevê que. pela 
primeira vez, o Brasil 
tera uma area plantada 
de soja maior do que a do 
milho. De acordo com 
relatório divulgado nesta 
semana, cerca de 1.405 
milhão de hectares des- 
tinados ao milho na safra 
passada serão substituí- 
dos pela cultura da soja. 

O engenheiro agrôno- 
mo Humberto Nogueira 
Duarte, da Corol (Coope- 
rativa Agropecuária 
Rolándia). no norte do 
Paraná, disse que a políti- 
ca antiinflacionária tem tor- 
nado o milho pouco atrati- 
vo. Já a soja. produto de ex- 
portação. atravessa um 
momento de alto preço no 
mercado internacional. 

De acordo com os dados 

da Conab, o governo tem 
um estoque de 5 milhões 
de toneladas de milho, o 
suficiente para ditar as 
regras do mercado. Em 
1997 o preço de uma 
saca de soja eqüivaleu 
ao de 2.5 sacas de milho. 
A média histórica, de 
acordo com a Faesp (Fe- 
deração da Agricultura 
do Estado de São Pau- 
lo), é de 1.8. 

^ CARTORIO CÍVIL DA COMARCA DE IMPERATRIZ 

FÓRUM HENRIQUE DE IA ROQUEAIMEIDA FONE: «)9H) 721-0404-Ramal242 

Mana Helena Gomes Fernandes 
Escrivã e Tabeliã 

Wallace Warlley Gomes Fernandes 
Eserevcntc Substituto 

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 

O DOUTOR GERVÁSIO PROTASIO DOS SANTOS 

JÚNIOR / JUIZ DE DIREITO DA 2Q VARA CÍVIL/ DESTA 

COMARCA DE IMPERATRIZ/ ESTADO DO 

MARANHÃO/ NA FORMA DA LEI ETC 

Faz saber a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem, 
que a pedido da firma Bic - Industria Esferográfica Brasileira S/A e por sentença 
deste juízo, datada de 25 de junho de 1996.. foi decretada hoje, às 17:00 horas, a 
falência da firma comercial COMERCIAL AMÉRICA LTDA. estabelecida neste cidade 
a Rua Paraíba n0 1134, Mercadinho. inscrita no CGC/MF sob nQ 41.378.308/0001- 
52. declarando o seu termo legal 60° (sexagésimo) dia anterior ao protesto, tendo 
nomeado síndico o procurador da requerente DR. JOSÉ WILLIAN FREIRE, brasileiro, 
casado, inscrito na OAB/MA sob n0 3.424, com escritório neste cidade à Rua 
Godofredo Viana nQ 879-A. Centro. Ficam os credores NOTIFICADOS à apresentarem, 
em Cartótio, as duas declarações de crédito, em duas vias. no prazo de 50 (cinqüenta) 
dias. Tudo conforme sentença proferida e que tem na sua parte final o seguinte teor: 
ANTES TODO O EXPOSTO, e considerando o que mais dos autos consta, julgo 

aberta, hoje. às 17:00 horas, a FALÊNCIA da firma comercial COMERCIAL AMÉRICA 
LTDA, estabelecida nesta cidade, que atua no ramo de venda de materiais de 
construção, declarando o seu termo legal o 60° (sexagésimo) dias anterior ao protesto. 
Marco o prazo de 50 (cinqüenta) dias para habilitação de crédito dos demais credores 
que deverão, no ensejo, apresentar os documento? justificativos destes créditos. 
Nomeio síndico o procurador da requerente. DR. JOSÉ WILLIAM FREIRE, que deverá 
ser intimado para. no prazo e na forma assinalados pelo art. 62 da Lei de Falências 
prestar o necessário compromisso legal. Determino, por outro lado, no prazo e sob 
as penas da lei: 1. Que o escrivão do feito adote as providências indicadas no art. 15 
e 16 do Dec. Lei nQ 7.661/45 (Lei das Falências); 2. Que o meirinho providencie o 
lacre do estabelecimento comercial da ré. afixando na porta principal o resumo da 
presente decisão: 3. Que seja cientificada a D. Promotora de Justiça, Curadora das 
Massas Falidas, inclusive do lacre; 4. Que seja o titular da ré intimado para, sob pena 
rio / 

i 

1 
j 
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Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Valle 

Perda de 
documentos 

Marivaldo Félix dê Sou- 
za, maranhense, solteiro, 
residente na Rua Pernam- 
buco- setor Mercadinho. 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta-cédula con- 
tendo vários documentos 
pessoais, entre os quais sua 
Carteira de Identidade Civil, 
C.P.E, e outros. 

mentos pessoais, e os do- 
cumentos de uma moto 
honda CG 125 - cor azul. 
Fato ocorrido na tarde da 
última quarta-feira quando 
trafegava pelo centro co- 
mercial de Imperatriz 

Perda de 
documentos 

Genival do Socorro Silva, 
maranhense, solteiro resi- 
dente na Rua Duque de Ca- 

TcTãs, comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo todos 
seus documentos pessoais. 
Segundo o comunicante ha- 
via dentro da referida bolsa 
cerca de 50 reais em espé- 
cie. 

Furto de 
bicicleta 

Ivanildo Dias Carneiro, 
maranhense, solteiro, re- 
sidente no Parque Santa 
Lúcia, comunicou que ele- 
mentos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta 
Monark- ano 96. cor cinza- 
18 marchas. Fato ocorrido 
em frente a sua residên- 
cia. 

Perda de 
documentos 

Gilmar Solimões de 
Alencar, maranhense, sol- 
teiro, comunicou que per- 
deu sua carteira porta- cé- 
dula contendo vários docu- 

Furto de 
bicicleta II 

Maria do Carmo Vieira, 
baiana, casada, residente 
na 15 de novembro - setor 
Beira Rio, comunicou que 
elementos desconhecidos 
furtaram sua bicicleta Caloi 
que estava estacionada as 
proximidades da Igreja 
Santa Tereza D' Ávila. 

PLANTÃO POLICIAL 

Domingo, 21/12/97 

Delegado Vânia Ramos 

Escrivão Garcia 

Comissário Moraes 

Perito Mario Amorim 

Agentes 
Eudes 

PLANTÃO POLICIAL 

Segunda-feira, 22/12/97 

Delegado Kadigc.Oarhasn 

Escrivão Genüllirrcka 

Comissário Edilson 

Perito Dr.Macliady 

Agentes 
Joainefo, Eliarié, 

Jocimar e Jurandir 

Maranhão campeão em assaltos 

O Estado do Piauí vem sendo o espelho na segurança 

pública do Norte e Nordeste 

■f . -.v. í 
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Insegurança toma conta do Maranhão 

Quatro suspeitos de ter O Comando Corisco, Po- to da prisão. 
seqüestrado o representan- 
te comercial José Airton 

. Cabral em Teresina no ini- 
cio da semana, foram presos 
no final da tarde da última 
quinta-feira, no posto São 
Francisco da Policia Rodovi- 
ária Federal nas proximida- 
des do município de Santa 
Rita. Três homens e uma 
mulher ainda não identifica- 
dos, seriam transferidos 
para São Luís para serem in- 
vestigados. 

Os quatro envolvidos fo- 
ram presos quando tenta- 
vam viajar de volta para 
Teresina em um Corsa ver- 
de. de placas AHK 2710 alu- 
gado na empresa Localiza, 
Eles teriam seqüestrado o 
representante comercial e 
trazido para São Luís há cer- 
ca de uma semana. 

As circustâncias do se- 
qüestro. porém, ainda nãó 
foram esclarecidas. 

lícia de Elite do Piauí iniciou 
as investigações no sentido 
de localizar José Airton. Fo- 
ram então verificados alguns 
saques bancários em uma 
agência do Banco Itaii em 
São Luís. Diante das infor- 
mações, foi pedida ajuda a 
polícia maranhense. 

Na tarde da última quin- 
ta-feira, os quatro 
seqüestradores foram pre- 
sos quando saíam de São 
Luís. 

Em seguida a polícia en- 
controu o carro de José Air- 
ton. um Gol marron, nas pro- 
ximidades do aeroporto Cu- 
nha Machado. 

Devido a dificuldade de 
comunicação entre o posto 
rodoviário e a policia da ca- 
pital. o delegado geral Júlio 
César Amaral não tinha co- 
nhecimento se José Arton 
estava em poder dos 
seqüestradores no momen- 

Investigações 
O representante comerci- 

al estava desaparecido há 
cerca de três dias. Desde 
então as investigações a fim 
de localizá-lo não cessaram, 
até a policia chegar à conclu- 
são de que o seqüestrado 
poderia estar em São Luís. 

Durante os dias em que 
o representante esteve de- 
saparecido seus familiares 
receberam dois telefonemas 
estranhos. Num deles uma 
pessoa queria apenas saber 
se José Airton ja havia che- 
gado em casa. 

No outro dia, uma outra 
ligação. Desta vez ninguém 
falava, mas foi verificado 
através de um Bina. que tra- 
tava-se de uma ligação feita 
de um celular de Alagoas, só 
que em São Luís. 

Assalto 

O "misterioso e insólido' 

assalto ocorrido da madru- 
gada da última quinta-feira 
na residência do deputado 
Aderson Lago. também está 
sendo bastante comentado 
entre as autoridades do Es- 
tado. 

Conforme a denúncia di- 
vulgada neste matutino trés 
homens encapuzados rende- 
ram o vigilante da residên- 
cia localizada no Centro de 
São Luís e arrombaram a 
porta da frente da casa. e em 
seguida armados de revólve- 
res. pistolas e escopetas os 
elementos renderam toda a 
família do deputado, levan- 
do-a para um quarto e obri- 

gando que a esposa do mes- 
mo a abrir o cofre onde se 
encontravam jóias, dinheiro 
e documentos do parlamen- 
tar. Os assaltantes ficaram 
dentro da residência cerca 
de trés horas. Chegando as 
02h30, da madrugada e sa- 
indo as 05h30, deixando to- 
dos os reféns apavorados. 
Para o deputado o assalto 
tem características de assal- 
to pré-meditado con^vcu- 
nho de intimidá-lo A exclu- 
são é do deputado, que afir- 
mou que os elementos ha- 
via levado apenas jóias 
havaliadas em torno de 5 mil 
reais, e 300 reais em espé- 
cie. 

Polícia atuante 
O parlamentar fez uma 

pequena avaliação da segu- 
rança no Estado do Mara- 
nhão e no Piauí. Segundo 
ele. em 97. no estado do 
Paiuí ocorreram 3 assaltos. 
Os trés foram elucidados 
pela Policia daquele estado. 
"Há cerca de 15 dias assal- 
taram uma agência bancária 
no Maranhão, mas os assal- 
tantes foram presc Tela 
Policia do Piauí. 

Polícia Militar e Civil de Imperatriz poderá ter mudanças para 98 

Até a promessa feita 
pelo comandante geral da 
Polícia Militar do Estado 
coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos ainda não 
foi cumprida. O coman- 
dante geral da PM vem 
anunciando a transferên- 
cia do tenente coronel 
Emir Linhares para São 
Luís há cerca de seis me- 

ses. Com a saída do atual 
comandante quem assu- 
mira o 3Q BPM seria o Ma- 
jor Francisco Melo da Sil- 
va que vem se destacan- 
do sempre que assume in- 
terinamente o comando da 
Polícia Militar em Impera- 
triz 

Enquanto não encon- 
tram a solução para a se- 

gurança pública do Esta- 
do. a Delegacia Regional 
através do Serviço Secre- 
to de Investigações conti- 
nua na tentativa de desba- 
ratar as inúmeras quadri- 
lhas que vêm agindo na 
região. Uma delas já co- 
meçou a ser desbaratada 
com a prisão do elemento 
identificado pela alcunha 

de "Cabelo de Fogo'". 
Na manhã de ontem in- 

formações davam conta 
de uma alteração por par- 
te do delegado Regional 
Dr. Luciano Abreu. Segun- 
do-se informa o delegado 
Regional teria ameaçado 
um agente policial de mor- 
te. sacando inclusive uma 
pistola. 


