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Aderson Lago critica "urubus" da política 

Presidente do PPB rebate acusações do deputado federal e ex-secretário, Gastão Vieira 

O deputado Aderson 

Lago criticou duramente 

os umbus" da política 
maranhense que tentam 

subtrair vantagens 

eleitorais diante da 

enfermidade da 

governadora Roseana 

Sarney. 

Aderson conclamou a 

todos a fazer parte da 

corrente de fé pelo pleno 

reestabelecimento da 

saúde da governadora que 

se recupera de duas 

cirurgias. 
Em nota olicial, o 

parlamentar, que também 

é presidente estadual do 

PPB, condenou a atitude 

do deputado federal 

Gastão Vieira, que por 

intermédio de uma 

emissora de rádio, deixou 

a entender que a coligação 

"Ética e Liberdade" estaria 

torcendo por um final 

trágico para a 

governadora. 
Demonstrando 

irritação, Aderson disse 

que é preciso mostrar 

maturidade política e 

espírito cristão diante do 

quadro de saúde da 

governadora. (Leia fac- 

símile). 

Mais detalhes na 

Página 5. 

PPB 

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO 

DIRETÓRIO ESTADUAL DO MARANHÃO 

NOTA OFICIAL 

O Dirclório Estadual do Partido Progressista Brasileiro - PPB - vem a publico, a propósito dos 
editoriais do jornal "O Estado do Maranhão" de 11 c 12 de julho e das injuriosas declarações 
feitas hoje pelo deputado federal Gastão Vieira cm um programa matinal da Rádio Mirante, 
afirmar que: 

1 - Em nenhum momento o nosso candidato a governador, o senador Epitácio Cafeteira, fez declarações 
negativas ou falalistas a respeito do estado de saúde da governadora do Maranhão. Roseana Sarney 
Murad. ate porque o seu desejo c vê-la recuperada o mais rápido possível para assumir a campanha 
eleitoral. 

2 - Não aceita a exploração política c eleitoral em torno da saúde da governadora, feita por seus aliados 
c pelos órgãos de comunicação ligados a família Sarney. com o torpe objetivo de colocar a opinião 
nública maranhense contra o senador Epitácio Cafeteira: c 

3 - Não se pode esquecer que não c a primeira vez que esses mesmos órgãos de comunicação c aliados 
políticos tentam colocar a população do nosso Estado contra o senador Cafeteira cm períodos pre- 
cleitoraiscomo nas farsas montadas em 1994 (casos Granvillcc Reis Pacheco) que só foram esclarecidas 
depois da realização do segundo turno. 

São Luis. 13 de Julho de 1998 

Aderson Lago 
Presidente do PPB - MA 

Imperatriz terá 

festa de aniversário 

Imperatriz comprei a 

nesta quinta-feira, 16, 

146 anos de fundação 

com uma grande 

programação festiva, a 

ser desenvolvida na 

avenida Beira rio. 

Segundo as primeiras 

previsões, uma 

multidão deverá 

participar das 

atividades, que 

constam de corridas 

pedestre e ciclística. O 

palanque para as 

autoridades será 

montado na praça 

Brasil, onde haverá 

desfile com escolas da 

rede municipal de 
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Senador Epitácio Cafeteira continua com campanha eleitoral paralisada em todo o Estado 

PT sai na frente e confirma 

em debate na TV 

qualificados para 

responderem quaisquer 

perguntas pertinentes as 

suas metas. 

A entrevista ou 

debate, leia fac-símile, 

deverá ir ao ar na 

segunda quinzena de 

em data a ser 

Partido 

Trabalhadores já 

confirmou interesse em 

participar de entrevistas 

individuais ou coletivas 

e debates sobre o pleito 

de outubro vindouro. 

Afirma que esta pronto 

para mostrar suas 
propostas ao povo da 

segunda maior cidade 

do Estado. 

Convidados pela 

direção da TV Capital 

(Canal 5), emissora 

afiliada da Rede Record 

cm Imperatriz, os 

candidatos Washington 

Luís (deputado federal) e 

Jornar Fernandes 

(estadual) responderam definida pela produção do 
p o si ti v a m e n t e . Departamento de 

realinuando què vstãu jornalisiuoda TV Capital. 

ensino, a ser iniciado na 

rua Bahia. 

Outra vez, a 

Prefeitura vai fazer a 

entrega da "Comenda 

Frei Manoel Procópio" a 

personalidades que 

contribuíram com o 

progresso da cidade. 
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Governo cria cartilha sobre 

medicamentos :: 

Página 6 
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Vigilância sanitária fiscaliza 

farmácias 
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Há quatro anos... 

O outro lado do Plano Real 
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por Frederico Luiz 

Caça ao 
pára-queda 

Antes, os mortais 

caçavam as bruxas. 

Agora está aberta a 

temporada de caça aos 

pára-quedistas. E não é 
para inglês ver. E para 

imperatrizense enxergar 

de forma nítida. 

Urubu 
à solta 

A saúde da 

governadora Roseana 
Sarney virou o principal 

tema da campanha 

eleitoral. O estado de 

saúde de Roseana deve 

ser lembrado nas 

orações e nas preces. O 

debate eleitoral deve 

ficar registro aos 

problemas enfrentados 
pelo Maranhão e suas 

respectivas soluções. O 
resto, é tentativa 

urubulina. Da pior espécie. 

Campanha 
eleitoral 

Quem imaginou que 

depois da copa começaria 
a campanha eleitoral, 

enganou-se 

quadradamente. 

Campanha mesmo, 

somente quando começar 

o horário gratuito no rádio 

e na televisão. O Brasil fica 

mais civilizado. Longe do 

furdunço e do disse-me- 

disse. Menos tempo de 

campanha também 

significa a diminuição do 

abuso do poder 

economico. 

Esse 
Ibope 

Nem a Velhinha de 

Taubaté, nem o Velhinho 

da Santa Rita acreditam 

mais no Ibope. 

Brasil 

inverso 

O Brasil é a terra onde 
o impossível acontece. 

Será que a gravidade por 

aqui é mesmo 9,8 m/s2? O 

técnico Carlos Alberto 

Parreira foi tetra- 

campeão, e nem por isso 

recebeu medalha. Já os 

vice-campeões ... 

José 
Si mão 

E José Simào estava 

certo. Avante Pentanic, 

repetia em sua coluna 

diária na Folha de São 

Paulo. O penta estava 

predestinado a afundar. 

Ciro e 
Batista 

Dono de pelo menos, 7% 
das intenções de votos dos 
brasileiros, Ciro Gomes 

quer crescer no horário 

gratuito do Rádio e da TV. 

Na região Tocantina, 

Batista do Peixe, PPS, 
está solto na buraqueira. 

Ele é o único candidato a 

deputado estadual que 

apoia Ciro. Já imaginou se 

ele consegue casar os 

votos? 

Secretário 
de Educação 

Está na hora do prefeito 

Ildon Marques efetivar o 

secretário de Educação do 

Município. O longo 

silêncio do ex-secretário 

Agostinho Noleto já 

proporciona a paz 
necessária para a atitude 
de nomear o novo 

chaiman da pasta. 

Que, que isso 
Editoração? 

Os homens e mulheres 

da editoração eletrônica 

do Jornal Capital estão 

danado. Oceis num sábi 

não? Coluna que eu 

escrevo tem que ter 

figurinha. Bota figurinha, 

bota meu amor. Fazendo 

favor de não colocar 

figurão. Nem figurinha 

carimbada. Bota 

figurinha, bota meu amor. 

Aroaldo 
Santos 

Gostei da atitude do 

advogado e professor 

universitário, Aroaldo 

Santos. Está firme e 

decidido, apoiando 

Marcos Igreja, candidato 

do seu Partido, o PV, para 

o governo do Estado. 

Partidário é assim mesmo. 

Nas horas fáceis e nas 

horas difíceis. Na alegria e 

na tristeza. 

Lula e 
Domingos 

Domingos Dutra é peixe 

vivo na sucessão estadual. 

Excelente de discurso, 

ótimo no palanque 

eletrônico: ele pode ser a 

surpresa dessa eleição. A 

história está repleta de 

candidatos que, 

começaram mal das penas 

nas pesquisas e, chegaram 

ao triunfo da urnas na reta 

final. 

Agora 
vai I 

Agora vai esse 

menino. Vai mesmo. Eu 

sabia. Não podia demorar 

tanto. O governo 

diminuiu o IOF, 

raciocinando que o 

consumo deslancharia. 

EHC, ou FWC, como 

afirma José Simão; está 

mesmo por fora. Vai no 

171 da equipe econômica. 

Qualquer cidadão que 

tenha mais neurônios 

que a divina Magda do 

"Sai de Baixo", sabe que 

para consumir mais é 

preciso produzir mais. 

Agora 
vai II 

Mesmo baixando os 

preços, faz-se necessários 

que exista consumidores. 

Os chamados, incluídos. 

Parece que a única 

solução para nós 

brasileiros é embarcar no 

trem rumo a estação 

Passárgada. Ser amigo do 

rei é a única forma de 

passar melhor aqui na 

terinha. 

Liga de 
João Lisboa 

Francisco do Valle e 

Frederico Luiz, os dois 

"F" do JC estão na 

Comissão Organizadora 

da Liga Joãolisboense 

de Futebol. Da redação, 

aquela força para essa 

mais nova missão. Aliás, 

os dois "F", não são 

mais imperatrizenses. A 

Cameleira conseguiu 

seduzi-los. 

Solidariedade 
a Clélio Silveira 

As redações de 

Imperatriz estão 

solidários com você 

campeão. Em breve, 

"com certeza, sua 

mulher estará 

recuperada do acidente 

rodoviário. 

Aderson 
Lago 

Aderson Lago está 
uma fera. A Nota Oficial 

do homem mostra que 

ele não vai deixar barato 

com os urubus da política 

maranhense. A sede do 
PPB do MA, presidido por 

Aderson fica localizada 
no Largo dos Amores em 

São Luís. Imaginem se 

ficasse no Estreito do 

Bateu-levou? 

José 
Lamarck 

O advogado José 

Lamarck continua 

esparramando 

ínfoí'IT,e 

CapíTAL 

Da redação 

experiência aos quatro 
cantos de Imperatriz e 
região tocantina. 

João 
Macedo 

João Macedo está 

correndo solto. Apenas 

ele e Raimundo Cabeludo 

são candidatos do PPB 

na região tocantina. 

Periquitos 
e jandaias 

Os periquitos, 

papagaios e jandáias que 

se cuidem. Não adianta 

vir comer a safra do arroz 

tocantino. Esse ano, tem 

espantalho que nem 

presta. E mais o chumbo 

grosso para afugentar 

aqueles que somente 

lembram de Imperatriz 

durante o período 

eleitoral. Tocantino vota 

em tocantino. Falou e 

está votado. 

Edmilson 
Sanches 

Edmilson Sanches está 

viajando. Ampliando a 

atuação da secretaria do 

Desenvolvimento 

Integrado. Feliz retorno. 

A paz 
chegou 

Somente depende de 

Ildon Marques a 

recuperação de seu 

prestigio eleitoral, nos 

moldes do adquirido a 

época da intervenção. 

Com a queda de 

Agostinho Noleto, a paz 

voltou a reinar no 

Palácio Branco. O que 

não pode haver é o vazio 

das iniciativas políticas. 

Porque não existe esse 

vácuo por muito tempo. 

Chaga outra proposta 

política e ocupa o lugar. 

Candidatos 
escondidos 

Existem dois tipos de 

candidatos no 

momento. Os que são 

candidatos e os que 

estão candidatos. Os 

que são, estão com seus 

blocos nas ruas. Com 

santinho, cartaz, 

abridor de garrafa, 
chaveiro, camisa e tudo 

que tem direito. E claro, 
de forma tímida ainda. 
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PPB emite nota oficial 

sobre a campanha eleitoral 

Acíerso Lago critica duramente os que tentam "jogar" com a enfermidade da governadora 

iilli 
11 s 

iilli:;: 

O presidente estadual 

do PPB, deputado 

Aderson Lago, emitiu 

Nota Oficial (veja 
abaixo), condenando 

duramente os editoriais 

de "O Estado do 

Maranhão" e declarações 

do deputado federal e ex- 

secretário da Educação, 

Gastão Vieira. 

Aderson Lago disse 

que é preciso retirar da 

campanha, as atitudes 

mesquinhas e 

prejudicam a imagem do 

Maranhão em todo o país. 

"Não somente eu mas 

todos nós estamos numa 

corrente de fé pelo pleno 
reestabeleciemento da 

Senador Epitácio Cafeteira continua com sua campanha eleitoral paralisada governadora', disse. 

Candidatos do Maranhão têm 

fotos rejeitadas por uma eletrônica 

m 

Ele lamenta, que 

alguns apoiadores da 

coligação Maranhão 

Muito Mais, que sustenta 

a candidatura de 

Roseana, aproveitem a 

situação para pretender 

retirar dividendos 
eleitorais. 

"Todos nós.sabemos a 

situação angustiante de 

Roseana, dos seus 

familiares e amigos 

próximos. Mas existem 

alguns, que aproveitam 

da enfermidade da 

governadora para 

tripudiar com o 

sentimento de fé que 

tomou conta do Estado", 

prossegue Aderson. 

PPB ainda confirmou a 

paralisação por tempo 

indeterminado da 

campanha do senador 

Epitácio Cafeteira ao 

governo do Estado. 

O comitê coordenador 

de Cafeteira, candidato 

da coligação "Ética e 

Liberdade", sustentado 

pelo PPB-PDT-PSB- 
PSD B-PMN-PTdoB- 

PRN-PSL, confirmou as 

declarações do deputado. 

"Esperamos que esses 

urubus da cena política 

maranhense, logo se 

afastem e procurem nas 

orações e na fé, o 

sentimento de amor ao 

próximo", concluiu o 

O dirigente regional do parlamentar. 

A Precomp, empresa 

responsável pela 

fabricação das urnas 

eletrônicas, devolveu ao 

' ibunal Regional 

Eleitoral o lote de 

fotografias dos candidatos 

às eleições majoritárias e 
proporcionais, por terem 

sido feitas fora dos padrões 

exigidos pelo soft criado 

para o pleito de 4 de 

outubro. 

Diante dos problemas 

ocorridos quando da 

colocação das fotos dos 

634 candidatos no 

programa das urnas 

eletrônicas, a direção 

geral do TRE informou 

que estará noticiando, 

hoje, os partidos e 
coligações e concederá 

prazo de 48 horas para que 

a fotografia, no tamanho e 

tonalidade corretos, seja 

providenciada. 

As fotos, segundo 

informou a assessoria de 

comunicação do Tribunal, 

deverão ser colocadas 

dentro de um envelope, 

sem nada escrito no verso, 

obedecendo as seguintes 

dimensões: tamanho 5X7 

preto e branco, em papel 

# 

I m 

fosco ou brilhante. O 

fundo deverá ser claro, 

preferencialmente 
branco. 

Para facilitar aos 

candidatos, a secretaria 

judiciária do TRE 

recomenda qqe a 

fotografia tenha as 

mesmas características 

das utilizadas nos 

passaportes (busto), com 

traje aceitável e sem 

adornos que tenham 

conotação de propaganda 

eleitoral ou dificultem o 

reconhecimento pelo 

eleitor. 

erno 

Opiiiião 

Uma nova visão 

por Raimundo Primeiro 
Diretor de Redação 

Baixou, finalmente, a 

poeira da Copa do Mundo. 

Outravez, o Brasil, um dos 

países em que o planeta 

bola tem uma grande; 

força, volta a sua 

normalidade, colocando 

em pauta e discutindo, ao 

mesmo tempo, os 

prindpais assuntosque estão 

norteando as atenções da 

população. 

O principal deles, 
evidentemente, é o pleito de 
outubro vindouro. A nação ; 

verde, azul, amarela e 

branca estará elegendo seus 
novos governantes. Desde o 

presidente da República, até 

os chefes de executivos 

estaduais, Por isso, mais que 

natural e correto; estudar, 
reOetír, epensar noamanhà. 

Quais os melhores nomes ; 

para representar seus 

interessesecolocaro Brasil 
no caminho que 

efetivamente o levará a 

encontrar soluções para 
problemas que estão 

atormentando, hoje, a 

cabeça de todos nós, 

simples mortais. 

Coligação 

Ética e Liberdade 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 

eíeim 

JOMAR 

FERNANDES 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 
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Há quatro anos... 

Fernando Henrique quer voltar á Presidência 
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Em junho de 1994, o 

Brasil vivia a expectativa 

de um ano eleitoral e o 

nosso futebol iniciativa a 

vitoriosa trajetória rumo 

ao tetracampeonato do 

mundo, nos Estados 

Unidos. 

A festa das bandeiras 

verde-amarelas e a 

cartazes nacional que a 

seleção sempre desperta 

não disfarçavam, contudo, 

a inquietação provocada 

por graves problemas: 

desemprego, exclusão 

social, endemias e 

epidemias, baixa 

competitividade do parque 

empresarial, imposto e 

cascata, déficit público, 

ensino e saúde precário, 

criminalidade... 

Uma das grandes vilãs 

do processo era a inflação 

descontrolada, que, 

naquele mês, foi de 

46,58%. 

Em l9 de julho, entrava 

em vigor o Plano Real, 

concebido pelo ex- 

ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique 

Cardoso, então candidato 

à Presidência da 

República. O Brasil 

comemorava: a inflação 

do mês ficou próximo de 

zero e a seleção trouxe o 

almejado tetra. 

Nem mesmo o estigma 
de numerosos planos 

econômicos fracassados, 

lançados anteriormente 

em anos eleitorais, 

suscitou desconfianças 

contra o Real, cuja 

concepção não deixava 

qualquer dúvida quanto a 

sua seriedade de 

propósitos no sentido de 

llite 
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extirpar a inflação e iniciar 

profundo reordenamento 

da economia. 

Quatro anos depois, o 

país vive um momento 

semelhante. Estamos, 

novamente, em ano 

eleitoral e nossa seleção 

lutou na França pela 

conquista do penta, mas 

não conseguiu tal façanha. 

Perdera, fragorosamente, 

domingo passado, para a 

própria dona da casa. 

Nas ruas, as bandeiras 
verde-amarelas 

celebraram a sinergia 

patriótica do futebol. Mais 

uma vez, porém, o espírito 
de brasilidade que emana 

dos gritos de gol não 

disfarçou a angústia dos 

problemas persistentes, 

que são exatamente os 

mesmos. 

Tornaram-se mais 
graves questões 

relacionadas às relações 

exteriores. 

Nesse período, a 

globalização da economia 

avançou com muita 

velocidade, inclusive 

quanto à redução tarifárias 

e não tarifárias, mas o 

Brasil não andou no ritmo 

que se esperava na tarefa 

de promover o seu 

reordenamento para 

participar, com eficiência 
e competitividade, do 

processo de 

transformação do mundo. 

A situação é tão 

sensível que nem mesmo 

a perspectiva do 

pentacampeonato do 

mundo evitou a 

antecipação do debate 
eleitoral. 

Debate da seca, dos 

desempregados e 

desassistidos, da 

inadimplência recorde e 

do cenário e econômico 

preocupante. 

Fatores externos, 

desencadeados pelo crash 

asiático, também 

conspiraram contra as 

chamadas potências 

emergentes, 

principalmente aqueles 

que, como o Brasil, ainda 

não têm respaldo 

constitucional e normativo 

adequado para enfrentar a 

metamorfose do cenário 

internacional. 

Em relação a junho de 

1994, há, sim, uma 

importante diferença 

conjuntural. A inflação 

está sob o mais absoluto 

controle. Os mecanismos 

que mantêm baixa, no 

entanto, são os mesmos 

há quatro anos, ou seja, 

uma estratégia 

meramente monetária. 

Não se avançou na 

direção do chamado 

círculo virtuoso do 

crescimento auto- 

sustentado. Neste 

aspecto, há uma 

angustiante sensação de 

inércia. E como se o país 

tivesse andando muito 

lentamente nesses quatro 

anos. 
Fernando Henrique 

Cardoso, novamente 

candidato á Presidência, 

embora em menor 

proporção as mais 

recentes pesquisas, 

continua desfrutando da 

confiança dos brasileiros. 

É provável que, mais uma 

vez, o icone da 

estabilidade monetária o 

leve á chefia da Nação. 

O mais importante 

nesse processo presidente 

da Repúl \a, 

governadores, senadores e 

deputados a serem eleitos 

este ano assumam 
definitivamente — 

cumpram em termo 

prático — o compromisso 

vital de promover as 

condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento do 

pais, conceito que 

transcede à inflação baixa. 
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Esporte 

"Vive la France!" 

O grito francês continua 

invadindo as ruas de Paris, 

Marselha, Lyon e toda as 

cidades do país 
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nos proximos meses 

acontecer um grande leilão de 

elite no Parque de Exposição 

Lourenço Vieira da Silva 

Arraes: não respondo a "baixarias" 

Ao participar do 

primeiro comício cia 

Frente Popular, 

anteomem a noite, no 
- T-?p<JÍõr> 

ulc l 1'u puiit alia 
Recite, o governador 
Miguel Arraes (PSB), 

candidato à 

reeleição, foi logo 

dando um recado 

direto aos 

adversários políticos: 

"Não vou entrar na 

baixaria para 

responder aos 

ataques A baixaria e 

natural de quem tem 

medo e odio". Dessa 
fnrmQ ÍMP pritinoii a ^ 
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principal opositor, o 

ex-prefeito Jarbas 

Vasconcelos (PMDB) 

que também 

disputa o Governo do 

Estado que se negou 

a aceitar qualquer 

convite para debater 

com os outros 

candidatos no 

primeiro turno. 

Arraes preferiu 

mostrar-se aberto ao 

'mra-a-^ara "para 

discutii os pi';>blemas 
do Estado". 

O governador 

ressaltou que os 

candidatos da Frente 
irão "lutar de cabeça 

erguida" e, através do 

apoio da militáncia, 

"garantir a sua 

vitória, com Lula na 

Presidência e 

Humberto Costa no 

Senado". Mais uma 

vez, Arraes fez 
qnpsi ão d^ vincular a 

su.i campanha pela 
reeleição com a de 
Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) à 

Presidência. Não 
deixou de pedir votos 

para seu candidato ao 

Senado, Humberto 

Costa (PT). "Vamos 
avançar, porque é 

agora que as 

condições políticas se 

tornam maduras." 

Ele lembrou, aos 

moradoras do Bairro 

de São Francisco, 
que sempre recebeu 

uma votação 

expressiva no Cabo. 

Com a realização dos 

três primeiros 

comícios na RMR - 

anteontem, no Cabo; 

ontem, em Igarassu; e 

hoje, às 20h30, em 

Paulista Arraes 

pretende reverter os 

índices das 

pesquisas, que 

mostram uma forte 

rejeição de sua 
candidatura no 

Grande Recife. Hoje, 

Arraes participa, 

ainda às 13h, de uma 

feijoada promovida 

pela juventude 

socialista, no Bar 

Oitão, na 

Tamarineira. 

Lula: redução do IOF é "chantagem" 

O candidato do PT 

à Presidência da 

República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, 

classificou de 

"chantagem eleitoral" 

a redução do Imposto 

sobre Operações 

Financeiras (IOF) 

das pessoas físicas de 
15% para 6% ao ano. A 

medida, anunciada 

anteontem (09) pelo 

Governo, tem o 

objetivo de reativar o 

consumo. "O Governo 

esta se 

caracterizando por 
tomar, as vésperas da 

eleição, todas as 

medidas que não 

lomou em ires anos e 

meio", disse Lula 

ontem, pouco depois 
t i< ' i 1.1 1 i' i ! ). i : • i • ' i l U i-1 

reunião, em Curitiba 
(PR), com cerca de 

300 sindicalistas e 

integrantes de 

movimentos 

populares. 
O petista ressalvou 

que todas as 

iniciativas para 

reduzir impostos, 

custo do dinheiro e 

preço de alimentos 

são importantes. 

"Mas, o Governo tem 

feito chantagem 

eleitoral porque 
t*-'—  

muitas dessas 

medidas não vão nem 
entrar em vigor", 

sustentou. Lula citou 

como exemplo o 

programa de política 

habitacional. 

"Fernando Henrique 

não vai construir o 

alicerce de uma única 

casa nos próximos 90 

dias", afirmou. Ao falar 

para uma platéia 

composta por 

militantes de 

sindicatos filiados ã 

Central Única dos 

Trabalhadores 
(CUT). Lula pediu 

empenho dos 

■■companheiros". 
" Não esiou pedindo 

para que se coloque a 

maquina sindical a 

I lU 111 

mas peço que ponham 
a alma e o coração 

nessa luta. A partir de 

agora, não deve haver 

trégua: não adianta 

chorar em cima de 

pesquisas." 
De braços dados 

com o vice em sua 

chapa, Leonel Brizola 

(PDT), e com o 

senador Roberto 

Requiào (PMDB), 

candidato ao 

Governo do Paraná, 

Lula fez uma 

caminhada pelo 

calçadào da rua XV 

de Novembro, no 

centro de Curitiba, 

até chegar ao trecho 

conhecido como 

Boca Maldita. "Lula 

lá, Requião no 

Paraná", gritavam 

cerca de 500 pessoas 

que acompanhavam 

a passeata. O PT e o 

PDT não lançaram 

chapa própria no 

Estado e decidiram 

apoiar Requiào, em 

troca da adesão do 

peemedebista a 
Lula. 

Brizola pediu 

perdão por ter 

ajudado a eleger o 

governador Jaime 
Lerner, que troçou o 

r D r prhi i'F * r 111 

setembro do ano 
passado. Lerner é 

candidato à 

reeleição e está em 

primeiro lugar nas 

pesquisas de 

intenção de voto. 

"Esse homem que 

está aí no Governo 

foi conduzido por 

minhas mãos e peço 

perdão a vocês, 

paranaenses, porque me 

iludi com as aparências", 

confessou Brizola, 

presidente do PDT 

Que bonite é 

Na cadência do samba 

e no balanço das redes 

por Wladimir Paulino 
Jornalista 

Quem acompanha 

ou acompanhou a 

história do futebol 

brasileiro, com certeza 

já ouviu esses versos: 

"Quê bonito é/ Ver o 

samba no terreiro/ 

Assistir o batuqueiro/ 

Numa roda 

improvisar". Quantos 

garotos, 

freqüentadores das 

rnalines nos anos hU. 

70 e até meados dos 
anos 80, não lembram- 

se da genialidade de 

Pelé, das diabruras de 

Garrincha, da 

categoria de Zico e dos 

gols de Roberto 

Dinamite com esse 

fundo musical? 
Luiz Bandeira, mais 

conhecido pela 
autoria do frevo Voltei 

Recife, compôs a 
canção Na Cadência 

do Samba (Que 

bonito é) em 1956 e 

apresentou-a na festa 

de inauguração da 

sede do Flamengo, no 

Moito da Viúva, bairro 

do Botafogo. 

Coincidência ou não, a 

música, desde a 

primeira audição em 

publico, já estava 

predestinada a andai- 

la d o a lado com o 

futebol. 

De acordo com sua 

mulher. Iracema 

Bandeira, no dia da 

apresentação, a canção 
foi muito elogiada por 

gente como Ataulfo 

Alves e ninguém menos 

que Lamartine Babo, 

autor dos hinos de 

Vasco, Flamengo, 

Fluminense, Botafogo 
e América. "Lamartine 

chegou a dizer: essa 

música deveria ser 

minha, Bandeira", 

relembra a viúva do 

compositor. Ataulfo 

Alves gravaria uma 

musica com o mesmo 

nome, tempos depois. 

"Na cadência do 

samba foi a primeira 

música utilizada para 

o futebol, depois 

vieram as outras 

como Prá Frente 

Brasil", diz Iracema. 

Os direitos autorais 

da música pertencem 

ã Editora 

Bandeirantes. 

"Quando começou 

o Canal 100. o Carlos 

Niemayer perguntou 

a Bandeira se poderia 
usar a música no 

programa e ele 

concordou", conta 

Iracema. Embora a 

letra não faça 

nenhuma alusão ao 

futebol, Iracema 

Bandeira acredita 

que o balanço da 

melodia e alguns 

trechos da letra 

encaixam-se como 

metáforas ao esporte 

bretão. 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Vereador Ismael Moraes (Centro) torcendo pela reabilitação da 
governadora Roseana Sarney ( a direita). Em uma rápida conversa com 
o vereador, ele nos confirmou que Senador La Rocque está fazendo uma 

corrente de oraçáo em prol da governadora do Estado 

Ondas Curtas 

□ FAPA, NAPA, FAPA, LAPA, NAPA, FAPA... 

□ Quem for fraco que se segure! 

□ Ronaldinho anda mesmo meio irritado... 

□ E quem não fica na hora de falar sobre os dólares. 

□ Visitei Senador La Rocque. 

□ Lá, o povão só que comer pavão! 

□ Nada de frango, nada de frango, nada de frango... 

□ Quem planta vento... 

□ Colhe tempestade, não é mesmo Messias Jr. 

□ Um abraço ao competente João Rodrigues. O ligeirinho! 

□ Imperatriz continua maravilhosa. Vem aí mais um aniversário. 

. □ Nos continuamos aqui. Na terra do Frei 

□ Os pára-quedista estão entrando na área. 

n A rapaziada da Airt está de olho. Não é mesmo Elson Araújo? 

□ Ismael Moraes, continua cada vez mais forte. É Mucuíba crescendo. 

□ Voto eletrônico. É voto mais tranqüilo. 

□ Madeira e Davi estavam lado a lado com FHC na chegada do 
Brasil... 

■ Q A capital Federal 
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Pmgramaçao de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canai 5 TV Capital 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
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 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

program 12:45 - Globo Espor- 05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15-Telecurso 2000II 
Grau 

06:46- Jornal da Manhã 
07:15 - Bom Dia Brasil 
08:00 -AngelMix 
09:05 -esporte Espe- 

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão 1" Edição 

Canal 7 TV Difusora 

te 
13:15 - Jornal Hoje 
13:40 - Video Show 
14:15 - Vale a Pena 

ver de Novo 
15:25 - Sesào 

daTarde 
17:15 - Malhaçào 
17:55 -Era uma vez 
18:45 - Jornal do Ma- 

ranhão - 2a Edição 
18:55 - Corpo Doura- 

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

TV 
08:00 
08:15 
08:45 
09:30 
10:30 
10:55 

Telemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

Home Shopping 
Sailor Moon 
Samurai Warriors 
Grupo Imagem 
Shurato 
Feras do Carna- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

bre do 
Esporte 
21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi- 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

gócios 
00:15 Super Séries 
01:30 Fala que eu te es- 

cuto 
()3:()() Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo ^ 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

tes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball, 
Força Bruta 
21:10 Jucá Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

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

Linda Veloso 

m 

O lindo casa! Dr. Peixoto e Leda 

Visitando a city 

Em nossa cidade, o charmoso solteirão Waldeck, que, em sua 

companhia, trouxe a elegante namorada Rosa Curiati. O casal 

apaixonadíssimo visita amigos mais chegados. E sabem o que fiquei 

sabendo? O belo já pensa seriamente em juntar os trapinhos. É mole? 

Vovó do ano 

Para alegria da governadora Roseana Sarney, ontem a filha Rafaela 

e o genro Carlos Muniz comunicaram que a mesma vai ser vovó antes 

do prazo esperado. Recebeu a notícia num dos leitos do Incor, dizendo 

ser a melhor notícia recebida nos últimos dias. 

Valec 

As maiores autoridades dos mundos político e social de Imperatriz 

estarão presentes logo mais na inauguração de uma grande obra de 

caráter cultural na área de estação do município. O presidente da 

Valec, Dr. Luiz Raimundo Azevedo, é quem fará a inauguração. 

Casamento 

O empresário Said Saad, depois de distribuir os convites para o 

enlace da filha Lígia com o jovem Milton, segue para Goiânia-GO, onde 

recepcionará os amigos. Um grupo acentuado de Imperatriz já 

confirmou participação nas Bodas de Ouro do casal. 

Leilão de elite 

Tudo sendo organizado para nos próximos meses acontecer um 

grande leilão de elite no Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva. 

O agropecuarista José Forte saiu bastante otimista com a realização 

da XXX Expoimp e com o leilão realizado com os cavalos manga larga, 

que trouxe do seu aras. Realmente, são cavalos bonitos e que enchem 

os olhos das pessoas de contentamento. 

Demissão 

Na última semana, o secretário da Indústria e Comércio, Alair 

Chaves Miranda, deu por encerrado seu compromisso junto a 

administração municipal. O empresário falou que sua renúncia do 

cargo foi em razão da falta de tempo para dedicar-se as atividades da 

pasta. 
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Sempre simpático Márcio e Valéria 
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Elegante casal Dr. Rubens e Adriana Parra 

* Em Imperatriz, gozando de férias, a bonita Bárbara, que, ao 

lado do seu maridão Rogério Frota, já se organiza para fixar 

residência em Brasüia-DE 

* Na próxima semana quem troca de idade é o companheiro 

Jonas Ribeiro. Para comemorar a data, o colunista ganhou de 

presente uma bela festa oferecida pelo Haras Club. 

BMuito em breve, casal amigo nosso estará arrumando as malas 

para residir em Uberaba-MG. Só que os comentários ficam para 

depois, acompanhados do nome, claro. 

Automóveis s.a. 
Veículos Líüa. 

MOVIDOS PELA PAIXÃO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: ((198) 722-308(1 
Fax: (098) 723-2347 - CEP 65.903-330 - Imperatriz/Maranhão 

FILIAL: Rua do Egito, 720/A - Centro - Fone/Fax: (098) 741-2572/2105 

  CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 
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Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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Roberto Oliveira 

Seleção 

A seleção brasileira desembarcou no aeroporto de Brasília por volta das sete 

da manhã, nos últimos vinte minutos de vôo, o avião da seleção foi escoltado 

por caças da força aérea brasileira que fez a segurança dos vices-campeóes do 

mundo. 

Recepção 

No aeroporto de Brasília, a seleção brasileira foi recepcionada pelo ministro 

da educação, Paulo Renato de Sousa, que em nome do presidente da república, 

Fernando Henrique Cardoso, deu as voas vindas ao atletas. 

Burocracia 

Ao contrario dos anos anteriores, este ano os jogadores da seleção tiveram se 

passar antes pela aufandega, onde tiveram suas bagagens vistoriadas, a medida 

era fazer com que o governo brasileiro tomasse conhecimento do limite de 

compras feita pelos jogadores em Paris. 

Torcida 

Apesar de já avisada, a torcida ainda tentou um contato com os jogadores 

da seleção brasileira no aeroporto, mais a policia militar manteve todos longe 

de qualquer jogador, nenhum contato foi mantido no aeroporto nem mesmo 

na alfândega. 

Planalto 

Os nossos atletas foram recepcionados em Brasília também pelo presidente 

que fez questão de confortar os jogadores e o próprio Zagallo, que mais uma 

vez fez questão de manifestar toda a sua arrogância mesmo diante do governo 

brasileiro. 

Sucessão 

Mais os brasileiros não aceitam mais Zagallo como nosso técnico, já se aponta 
nomes para a sucessão do senhor Lobo, um dos mais cotados é o técnico do 

Corinthians, Wanderley Luxemburgo, um dos mais competentes do momento. 

Festa 

Mantendo 

Já vai longe o tempo em que as grandes empresas localizadas às 

margens da BR-010, oferecia riquezas para a nossa região, com o passar 

dos tempos elas foram fechando devido a escassez de matéria prima, 

principalmente madeiras. 

Viva 

Apesar disso, uma das ultimas ainda a manter-se viva, é a laminadora 

Paraná, especializada em compensados, a empresa uma das mais antigas 

na cidade, tem sido um exemplo de coragem e perseverança, e pelo visto 

ainda vai ficar por longos anos. 

Transtorno 

Deve chegar um dia em que as autoridades de Imperatriz darão um 

jeito nas ruas do centro, mesmo com pequenas chuvas, a água se acumula 

nas ruas, invade as lojas, impossibilita o transito e causa muitos transtornos 

e desconfortos aos imperatrizenses. 

Segurança 

Com a morte de um Mototaxi na semana passada, a categoria anda 

assustada e muitos já não trabalham mais à noite, o sindicato e a 

cooperativa voltam a bater na tecla segurança, mais pouco pode ser feito, 

uma vez que a maioria dos incidentes são assaltos noturnos e fora da cidade. 

Na defensiva 

O PT, (Partido dos Trabalhadores), este ano foi calteloso, não quis lançar 

muitos nomes para concorrer a uma vaga ao sol de Brasília e São Luis, a 

medida visa concentrar forças em, quem tem realmente chances e evitar 

gastos desnecessários. 

Comentários 

Comenta-se no meio político, de que o PMDB iria oferecer apoio a alguns 

nomes para deputado federal, e que o próprio prefeito, teria pedido o 
vereador André Paulino e a cúpula do PMDB que oferecesse apoio também 

a Dona Nice Lobão, candidato a deputada federal, o partido não fechou 

com nenhum nome. 

Passa bem 

A governadora Roseana Samey já está na enfermaria do Instituto do 

Coração em São Paulo e passa bem, a chefe de estado foi submetida r 

uma cirurgia no final de semana para retirada de parte do intestino, a 

governadora ainda deve permanecer em São Paulo por mais uns dias. 

Hoje 

A avenida beira rio ficou pequena na noite de ontem para acomodar uma 0s atletas nnperatrizenses tem até o do dia de 

verdadeira legião de foliões que lotaram a orlam do rio Ibcantins, toda a P^f a comda 16 de julho do « asmscnçoes 
animação era comemorar os 40 anos do senhor Paraíba, uma das maiores lojas P01 ser feitas na , p gr ç 

da cidade. preparada. 

Chuva 

O Ibama, o os organismos ligados ao meio ambiente, estão comemorando a 

chegada das chuvas de verão que vem mesmo timidamente caindo sobre a 

região nestes últimos dias, o clima tem favorecido o desaparecimento de 

queimadas, principalmente às margens da BR-010. 

Comércio 

Comentando 

Nada de novo vai acontecer este ano no aniversário de Imperatriz, de 

acordo com a programação, terá corridas e entregas de comendas, aliás 

ainda existe alguém aqui que ainda não tenha recebido estas comendas, 

faz tempo que eles oferecem elas. 

Livro 

^ - • i 14. ^ '14-- "Caminhos de nós". Este é o titulo do mais novo livro do escritor e 
O comercio local tem reagido bem a cnse dos últimos meses, apesar de todo ositor Zeca Tocantms O lançamento está previsto para o dia 16, data 

o sobe e desce da economia nacional, em Imperatriz muitas novas micros e do adversário da cidade. Esta é mais uma obra literária que visa manter 

pequenas empresas vem sendo abertas na cidade. i viva a cultura local. Parabéns ao Zeca. 
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Nilson 

Santos 

DEM 

A ingratidão da vida 

Repercutiu 

bastante na cidade o 

homicídio ocorrido no 

final da semana 

passada no distrito de 

Trecho Seco, quando 

o marido foi 

assassinado pela 

própria esposa e 

sepultado dentro de 

um poço. O caso 
chegou ao 
conhecimento 

público através de 
denúncia da 

vizinhança. 

A acusada está 
foragida e os motivos 

que ocasionaram o 

crime ainda são 
desconhecidos das 

autoridades. O que de 

concreto existe é 

apenas a 
desumanidade 

imposta a uma 

pessoa que dedicou 
parte da sua vida a 

uma família e termina 

assassinado e jogado 

dentro de um poço, 

com a finalidade de 
acobertar o crime. 

Jogando lama 

A campanha 

política ainda nem 
começou a já existe 

candidato jogando 
lama nos adversários, 

usando perjorativos 
com a finalidade de 

denegrir a imagem 

dos adversários. É 

bom que candidatos 

que comumente usam 

este tipo de 

expediente comecem 

a entender que o 

eleitor quer propostas 

e não agressão. 

As campanhas de 
baixo nível estão 

foram de contexto. 

Atualmente ou o 

candidato apresenta 

proposta ou perde a 

aceitação do eleitor. 

Campanha continua 

sendo coisa séria, 

embora alguns 

candidatos ainda 

pensem em contrário. 

Fim de festa 

A derrota da 

seleção brasileira para 

o escrete francesa 

continua sendo a 

tônica do dia no 

Brasil. Ontem os 
jogadores foram 

recebidos pelo 

presidente Fernando 
Henrique, que os 

homenageou pela 

participação no 

última copa do século. 

Enquanto isso 
continuam os 

comentários mais 

diversos sobre o que 

poderia ter gerado o 

descontrole 

emocional dos 

jogadores e a 

polêmica sobre o 

comportamento de 

Ronaldinho. Em 

Imperatriz uma 

família ficou enlutada, 

porque o chefe da 

prole resolveu 

cometer suicídio após 
a derrota do escrete 

canarinho. Em suma, 

a festa acabou para 

muitos, de maneira 

bem diferente. 

Delegacia da mulher 

está abandonada 

A Delegacia Especial da Mulher em Açailándia está em completo abandono 

com as vítimas procurando o Ministério Público para registrar a ocorrência 

Há quase dois para o promotor 

meses a Dem - Willer Siqueira. 

Delegacia Especial da Mesmo sem 

Mulher - em delegado várias 

Açailándia está sem pessoas procuram 

atender a diariamente a Dem 

comunidade, por 

falta de delegado. A 

titular da Dem, 

delegada Radige 

Rodrigues está 

atendendo 

problemas das 

cidades de 

Imperatriz, João 

Lisboa, Senador La 

Rocque e Montes 

Altos, deixando 

Açailándia sem o 

devido atendimento. 

Alguns problemas 

foram passados para 

o Io Distrito Policial 

que tem como titular 

o delegado Jorge 
Luís, mas a maioria 

das reclamações está 

sendo encaminhada 

ao Ministério Público, 

para registrarem 

ocorrências, uma vez 

que casos como 

espancamentos, 

estupros e 
constrangimentos 

ocorrem todos os 

dias. No caso de 

espancamento, as 

vítimas são 

encaminhadas para 

exame de corpo de 

delito e o problema 

encaminhado ao MP 

Inquérito que 

apurou um problema 

ocorrido em uma casa 

de saúde na cidade, 

quando foi colocado 
um ácido em uma 

criança nascida 

prematuramente e 

que teve o corpo 

dissolvido, foi 

devolvido pelo 
Ministério Público e 

encontra-se 

guardado em uma 

gaveta. 

Quando esteve à 

frente da Delegacia 

da Mulher, a 

delegada Radige fez 
um excelente 

trabalho que é 

bastante elogiado, 

com a comunidade 

reclamando a 

ausência da 

delegada, já que 

nenhuma informação 

foi prestada se ela 

ainda vai ou não 

retornar. 

É do conhecimento 

da sociedade que a 

delegada Radige 

Rodrigues está 

sobrecarregada de 

inquéritos 

relacionados com 

crimes de diversas 

cidades da região. 

Todavia, a sociedade 
açailandense 

aguarda um 

posicionamento se a 

titular da Dem ainda 

vai ou não retornar à 

cidade, para 

continuar o 

atendimento à 

sociedade local. 

Enquanto não vem 

esse posicionamento, 

a delegacia continua 

vazia, com o escrivão 

e uma funcionária da 

Prefeitura, à 

disposição da Dem. 

Apesar da boa 

vontade dos dois 

funcionários lotados 

na Dem, os 

problemas 

continuam sem 

nenhuma solução, 

por falta de um 

delegado que possa 

dar o 

encaminhamento. 

Comerciante morre em 

acidente automobilístico 

Cadê a CMTT ? 

Aprovado pela 
Câmara Municipal, o 

projeto de criação da 

Coordenadoria 

Municipal de 

Trânsito e 

Transportes foi 

sancionado pelo 

prefeito Deusdete, 

mas até o momento 

ainda não foi 

implantada 

Enquanto se aguarda 

a nomeação do 
coordenador e o 

funcionamento do 

órgão, o trânsito 

continua cada vez 

mais complicado e 

bagunçado. 

A cidade de 

Açailándia ainda não 
conseguiu se refazer 

do acidente trágico 

ocorrido na manhã 

do último sábado (11 

), que culminou com 

a morte do 

comerciante Sócrates 

da Silva Vasconcelos. 

O acidente aconteceu 
na rodovia BR 010, 

próximo ao Km 1.700, 

quando a camionete 

saveiro dirigida pelo 

comerciante rodou, 

no assalto e colidiu 
com um caminhão 

Mercedes. 

Comerciante 

Sócrates Vasconcelos, 

de 61 anos, chegou 

em Açailándia em 10 

de janeiro de 80, 

implantando uma^ 

loja de materiais de 

construção 

denominada 
comercial 

Wanderson. 

Atualmente ele 

estava com uma loja 

na cidade de Itinga. 

O comerciante 

tinha ido a Imperatriz 

efetuar umas 

compras e no Sábado 

quando retornava o 

saveiro que dirigia 

derrapou na pista 

molhada, passando 

para o outro lado e 

colidindo com um 

caminhão que seguia 

rumo a Imperatriz. 

O comerciante 

ainda chegou a ser 

levado para uma 

clínica em 

^piperatriz, mas não 

resistiu a gravidade 

dos ferimentos, vindo 

a falecer. O corpo do 
comerciante foi 

velado na Câmara 

Municipal de 

Açailándia e 

sepultado no final da 

manhã de domingo. 

Muitos amigos 

foram levar o último 

adeus ao senhor 

Sócrates Vasconcelos, 
que ao longo do 

tempo constituiu 

inúmeras amizades. O 

comerciante deixou a 

viúva e cinco filhos, 

além de netos. Seu 

corpo repousa no 

cemitério Campo da 

Saudade. 

Cidade Limpa, 

Povo sadio. 

Uma campanha 

Jornal Capital 

MUITA & MOITA 

A Miirf» Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

Instalação imediata e o menor preço da cidade. Av- Bemad0 Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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■JORNAL CAPfTAÍ, 

Zeca 

Tocantins, 

preparando 

lançamento 

de mais um 

livro 

Ana Maria Braga, lidera audiência da 

Record com o "Note e Anote " 

Informativo Empresarial 
O jornalista e acadêmico Tasso Assunção trabalha na elaboração 

de mais um número do "Informativo Empresarial". Assessor de 

imprensa da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Tasso 

Assunção prima por divulgar de forma competente os assuntos 

relacionados as atividades do meio econômico local. 
Com certeza, mais um trabalho caprichoso da Editora A&Z de 

propriedade do jornalista. 

Discutindo empréstimos 

A Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais e alguns 

parlamentares estão trabalhando juntos. Querem Que o Congresso 

Nacional passe a exercer mais influência nos empréstimos concedidos 

ao Brasil pelas instituições financeiras multilaterais. Entre essas 

instituições estão o FMI - Fundo Monetário Internacional, o Bid - 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Bird - Banco Mundial 

Será realizada uma audiência pública na Comissão de Fiscahzação e 

Controle, onde serão ouvidos parlamentares, representantes do 

Ministério do Planejamento e dos banco multilaterais. 
A justificativa é que os empréstimos afetam diretamente o 

orçamento da União. Um dos problemas é o atraso na implementação 
dos projetos aprovados. Enquanto isso, o governo precisa pagar juros 

por não utilizar o dinheiro dos empréstimos. Hoje, mais de 10 bilhões 
de i^ais do orçamento da União estão servindo para pagar esses juros. 
A audiência ainda vai discutir a política dos bancos multilaterais para 

a educação e a reforma do Estado. Também serão ouvidos 

representantes da comunidade de Itaparica, na Bahia. 
O Banco Mundial emprestou 232 milhões de dólares para a 

construção de uma barragem no local. Na ocasião, 40 mil pessoas foram 

removidas. Essas pessoas não foram reassentadas, como constava no 

projeto. Já passaram dez anos da criação da barragem e agora, o 

governo^brasileiro promete reassentar todas as famílias prejudicadas. 

■"■■""■"■■"■"li 

Francisca 

Carvalho 

recebe os 

cumprimentos 

da coluna 

na sua 

edição de 

hoje , ^ 

ACA llgzillSI 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 ^Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Açai Informa: 

Passagens: 
098- 723-2885 
721-1287 

(largas: 
098-723-2835 

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 c sexta 

Terça 

LABORATÓRIO 

romo 

FOTO 

REVEIAÇAO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTOS 

m* 
IM 

& DUQUE DE CAXIAS, 894 - CENTRO 
FONE: (098) 738-2168 - 

AÇAiLÃN DLVMA i ê mê 
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i Imperatriz 146 anos 

Missa e culto marcam hoje 

o início das comemorações 

Shows artísticos serão realizados na avenida Beira rio, a partir das 22h, com artistas da terra e trio elétrico 

Imperatriz 

completa 146 anos 

amanhã (quinta- 

feira, dia 16). Mas a 

festa já começou. 

Hoje a Prefeitura de 

Imperatriz antecipa 

as comemorações 

com a realização de 

um culto na praça 

Brasil e uma missa na 
Catedral de Fátima. 
A missa e o culto 

serão realizados às 

19h e 19h30 

respectivamente. 

Logo mais, às 22hs, 

as comemorações 

continuarão na 

avenida Beira-rio. 

Artistas da terra 

staráo se 

apresentando no 

local. O 

imperatrizense 

poderá assistir aos 

shows de Lena 

Garcia, Erasmo 

Dibel, Chiquinho 

França e Wilson Zara. 

Um trio também 

estará animando 

quem for ao evento. 

Amanhã, data do 

aniversário, 

Imperatriz será 

acordada por 

ivoradas, às 5 horas 

da manhã. Será cinco 

bandas tocando em 

cinco cantos da 

cidade. A Banda da 

Assembléia de Deus 

despertará os 

moradores do bairro 

Nova Imperatriz. Na 

Vila Lobão a Banda 

do 50° Bis fará a festa. 

Os moradores da XV 

de Novembro 

despertarão ao som 

da Banda da Polícia 

Militar de São Luís. 

As bandas do Corpo 

de Bombeiros e 

Municipal estarão 

nos bairros do Bacuri 

e Vila Nova 

respectivamente. 

Desfile 
O desfile (dia 16) 

começará logo após o 

início das atividades 
esportivas (Corrida 

16 de Julho, às 6h, na 

praça Brasil) com a 

participação de 
escolas, Corpo de 

Bombeiros, Polícia 
Militar, 50° Bis, 

segmentos da 

comunidade, Celmar 

etc. Também foram 

convidados o Rotary 

Clube e Lojas 

Maçónicas, além da 

Academia Poliher e o 
Grupo Cativos de 

Capoeira para 

fazerem parte do 

desfile. 

Há uma 

expectativa de reunir 

mais de 800 pessoas 

no desfile do dia 16. 

Todas escolas 

municipais já estão 

confirmadas. Os 

guardas-mirins 

(Projeto Alfa da 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Comunitário) 

também farão parte 

do desfile. 

O palanque para as 

autoridades será 

montado na praça 

Brasil. As escolas e 

entidades que farão o 

desfile deverão se 

concentrar para a 

formação dos 

pelotões na avenida 

Dorgival Pinheiro de 

Sousa (entre a Ceará 

e a Bahia). O desfile 

começará na rua 

Bahia e finalizará em 

frente ao palanque. 

Programação 

esportiva 

A comemoração do 
dia 16 também será 

marcada por uma 

série de eventos 

esportivos, além da 

Corrida 16 de Julho. 

Logo após o desfile, 

às 8h30, a 

programação 

esportiva terá início 

na sede da Secretaria 

de Esportes e Lazer 
(Sedei), com a Taça 

Cidade de Bicicross. 

As 9h, três eventos 

estarão acontecendo 

simultaneamente; 

Intercolegial de Vôlei 

(Masculino e 

feminino), na Escola 

Santa Luzia, torneios 

de xadrez/dominó/ 

truco/dama, no 

Juçara Clube e o 

Campeonato 

Amador da Lif, no 

Frei Epifânio 

d'Abadia. 

Às lOh acontece na 

Beira rio, a Corrida 

Ciclística Imperatriz 
Somos Nós e logo em 

seguida às 10h30 será 

feita a premiaçào. 

Às 12h30, na Sedei, 

estarão fazendo a 

entrega dos prêmios 

aos ganhadores da 

Corrida de Bicicross. 

Os amantes do 

futebol poderão 

DEPUTADO 

AP 
I 1 Híi 

-IIV 

assistir no Estádio 

Municipal, às 15h, a 

decisão do 2o Torneio 

Interbairros, iniciado 

no último dia 5. A 

premiaçào está 

prevista para às 18h, 

também no local. 

Às 16h30, terá 

início na praça da 

Meteorologia, o 

Passeio Ciclístico 16 

de Julho. 

A Mané Garrincha 

também será palco 

para as 

comemorações. Às 

19h, no local, será 

realizada a Taça 

Cidade de Imperatriz 

de Skate e às 19h30 a 

Taça Cidade 

Imperatriz de Patins. 

Às 21h teremos 

Retreta e Banda da 

Polícia Militar na 

praça da Cultura e 

Banda do Corpo de 

Bombeiros na Beira 

rio. 

Prefeitura entrega Comenda 

"Frei Manoel Procópio" 

Como em 97, o 

prefeito Ildon 

Marques fará a 

entrega da 

"Comenda Frei 

Manoel Procópio". 

A entrega das 

medalhas será feita 

no dia 16, no 

auditório Paulo 
Freire, da 

Secretaria de 

Educação, às 20h. 

Na oportunidade o 

mesmo auditório 

estará sendo 

reinaugurado, 
depois de passar 

por algumas 

reformas. 

À Lei que 

instituiu o prêmio é 

a de número 764/95, 

de 30 de julho, 

daquele mesmo ano. 

Em 97, sete pessoas 

foram agraciadas 

com a Comenda, 

cujo objetivo é 

prestigiar as pessoas 

pelos relevantes 

serviços prestados à 

cidade. 

Os novos 

agraciados são o 

militar Robério dos 

Santos, as 

professoras Maria 

Luísa e Lavínia 

Amorim, o médico 

Régis d'Albuquerque 

e os acadêmicos Vito 

Milesi, Benedito 

Batista e Aureliano 
Neto, também juiz 

de Direito. 

Divulgação 

Um folder com 

toda a programação 

da festa vai ser 

distribuído nas 

principais vias de 
acesso de turistas 

(aeroporto, 

rodoviária e Porto 

da Balsa) e também 

para toda 

população. Agora, 

confira a 

programação dos 

146 anos de 

fundação de 

Imperatriz: 

mmm . I9O0H - MÍSSA y - 4 
Igreja de Ftem»  ' " . ' - / 

I9:30H-CULTO 
Pçl BraiH 

2Z0OH - SHOW ARTISTA DA TERRA V ' 
Wra-Rio 

23 ÍOH - TRIO ELÉTRICO KELfS 4 BRAÇALE 
BeíraFHo 
»1A ««/«y/M 

KflOH - ALVORADA ÔANDA PH/SÁO LUÍS 
XV Nwemhro c- 

JS.-OOH - ALVORADA: BANDA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
Nova Imperatrii 

iS-OOH- ALVORADA BANDA SO" BIS 
VfeLcião 

4.00H - BANDA CORPO BOMBEIROS 
Bacuri 

5 0OH - ALVORADA; BANCMNHA 
Vil» Nova 

SrSOH - LARGADA CORRIDA lé DE JULHO 
Pça. Brasil 

' 30H - CHEGADA CORRIDA 16 DE JULHO 
Pç». Brasil 

' ■«H - DESFILES (ESCOLAS. ENrIDADES E MILITARES; 
Pça Brasil 

O8:30H 
OT.OOH 
09:00H 
09:00H 
I O.OOH 
I I ;OOH 
12;30H 
15:OOH 
16:30H 
IS.OOH 
l9:OOH 
I9:30H - 

20:OOH - 
2 I OOH - 
09:00H - 

■VHMTOS «SI 
- TAÇA CIDADE DE IMPERATRIZ D 
- INTERCOLEGIAL DE VÔLEI (MASl 
- TORNEIOS: XADREZ / DOMINO 

ESTÁDIO: ABERTURA CAMPEON, 
- CORRIDA CICLÍSTICA IMPERATRi; 
- PROVA DE KART IMPERATRIZ SOi 
- PREMIAÇÀO DO BICICROSS SE 
- DECISÃO DO INTERBAIRROS DE 
- PASSEIO CICLÍSTICO 16 DE JULH 
- PREMIAÇÀO DO INTERBAIRROS i 
- TAÇA CIDADE DE IMPERATRIZ D 
• TAÇA CIDADE DE IMPERATRIZ Dl 

NOITH DB BNCI 
COMENDA FREI MANOEL PROC 
RETRETA/BANDA DA PM - Pça 
RETRETA / BANDA DO CORPO 

2ICROSS - SEDEL 
JNO E FEMININO) - Escola Santa Lu 
JCO / DAMAS - Jurara 

> AMADOR / LIF - EstSdio 
3MOS NÓS - Kartódromo 
I NÓS - Kartódromo 

BOL - Estádio 
- Meteorologia 
FUTEBOL - EsUd» 

.TE - Maná GarHnh» 
>TINS • Mane Garrincha 

■rrro 
- Auditório SEDUC 

Itura 
BOMBEIROS - Beira-Rio 

DEPUTADO 

ESTADUAL 

CHICO 

BRASIL 

PFL 

j k 
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Taffarel 

Os grandes jornais do mundo dedicaram largo espaço à batalha de Velodrome, quando o 
Brasil, na tensa cobrança das penalidades máximas (4 x 2), superou a Holanda e 

conquistou pela sexta vez o direito de decidir uma Copa do Mundo. Para o The Times_ de 

Londres, "o Brasil tomou um caminho tortuoso para chegar à final da Copa do Mundo, 
graças às defesas do seu tranqüilo e despretensioso goleiro, na vitória sobre a Holanda". Os 

jornais ingleses, em sua maioria, destacaram a atuação de Taffarel, mas se mostraram 

insatisfeitos com o desempenho do Brasil. Alguns cronistas lembraram que a Holanda 

abandonou seu estilo de Jogo, mais ofensivo, em favor de uma paciente troca de passes. 

JORNAL CAPITAL 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AO ASSINANTE 

721-2506 

REDE RECORD 

ESPORTE 

Quarta-feira, 15 de julho de 1998 

EDITO RI A DE ESPORTE 

Responsável: Francisco do Vale 

Colaboradores: Renilson 
Sousa e Edvaldo Cardoso 

Editoração: Fredson Oliveira 

Brasileiros são recebidos 

com festa em Brasília 

"Vive ia France!" 

O grito francês 

continua invadindo 

as ruas de Paris, 

Marselha, Lyon e 

toda as cidades do 

país. Finalmente a 

França é campeã 

do mundo. Os 

anfitriões do 

Mundial 

derrubaram, os 

croatas por 2 x 1 e 

em seguida 

garantiram o título 

da competição ao 

derrotar a seleção 

brasileira no tempo 
normal por 3 x 0. O 

herói da batalha 

final chama-se 

Zidane. Que ao 

lado Lilian Thuram 

conseguiu eliminar 

o sonho do penta 

campeonato. Foi 

de Zidane os dois 

primeiros gols na 

vitória três. França 

e Brasil fizeram 

uma decisão 

esperada por 

milhões de 

franceses. A 

Croácia derrotou a 

seleção da 

Holanda, e 

conquistou o 

terceiro lugar. Para 

os franceses, ser 

campeão do 

Torcedores franceses ainda comemoram o título 

mundo e em cima do que vinha tomando 

Brasil tem um sabor 

mais que especial. 

Trata-se de uma 

nova revolução 

francesa? Talvez. 

Entretanto, nunca se 

deve desprezar o 

poder da resistência 

francesa. Eles têm 

vários soldados de 

respeito. Só que a fé 

da nação verde- 

amarela na conquista 

do penta era bem 

maior, mais 

justamente na 
decisão não 

funcionou. Brasil e 

França já se 

enfrentaram três 
vezes em Copas. 

Vencemos uma em 

1958 (5 x 2), 

empatamos outra em 

1986 (1 x 1). 

Infelizmente chegou 

a vez da França ( 3 x 

0) a maior goleada 

sofrida pela Seleção 

Brasileira em 

mundiais. 

Após o jogo da 

semifinal o técnico da 

Seleção Brasileira, 

Mário Jorge Lobo 

Zagalo, confessou , 

em entrevista 

concedida na porta 

concentração da 
equipe, em Lésigny, 

tranqüilizantes para 
suportar os 

momentos de tensão 

durante os jogos. Ele 

contou que tomou 

após o jogo contra a 

Dinamarca, válido 

pelas quartas-de- 

final, mas admitiu que 

deveria tê-lo feito 

antes da partida. 

Zagalo disse ter 

tomado meio 

tranqüilizante antes 

do jogo contra a 

Holanda. "Foi muito 
bom. Vou continuar 

tomaqdo antes dos 

jogos. A vitória mexeu 

comigo, mas valeu a 

pena", declarou. Ele 

não revelou qual 

medicamento tomou 

para "não fazer 

publicidade". 

"Herói? Não. Sou 

apenas um cara 

iluminado, 

abençoado. 

" Taffarel não quer 

ficar com os louros da 

vitória sobre a 

Holanda, que 

classificou a Seleção 

Brasileira para a 

decisão da Copa do 

Mundo, apesar de ter 

defendido duas 

cobranças na disputa 
por pênaltis. O goleiro 

m « 

viveu um dia de ídolo, 

mas procurou seguir 

o exemplo de seu 

companheiro de 

orações, César 

Sampaio, para não se 

inebriar com os 

elogios "A nossa 

profissão, 

principalmente a de 

goleiro, é ingrata." 

"César Sampaio fez 

dois gols contra o 

Chile, mas não 

mudou nada; 

continuou a pessoa 

simples de sempre", 

disse. Segundo 

Taffarel, o amigo 

dirigiu-se a ele logo 
assim que terminou a 

prorrogação do jogo 

de terça-feira e disse; 

"Hoje é o teu dia". 

Quando defendeu a 

derradeira cobrança, 

de Ronald de Bôer, 

Taffarel repetiu o 

gesto que Sampaio 

faz na comemoração 

de seus gols; 

ajoelhou-se, levantou 

os braços para o céu 

e disse; "Obrigado, 

meu pai!". 

Taffarel preferiu 

não responder às 

pessoas que o 

criticam 

insistentemente. "Eu 

não quero usar a 

mundial 

Copa do Mundo para 

dar a volta por cima 

porque eu nunca 

estive por baixo." 

A emoção da vitória 

sobre a Holanda 

contagiou o goleiro, 

que já não sabe mais 

se vai abandonar a 

Seleção após a Copa. 

"Estou procurando 

viver o dia-a-dia com 

intensidade e não 

tomar decisões 

precipitadas", disse, 

lembrando-se da 

derrota na Copa 

América de 95, no 

Uruguai, quando 

decidiu abandonar a 

Seleção Brasileira. 

"Eram muitas 

críticas: mas quando 

percebi que meus 

sucessores também 

estavam sendo 

criticados, me senti 

um fraco e resolvi 

voltar para provar 

que posso agüentar 

isso tudo." 

Infelizmente o penta 

não veio. 

Aos 32 anos e com 

uma longa carreira 

nos ombros, Taffarel 

não só defendeu 

pênaltis na França, 

como se deu ao luxo 

de bater recordes, 

elevando a 17 o 

nümero de su^s 

participações em 

partidas de Copa, 

como seu 
companheiro Dunga. 

Taffarel bateu 

inclusive o recorde 

que ostentava Gilmar, 
bicampeão na 

Suécia-58 e Chile-62, 

e Leão (terceiro 

goleiro da Seleção 

que levou a Copa 

Jules Rimet, no 

México-70). Nascido 

no Rio Grande do 

Sul, Taffarel t .i 

ainda uma alvo 

pendente; conseguir 

uma segunda Copa e 

igualar-se assim a 

Gilmar. 

:v: 

~ 

DIGA NÃO AOS PÁRA-QUEDISTAS 
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■ Medicamentos falsificados 

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização 

A Se mus já recebeu cópias da portaria assinada pelo ministro da Saúde, José Serra, 

e a lista dos 65 produtos. São 88 lotes de diferentes medicamentos 

farmacêuticos 

credenciados; 

Verifique se o remédio 

tem o número do lote e o 

prazo de validade, se 

estes são os mesmos na 

carteia ou vidro e na 

caixa, se não estão 

borrados; 

Não compre 

medicamentos com 

rótulos mal impressos; 

Desconfie de grandes 

descontos no preço do 

medicamento e peça 

sempre a nota fiscal; 

Nuca aceita que o 
balconista indique outro 

remédio diferente daquele 

que consta na receita; 

Confira sempre se a 

quantidade de cápsulas 

corresponde ao que está 

escrito na embalagem; 

Cheque se a coloração 

do remédio e a 

embalagem são do mesmo 

tipo que você costuma 

comprar; 

Ligue imediatamente 

para o serviço de 

atendimento ao 
consumidor do laboratório, 

caso fique em dúvida sobre 

a procedência do 

medicamento. 

Imperatriz prepara campanha de combate ao câncer uterino 

A coordenadora 

municipal do Programa de 

Agentes Comunitários de 

Saúde (Pa^s), a 

enfermeira Tânia Sueli 

Ferreira participa de um 

treinamento em São Luís, 
até hoje. Ela foi 

representando a 

Secretaria de Saúde do 

Município, junto a 

coordenação estadual da 

Campanha de Prevenção 

do Câncer de Colo do 

Utero. A Campanha será 

realizada em todo o país 

no mês de agosto. 

Segundo informações 

da Secretaria de Saúde do 

Estado, no município de 

Imperatriz existe 17.241 

mulheres na faixa de 35 a 

49 anos. E nessa primeira 

etapa da Campanha de 

Prevenção, de acordo com 

as estimativas, serão 

atendidas 20% do total de 

LABORATÓRIO 
* 

Dr. Clésio Fonseca 

Jairo Casanova, secretário de Saúde do município 

A Secretaria 

Municipal de Saúde 

(Semus), através da 

Coordenadoria de 

Vigilância Sanitária, 

intensificará o serviço de 

inspeção junto às 

farmácias locais para 

retirada dos 

medicamentos suspeitos 
de alteração, 

adulteração, fraude ou 

fiscalização com risco 

comprovado à saúde da 

população. 
O Ministério da Saúde 

já enviou aos estados e 

municípios a relação 

contendo os nomes dos 

medicamentos, lotes e 

laboratórios suspeitos de 

alteração. 

Em Imperatriz, a 

Semus recebeu cópias da 

portaria assinada pelo 

ministro José Serra, e a 

lista de 65 produtos via 

Centro de Vigilância 

Sanitária do Estado. São 

88 lotes de diferentes 

medicamentos. O 
objetivo é evitar riscos e 

efeitos adversos à saúde. 

O anticoncepcional 

Microvlar, por exemplo, 
já foi retirado das 

prateleiras em Imperatriz 
pela Vigilância Sanitária. 

A Semus já constatou 

que o consumidor está 

acompanhando 

atentamente todas as 

informações sobre os 

medicamentos 

falsificados, além disso, 
os proprietários de 

farmácias também estão 

preocupados e em busca 

de orientações. 

Atualmente existe um 

número de 130 filiados ao 

sindicato da categoria. 

Entre os 

medicamentos 
falsificados, de acordo 

com a relação fornecida 

pelo Ministério da Saúde, 

constam analgésicos 

populares como o Tylenol 

e Novalgina. Outros 

medicamentos 
conhecidos como 

Nizoral, Decadron, 

Biofenac, Gelusil, Sorine 

Infantil, Sorine Adulto e 

Digeplus também estão 

na lista. 

Procure comprar os 

medicamentos sempre 
na mesma farmácia, de 

preferência lojas 

cenceituadas e com 

mulheres nessa faixa de 

idade. No caso especifico 
de Imperatriz a 

abrangência será de 3.448 

mulheres. 

A coordenação da 

Campanha, depois de uma 

análise técnica minuciosa, 

concluiu que será 

impossível atender 17 mil 

mulheres numa única 

etapa. Por isso a meta foi 

estipulada em 20%. Ainda 

segundo informações da 

coordenação, boa parte 

desse total de mulheres já 

realizaram o 

"Papanicolau" (exame que 

permite saber se há ou não 
a existência do câncer ou 

infecções que podem 

provocá-lo). 

No Maranhão, o índice 

de mulheres que nunca se 

submeteu a exames 

preventivos de câncer do 

colo uterino chega a 65,4% 

(PSNMI 1991) e 37%, 

morrem na faixa etária de 

35 a 49 (Datasus 1996). 

A Secretaria Municipal 

de Saúde (Semus) não 

está medindo esforços no 

sentido de que a 

campanha corresponda a 
todas as expectativas. A 

coordenação da 

Campanha em Imperatriz 
ficou por conta da primeira 

dama, Shirley Marques. 

Ela e assessores da Semus 

estão definindo as 

estratégias. 

Os centros de saúde da 

Rede Municipal e o 

Hospital Regional 

Materno Infantil poderão 

funcionar como postos de 

coleta do material para 

exame. 

O câncer uterino é um 

problema de saúde 

pública que apresenta 

elevada incidência e 

N m 
m. 

Dr. Milton Cunha filho, estudioso do câncer uterino 

mortalidade no pais. Mas seja feita a prevenção ou ir ao médico ginecologista 

é possivel de ser evitado e seja descoberto ainda no periodicamente para fazer 
até eliminado, desde que Início. Toda mulher deve o exame (Papanicolaú)'. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098)722-3399 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
Análises Clínicas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, t 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Taxicológicas. | 
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GOVERNO CRIA CARTILHA 

SOBRE MEDICAMENTOS 

A mais nova arma do Governo Federal contra a 

máfia de medicamentos falsos foi anunciada pelo 

ministro da Saúde, José Serra, no Palácio dò 

Trabalhador, em São Paulo: Trata-se de uma 

cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde, com o 

objetivo de esclarecer as principais dúvidas dos 

consumidores sobre como comprar remédios e 

onde denunciar os falsificadores. Será veiculada nas 

páginas dos principais jornais do país até o final do 

mês, e, certamente, haverá uma distribuição ao 

público, principalmente em unidades hospitalares 

e nas farmácias. 

LISTA DO VESTIBULAR 

Está prevista para amanhã, a divulgação do listão 

com os nomes dos candidatos classificados para a 

segunda etapa do vestibular da Ufma. 

A primeira etapa foi encerrada em Imperatriz na 

segunda-feira com mais de setenta candidatos já 

eliminados. 

CHEQUES PREOCUPAM 

Está havendo uma verdadeira "enxurrada" de 

cheques frios na praça comercial de Imperatriz, 

abalando sensivelmente o setor. 

Detalhes depois. 

NOVA DIRETORIA 

Confira a composição da nova diretoria, 

suplentes; conselho fiscal, suplentes; delegados 

representantes, do Sindicato dos Empregados no 

Comércio de Imperatriz, cuja eleição aconteceu no 

último sábado, 11, e a posse será no dia 11 de 

setembro, para mandato de quatro anos: 

Diretoria - presidente: Diocleciano Fontinele das 

Chagas; vice-presidente: Raimundo Alves Assunção; 

tesoureiro: Raimundo Matias de Alencar; vice- 

tesoureiro: José Amorim dos Santos Lima; 

secretária: Maria Raimunda Silva de M. Bandeira; 

vice-secretário: Pedro José Ribeiro Filho. 

Suplentes - Francisco Soares Barros, Keila 
Cristiane de Alencar Batista, e Clay Regazoni de 

Alencar Batista. 

Conselho fiscal - Francisca Alves de Paula, 

Maria de Jesus Ferreira Silva e Raimundo Pereira 

dos Santos. 

Suplentes - Reinaldo Martins Brito, Raimundo 

Alves Aguiar, Adilson Ferreira da Silva e Bento 

Caetano Soares. 

Del. Representantes - Raimundo Matias de 

informes 

£speciftis 

——  Machado Neto 
* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — a 

Alencar, Diocleciano Fontinele das Chagas e 

Raimundo Alves Assunção. 

MATIAS CONTINUA 

Apesar da eleição do dia 11, o atual presidente, 

Raimundo Matias de Alencar, ficará no comando do 

Sindicato dos Comerciários, a posse da nova 

diretoria, passando o bastão para o seu vice, 

Diocleciano. 

PROPAGANDISTA 

Comemora-se hoje, 15, o Dia do Propagandista 
de Laboratório. 

Vale o registro com os cumprimentos da 

Otorrinocenter, sob o comando do Dr. Carlos Tadeu 

(721-8921). 

NÚMEROS DO TRE 

O Tribunal Regional Eleitoral deve divulgar nos 

próximos dias os números oficiais do eleitorado 

maranhense para as eleições do dia 4 de outubro. 

Os números extraoficiais divulgados ontem, 

chegam a 3.008.382 eleitores em todo o Estado, 

registrando 230 mil a mais que no pleito de 96. 

Desse total, 900 mil deverão utilizar a urna 

eletrônica. 

HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiiAl ReC|ÍonaL (722- 

1843); ORTopedÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFmiECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

O maior colégio eleitoral continua sendo São 

Luís, com 469.083 eleitores, secundado por 

Imperatriz com 130.053 títulos. 

CRITICANDO A UMENTO DOS 

PLANOS DE SA ÚDE 

O reajuste de 10% nas tabelas dos planos de saúde 

e a não utilização, pelo governo, de R$ 38 milhões 

destinados a programas de prevenção à saúde 

estiveram entre os assuntos da entrevista com o 

senador Sebastião Rocha (PDT-AP), que foi ao ar 

recentemente, pela TV Senado. 

Relator do projeto que gerou a lei dos planos ^ 

saúde, sancionada em junho, Rocha oriento/ 

segurados a recorrerem ao Procon numa tentativa de 

invalidar o aumento das mensalidades dos seguros. 

Huivior 

O caipira entra na loja de 

ferragens c pede uma tomada. 

- Você quer uma tomada macho ou 

fêmea — pergunta o balconista. 

- Sei não, seu moço! Eu queria uma 

tomada pra acender a luz e não pra 

fazer criação! 

(Playboy/mai/98) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm I ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Superintensivo 
Intensivo 1 Inês de duração 

2 meses de duração ' 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

A NÍVERSA RI ANTES ACII 

O Manuel Henrique Carvalho 

(MARA) 

ü Distribuidora Moderna Ltda 

Aniversariam hoje receba os 

parabéns da ACII e do FEITO À 

MÃO RESTAURANTE (self-service, 

churasco no quilo, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na 

av. Getúlio Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

Mercodo 

Fmo^acetm- 

PoiipANÇA 

Hoje 1,09% 

Amanhã 1,04% 

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

UFír (FedeRAl) A 

Julho/98 R$0,9611 

UrFÍ (ESTAdüAl) 
Julho/98  R$20,21 

UPC (FcdERAl) 
Julho/98 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,23 

* Turismo    R$ 1,19 

* Comercial R$ 1,15 

Cotações de 14,07.98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 14,07.98 

R$ 11,06 
SaUrío Mínímo 

Julho/98.... R$.130,00 

SaUrío FamíLía 
Julho/98   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. 

lima hh P/N® esm 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No mês em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Brasileira 
busca a conquista do penta na Copa do Mundo na França, a sua loja BAZZOLÀO 
MOVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar dessa grande festa, torcendo 
pela felicidade de todos. 

BAZZOLÀO MÓVEIS Rua Piauí' 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" Vía|eí pata São Luíe e 

gostei. Recomendo aoe 

meus amígofi!" 

Reservas de passagens 

721-5687 

m 
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Candidatos apresentam ao TRE 

as suas declarações de bens 

Quase uma semana 

após o encerramento do 

prazo para o pedido de 

registro de candidaturas, o 

Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) ainda 

continua recebendo 

documentos de quem deu 

entrada ao pedido (a 

maioria, incluindo os 

majoritários) com a 

papelada incompleta. A 

nova lei eleitoral (9.504/ 

97) exige de cada 

concorrente nove tipo de 
documentos, além de uma 

fotografia para a urna 

eletrônica. Pelo menos a 

declaração de bens, até 

ontem, todos os 

candidatos majoritários 

tinham apresentado. 

O governador e 

candidato à reeleição, 

Miguel Arraes (PSB), da 

Frente Popular, declarou 

possuir um patrimônio 

avaliado em R$ 451.1 mil. 

O seu vice, Fernando 

Bezerra Coelho (PSB), 

preferiu não declarar o 
valor de seus bens. 

Apenas os relacionou. Já o 

candidato ao Senado, 

Humberto Costa (PT), 

listou bens no valor de R$ 

155.2 mil. O principal 

adversário de Arraes, o 

candidato da União por 

Pernambuco, Jarbas 
Vasconcelos (PMDB), 

relacionou um total de R$ 

657.6 mil; o seu vice, José 

Jorge (PFL), calculou seus 

bens em R$ 262.5 mil, e o 

candidato ao Senado, 

Mendonça Filho (PFL) 

apresentou um patrimônio 

avaliado em R$ 521.2 mil. 

Pela coligação Muda 

Pernambuco, o 

concorrente ao Governo, 

Carlos Wilson (PSDB), 

apresentou uma relação 

no valor de R$ 345.7 mil. 

A candidata a vice, Luciana 
Azevedo (PSDB), disse 

possuir bens orçados em 

R$ 18.6 mil, enquanto 

Waldemar Borges (PPS), 

que concorre ao Senado 

na mesma chapa, declarou 

bens no total de R$ 21.2 

mil. Pelos pequenos 

partidos, o candidato a 

governador pelo PSTU, 

Joaquim Magalhães que na 

eleição de 94 disse possuir 

uma moto "apreendida 

pelo Detran", este ano, 

afirmou não ter nada a 

declarar. Este também foi 

o argumento da candidata 

a senadora, Ana Maria 

Rodrigues, do PSN. 

Deputado tenta atrair FHG para o 

palanque de Jarbas Vasconcelos 

Defender, junto ao 

comando de campanha do 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso 

éPSDB), sua participação 

palanque de Jarbas 

Vasconcelos (PMDB). 

Esse é o objetivo da 

viagem do candidato da 

União por Pernambuco ao 

Senado, José Jorge (PFL), 

a Brasília, na próxima 

segunda-feira. "Nosso 

palanque tem a maioria 

dos partidos aliados, só 

tem um candidato a 

presidente e conta com 

mais de 50% das intenções 

de voto. Não é uma 

escolha tão difícil", 

afirmou José Jorge, que 

vai integrar o grupo de 

elaboração do plano de 

governo de FHC. 

Apesar da decisão do 

PFL de tentar trazer FHC 

para o palanque, o 

candidato a governador 

da União por 

Pernambuco, Jarbas 

Vasconcelos, reafirmou 
que não está preocupado 

com o engajamento do 

presidente. "Quem 

resolve isso são eles", 

disse Jarbas, ao contar 

que fez a mesma 

afirmação ao 

coordenador da 

campanha de FHC, 

Euclides Scalco, que o 

procurou esta semana. 

sevecio aisse governador pelo BblU, Rodrigues, do PS1N. 

José Jorge afirma que Humberto 

" i - PT a Miguel Arraes 

O candidato a senador 
pela LInião por 

Pernambuco, deputado 
José Jorge (PFL), rebateu 

no mesmo tom as críticas 
do deputado Humberto 

Costa (PT) a Jarbas 

Vasconcelos (PMDB), 
candidato a governador 
pela sua coligação. "O 

deputado está desesperado 

porque alugou a sigla do PT 

ao governador Miguel 

Arraes e não conseguiu 

levar os petistas. Ele está de 

cabeça quente com o 

resultado do DataFolha, 
mostrando que 72% dos 

petistas votam em Jarbas", 
disse José Jorge, em nota 

distribuída pela assessoria 

da União por Pernambuco. 
Candidato da Frente 

Popular ao Senado, 

Humberto atacou Jarbas e o 
ex-prefeito do Cabo, Jacó 
Gomes, em um comício, na 

quinta-feira (9), no Cabo: 

"Jarbas é o Judas, que estava 

do nosso lado e se vendeu", 

disse, acrescentando: 
"Jarbas é a cara de Jacó, o que 

significa a volta dos ladrões 

que desarrumaram a casa e 

empregam parentes". Na 

resposta, José Jorge disse 

que o petista está atacando 

Jarbas para fugir da 
cobrança que receberá, no 

Estado e na sua base 

eleitoral, por se aliar à 
"equipe que fabricou o 

escândalo dos 
precatórios". 

"Eu quero ver 

Humberto Costa defender 
os precatórios, explicar a 

falsificação de 

documentos, o pagamento 

de comissões a empresas 
fantasmas, o envolvimento 

do governo com o Banco 

vetor e Wagner Ramos e 

dizer onde foram parar os 

R$ 400 milhões que o 
Estado recebeu", 

provocou. E ironizou: "Só 

assim vou acreditar neste 
amor febril que ele agora 
demonstra por Miguel 

Arraes, a quem o PT 
acusava de ser o Pinochet 

de Pernambuco". 
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Investigações 

ião sabe quem matou 

periferia da capital 

Cetran reune-se na 

próxima semana 

A o Paraná, 90 mil multas serão canceladas por terem 

sido enviadas fora do prazo 

Conselho Estadual de 
Trânsito reúne-se na 
próxima semana e deve 

seguir norma adotada no 

Paraná, desconsiderando 
as autuações que não 

foram enviadas aos 

motoristas no prazo de 30 

dias. 

Milhares de multas de 

trânsito expedidas no 

Estado de São Paulo 

poderão ser anuladas por 

não ter sido enviadas aos 

motoristas no prazo de 30 

dias. O Conselho Estadual 

de Trânsito (Cetran) de 
São Paulo reúne-se na 

sexta-feira para definir se 

adotará a decisão tomada 

pelo Cetran do Paraná. 

No Paraná, 90 mil 

multas serão canceladas 

porque foram enviadas 

fora de prazo. O Cetran de 

São Paulo ainda não tem 

estimativa de quantos 
casos semelhantes 

existiriam em todo o 

Estado. O presidente do 

conselho, Adilson Toniolo, 
acredita, no entanto, que 
poderá haver uma 

"avalanche" de recursos. 
"E uma coisa natural e os 

recursos serão todos 

avaliados", diz. 
O problema ocorre por 

causa da interpretação do 

artigo 281 do Código de 

Trânsito Brasileiro. Ele 

prevê que o aviso sobre a 

multa deve ser feito no 

máximo 30 dias após a 

data da infração. Caso 

contrário, a multa pode ser 

anulada. O código 

estabeleceu que a regra 

Para o Cetran 

paranaense, isso não 
significa que a regra valha 

apenas para as atuações 
feitas depois de 22 maio. 

Estariam incluídas aí as 
multas aplicadas desde 22 

de janeiro - data de entrada 

em vigor do código - que 

ainda não haviam sido 

notificadas aos motoristas 
em 22 maio. 

Na prática, caso a 

decisão seja mantida em 
São Paulo, devem estar em 

alerta todos os motoristas 

que receberam a 

notificação de multas 

depois do dia 22 de maio. 

Caso a infração tenha 

ocorrido 30 dias antes, o 

procedimento está correto. 
De contrário, a multa 

poderá ser contestada 

eletrônicos três vezes na 
Avenida do Estado, em 
São Paulo: em 28 de 

fevereiro, 3 de março e 
5 de maio. 

Maia afirma, no 

entanto, ter recebido a 

notificação das três 

multas ao mesmo 

tempo, com data de 

emissão de 10 de junho. 

"Então, as três multas 

estão prescritas", avalia 
o assessor jurídico do 

Cetran do Paraná, 

Marcelo José Araújo. 
De acordo com 

Araújo, o motorista 

deveria ter sido avisado 
da multa de 29 de abril, 

por exemplo, até o dia 29 

de maio. 

Outro caso é o da 

advogada Laura 

(veja quadro nesta página). Elizabeth Silva Araújo, 
A contestação não multada nos dias 12 de 

deverá atingir a 

Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), 

segundo Dulce Lutfalla, 

assessora da direção da 
empresa. "Isso ocorreu no 

Paraná porque eles 

amanheceram no dia 22 de 
maio com notificações não 

expedidas", afirma. "Mas 
nós não temos esse 

problema." Segundo ela, os 

motoristas multados no 

Município foram 

notificados no prazo 
correto. 

As reclamações, no 

entanto, já começaram. 
Uma das pessoas que está 

contestando as multas é o 
vendedor Roberto Maia. 

Morador de São 
começaria a valer 240 dias Bernardo do Campo, na 

após sua publicação, em 22 região do ABC, ele foi 
de maio. multado por radares 

abril e 18 de maio na 

Avenida Engenheiro 

Caetano Alvares (por 

excesso de velocidade) 

e na Rua Brás Leme (por 

estacionamento em 
local proibido). Só na 

semana passada ela 

recebeu a notificação 
para pagar cerca de R$ 

600,00 e recorreu à 

seccional São Paulo da 

Associação Brasileira de 

Defesa do Contribuinte. 

No Departamento 

Estadual de Trânsito, o 

assessor da diretoria 
Bento da Cunha Júnior 

diz que já está ocorrendo 

uma "avalanche" de 

recursos por causa do 
alto valor das multas do 

novo código. "Então 

esse fato não nos 

preocupa", diz. 

O final de semana foi 

bastante tenso na capital 

do Estado. No domingo 

(dia do jogo que decidiu 

a Copa da França) o 

comerciante Benedito 
Mário- comunicou a 

Policia Militar o achado 

de um corpo na região do 

Sítio Madureira, na Vila 

Maranhão. 

Uma viatura da PM e 
os peritos dos Instituto 

Médico Legal, que 

encontraram o cadáver de 
José Ribamar Pereira 

Oliveira, 29 anos de 

idade, que residia no 

bairro Jardim América. 

A vítima foi 

assassinada com três tiros 

de revolver calibre 38. 

amarrado em uma corda 
de nylon e uma algema 

num dos braços. Ate o 
final da tarde de ontem a 

Polícia Civil ainda não 

tinha pistas de quem 

ceifou a vida de Ribamar. 

De acordo com a 

delegada Dione Marilda, 
foi encontrado no local 

cápsulas de bala calibre 
38. Inicialmente foi 

aventada a hipótese do 

corpo de José Ribamar 

Pereira ter sido desovado 

no local. Na seqüência 

das investigações os 

peritos do ICRIM 

encontraram as cápsulas 
deflagradas no local, 

dando a entender que a 

vítima foi assassinada ali 

mesmo. Um conjunto de 

tatuagens que existia no 

corpo da vítima é a única 
pista da PC. 

Vendedor ambulante é 

assaltado na Gafeteirr- 

O vendedor de fitas 

Osvaldo Ferreira Cunha, 

paraense, solteiro, 

residente no Parque 

Amazonas comunicou 

que foi vítima de assalto 

quando trafegava pela 

Avenida Brasil na grande 

Cafeteira. 

Segundo a vítima, o 

fato ocorreu por volta das 

22h30 quando retornava 

para sua residência. 

Segundo ele. dois 

elementos que 

trafegavam em uma 

bicicleta e no sentido 

oposto lhe abordaram e 

levaram tudo o que 

conduzia 

O fato foi levado ao 

conhecimento das 

autoridades que vem 

trabalhando naquele 
setor a fim de diminuir o 

número de assaltos. 

De acordo com a vítima 

os dois homens levaram 

sua bicicleta Moutain 

Bike e uma carteira porta- 

cédula contendo vários 

documentos pessoais e 

uma certa quantia em 

dinheiro. Moradores vem 

denunciando constante 

ação dos marginais 

naquele local. 

Após o assalto os 

elementos evadiram-se 
do local tomando rumo 

não sabido e levando seus 

pertences. Osvaldo disse 

ainda que um dos 

elementos estava armado 

com uma faca tipo 

pexeira e durante a ação 

ele disse se o mesmo . /o 

ficasse calado iria morrer. 

Choque 
Uma juíza da Califórnia 

surpreendeu as pessoas, 
presentes em um tribunal, 
ordenando o uso de um 
cinturão elétrico de 50.000 
volts num preso, que não 
jiarava de filar na sala. 

Ronnie Hawkins, que 
poderá ser condenado à 
prisão perpétua por roubo, de 
acordo com a lei do Estado, 
que estabelece agravaçào da 
pena após o terceiro crime 
cometido pelo réu, estava 
agindo como seu próprio 
advogado de defesa. A juíza 
Joan Comparet-Cassini 
perdeu a iiaciência com ele, 
que a interrompeu várias 
vezes durante audiência em 
Long Beach, na semana 
passada 

Depois de adverti-lo três 

Boletim de 

Ocorrências 

Joberth Aleixo 

vezes, a juíza ordenou aos horrível." Essa foi a primeira 
oficiais que tomavam conta do 
réu que dessem um choque 
em Hawkins, ativando um cinto 
que ele já estava usando, por 
causa de sua fama. 

Testemunhas relataram 
que seu corpo enrijeceu e ele 
fez diversas caretas, enquanto 
a corrente elétrica passava pelo 
seu corpo, durante oito 
segundos. 

Um advogado que estava 
presente classificou o episódio 
como "ultrajante". Outro 
afirmou: "Foi horrível, 

vez que foi registrado 
oficialmente o uso do cinturão 
de estonteamento no 
Condado de Los Angeles 
desde que o dispositivo foi 
posto à venda, há cinco anos. 
O objeto fez sucesso imediato 
nos meios policiais, já que 
pode ser operado por controle 
remoto, de uma distância de 
até 100 metros. O cinturão foi 
adquirido por mais de cem 
jurisdições. Há registro do 
uso desse cinturão 27 vezes 
em todo o país.  
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