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Multidão lota Parque Lourenço Vieira da Silva 

na abertura da XXX Exposição Agropecuária 
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Mesmo com o show de 
Leonardo adiado para 
quinta-feira, uma multidão 
lotou o Parque Lourenço 
Vieira da Silva para 

prestigiar a abertura da 
XXX Exposição 
Agropecuária: de 
Imperatriz, Expoimp. 

O presidente do 
Sindicato Rural, Sinrural, 
cel. Guilherme Ventura, 
disse que a organização 
esteve perfeita na primeira 
noite. 

Ele agradeceu ao público 
de Imperatriz, região 
Tocantina e de outros 
Estados que prestigiaram 
o evento. 

O secretário do Sinrural, 
Gladstone Pimenta, disse 
acreditár que pelo início e 
pela movimentação dos 
estandes, essa já é a maior 
Exposição de todos os 
tempos. 

Hoje, às lOhOO acontece 
a tradicional Ferra do Boi. 
A noite será movimentada 

com show artístico de 
Carlos Andrade e Poliana. 

Amanhã, às 22h00 se 
apresentam Luís Carlos 
Dias. Zeca Tocantins e 
Chiquinho França. 

No encerramento da 
Expoimp está confirmada a 
Prova do Laço e um grande 
show pirotécnico marca o 
show de Roberto Villar e 
Josean Amauri. Confira 
mais detalhes do 
Regimento Interno da XXX 
Expoimp na Página 3. 

■ Franca 98 
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Brasil, Holanda, 

estão na disput 

França eeroáciif 

a das semifinais 
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Voto eletrônico será 

divulgado em Imperatriz 

Julgamento do gado bovino é aguardado com apreensão pelos expositores 

Escolas encerram 

nrimeiro semestre letivo 

A divulgação do voto ele- 
trônico, segundo o juiz da 33a 

Zona Eleitoral, Gervásio 

Protásio dos Santos, será 
ampliada neste mês. Isto 
porque Imperatriz vai parti- 
cipar pela primeira vez do 
voto através da urna eletrô- 
nica e muita gente ainda não 
tem conhecimento do que 
seja a máquina de votar. 

"Para que haja maior divul- 
gação da urna eletrônica, 
treinamos nossos mesários. 

o que já mostra sucesso e 
nós pretendemos, agora em 
julho realizar uma grande 
campanha de divulgação da 
mesma. Para isso pretende- 
mos contar com a participa- 
ção da sociedade civil, dos 
sindicatos, partidos políti- 

cos, associações de classe, 
associações de bairros, dos 
poderes Executivo e Legis- 

lativo. enfim, de todos os 
segmentos da sociedade 
para que se o voto eletrôni- 
co se torne público e atinja 
todas as camadas da popula- 
ção que irá votar em 04 de 
outubro próximo", explica. 
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As escolas do Estado em 
Imperatriz fecham o se- 
mestre com saldo positivo 
no que se refere a tudo o 
que foi obtido por alunos e 
professores. A afirmação é 
da secretária de Educação 
para a região Tocantina, 
Adalgisa Moreno, ao fazer 
um balanço das atividades 
do ano letivo até agora. O 

■ Açailándia 

A Secretaria de Saúde 
do Município vai implan- 
tar o Banco de Sangue de 
Açailándia, que funcionará 
na Unidade Mista da Fun- 
dação Nacional de Saúde. 
Sob a responsabilidade do 
bioquímico. Paulo Lins. o 

recesso está prestes a 
acontecer em quase todas 
as escolas estaduais, algu- 
mas já tendo fechado as ati- 
vidades. Segundo ela mui- 
tos ganhos foram adquiri- 
dos no setor, com os inves- 
timentos feitos pela Secre- 
taria de Estado da Educação, 
no ano anterior e sobretu- 
do, pelo esforço de toda uma 

Banco de Sangue começa 
a funcionar até o final des- 
te mês. 

A instalação já vinha 
sendo cobrada há algum 
tempo mas a Prefeitura 
estava sem condições de 
montar a estrutura ade- 
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equipe, que durante esses 
primeiros meses de traba- 
lho se dedicou à causa da 
Educação nas escolas da ci- 
dade e vem se esforçando 
para que os resultados no 
balanço final das atividades 
em 98. seja melhor que o 
registrado nos anos anteri- 
ores. 
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quada à prestação de ser- 
viços, fato que somente 
agora pode ser 
viabilizado. Com a instala- A 4 - 
çào desse banco, muitos - ■ i . ^ ^ 
problemas serão sanados ^ 
na cidade. Eleições em Imperatriz não serão mais as mesmas depois da instituição do 
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Economia 

i Algumas dicas para grandes dilemas 

na escola 
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Lei suspende contratações e 

demissões 
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Treinador da Dinamarca tlcou 

orgulhoso com futebol da equipe 
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CiD 

aflita 

por Frederico Luiz 

Interino 
In termo 

Terá acontecido algu- 
ma coisa diferente. E eu 

também já fui interino. E 
quem terá alguma coisa 

também pode ser chama- 
do de terino. 

Faculdade de 
Odontologia 

A Faculdade de Odon- 
tologia de Imperatriz já é 
uma realidade. Ainda bem 

que a livre iniciativa, leia- 
se Antônio Leite, faz algu- 
ma coisa para desenvolver 
a cidade. Esperar pelo go- 

verno é esperar por quem 
não vem. 

Sufoco 

anunciado 

Eu disse ontem aqui na 
coluna que a Dinamarca vi- 
via de contra-ataques em 

bloco e dependia de um 

bom índice de aproveita- 
mento. Parece que acertei. 

Os homens souberam 

aproveitar e nos deram um 
calor. Errei quando avaliei 
que era jogo para 

Ronaldinho deslanchar, 
pois tinha velocidade para 

pegar os rebotes da zaga 

brasileira. Felizmente era 
dia do pernambucano 

Rivaldo. 

Argentina e 
Holanda 

Na fase semifinal vamos 

pegar o vencedor de Ar- 

gentina e Holanda (sempre 
lembrando que a coluna é 
feita antes dos jogos). Não 

adianta escolher adversári- 
os. Até o momento, na 

Copa da França prevalece 
a lógica. Estão classificados 

o penta-campeão e os do- 

nos-da-casa. Devem vir por 
aí, a Argentina e a Alema- 

nha. Bi eTri-campeão res- 

pectivamente. 

Jacksone 
Hosano 

Todo jornalista, enfim, 
todo profissional tem suas 

manias (manhas em 

nordestés). Como é bom 
fazer a coluna dos dias de 

sábado. De frente para o 

computador, em casa, com 
o bermudão, escutando 

Jackson e Hosano no 
Paradão do Brega da -Nati- 
va FM. Ligar a telinha sá- 

bado pela manhã é um saco 
nas redes. Salva-se apenas 
a missa do padre Raimun- 

do, TV Capital; o Bar d a Es- 

quina e Enchendo o Sába- 

do, TV CRC. 

Show 

adiado 

O show de Leonardo foi 

adiado para quinta-feira da 

próxima semana. Tudo 

compreensível. Quem 

acompanhou a exibição do 
cantor no Pare des Princes, 
em Paris, comprovou que 
ele está sem condições psi- 

cológicas para enfrentar 
duas horas de espetáculo. 

Francisco 
do Valle 

Nessa segunda-feira, o 

presidente do Tocantins 
Esporte Clube, Francisco 
do Valle. deve anunciar o 

resultado de sua viagem a 
São Luís. O Tecão prome- 
te voltar com força total em 
99. A idéia é conquistar o 
último campeonato da dé- 
cada. Tem muito torcedor 

enrustido do Tecão. Fazen- 
do um bom trabalho eles 

colocam as garras de fora. 
Entre os candidatos a depu- 
tado estadual, são declara- 
dos: André Paulino, Lula 

Almeida e Paulão do Ferro 
Velho, O colunista agrade- 
ce quem reclamar. 

Recesso 
parlamentar 

Os vereadores de Impe- 

ratriz estão de folga. Traba- 
lharam muito. Diferente da 

Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal que deixa- 
ram uma puta pauta para o 

segundo semestre. 

Revista 
Nacional 

Meu bom Joel Silveira da 
Revista Nacional (publicada 

semanalmente com Jornais 
conveniados). Estou sentin- 
do a falta de suas tiradas 

hilárias sobre FHC e aliados. 

Agora 
vai 

Agora vai esse menino. 

Vai mesmo. O governo fe- 
deral investiu cem milhões 
de reais para mudar as mo- 

edas. Tudo para deixar os 

níqueis parecendo moeda 

nórdica, dinamarquesa. Às 

vésperas da eleição, o ho- 
mem resolve mudar. Gas- 
tar dinheiro a toa. Até por- 

que vai haver uma corri- 
da aos bancos pois as 

moedinhas somente va- 
lem até o final do ano. Di- 
ferente das vezes anterio- 
res que a troca era gradu- 
al com prazo esticado. En- 

quanto isso a fome 
campeia no Nordeste e o 

desemprego tem o índice 
mais alto dos últimos quin- 
ze anos. 

Vai 
mesmo 

E o negócio é o seguin- 
te esse menino. Quando 

acontece uma coisa boa no 
país, foi FHC e o Real. 

Quando é ruim, a culpa é 
da globalização. É do Ja- 

pão. Da Coréia. Do Méxi- 
co. Da Argentina. Da 

Rússia. O jeito é, no dia 04 
de outubro, colocar o pre- 

sidente na roda. Ou me- 
lhor, numa ciranda. E uma 
lula para o paladar daque- 

le que adora salmão. 

Expoimp 
começou 

Começou ontem a XXX 
Expoimp, a Exposição 
Agropecuária de Impera- 
triz. No primeiro dia, valeu 
o boi. 

Domingo 
no Parque 

E hoje, como não pode- 
ria ser diferente, é dia de 
domingo no Parque. No 
Parque Lourenço Vieira da 
Silva. 

De parabéns 
o prefeito 

Ildon Marques está de 
parabéns. Isentou a XXX 
Expoimp dos impostos 
previstos no Código Tribu- 
tário do Município. P.O. é 
o homem, está certo. Mas 
tem uns gadinhos puros de 
origem também. Não se 
compara com nós, está cer- 
to. 

Fazendo 
política 

De um peemedebista: 
Ildon está aprendendo a fa- 
zer política. De Frederico 
Luiz: Ildon sempre soube 

fazer política. De Joel Cos- 
ta: Ildon pode ter muitos de- 
feitos. mas é muito inteli- 
gente. 

Neudson 
Claudino 

Neudson Claudino conti- 
nua fazendo política. O ano 
2000 vem aí. Porque políti- 
co não é somente aquele que 
exerce cargo de confiança 
ou disputa a eleição de 1998. 

Célio 
Lousa 

Célio Lousa ensaia retor- 
no à vitrine. E vem com tudo. 
Aliás, o que tem de gente se 

preparando para a virada do 
século, não é brincadeira. A 
relação é interminável. 

Casablanca 
e a Copa 

Quando a França entra 
em desespero, não tem para 
ninguém, a torcida começa 
a cantar La Marselhesa. o 
hino do país da Copa Quem 
já assistiu Casablanca, com 
a bela Ingrid Bergman, sabe 
a importância desse hino na 
vida francesa, e quiçá, do 
mundo. E bom lembrar que 
Karl Marx sugeriu que La 

CapITAL 

Da redação 

Marselhesa fosse a melodia 
da Internacional Socialista. É 
mole ou quer mais? 

E por falar 
em hino 

E por falar em hino naci- 
onal. nós brasileiros vamos 
muito bem obrigado. Está 
certo que a melodia do nos- 
so hino está mais para mar- 
cha militar. Porém, a letra é 

magnífica. Com a Rede Glo- 
bo reproduzindo a versão 
em português, dos hinos de 
outros países, pode-se ob- 
servar e comparar. 

Morte 
súbita 

It is marketing. Como é a 
natureza, a Fifa é hoje a en- 
tidade internacional com 

menor índice de rejeição no 
globo. Tanto dirigentes 
como o público se rendem 
às propostas e às campa- 
nhas da poderosa Federa- 
ção. Mas o Gol de Ouro não 

emplacou. Um perna-de-pau 
atravessado preferiu a Mor- 
te Súbita. Vai dar um traba- 
lho danado convencer o tor- 
cedor que o gol era de ouro, 
e não a morte que era súbi- 
ta. Da mesma forma, en- 
quanto os assistentes carre- 
garem uma bandeira, serão 
chamados de bandeirinhas. 

Grupo mais 
fraco 

De acordo com as estatís- 
ticas, os piores grupos da 
Copa do Mundo ue 98 são 
aqueles que reuniram 
Espanha. Nigéria. Paraguai 

e Bulgária; exatamente o 
Grupo D e o que reuniu 
Romênia. Colômbia. Ingla- 
terra e Tunísia, exatamen- 
te o grupo G. Nenhum, dos 
quatro classificados na pri- 
meira íase: Nigéria. 
Paraguai, Romênia e Ingla- 
terra. passou.para as quar- 
tas-de-final. 

Grupo mais 
forte 

Até o momento, os gru- 
pos mais fortes são o C e 
H. Ambos emplacaram 
duas seleções para as quar- 
tas-de-final: França e Dina- 
marca no Grupo C e Argen- 
tina e Croácia no H. 

Prorrogação 
francesa 

A Seleção da França ado- 
ra uma prorrogação. Va- 
mos ver como será nas se- 
mifinais. 

Casa do 
Eucalipto 

A Casa do Eucalipto da 
Celmar está um espetácu- 
lo. Podem conferir, inclusi- 
ve com slides mostrando 

programas da empresa de 
celulose. 

Claudinha 
Pinheiro 

Além de técnica em 
editoração eletrônica, pu- 
blicitária. produtora de 
telinha. Cláudia Pinheiro 
agora dirige o programa 
Imperatriz Urgente na TV 
Capital. Aguardem a fera. 

Telào 
do Conor 

O telão do Conor Fari- 
as está fazendo um suces- 
são . na Expoimp. 

Altíssima definição de 
som e imagem. 

Eleição 
móvel 

Eleição no Brasil agora 
ficou festa móvel. Aconte- 
ce no primeiro domingo 
de outubro. Esse é um 
país que vai pra frente. 
Até na hora de escolher 
o presidente, a gente da 
um jeitinho. Em tempo, a 
eleição de prefeito do ano 
2000. mantida a normali- 
dade democrática, será 
no dia primeiro de outu- 
bro. A de governador em 
2002 sera no dia seis de 
outubro. 

Dr. André Paulino D'Albuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Regimento da Expoimp é rigoroso com animais 

Oiiarenta e sele artigos definem as normas para exposição e julgamento 

Ao contrário do que se 
imagina, a XXX Expoimp. 
Exposição de Animais de 
Imperatriz tem um longo 
regulamento. 

São ao todo quarenta e 
nove arigos. distribuídos 
em dez capítulos, que além 
das tradicionais disposi- 
ções gerais, tratam das fi- 
nalidades. inscrições, rece- 
bimento e manutenção dos 
animais e produtos, defesa 
sanitária animal, assistên- 
cia veterinária, julgamento 
e premiação dos animais, e 
tmalmenle sobra a venda 
de animais e produtos. 

E tem mais. A venda de 
animais em leilões tem ou- 
tro regulamento a parte. 

Para concorrer na expo- 
sição. ou simplesmente ex- 
por o animal, parece fácil a 
primeira vista. Mas não é. 
Os critérios de seleção 
para inscrição são rigoro- 

mal possua seu Registro 
Gencalogico de Nascimen- 

to. Ou seja. é preciso saber 
o pai. a mãe e os avós do 
bicho. 

E tem mais, as inscri- 
ções somente podem ser 
feitas em nome do propri- 
etário. Isto é. não adianta 
você tomar um animal em- 
prestado para concorrer na 
XXX Expoimp e faturar o 
prêmio. 

Ema das curiosidades é 
que as fêmeas de gado bo- 
vino com idade superior a 
vinte e sele.meses e desti- 
nadas a concorrer no julga- 
mento da Exposição, deve- 
rão trazer cria ao pé ou 
Atestado de Prenhez Posi- 
tiva. Portanto a vaca não 
pode ser virgem. 

Caso você tenha medo 
de zoonoses. as doenças 
transmitidas por animais, 
pode perder sua fobia sem 
precisar de analista ') "e 
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nos, por exemplo, é exigi- 
do atestado de vacinação 
contra febre àftosa, realiza- 
da entre 21 e 150 dias an- 
teriores a entrada dos ani- 
mais no recinto da exposi- 
ção. 

Atestado negativo de 
brucelose (não é aquela fa- 
mosa banda), ou então cer- 
tificado de vacinação. 

Exame negativo para di- 
agnóstico de tuberculose 
efetuado nos 60 dias ante- 
riores à data do término da 
Exposição. 

E se u bovino ou bubali- 
no quiser passar pela Co- 
missão Julgadora. ainda apre- 
senta. no caso dos machos, o 
Exame Andrologico e para as 
fêmeas, o Exame Ginecológi- 
co. 

Esse mesmo rigor, guar- 
dada as particularidades de 
cada espécie, é exigido para 
equídeos. asininos, ninares, 
•suínos, caprinos, ovinos, cani- 

Os animais silvestre^ se- 
guem o guia do Ibama. 
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mum na justiça do futebol, 
o uso do tapetão. 

Ou seja, caso uma equi- 
pe se julgue prejudicada na 
no Junta de Justiça Despor- 
tiva da Liga. pode recorrer 
para o Tribunal de Justiça 
Desportiva do Estado. 

Seguindo em frente pode 
chegar até o STJD, o Supe- 

rior Tribunal de Justiça Des- 
portiva. órgão da Confede- 
ração que reúne as federa- 
ções. 

O art. 32° do Regimento 
Interno da XXX Expoimp é 
claro: Ü "veredictum" dos 
jurados é inapelável. 

E mais, o desacato aos 
jurados por qualquer expo- 

sitor ou seu preposto. im- 
plicará na retirada imediata 
dos seus animais da pista de 
julgamento. 

Lembrando que a Comis- 
são de Julgamento organi- 
za e dirige, mas a respon- 
sabilidade pelas notas atri- 
buídas é, unicamente, dos 
juizes. 

Coronel Ventnrn, presideníe do Sinrurnl, coordeno n WX Expoimp 
1 lopois de •cumprir a ma- 

ratona da inscrição, vem o 
papo furado nàp to. laSse 

cola. 
jntgamenlo dos animais. E Os juizes não possuem a 

haja mafs rigores. dausura. ü recúuo fechado. 
A escolha dos Jurados é O julgamento e publico, 

feita com base na indicação acompanhado de um breve 
das pessoas responsáveis comentário, a critério do 
pelas Associações de cada julgador, 
raça. Esse negocio do dono fio 

A idade do bicho pára no lime ou do técnico entrar 
dia einco de julho. Não adi- dentro de campo, como 
anta dizer que esse ou aque- acontece nos estádios de 
le animal, completa tantos futebol, está completamen- 
méses no dia do julgamen- te descartado. 

E proibido a presença de 
expositores dentro da pista 
de julgamento. 

Invasão da torcida lam- 
bem é vedada. Como prevê 
o parágrafo segundo do ar- 
tigo trigésimo-primeiro do 
Regimento Interno. 

Na pista de julgamento, 
somente os credenciados e 
autorizados previamente 
pela Comissão de Julgamen- 
to. 

Como sabemos, è co- 

Brasil, França, Holanda e Croácia 

disputam as semifinais da Copa 

Das quatro seleções 
semifinalistas da Copa 
da França apenas o 
Brasil conseguiu o título 
de campeão mundial. 

A Croácia é a grande 
sui presa do Mundial. 
Ela joga pela primeira 
vez uma Copa do 
Mundo. 

Os franceses são os 
donos da casa e eram 
esperados nas finais. 

A Holanda persegue 
há muito seu primeiro 
titulo. Foi vice-campeà 
em 74 e 78, quando 
implantou o famoso 
carrossel, comandado 

pelo excepcional Cruiff. 
Em 90, também chegou 
perto do titulo. 

O Brasil é tetra- 
campeão e tem 
experiência de sobra nas 
etapas decisivas. 

Na próxima terça-feira, 
em Marselha, as IGhOOm 
o Brasil enfrenta a 
Holanda. Na quarta-feira 
e a vez dos franceses 
enfrentarem os 
holandeses. 

Os vencedores 
disputam a final no dia 12 
dc julho (domingo) no* 
Saint-Dennis, subúrbio de 
Paris. 

Os perdedores da 
semifinal disputam o 
terceiro lugar no Pare 
des Princes em Paris, no 
sábado as 16h00m. 

Confira a relação dos 
vencedores de todas as 
copas: Uruguai (1930), 
Itália (1934), Itália 
(1938), Uruguai (1950), 
Alemanha (1954), Brasil 
(1958), Brasil (1962), 
Inglaterra (1966). Brasil 
(1970), Alemanha 
(1974), Argentina 
(1978), Itália (1982), 
Argentina (1986), 
Alemanha (1990), Brasil 
(1994). 

Viiflio Vidro 

Super puadra 602 

Imperatriz - MA 
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FHG e Lula não 

querem debates, 

querem congelar 

a campanha 
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Armes adverte auxiliares sobre uso da máquina na campanha 

Ao discursar para cer- 
ca de 350 assessores do 

primeiro e du segundo 
escalão do Governo (se- 

cretários, presidentes e 

diretores de estatais), o 
governador Miguel 

Arraes (PSB) admitiu 

pela primeira vez que 

vive uma situação com- 
plicada como governa- 
dor e candidato, e ad- 

vertiu os integrantes da 
sua equipe: "Nunca usei 

a máquina e nem quero 
usá-la. E é uma reco- 
mendação importante 

que deve ser feita aqui. 

Nós devemos ter o equi- 

líbrio necessário para 

saber distinguir nossas 

funções da. nossas po- 
sições políticas e da 

nossa fala política", afir- 

mou. 
O governador voltou 

a insistir que Pernam- 

buco está sendo discri- 

minado e criticou o pre- 
sidente Fernando Hen- 

rique Cardoso, o vice 
Marco Maciel e seu 

p i* i n c i p a 1 adversário 
Jarbas Vasconcelos 
(União por Pernambu- 
co) mesmo sem citar os 

nomes deles. "A sabota- 

gem a tudo que se quer 

fazer é feita, porque nós 
temos aqui representan- 

tes políticos da elite que 
são poderosos, que ocu- 

pam altos postos da Re- 

pública, que sem dizer 
nada mas, nos bastido- 

res defendem as mes- 
mas posições ultrapas- 

sadas de uma eííte que 
já está no tempo de lar- 
gar o mando neste Esta- 
do pelo avanço e pela 

força daquilo que possa- 

mos fazer", afirmou 
Arraes, se referindo a 
antecipação de recursos 
da venda da Celpe, que 

foi barrada no Banco 

Nacional de Desenvolvi- 
mento Econômico e So- 

cial (BNDES). 

Apesar das dificulda- 
des que o Estado en- 

frenta, o governador 

disse que "paradoxal- 

mente do ponto de vista 

político essa era a me- 

lhor oportunidade para 
se fazer as mudanças 
porque as forças de do- 
minação perderam as 

condições de se manter 
no poder", e fez um ape- 

lo para que seus asses- 
sores se empenhem na 
defesa do Governo. No 

início do encontro, que 

ocorreu no Teatro 

Beberibe, o secretário 
de Planejamento, João 

Recena,,fez uma exposi- 
ção sobre o que foi rea- 

lizado nos três anos e 

meio da administração e 

destacou as principais 
metas que deverão ser 

incluídas no programa de 
governo. 

Em seguida o secretário 
de Ciência e Tecnologia, 

Sérgio Rezende, expôs os 

projetos desenvolvidos na 
sua área e aproveitou para 
criticar a imprensa ampli- 

ando o fantasma da discri- 
minação que ronda o Go- 

verno. "Nós fizemos tan- 

tas coisas e às vezes pou- 
co se sabe, pois somos dis- 

criminados pela imprensa 

de Pernambuco. Todos 

sabem que os dois jornais 

são contra o Governo 
Arraes. Nos próximos me- 

ses, o compromisso com 

o Governo deve ser redo- 
brado. Aquele que não ti- 
ver compromisso deve 
deixar o Governo", afir- 

mou. De acordo com o se- 

cretário de Imprensa, 
Evaldo Costa, o objetivo 
do encontro foi abaste- 

cer a equipe de informa- 
ções. 

quipe minimiza decisão sobre a Celpe 

Os secretários Dilton 
da Gonti (Governo) e 

Evaldo Costa (Impren- 

sa) procuraram na sex- 
ta-feira minimizar os 

efeitos da decisão do 
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que concedeu no último 
dia 15 de junho, uma 
medida cautelar impe- 

dindo a realização de 

erações com as ações 
da Celpe. "Temos pro- 
fissionais competentes 
que irão contornar isso 
no campo jurídico por- 

que a ação dos nossos 
adversários é inconsis- 
tente já que a operação 

não foi realizada", afir- 

mou Da Conti, numa re- 

ferência a tentativa do 
^ ovorno de cop?eguÍT 

T.v "00 milhões junto ao 
Banco Nacional de De- 

senvolvimento Econô- 
mico e Social (BNDES) 
pela antecipação da ven- 

ci a da Celpe, que foi 

barrada por iniciativa 
do candidato a vice-go- 

vernador da União por 
Pernambuco, Mendon- 
ça Filho (PFL). 

O juiz tomou a deci- 
são preventiva até o jul- 

gamento do pedido de 

liminar a uma ação po- 

pular de iniciativa de 

Mendonça Filho e o de- 
putado estáduq} Carlos 
E d u a r d o Ca d o c a 
(PMDB). O julgamento 
do mérito está previsto 

para ocorrer na próxima 

quarta-feira. Mesmo se. 
a antecipação for libera- 

da o Estado não poderá 

utilizá-la, o dinheiro de- 
verá ficar depositado na 
Caixa Econômica Fede- 
ral. "O Estado não con- 

ta com esta alternativa 
de obter os recursos 

porque o presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso já declarou que 
o dinheiro não vai sair, 
apesar de 16 Estados te- 
rem conseguido", lem- 
brou o secretário de 

Governo. 
Da Conti reafirmou 

que o Estado não desis- 
tiu e continua buscando 

outros meios para ga- 
rantir os 
recursos."Como sempre 
eles (Jarbas Vasconce- 
los e Mendonça Filho) 

estão gerando 
desinformação e pertur- 

bação para o povo. Eles 

só tratam de perseguir 
e prejudicar", comple- 

tou Da Conti. "A medida 
da Justiça Federal se refe- 
re ao BNDES e o Estado 
já trabalha com outras al- 

ternativas fora da esfera 
federal, logo não será al- 
cançada por esta decisão", 

explicou Evaldo Costa. 

No seu pronunciamen- 
to para a equipe de Gover- 
no, Miguel Arraes voltou 
a acusar FHC de ter agi- 

do para impedir que o Es- 

tado receber os R$ 700 mi- 
lhões. "A guerra contra 
nós vai ser permanente. A 

discriminação existirá 
como já existiu agora nes- 

tes três anos e meio e 
notadamente na questão 
dos recursos que deveri- 
am ter sido antecipados. 

Nós esperamos paciente- 

mente que o senhor pre- 
sidente da República bo- 

tasse a cabeça de fora e 

dissesse que era ele o res- 
ponsável e, portanto, o 
vice-presidente e os de- 
putados que o acompa- 
nham", atacou Arraes. 
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Wilson aposta que FHC não sobe no palanque de Jarbe 

"Nós, do PSDB. vamos fa- co Jarbas, segundo Wilson, iam- "Nós, do PSDB, vamos fa- 

zer a campanha de Fernan- 
do Henrique no Estado. 

Quanto aos outros candida- 

los que declaram apoiá-lo, só 
o tempo dirá". A afirmação é 

do senador Carlos Wilson, 

candidato do PSDB ao Go- 
verno do Estado, ao comen- 

lar. sexta-feira, promessa do 

presidente, de que subirá nos 
palanques estaduais de seus 

companheiros de partido. 
Em Pernambuco, além de 

Wilson, FHC conta com o 

apoio de Jarbas Vasconcelos 

(PMDB), candidato da coli- 
gação l 'nião por Pernambu- 

&>'—4  

Carlos Wilson disse que 
não exigirá a presença do pre- 

sidente em seu palanque, 
porque não deseja sei* empe- 
cilho à sua reeleição: "Enten- 

• do a necessidade que ele tem 

de conciliar os dif'rentes can- 
didatos que o ?nó»am. Mas se 

quis- r subir iu imvÚ paían- 

que. será muito bem-vindo". 

Apesar disso, o Senador lem- 
brou que FHC está legalmen- 
te impedido de comparecer 

aos atos de campanha de 

Jarbas, já que o PMDB nacio- 
nal não faz jxirte da coligação 

que apoia sua a reeleição. 

Jarbas, segundo Wilson, tam- 

bém não pode utilizar ima- 
gens e falas do presidente no 

guia eleitoral. 

Criticando a tese da polari- 
zação no Estado, Carlos Wil- 
son disse que essa idéia faz 
parte da estratégia de Jarbas, 

de apresentar-se como candi- 
1 i.iui único capaz (ir* derrotãl 

o-governadorMi gu el Ar raes. 

"O sonho de Jarbas era dispu- 

tar ai)enas cotitra" Arraes, que 
c o seu grande eleitor. O pro- 
jeto dele era ser o herdeiro ex- 

clusivo dos votos de todos os 

que rejeitam o governador", 
acusou. 

Leia e assine 

o Jornal Capital 
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Senador Epitácio Cafeteira não quer o presidente 
FHC apoiando o Palácio Henrique De La Rocque 

Ondas Curtas 

Deu na coluna do Macaco Símão, de ontem, de José Simão: 

O velhinho para a velhinha depois de ter tomado viagra: Nóis sofre mas nó/s goza. 

E que venha o carrossel holandês. Que venha a laranja mecânica. 

Vamos quebrar o parque de diversão e prensar a laranjínha. 

Alemanha e Croácia, um jogão de bola para ninguém botar defeito. 

Claudinha: bota figurinha bota meu amor. bota fotografia bota meu amor. 

A quinta-feira vai ficar pequena para o show de Leonardo. 

Essa interinidade já foi longe demais. Estou com saudade do negão. 

Aderson Lago é um danado. Disse que se depender da coligação "Ética e Liberdade" 

... Haverá mais fiscais do que eleitor. 

Essa conversa eu ouvi na eleição passada. Mas a desorganização ... 

... da fiscalização dos votos de Cafeteira foi de dar dó. Mais ação e menos conversa. 

Interino vai. Interino vem. Segunda-feira, segura o negão. Do Tecào. 

Aquele abraço para Edson Lima, Edmilson Sanches, Arimatéia Jr. e Conor Farias. 

Porque hoje é domingo, mais abraços para Sílvio Macedo e Jaldene Nunes. 

E para a redação do JC. E para a revisora Josélia Melo. E para você amigo leitor. 

Domingo no Parque Lourenço Vieira da Silva. 

Segunda também. E a terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tambéeeeem. 

Estou sabendo que a Assembléia Legislativa está um deserto total. É o recesso. 

Programação de TU 

tet-*- 

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 
0 9:30 Amaury 

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 

Canal 5 TV Capital 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note c 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- 
te 

05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão 1° Edição 

Canal 7 TV Difusora 

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 
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 

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 

vai 

Escola Bíblica na 

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

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 
ILOOPrograma 

Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Pontò 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 

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

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 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal d» 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão PrO 

preço da Paixão" 
03:53 Corujào 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. Cui*vas 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 Mandacarú 

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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IMPERATRIZ 

SÃO LUIS 

AÇAILÂNDIA 

BELÉM 

JUAZEIRO 

TERESINA 

FORTALEZA 

.BALSAS 

CRATO 

PALMAS 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA- 

SÃO LUÍS 

TERESINA - 

08h00 / 20h00 

08h00/20h30 

08h00 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 17h30 

& 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dBIREClDd seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 

Jquirida a cada quilômetro percorrido fazem 
da dRIREODd uma empresa sempre inovadora. 

Ônibus novos, ambiente agradável com 
ar condicionado, água mineral e atendimento 
personalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de dPdREOD/l 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

V 

APARECIDA 

Reservas de passagens 

721-5687 

i 

OuT-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

[ ' 

i 
m&m. 

m ' 

mim 

\ mm COt: 
*** 
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Externo Interne) 

Divulgue sua empresa em 

um espaço prático, barato 

e com retomo garantido. 

Com Out-bue, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

m 

72I-4006 

977-3608 

723-3444 

e na 

INTERNET 

Júpiter 

723-3838 

Faça a Home-Page 

DA SUA EMPRESA NA 

Júpiter 

JÚPITER 
íícvic-se 

à Internet. 

Custo 

baixíssimo 

INFORMÁTICA 

R. Simplício Moreira, 1498, Centro 

TeL 098 723-3838 / IMPERATRIZ - MA 
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JAIR BUZZI 

Obrigado por 
você existir, 

por você ser 

essa pessoa 

especial que é. 

Parabéns pelo 

seu trabalho, \ igp 1|B| 

juntamente com yflí SPl 

a sua família. 

Vocês sào 

ót i m o s 

profissionais. 
SSsSiiai^"^ ''WÊ áí 1' 

Meus parabéns 

a toda família 

B u z z i. 

• E 1 a n e C a r \ a 1 h o 
• i 
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Adiado 

O show que o cantor Leonardo faria ontem em Imperatriz foi adiado 
para o dia 09. O motivo: o estado emocional do cantor, que continua 
abalado com a morte do irmão Leandro. O empresário do artis- 
ta desmarcou o compromisso para ajudá-lo a se recuperar me- 

lhor. 

Boa coisa 

As tarifas de ônibus urbano estão mais baratas desde a ma- 
nhã de ontem no itinerário Centro-Expoimp. O acordo faz parte 
de uma negociação da Prefeitura com o Sinrural. Quem quiser 
se deslocar até o Parque de Exposições, agora terá a vantagem 

do preço baixo nos ônibus da TCI. 

Vitória 

Nunca 73 minutos demoraram tanto para passar como na 
tarde de sexta-feira no horário do jogo do Brasil. O coração do 
brasileiro ficou inquieto durante os minutos em que o jogo es- 
teve empatado e nos minutos finais em que o jogo foi adiado 

por três minutos. Porque somos os melhores, não fomos para a 
prorrogação. 

Fazer bem 

Quem pensa em lucrar nesta temporada de jogos da Copa 
tem que ter jogo de cintura; os torcedores estão mais exigentes 
e muito mais ligados no atendimento, portanto, lidar bem com 

o cliente faz parte de uma receita infalível de sucesso. 

O que tem 

Gostaríamos de saber e vamos conseguir descobrir o que tem 
de tão especial no Free Bar, do queridíssimo Betinho. Em todos 

os jogos e em finais de semana, Úrsula Spencer e Raffaella 
Hillary estão juntas marcando o cartão. Será também o atendi- 

mento? Desc.onfia-se de novo amor. 

TRE 

O Tribunal Regional Eleitoral assim como o TSE, só aceita 
fotografias para scanear nas urnas eletrônicas em preto e bran- 
co e nas medidas 5X7. Isto para evitar que os mais afortunados 

ludibriem o eleitor pela qualidade da foto. 

Gincana 

Muitas homenagens foram feitas na abertura oficial da Gincana Mi- 
rante. Nosso querido Jonas Ribeiro foi destaque na primeira tarefa, 

embora alguns tenham ultrapassado o script. 

Pouco 

O movimento na abertura oficial da XXX Expoimp não atingiu as 
expectativas. O fato de muitos eventos estarem acontecendo ao mesmo 

tempo talvez tenha tirado o brilho da festa. Na avenida Beira Rio o 
movimento foi grande. 

Paulo 

Este é o nome do Goiano com quem Ursula aparece nos eventos 
sociais dos últimos dias. A moça se mostra até certo ponto apaixonada. 

E como ficou a situação do também goiano Sérgio Augusto? 

Argentinos 

E não é que os nossos amigos estão torcendo contra nós? Os argenti- 
nos afirmaram que preferem até a França na final, menos o Brasil. 

Como desculpa disseram que já somos tetra e não é justo sermos penta. 
Mas é claro que é justo. Nem por isso eles vão disputar a final. Foram 

mandados pra casa mais cedo pela Holanda no jogo de ontem. 

Privatização 

O Banco Central prorrogou o prazo para que os Estados intessados 
em privatizar seus bancos estaduais possam aderir ao Programa de 

Redução do Setor Público Estadual, o Proer. O prazo vai até o dia 16 de 
julho. O Bem está na lista dos que serão privatizados. 

Cultura 

Realmente não tive como participar, por isso também obtive poucas 
informações acerca da Feira de Cultura realizada recentemente na 

cidade. Será que o sucesso foi pequeno? Nos jornais saiu pouca coisa, 
acredito que foi pequena a participação do público. 

Falta arte 

Em Imperatriuz as produções culturais estão deixando a desejar. Há 
mais de um ano que o Teatro Ferreira Gullar está servindo de palco 
para reuniões de empresas e igrejas; e ainda dizem que isso é para 

ajudar nas produções culturais. Que produções? 

Que saudade 

Neste momento sinto ainda mais forte a falta de nosso queridíssimo 
Mauro Soh, que apesar da crise, tinha sempre novidades no palco. Gil- 
berto Freire também é muito esforçado, acredito que a falta de estímu- 

lo esteja levando nosso amigo ao desânimo. 

Vamos 

Passadas-as convenções, o nosso amigo André Paulino está ainda 
mais otimista. Também, desponta como favorito nas pesquisas de opi- 
nião pública, além de contar com apoio de muitas igremiaçóes da cida- 

de e região. V 
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Clélio Silveira e Aldrey Barbosa: apresentadores de TI' da cidade 

Tucanu^ 

Vídeo 
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Nós, os pioneiros 

Os dados usados 
para as matérias 
divulgadas neste ma- 
tutino. nesta série de 
reportagens em ho- 
menagem aos ho- 

mens e mulheres que 
fizeram e fazem a his- 
tória de Açailándia, 
foram coletados na 
Secretaria de Educa- 

ção. Cultura. Despor- 

to e Lazer do Municí- 
pio, através do De- 
partamento de Cul- 

tura, que mantém o 
Projeto Memória. 

A pesquisa docu- 
mentada deste proje- 
to permite a localiza- 
ção de cada um dos 
homenageados que 
residem na cidade, 

fato levado em conta 
para as reportagens 

Mesmo com essa 
idade, a vontade de 
trabalhar em uma 
região que proporcio- 
nasse melhorias nas 
condições de vida. 
sempre exerceram 
atrações fortíssimas 

para o ser humano e 
seu Gerson não foi 
exceção ã regra, 
transferindo-se de 

cidade em busca des- 

sa condição, uma vez 
que trabalhando 
como comerciante 

aumentariam as pos- 
sibilidades d e m u - 
danças de vida 

Consta em seus da- 
dos biográficos que 
as dificuldades da 
época eram muitas, 
porém ele destaca as 
péssimas condições 

seguintes a serem das estradas, que di- 
publieadas sempre ficultavam a locomo- 
a s domingos, por cão. Ao chegar no po- 
este matutino. A di- voado (Açailándia 
ferença é que a partir passou a cidade em 

do dia 7. as matérias 1981). seu Gerson 
publicadas serão 

mais substanciadas 
devido as entrevistas 
que faremos com 
cada um. bem como 
pubHcaremos suas 

fotos, mostrando o 
momento atual vivi- 

do por estas pessoas. 
Ainda tomando 

como base os dados 
biográficos do Proje- 
to Memória, do De- 

^ ^rtameni o do Cul- 
tura do Município, 
nos reportaremos so- 
bre Gerson Marques 
Carvalho, Maria Divi- 
na Sousa Oliveira e 
Tatsuo Hirata. 

Gerson Marques 
de Carvalho - Nasci- 

do na cidade de 
Medeiros Neto, esta- 

do da Bahia, em II de 
setembro de 1932, 
completou apenas o 
curso primário (hoje 

metade do primeiro 
grau). Vindo da cida- 
de de Itamaracã, na 
Bahia, seu Gerson 

aos 40 anos, atraído 
pelas informações de 

que por estas bandas 
era mais fácil se ga- 
nhar dinheiro. 

' -M 
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montou a primeira 

padaria, começando a 
trabalhar e fazendo 
muitas amizades. 

Lembra que ã épo- 
ca a cultura começa- 
va a engatinhar e que 
seu desenvolvimento 
começou a aparecer 
depois da chegada de 
alguns professores 
que aqui se instala- 
ram. aumentando as 
perspectivas e abrin- 
do novos horizontes. 

Apesar da popula- 
ção heterogênea 
existente, seu Ger- 
son afirma que a 
união da sociedade 
tornou-se fator pre- 
ponderante para o 

desenvolvimento lo- 
cal e destaca como 

marco de Açailándia, 
a construção de es- 
tradas. Depois desse 

feito - diz ele - tudo 
melhorou. 

No seu ponto de 
vista Açailándia teve 

acent uado seu desen- 

Mais uma etapa da história de Açailándia: fatos que marcaram seu desenvolvimento 

chegou em, Açailán- volvimento na déca- 

dia em junho de 72. da de 80. quando veio 
a emancipação políti- 
ca, a construção da 
ferrovia e a implanta- 
ção das siderúrgicas. 
Mas seu Gerson tem 

como profunda tris- 
teza a perda de al- 
guns amigos motiva- 
das por doenças e aci- 
dentes. Essas perdas 

- ele relata-me - o 

deixaram triste e ma- 
go a d o. 

Maria Divina 
Sousa Oliveira - Nas- 
cida na Serra da Cin- 
ta (região Tocantina- 
M A), em 29 de de- 
zembro de 1934, dona 
Maria chegou em 

Açailándia em 6 de 
junho de 1957, vinda 

da cidade de Marabá- 
Pa. Sendo o marido 
agricultor e as infor- 

mações que estas ter- 
ras eram bastante 
férteis para a agri- 
cultura; a família re- 

solveu trocar as ter- 
ras paraenses e para 

cá se deslocou. 
Com o dom natural 

que a vida nos reser- 
va e que se manifes- 
ta em momentos nem 
sempre oportunos. 

dona Maria não teve 
oportunidade de al- 
fabetizar-se, mas 
aprendeu a fazer par- 
tos; na época chama- 

da de parteira curio- 

sa (parteira prática),. 
contribuindo e#m 
muito com as mulhe- 
res gestantes de 
Açailándia, as quais 
assistia durante a 
gestação e trabalho 
de parto. 

Pela centralização 
do povoado e as difi- 

culdades de atendi- 
mento médico, dona 
Maria assistiu a mui- 
tas mortes 
provocadas por doen - 
ças como tifo e malá- 
ria, consideradas 
como comuns na re- 

gião, mas que não 
eram combatidas por 

falta de médicos e 
medicamentos apro- 
priados. 

Os dados biográfi- 
cos do Departamento 
de Cultura indicam 

dona Maria como a 
primeira mulher 
açailandense. Pela 
sua humildade, o li- 
sonjeio pouco impor- 

ta. Na realidade ela 

faz questão de citar 
pessoas como João 
Ludovico, que foi o 
primeiro fiscal no po- 
voado e José Miúdo, 
encarregado de cor- 
tar e medir as ruas, 
colaborando em mui- 
to com Açailándia. 

Sua tristeza é de- 
monstrada quando 
ela cita as condições 

de vida do povoado, 
dizendo serem péssi- 
mas e que as vezes 
ela se alimentava só 
de cascas. Como fa- 
tos marcantes, desta- 
ca o trabalho de João 

Mariquinha, conside- 
rado o fundador da ci- 
dade, e com muita 
tristeza ela cita as 

mortes de João Care- 
ca e Bernardo Sayào. 

Te t suo Hirata - 

Nascido em 7 de maio 

de 1927, na cidade de 
Hiroshima-Kem, no 

Japão, seu Hirata tor- 
nou-se avicultor. Imi- 

grando para o Brasil, 

foi morar em 
Curitiba, no Paraná. 
Motivado " pela 
potencialidade da re- 

gião, transferiu-se 
para Açailándia em 
1970, onde passou a 
desenvolver a avicul- 

tura e a lavoura de 
horta. 

Citando como gran- 

de problema da épo- 

ca a falta de registro 
cartoral de bens, ele 
faz referência ao im- 
portante trabalho de- 
senvolvido pela Colô- 
nia Gurupi e lamenta 

não poder citar ne- 
nhum fato da época 

como relevante. To- 
davia, lembra que 
parte do desenvolvi- 

mento é devido a 
abertura de estradas 
e a rede ferroviária. 
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Nilson Santos 

Banco de Sangue 

A Secretaria de Saúde do Município vai implantar o Banco de Sangue 
de Açailãndia, que funcionará na Unidade Mista da Fundação Nacional de 

Saúde. Sob a responsabilidade do bioquímico Paulo Lins, o banco de 
sangue começa a funcionar até o final deste mês. 

A instalação já vinha sendo cobrada há algum tempo, mas a Prefeitura 
estava sem condições de montar a estrutura adequada à prestação de 

serviços, fato que somente agora pôde ser viabilizado. Com a instalação 
desse banco, muitos problemas serão sanados aqui na cidade. 

Por falta de um banco de sangue local a Secretaria de Saúde tinha 
cadastrado os doadores, mas não tinha como coletar o material, porque 
nem sempre havia a disponibilidade de deslocamento do doador para 

fazer a coleta no Hemomar, em Imperatriz. 

Desabafando 

A entrevista coletiva dada pelo prefeito Deusdete Sampaio na manhã 
de quinta-feira passada foi mais um desabafo que propriamente uma 
prestação de contas. Embora demonstrando muita descontraçào na 

conversa com os jornalistas, Deusdete fez severas críticas à 
administração passada. 

O prefeito Deusdete chegou a afirmar que estava com processo na 
Justiça contra seu antecessor, por desvio do dinheiro da Previdência 

Municipal. Segundo o prefeito, os 7 por cento descontados mensalmente 
do servidor para o Siprev, simplesmente desapareceram. Sem outra 

alternativa, a única solução foi apelar para a justiça, visando a localização 
desse dinheiro que nao é do Poder Público, mas do sofrido servidor. 

146 Anos de luta 

Com muita justiça a cidade de Imperatriz estará comemorando com 
vasta programação os 146 anos de descoberta. Ocasionado por um erro 

geográfico, frei Manoel Procópio do Coração de Maria acabou por 
descobrir Imperatriz, na busca do marco divisório entre as províncias do 

Pará e Maranhão 
O que o frei não sabia era que estava na província do Maranhão e não 

do Pará, como o previsto. Os primeiros cem anos foram de muita luta 
para que a Vila conseguisse seu lugar de destaque no cenário estadual. 

Hoje Imperatriz encontra-se numa situação privilegiada, sendo a segunda 
maior cidade do Estado e pólo central do comércio na região. 

Fim do registro 

Termina hoje o prazo para que as coligações façam o registro dos seus 
candidatos no Tribunal Regional Eleitoral. Até quinta-feira (02) nenhum 
pedido de registro tinha dado entrada no TRE. Pela legislação eleitoral, 
caso as coligações náo registrem as candidaturas, os candidatos podem, 
individualmente, solicitar o registro dentro de 48 horas depois de findo o 

prazo das coligações. x 
Portanto, se algum candidato não tiver o pedido de candidatura feito 

pela coligação, poderá fazê-lo até às 19 horas desta terça-feira (07). Fica o 
alerta aos candidatos que se sentirem prejudicados por esquecimento ou 

má fé da(s) coligaçào(s). 

Clima de tensão 

Volta a reinar um clima de tensão em Bom Jesus das Selvas (antigo KM 
100). O problema começou com a cassação do mandato do padre José de 

Ribamar, eleito prefeito, e aposse do vice-prefeito, pastor Pedro 
. Fernandes. O caso foi parar na justiça e agora saiu a sentença, com o 

pastor ganhando o direito de governar o município neste resto de 
mandato. 

Os partidários do vice-prefeito, agora efetivado no cargo, saíram às 
ruas para comemorar a vitória. Em pleno centro da cidade, no alge das 

comemorações, o professor Caetano de Moraes, diretor da escola 
Humberto de Campos, foi executado com dois tiros de revólver. 

Segundo comentários, os tiros teriam sido disparados pelo elemento 
conhecido apenas por Barbosa, que se fazia acompanhar dos elementos 

Bozó e Júnior, os quais teriam trocado socos e ponta-pés com o professor. 
Comentam também que os três elementos fazem parte do grupo 

liderado pelo padre e ex-prefeito José de Ribamar e que o professor 
Caetano, considerado ardoroso defensor do pastor Pedro Fernandes, 

vinha sendo ameaçado de morte. 
O professor saiu para comemorar a decisão da justiça, mas por estar 
ameaçado de morte, estaria armado com um revólver. Depois do 

desentendimento e troca de tapas com Bozó e Júnior, Barbosa teria se 
apossado da arma do professor e com ela disparado os tiros que ceifaram 
sua vida. O inquérito não foi aberto, porque a cidade está sem delegado 

há 2 meses. 
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O coronel Edilson desenvolve brilhante trabalho à frente da 
3:l Companhia Independente de Açailãndia 
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MCA 

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; 

09S-72.V2S3S 

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 

P 
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REVELAÇÃO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTOS 
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Voto eletrônico será divulgado em Imperatriz 

Urnas eletrônicas serão expostas em pontos estratégicos para facilitar a vida do eleitor e da Justiça Eleitoral 

A divulgação do 

voto eletrônico, se- 

gundo o juiz da 33a 

Zona Eleietoral, 

Gervásio Protásio dos 

Santos, será ampliada 

neste mês. Isto porque 

Imperatriz vai partici- 

par pela primeira vez 

do voto através da 

urna eletrônica e mui- 

ta gente ainda não tem 

conhecimento do que 

seja a máquina de vo- 

tar. "Para que haja 

maior divulgação da 

urna eletrônica, trei- 

namos nossos 

mesários, o que já mos- 

tra sucesso e nós pre- 

tendemos, agora em 

julho realizar uma 

grande campanha de 

divulgação da mesma. 

Para isso pretende- 

mos contar com a par- 

ticipação da sociedade 

ci , dos sindicatos, 

partidos políticos, as- 

sociações de classe, 

associações de bairros, 

dos poderes Executivo 

e Legislativo, enfim, 

de todos os segmentos 

da sociedade para que 

o voto eletrônico se 

torne público e atinja 

todas as camadas da 

população que irá vo- 

tar em 04 de outubro 

próximo", explica. Al- 

gumas vão ser expos- 

tas em locais de gran- 

de movimentação pú- 

blica para que o 

imperatrizense se fa- 

miliarize com a máqui- 

na que substituirá a 

cédula e a urna comum 

em 04 de outubro. 

As mudanças da Lei 

Eleitoral para as pró- 

ximas eleições mudou 

em muitos aspectos, 

mas para o eleitor ba- 

sicamente, a grande 

diferença a ser obser- 

vada este ano é justa- 

mente a forma de co- 

lher o voto, que até en- 

tão em nosso municí- 

pio, era feita da manei- 

ra tradicional, através 

da cédula e da urna co- 

muns. A partir dessa 

eleição, com o voto 

tendo se tornado ele- 

trônico e mais simples, 

tanto na hora de votar 

como na hora da apu- 

ração, estará sendo 
41 permitido a popula- 

ção, conforme o juiz, 

entrar em uma nova 

era no que se refere ao 

direito de votar, a era 

da informatização. Ele 

acredita também aue 

com essa nova modali- 

dade, haja uma sensí- 

vel diminuição nas tão 

conhecidas fraudes, 

levando em considera- 

ção o princípio de que 

é bastante remota a 

possibilidade de alte- 

rar o que está contido 

na memória do compu- 

tador, ou qualquer ou- 

tra forma de lesar o 

processo eletivo. "A 

vida do eleitor e da 

Justiça Eleitoral será 

facilitada com a mu- 

•dança na forma de de- 

positar o voto, mas so- 

bretudo para o eleitor 

porque, basta que ele 

memorize o número de 

seus candidatos para, 

poder exercer seu 

voto. Nós temos a im- 

pressão que o número 

de votos nulos vai cair 

consideravelmente, 

porque neste ano só 

não vota quem não qui- 

ser", ressalta. Para os 

analfabetos não deve 

haver dificuldades 

com o manuseio da 

máquina, desde que 

esteja bem informado 

sobre como funciona, e 

preparado com o nú- 

mero de seus candida- 

tos no dia da eleição. 

F Ú B 

Eleições em Imperatriz não serão mais as 
mesmas depois da instituição do voto eletrônico 

"Não haverá a necessi- 

dade de escrever os 

nomes dos seus esco- 

lhidos e isso facilita, 

pois irá apenas aper- 

tar as teclas com os 

respectivos números 

de quem escolheu, o 

significa facilidade 

para quem não sabe ler 

nem escrever e para 

poder votar antiga- 

mente, tinha que 

aprender 'desenhar' o 

nome e número do can- 

didato de sua preferên- 

cia ", disse. 

A questão da 

duplicidade de títulos 

não é mais uma das 

grandes preocupações 

da Justiça Eleitoral, 

mesmo considerando 

o grande índice de pes- 

soas que possuem du- 

plamente o documen- 

to. Mas com a 

informatização do sis- 

tema fica fácil detectar 

e eliminar o problema, 

com o cancelamento 

automático de um 

dos títulos existen- 

tes, liberando para a 

votação o título mais 

antigo. Gervásio 

Protásio considera 

que ter dois títulos, 

na maioria dos casos, 

ocorre não por má fé 

das pessoas, mas por 

ignorância, por não 

conhecer os procedi- 

mentos legais para se 

conseguir uma se- 

gunda via, no caso de 

perda do primeiro. 

"Quando isto aconte- 

ce e é detectado pelo 

nosso sistema, corri- 

gimos imediatamen- 

te para não prejudi- 

car nosso trabalho, 

nem o eleitor, que em 

muitos casos não tem 

a intenção de lesar a 

justiça", finaliza. 

Escolas encerram primeiro semestre letivo 

..4s escolas do Es- 
te f o em Imperatriz 
fecham o semestre 
com saldo positivo 

no que se refere a 
tudo o que foi obtido 
por alunos e profes- 
sores. A afirmação é 

da secretária de 

Educação para a re- 
gião Tocantina, 
Adalgisa Moreno, ao 
fazer um balanço das 

atividades do ano le- 
tivo até agora. O re- 
cesso está prestes a 
acontecer em quase 
todas as escolas es- 

taduais, algumas já 
tendo fechado as ati- 

vidades. Segundo ela 

muitos ganhos foram 
adquiridos no setor, 
com os investimen- 

tos feitos pela Se- 
cretaria de Estado 
da Educação, no ano 

anterior e sobretu- 
do, pelo esforço de 
toda uma equipe, 
que durante esses 

primeiros meses de 
trabalho se dedicou 
à causa da Educação 
nas escolas da cida- 

de e vem se esfor- 
çando para que os 
resultados no balan- 
ço final das ativida- 
des em 98, seja me- 
lhor que o registrado 

nos anos anteriores. 
Vários projetos que 
São desenvolvidos 
por diretores, pro- 

fessores e as escolas 
como um todo, indi- 
cam os bons resulta- 

dos já obtidos nas 

escolas de Io e 2o 

graus da rede esta- 
dual, propiciando o 

fechamento com sal- 
do positivo. 

Ela adiantou que o 
Magistério vai ser, 
como já vem sendo, 
um dos destaques de 

98, porque a intenção 
da Secretaria da 

Educação do Estado 
é aplicar mais nessa 

área, exatamente 
para não deixar cair 
a qualidade do ensi- 

no. "Preparando os 

estudantes de Ma- 

gistério de hoje, te- 
remos bons profes- 

sores amanhã, e 

consequentemente 
esses passarão o que 

aprenderam a seus 
futuros alunos. As- 
sim, o processo vai 

se estendendo ano 

após ano, 

gradativamente", ex- 
plica ela, acrescen- 

tando porém, que to- 
das as outras áreas 

são alvo de investi- 
mentos, uma vez que 
considera fundamen- 
tal a boa qualidade 

de todos os setores 

da educação. 
Adalgisa Moreno 

enfatiza que, "este 
tem sido um ano bom, 

de muita luta e em- 
penho, mas no final 
das contas tudo de- 

verá terminar bem; 
as escolas com gan- 

hos visíveis, professo- 
res e alunos satisfei- 
tos por terem feito 

cada um seu papel. E 
a tendência é prosse- 

guirmos nesse rit- 

mo", finaliza. 

Não descarta que 

dificuldades existem, 
mas assegura que os 

esforços de todas as 
partes vem sendo ca- 

paz de superá-los. 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 
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ALqoMAS dícAS 

PARA qRANdES 

dílEMAS NA ESCoLa 

Reativado no ano passado, o Disque-Escolavem res- 

pondendo às mais diferentes perguntas de pais e alu- 

nos. As questões mais complexas são encaminhadas 

a especialistas. A escola particular revela algumas das 

perguntas mais freqüentes e suas respostas. 

Pergunta: Quem deve escolher a escola, pais ou 

filhos? 

Resposta: A escolha da família deve nascer da for- 
ma mais harmônica possível. Geralmente, os pais es- 

colhem o estabelecimento de ensino de pré-escola e 

l2 grau. Em muitos casos, os pais dão preferência a 
escola em que estudaram. No 2e grau, a decisão deve 

nascer de uma composição de pais e filhos, pois o jo- 

vem já começa a manifestar e defender suas prefe- 

rências. 

P: A criança deve estudar na mesma escola onde 

começou a ser educada? 

R: Sim, desde que o estabelecimento preencha as 

expectativas de qualidade da família, que deve levar 
em conta todos os requisitos desejados pelos pais para 

que a criança receba uma educação de qualidade. 

P: Com quantos anos a criança deve começar a es- 

tudar? 

R: A organização familiar atual está levando as cri- 

anças para a escola cada vez mais cedo. Desde be- 

bês, para ser exato. Cada vez mais pais e mães traba- 

lham fora e preferem confiar seus filhos à escola, em 

vez de babá que fez parte da infância de sua geração. 

A escola apresenta inúmeras vantagens em relação a 

babá: não abandona a criança de uma hora para ou- 

tra, rompendo a relação de afeto; introduz na criança 

o vínculo com os adultos e ê na pré-escola que os 

pequeninos vivenciam experiências que antes só ti- 

nham no le grau. 

P: Qual a melhor idade para estudar uma língua 

estrangeira? 

R: Com a globalização, quanto mais cedo melhor 

para travar conhecimento com uma segunda língua, 

seja na própria escola ou num curso de preferência 

da família. O inglês ê adotado pela maioria das esco- 

las a partir do le grau. 

P: O computador ê essencial à educação moder- 

na? 

R: O computador ê cada vez mais presente no 

mundo e cresce a cada dia o numera de alunos usu- 

ários da máquina. Todas as escolas particulares têm 

computadores e salas ou laboratórios de informáti- 
ca, onde os alunos são treinados para utilizar o ins- 

informes 

£speci<ris 

Machado Neto 
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HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsiETRÍcÍA: HoSpÍTAl RtqioNAl (722- 

1843); ORTopEdÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFIÍUKCIMIÍNTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Destaque também hoje, para o boa praça 

Alfredo Assunção, gerente-geral da Drogaria 

Econômica, que engloba também a Drogaria 

Globo. Na ausência do titular, José Marques de 

Sousa, que se encontra no Rio de Janeiro, o 

amigo Alfredo é quem conduz os negócios com 

grande tino administrativo. Vale o registro. 

trumento para pesquisa, navegar na Internet, digitar 
e ilustrar trabalhos escolares. 

Nota do colunista (NC): material extraído do 

informativo mensal dos Estabelecimentos Particula- 
res de Ensino do Distrito Federal (A Escola Particu- 

lar), filiado ao SINEPE/DF, edição de abril/maio de 

1998. Publicado a título de colaboração desta colu- 

na. Maiores informações sobre o Disque-Escola, fa- 

vor contactar com a professora Fátima Meireles, no 

Yázigi Internacional (721-0287). 

ELeíç AO 

Humor 

-Pai, vou-me embora de casa 

em busca de aventuras, din- 

heiro, mulheres...- diz o filho, 

já crescido. - E por favor, não 

tente me deter! 

- Deter! Ora, que é isso? Espere 

aí um pouquinho, vou com 

você! 

(Piayboy/dez/97) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superíntensivo 
de inglês 

Você chcgu nuiis rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

Um estágio de inglês completoj 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. 
^ííísíí? Superíntensivo 

Intensivo 1 mes de duraçao 
2 meses de duração JIIBgi 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Aniversariantes ACII 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

ACIIe do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (seif-ser vice, 

churrasco no quilo, marmitex 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). 

Na Av. Getúlio Vargas, 

esquina com a rua Alagoas- 

Centro. 

Fone: 721-3565. 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Im- 

peratriz vai realizar eleição para renovação da atual 

diretoria, presidida pelo boa praça Raimundo Matias 

de Alencar. 

Detalhes na edição de terça-feira. 

Mercudo- 

FCnonceíro- 

PoUpANÇA 

Hoje    ..0,91% 

Amanhã   0,82% 

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

UfÍR (FEdfRAl) 
Julho;9<S   RS 0.0611 

UrIí (EstacIuaí) 
Julho 08 . RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Julho/98 R$ 13.99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1,22 

* Turismo      , R$ 1,19 

* Comercial RS 1,15 

Cotações de 03.07.08 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 03.07.98 

RS II .33 
SaUrío Mínímo 

Julho/98 RS 130.00 

SaUrío FamíIía 
Julho/98    R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

.Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: bobinas 

para FAX: rS 2.12; bobinas para calculadora (57x60); 

RS 0.20. Rua Simplicio Moreira. 1478, Centro, com o 

fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

BAZZOIAO 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 BAZZOLÃO 
MÓVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar dessa grande festa, torcendo 
pela felicidade de todos. 

BAZZOLÃO MÓVEIS Rua Piauí' 861 (721-1312) e 

Uma loja em sua casa ARUiles Usboa " Mercadinho. 

" Viajei pata São Luíe e 

——    ... <■  

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" gâi» | 

Reservas de passagens 1 mm 

, 

| 721-5^7 1 , 
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Senador Epitácio Cafeteira não quer o presidente 
FHC apoiando o Palácio Henrique De La Rocque 

Ondas Curtas 

Deu na coluna do Macaco Simão, de ontem, de .'osé Simão: 

O velhinho para a velhinha depois de ter tomado vlagra: Nó/s sofre mas nó/s goza. 

E que venha o carrossel holandês. Que venha a laranja mecânica. 

Vamos quebrar o parque de diversão e prensar a laranjinha. 

Alemanha e Croácia, um jogão de bola para ninguém botar defeito. 

Claudinha: bota figurinha bota meu amor. bota fotografia bota meu amor. 

A quinta-feira vai ficar pequena para o show de Leonardo. 

Essa interinidade já foi longe demais. Estou com saudade do negão. 

Aderson Lago é um danado. Disse que se depender da coligação "Ética e Liberdade' 

... Haverá mais fiscais do que eleitor. 

Essa conversa eu ouvi na eleição passada. Mas a desorganização ... 

... da fiscalização dos votos de Cafeteira foi de dar dó. Mais ação e menos conversa. 

Interino vai. Interino vem. Segunda-feira, segura o negão. Do Tecào. 

Aquele abraço para Edson Lima, Edmilson Sanches, Arimatéia Jr. e Conor Farias. 

Porque hoje é domingo, mais abraços para Sílvio Macedo e Jaldene Nunes. 

E para a redação do JC. E para a revisora Josélia Melo. E para você amigo leitor. 

Domingo no Parque Lourenço Vieira da Silva. 

Segunda também. E a terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tambéeeeem. 

Estou sabendo que a Assembléia Legislativa está um deserto total. É o recesso. 
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Programação de. TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:3 0 Aniaury 

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 

Canal 5 TV Capital 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

ras 

Canal 10 TV Mirante 

program 05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

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

12:45 - Globo Espor- 
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 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 11:30 A Pequena Sereia 
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 

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 

Telemanhã 
Igreja da Graça 

vai 

Escola Bíblica na 

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

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 
Audrey Barbosa 
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 
03:00 Falando de fé 

Torre de 20:40 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal d; 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão PrO 

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 Mandacarú 

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 Diano 

.«v v. 

lll Wí Som e Luz 

Sistema Tucanu s de Comunicação 
7, 
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Dia 09: 

Show com 

Leonardo e banda 

- participação de 

Leandro no telão 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 
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COM RobERTO 

' E bftNdA 

Com disco 

de ouro e 

platina, 

mais 

mil cópias 

vendidas 

Prêmios: 1° Lugar- 

RS 300,00 e 3o 

country 

500,00, 2o Lugar 

- R$ 200,00 

XXX Expoimp - A maior festa Realização: Sinrural 

de Imperatriz, de 4 a 12 de julho Administração: Cel. Ventur 
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Ladrões levam R$ 5 mi em superassalto 

Sem disparar tiros, ban- 

do seqüestra parentes de 
funcionários e limpa cofre 

de empresa de transporte 

de valores, no maior assal- 
to do ano 

Não houve o disparo de 

um único tiro e ninguém fi- 
cou ferido. Mas a empresa 

de transporte de valores 
Transpev teve sua sede in- 

vadida, perdeu R$ 5 mi- 

lhões - a maior quantia rou- 
bada este ano em São Paulo 

- e foi a escolhida para mais 

uma demonstração de força 
de um grupo de cerca de 20 
assaltantes, que inaugura- 

ram um novo e ousado mé- 
todo de ação: o seqüestro 
das famílias de funcionários 
que, mantidas como reféns, 
se transformaram em moe- 

da de troca para malotes de 
dinheiro, guardados na até 

então invulnerável fortaleza 

erguida na Avenida Jaguaré. 
A ação dos assaltantes 

começou na noite de quin- 
ta-feira, pouco antes das 

20h. Um grupo armado en- 
trou no apartamento do co- 

ordenador de segurança da 

Transpev, José Carlos 
Serpa, no bairro do Jaguaré, 

na zona oeste. Lá, domina- 

ram a mulher e a filha do 

funcionário, que foram leva- 

dos para uma casa na Praça 
Senador José Roberto Lei- 
te Penteado, na Lapa. A casa 
estava fechada pelo propri- 

etário, que a mantém para 
aluguel. Ontem, foi detecta- 
do sinais de arrombamento 
na porta. 

No momento em que 
Serpa chegou ao aparta- 

mento, encontrou três ho- 

mens à sua espera. Os la- 
drões avisaram: "Estamos 

com sua família." E também 
o levaram para a casa na 
Lapa. Simultaneamente, 

outro grupo de assaltantes 

invadia a casa de parentes 

do segurança Genilson Cor- 

reia Silva, no bairro do 

Jaraguá, também na região 

oeste. Naquele momento, 
Silva trabalhava na 

Transpev. Cinco pessoas da 
família do segurança -os 

sogros, um cunhado e dois 
sobrinhos - foram levadas 
para a Lapa. 

Os assaltantes usaram 
um carro Omega, um Passat 
e um furgão. Na casa onde 

estavam os reféns, José 
Carlos Serpa teve um equi- 
pamento de escuta coloca- 

do na roupa e, com cerca de 

15 ladrões, foi obrigado a 
seguir até a Transpev. Na 
empresa, o segurança Silva 
foi procurado por Serpa, que 

pediu a liberação da entra- 
da do furgão onde estavam 

os assaltantes armados 

com metralhadoras, fuzis e 

granadas. 
Silva também foi alvo de 

outro tipo de intimidação: 

fotos dele mesmo - um si- 
nal de que sua vida estava 

sendo acompanhada há al- 
gum tempo pelos assaltan- 
tes - e documentos de seus 

parentes lhe foram mostra- 
dos como prova de que es- 
tavam sendo mantidos 

como reféns. Pelo equipa- 
mento de escuta, os ladrões 

monitoravam a conversa en- 

tre os dois funcionários. 
O segurança, então, per- 

mitiu a entrada do veículo. 
Naquele momento, cerca 
de 22h, havia pelo menos 

10 pessoas trabalhando na 

sede da Transpev, fazendo 

a segurança dos R$ 5 mi- 

lhões que, segundo a polí- 

cia, estariam nos cofres. 
Esse dinheiro seria distribu- 

ído ontem, dia de pagamen- 

to de várias empresas. Os 
assaltantes, a partir deste 
instante, não tiveram outro 
trabalho além de transfe- 

rir os malotes para o fur- 
gão. 

Duas horas depois de 

entrarem na Transpev, o 

grupo de assaltantes fugiu 

sem nenhum problema, 
deixando os funcionários 

trancados em um carro- 

forte. Serpa. levado na 
fuga, foi deixado na Margi- 
nal do Tietê, perto da Pon- 

te Anhangüera. As duas fa- 
mílias também foram liber- 

tadas logo depois do assal- 

to. 
Sexta-feira, a polícia ou- 

viu os depoimentos de 
José Carlos Serpa e 

Genilson Correia Silva. Os 

dois saíram escoltados do 
939 Distrito Policial e se 
recusaram a falar sobre o 
assalto. O roubo, a partir 

de agora, será investigado 
pelo Departamento de In- 
vestigação Sobre Crimes 
Patrimoniais (Depatri). 

Homem não identificado é morto a tiros no Morro do São Bento 

Um homem não 
identificado foi morto 

a tiros, às 8hl0 de sex- 
ta-feira, em um bar- 
ranco, da Rua Santa 

Marta, no Morro do 

São Bento. Não há tes- 
temunhas do crime, 

mas a polícia acredita 

que ele possa estar re- 
lacionado com drogas. 

O deconhecido le- 
vou tiros no rosto, pei- 

to, braço e mão. Ele 
estava descalço e tra- 

java calça jeans e ca- 
misa estampada. Até a 

noite, o seu corpo per- 

manecia sem identifi- 

cação no IML de San- 

tos. 
Alertado sobre o ho- 

micídio por uma mu- 

lher que não se iden- 
tificou, o policial mili- 

tar Alonso, que traba- 
lhava na Rodoviária, se 

dirigiu ao local do ho- 

micídio e constatou a 
veracidade da informa- 
ção. 

Em seguida, o poli- 
cial militar entrou em 

contato com o l2. DP 
e o delegado Otávio 

Augusto C. R. Carva- 

lho também se deslo- 

cou até a Rua Santo 
Marta junto com o pe- 

rito criminal Roberto 
Patela. 

Com a barba por fa- 
zer, o desconhecido as- 
sassinado foi descrito 

como branco, magro, 

alto e com cabelos pre- 

tos e encaracoladc 
Para o investigador José 
Pedro de Oliveira Ro- 
cha, o caso pode estar 

ligado ao consumo ou 
tráfico de entorpecen- 

tes, porque aconteceu 

perto da Cracolándia. 

Polícia captura quatro condenados na Cracolándia 

Quatro marginais 

condenados foram cap- 

turados na Cracolância 

por policiais do l9. DP. 

No mesmo local, uma 
equipe da Delegacia de 

Investigações Gerais 

(DIG) prenderam em fia- 

da Silva, de 31 anos, por 

uso de drogas. 

O delegado Renato 

Mazagão Júnior, da DIG, 

deixou de arbitrar fiança 
para Marcelo, porque o 

acusado tem contra si 

mandado de prisão ex- 

minal de Santos. 

Em relação aos con- 

denados, nenhum deles 

foi sentenciado pela Co- 

marca de Santos. Lean- 

dro do Naspimento está 
condenado a 2 anos de 

reclusão por furto, em 

co José Patkeevicius re- 
cai uma condenação de 5 

anos e 4 meses por rou- 

bo, em Araras. Fernando 

Pereira Arouche deve 

cumprir 4 anos e 8 me- 
ses de prisão por roubo 

cometido em Santa Bran- 

Na relação dos conde- 

nados também está in- 

cluído Marcelo Bueno, 

apenado a 4 anos e 6 me- 

ses de reclusão por rou- 

bo, em São Paulo. Outros 

15 suspeitos ainda foram 
detidos para averiguação 

Clóvis e Reginaldo, do l9. 
DP. Segundo o investiga- 
dor-chefe José Pedro de 

Oliveira Rocha, por de- 

terminação do delegado 

titular Pedro dos Anj 
as operações na 

Cracolándia não sofrerão 

grante Marcelo Manoel pedido pela 2S Vara Cri- Guarujá. Contra Francis- ca. pelos policiais Rubens, interrupção. 

Lei suspende contratações e demissões 

Desde ontem (três 
meses da eleição), por 
determinação da Lei 

Eleitoral, estão 

suspensas as 

contratações e demis- 

sões de servidores pú- 
blicos. De acordo com a 
legislação, nenhum ór- 

gão ou entidade gover- 
namental poderá "no- 

mear, contratar ou de 
qualquer forma admitir, 
demitir sem justa cau- 

sa, suprimir ou 

readaptar vantagens ou 
por outros meios difi- 

cultar ou impedir o 

exercício funcional e, 
ainda, ex ofício (por 
decisão unilateral), re- 

mover, transferir ou 

exonerar servidor pú- 
blico, na circunscrição 

do pleito, até a posse 

dos eleitos,.sob pena de 
nulidade..Isto é o 

que diz o inciso V, do 
artigo 73 da lei. 

As exceções são para 

os casos de nomeação 
de servidores 
concursados, desde que 

o concurso público te- 

nha sido homologado 
até ontem. Portanto to- 

dos os aprovados nos 
concursos da Assem- 
b-léia Legislativa, Secre- 

taria de Saúde e Polícia 

Militar, já homologa- 

dos, poderão ser cha- 

mados a qualquer tem- 
po. A lei também exce- 
tua as nomeações ou 

exonerações de 

comissionados; cargos 
do Judiciário, Ministé- 

rio Público, Tribunal de 
Contas e órgãos da Pre- 
sidência da República, 

ou ainda, para execução 
de serviço público es- 
sencial, com prévia au- 

torização do chefe do 
Executivo. A lei vale 

nas esferas municipal, 
estadual e federal. 

Também a partir de 

ontem, estão proibidas 

as "transferências vo- 
luntárias de recursos 
da União para os Esta- 

dos e municípios, e dos 

Estados para os municí- 
pios". As ressalvas são 

para os caos de emer- 
gência ou calamidade, 

para cumprir convênios 

ou obrigações 
preexistentes, ou ain- 

da, para execução de 

obra já em andamento, 
cujo cronograma tenha 
sido pré-fixado. 

Reeleição - Pela pri- 

meira vez, o País conyi- 

verá com o dispositivo 

da reeleição, e a Lei 

prevê alguns cuidados 
para evitar o uso da má- 

quina. Está proibida a pro- 

paganda institucional dos 

governantes, salvo em 
caso de greve e urgente 
necessidade pública, re- 

conhecida pela Justiça 
Eleitoral. O presidente 

Fernando Henrique, bem 
como os governadores- 

candidatos, também estão 
proibidos de fazer pro- 
nunciamentos em cadeia 

de rádio e televisão, fora 
do horário eleitoral gra- 

tuito, salvo com permis- 

são da Justiça, se o assun- 

to for urgente e caracte- 
rístico das funções de Go- 
verno. Os candidatos aos 

cargos no Executivo e 

seus vices nãó podem 
mais participar de inaugu- 
rações de obras públicas, 

e os governos estão im- 

pedidos de contratar 
shows artísticos para as 
inaugurações. 
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