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Brasil versus França 

Tudo pronto para o penta; Dunga quer dedicar título a Zagallo 

Testa de encerramento da Copa terá desfile, música, fogos e Ronaldinho diz que faz qualquer sacrifício para 

conquistar o título de campeão mundial 

Muita festa, emoção e 

união marcaram a 
despedida da Seleção 

Brasileira de Ozoir-la- 

Ferrière. Os jogadores 

fizeram ontem o último 

coletivo no Estádio Três 

Pinheiros, que depois da 

Copa levará o nome do 
goleiro Taffarel. De mãos 

dadas, agradeceram o 

carinho da torcida, 

encerrando com simpatia 

a preparação para a 
grande final contra a 

França, amanhã, no Stade 
de France, em Saint. 

Denis, Paris. O técnico 

Zagalo é o mais confiante 

de todos na conquista do 

penta. E está contagiando 

a todos os seus 

comandados, a ponto de 

Júnior Baiano, mesmo 

sentindo dores na virilha, 
não admitir ficar de fora. 
Ronaldinho é outro que faz 

qualquer sacrifício pelo 
penta. 

O técnico Zagalo, numa 
emocionante entrevista na 

qual chorou, mais uma 

vez afirmou que a Seleção 

Brasileira conquistará o 

penta. Ontem, Zagalo 

dirigiu um treino tático, de 

ataque contra defesa, para 

dar os ajustes finais no 

sistema defensivo, 

principalmente no sçtor 

direito. 

"Não existe nada fácil 

na vida e tampouco no 
futebol. Numa Copa do 

Mundo as conquistas são 

ainda mais difíceis e 

imprevisíveis", disse 

visivelmente emocionado 
Zagalo, assinalando que a 

Seleção superou 

barreiras, que os críticos 

diziam ser impossível 
passar. Lembrou o técnico 

o fato de que, depois de 48 

anos (lembrava a Copa de 

1950), a Seleção estava 

numa nova final de Copa 

do Mundo, a sexta das 
quatro que venceu 

(Suécia-58, Chile-62, 

México-70 e EUA-94). 

O principal craque 
brasileiro que está 

disposto a tudo para 

conquistar o 
pentacampeonato é 

Ronaldinho. "Se for 

preciso um sacrifício um 
sacrifício maior de minha 

parte, eu o farei", 

prometeu Ronaldinho, que 

não participou do treino 

tático de sexta-feira. Como 

Edmundo, contundido não 

foi ao Estádio Trois Sapins, 

a função de Ronaldinho no 

treinamento foi executada 

por Giovanni. 

Mnis sobre a Copa 

nas páginas 8-2 e 72 
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Imperatriz pára para assistir o jogo do Brasil com a França 

Roberto Villar 

fecha 30 Expoimp 

O show penta Brasil vai agitar hoje o Parque de Exposições pnmeir/\ governador; 
' ' imperâtrizense dessa: 

Rotary prioriza atendimento 

a criança carente 

Tudo pronto para ser 

iniciada a primeira etapa 

do cronograma de visitas 

a clubes de Rotary do 

O cantor e compositor 

paraense Roberto Villar 

(foto) estará cantando esta 
noite em Imperatriz. O 

show vai ser no palco do 

Parque Lourençp Vieira 

da Silva, fechando com 

chave de ouro a trigesima 

Feira ' Exposição 

Agropecuária. 

O show de Roberto 

Villar tem como titulo 

penta. E que o Sindicato 

Rural (Sinrural), entidade 

promotora da Expoimp, 

quer proporcionar uma 

SI 
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entidade internacional. O 

médico Deusdete Santos 

Souza foi eleito para 

ocupar o cargo mais alto 

do Rotary International 

nos Estados do Maranhão, 

Piauí e Ceará, que formam 

o Distrito 4490, um dos 521 

em todo o mundo. 

As visitas têm início 

pelo Rotary Club de 

Carolina, no dia 14. 

Deusdete Souza vai 

conversar sobre suas 

propostas de ação no 

comanda da entidade. 
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grande festa ao publico 

por conta da conquista do 

quinto título mundial da 

Polícia 

Seleção Brasileira de 

futebol, na Copa da França 

que será encerrada hoje, 

as 16 horas, em Paris. 

Câncer de colo do 

útero é combatido 

O Maranhão inicia em 

agosto a Campanha 

Nacional de Prevenção 

de Câncer do Colo do 

Utero. Vai ser dia 

primeiro, no auditório 17 mil 241 mulheres 

Henrique de La Rocque, consultadas, com 

em São Luís. idades de 35 a 49 anos. 

Imperatriz terá que 

cumprir a meta de atingir Página 5-2 

Cidade 

dias de jogos do Brasil 

Página 8 

Polícia e população se unem para 

combater violência 

Página 3-2 

Expoimp chega ao fim 

coroada de sucesso 

Página 6 
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aflita 

por Frederico Luiz 

FHC vôa 

nos ares 

O -presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso decretou que 

segunda-feira é ponto 

facultativo nas 

repartições públicas. Para 
o funcionário publico 

comemorar o penta. Na 
terça ele recebe o escrete 

canarinho para 

cumprimentos. Está certo 
ele. Quer faturar em cima 

do sucesso alheio. 

Estamos no ano da 
eleição de presidente da 

República. Quem era 
FHC. Quem te viu. Quem 

te vê. Como ele é 

intelectual, chamá-lo de 

coronel do asfalto seria 

uma blasfêmia. O homem 

ê moderno: brigadeiro-do- 

ar. 

Tecâo 

Maravilha 

O Tocantins Esporte 

Clube ensaia o Retorno de 
Jedi para o campeonato de 
1999. A equipe quer ser a 

ultima a conquistar um 

título nesse milênio. Bola 

para frente. Agora a equipe 

tem Francisco do Vale a 

frente. E credibilidade na 

praça. 

Roberto 

Villar 

Eu tenho dois amores. O 

show brega-pop de Roberto 

Villar encerra hoje a XXX 

Expoimp, a Exposição 

Agropecuária de 

Imperatriz. 

E por 
falar... 

E por falar em Expoimp, 
a cidade precisa tirar o 

chapéu para a 

administração do coronel 
Ventura a frente do 
Sinrural. Mesmo o país 

vivendo uma profunda 
crise financeira, o sucesso 
de negócios e público do 

evento é suqjreendente. 

Onde está 
Wally? 

O famoso personagem 

Wally, vivia se 

escondendo. E dava um 
trabalho danado para 
achar a figurinha. Os 

quadrinhos do Wally 

venderam que só água. 
Aqui na política 

maranhense, tem muito 
Wally brincando com o 

eleitor. Vamos esperar 

para o dia 04 de outubro. 

Uma velha 

historinha 

Certa vez. havia uma 
casa feliz em seu 

ecossistema. Não havia 
gatos na casa. Apenas rato. 

Os donos da casa eram 

ricos. Quando faziam 

refeições, jogavam muitas 

migalhas no chão. Nacos e 
mais nacos de queijo, dos 

diversos tipos. Eram quase 

solitários, apesar da imensa 

casa, tinham apenas uma 

empregada. Dessa forma, 

demorava muito para 

limpar a sala. O tempo 

suficiente para os ratos 
saírem de seus 

esconderijos e fazerem a 
sua testa. Do break-fast à 

última ceia. Os ratos-em 

nada incomodavam, 

tinham comida farta e não 

precisavam roer roupas, 
tapetes ou coisas parecidas. 
Foi então que o dono da casa 

resolveu presentear sua 

mulher com um gato. A 

intenção era diminuir a 
solidão que tomava conta 
da mansão depois que ele 

saia para o trabalho. Os 

ratos de nada sabiam. E 

quando um deles saiu para 

almoçar, na verdade foi 

almoçado pelo astuto felino. 
Outro rato que estava se 

deslocando para a farta 
mesa, viu a cena e correu 

em pânico para avisar seus 

colegas. Foi então que 

houve a reunião geral dos 

ratos. Todos com um único 

objetivo: como se livra do 
gato. Um ratinho, dos mais 

novos, com um estalo em 

sua consciência, dirigiu-se 
a Assembléia e mostrou 

seu plano mifrabolante. O 

gato somente atacou e 

acabou com nosso colega 
porque ele estava 

desprevenido. Nós, os ratos, 
somos bem mais atentos a 

movimentos estranhos. 
Portanto, basta a gente 

colocar uma coleira de 

sinos no gato. A casa é 

grande. Quando ele estiver 
no quintal, ou nos quartos, 

nós vamos buscar nossa 

comida. Quando um de nós 

ouvir o barulho do 

chocalho, basta correr para 

um de nossos buracos.Toda 

a assembléia aplaudiu de pé 

Segura 
o penta 

Segura o bichinho de 

pelúcia. Com carinho. 

Fazendo biquinho. Um azero 
está de bom tamanho. No 

máximo dois gols. De 

Ronaldinho, pana ficai* com a 

artilharia da Copa É preciso 
mtribi tir a carinhosa recepção 

à írancesa 

Melhor 
defesa 

A defesa menos vazada 
contra o ataque mais j xasitivo. 

O pragmatismo de Jaquet 

contra a pura emoção de 

Zagallo. O primeiro mundo 
.contra o último. Os juros 

baixos contra os altos. 

Sobournne versus Usp. 
Virgem que riqueza já vamos 
aí! E a dialética! O que se pode 

fezer sem elap Suco de uva? 

Ou vinho tinto? 

Meu 
canarinho 

Vôa canarinho, vôa. 
Mostra para a França que 
é o rei. Esse é que o drama. 
Nós somos os reis do 

a idéia. Comemoraram. A 

euforia tomou conta da 

platéia. Foi quando um rato 

mais antigo. Chamado pela 

comunidade de professor, 
fez uma pergunta. Disse ó 

professor que o plano era 

sensacional. Tinha uma 
pequena questão a resolver. 

Um simples detalhe que 

faltava Quem iria colocar o 

chocalho do pescoço no 
galo? 

Moral da 

história 

Onze. entre dez 

candidatos da região 
Tocanfma, consideram 
Nice Lobão uma pára- 

quedista. Ela que e 

candidata a Câmara 
Federal. Mas quem tem 

coragem de ir para mídia 

lazer essa afirmativa? 

Todos ficam jogando a 

responsabilidade para os 
outros. Da mesma forma 
que os ratos fizeram 

quando tiveram de' 

escolher qual deles iria 

colocar o chocalho no 
pescoço do gato. 

futebol. E lá. em Paris, eles 

costumam guilhotinar seus 
próprios reis. Imaginem os 

estrangeiros? Cautela e 
caldo de galinha não fazem, 

mal a ninguém. 

Seleção 
da Fifa 

Essa c minha, viii esse 
menino. Até tu Raimundo! A 
Fifa escolheu a seleção da 

Copa. Adivinha quem é o 

único jogador da atual 

seleção, que também foi 

premiado em 1994? Ele 
mesmo, o Dunga. Valdecy 

Ferreira continua certa. À 

imprensa esix)rtiva brasileira 

ficou devendo na copa, no 

quesito análise individual e 

técnica dos jogadores. 

Claudinha 
e Fredson 

Nesses dias. a editoração 

eletrônica do Jornal Capital 

está a cargo de Fredson 

Oliveira. Nossa Claudinha 

retorna na segunda-feira. Os 
dois e mais Frederico, 

adoram figurinhas. Desde 

que não sejam carimbadas. 

In fo fine 

Capital 

Da redação 

A seriedade 

é grande 

Timóteo, levando e levando, 
é o apresentador deTV que está 

há mais temjx) na telinha com 

o mesmo programa O Bar da 

Esquina está no sexto ano 

consecutivo. Sempre com ele 
nas câmaras. A seriedade é 

grande para a mostra a imensa 

molecagem que acontece na 
cidade. 

Folha de 
João Lisboa 

Nessa semana, sai a Folha 
de João Lisboa. Do nosso 

Frederico Diiz. Vem mistura 

quente da Cameleira. A 

manchete principal vem 

fervendo, peb que a redação 
apurou esses dias. 

Fórmula 
Um I 

Hoje e dia do GP da 

Inglaterra No autódromo de 

Silvastone, como 

carinhosamente ficou 
conhecido Silverstone. Foi lá 
que na Formula 3 inglesa, 

Airton Senna pulou para o 

podiurn da fórmula um. 

Fórmula 
Um II 

Mika Hakkinen será o 
pole position. O Alemão 

Voador com sua Ferrari é 

o segundo no grid de 

largada. Rubem Barichello 

esta decepcionado com 

sua Stewart. O carro anda 

para lá de Bagda. e longe. 

Conseguiu apenas o 19Q 

tempo. Ele já está 

pensando em mudar de 

equipe. 

Harté 
Arrows 

A Arrows de Pedro 

Paulo Diniz comprou a 

fábrica Hart de motores. 
Dessa forma, a equipe, 
além de produzir o chassi, 

também vai fabricar seus 

próprios motores. Como 
faz a poderosa Ferrari. 

Vamos ver como o carro se 

comporta nesse meio de 

temporada e se promete 
para o proximo ano. Pedro 

Paulo está otimista quanto 
a sua escuderia. 

Machado 
Neto 

De vez em quando é 

bom, talar da gente 

mesmo. Machado Neto 

continua arrebentando na 

redação do Jornal Capital. 

Para obrigatória do leitor 

Roberto 
Villar 

Simpático. Roberto Villar, 
disco de ouro e de platina, 

veio ontem na redação do 

Jornal Capital. O profissional 

papudinho fecha hoje as 
20hsv com chave de ouro. a 

trigésima edição da 
Exposição Agropecuária de 
Imjxratriz. 

Estão 
chegando 

E devagar, é 

devagarinho. Os pára- 
quedistas estão chegando. 
Pedro Novaes esteve ontem 

na cidade articulando sua 

reeleição para a Câmara 
Federal. O deputado pavão 
já aportou com mala e cuia 

na antiga mucuíba, hoje. 

Senador La Rocque. Fala-s< ■ 
que o próximo será Jose 

Raimundo. Candidato a 

deputado estadual pelo 
PSDB. O Comitê pela 

Mobilização Eleitoral 

focantina precisa agir 

rápido. Mais depressa do 
que rapidamente. 

Dr. André Paulino D^lbuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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JORNAL CAPITAL 

A TV CapítaI, cainiaI 

5, ORqulhoSAMEINTE 

ApRESENTA: 

O Jornai Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

é uma publicação do 

Sistema Tu€anu's de Produfões 

Diretor Prcsidetíle Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundador; 
  

Conor pires de Farias 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12-Tets.: 214-1634 e 3159-0753- Fax: 

255-9944 
Cep: 01049-000 - Centro - São Paulo - SP. 

Filial: Av. 13 de Maio. 45 - 6o and. - sl. 603 - Tel/Fax: (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 

(avulso  

|£Ífcerrto ao cliente 

.....MÍI 

 M 

 mm. 

mi, 

721- 

Os artigos e notas assinadas nas Colunas, 
hem como os ensaios publicados, não refle- 
tem necessariamente a opinião do Jornal, 
sendo de exclusiva responsabilidade de 

stms autores. 

SHOW ESPERANÇA 

e Banda 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

Dia 

11 de 

julho 

às 

9h 

INGRESSO 

5,00 

Os primeiros 

500 ganham 

uma camiseta 

S Tele-tijolos 

- Telhas e tijolos em até 5 

pagamentos. 

- Você só paga a entrada após 

receber o material. 

_ Só esta semana, promoção telhas 

colonial - 150,00 o milheiro, entregue 

na obra. 

Ligue 721-6979 

Av. Babaçulândia esquina com a rua São Sebastião 



■ Vitrine 

Tem início nesta segunda-feira 

um curso de capacitação 

profissional para pintores de 

parede, numa promoção do 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial 

(Senai). 

Página 4-2 

Caderno 

dois 

lmperatriz-MA, Domingo, 12 de julho de 1998 

O técnico Zagalo é mesmo um 

velho lobo do futebol. Ele sabe 

como ninguém elevar a 

autoestima dos jogadores da 

Seleção Brasileira e dos 

torcedores da canarinha e, de 

quebra, provocar o adversário 
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Imperatriz quer o penta, Brasil 

por Raimundo Primeiro 
Diretor de Redação 

E hoje o dia da 
«»Tafidp Com 

cerieza. toda 
Imperatriz estará 

vibrando, torcendo, 

para que a Seleção 
Brasileira consiga 

vencer a Seleção da 

França, país que 

sedia a Copa do 

Mundo 98, e trazer o 

título de quinta 

campeã mundial de 

futebol para o nosso 

país. 
Todos estaremos, 

logo mais, às 16 horas, 
fazendo figa, 
jruzandos os dedos, 
unidos numa só 

corrente, A de que o 

escrete canarinho 

nos trará o caneco. 
Viva! Viva! Alegria 

.,,,, ..1 / ^ . ,> Ia. - i-.K 1 < I 1. V., L 1 i l i ' ' »Jiíxi 1 ■ 
da cidade gritam. 
Pulam, brincam e 

festejam. Sabem que 

os franceses jogam 

um bolào, no 
entanto, confiam 

mais na habilidade, 

na individualidade 

dos jogadores 
brasileiros. Craques 

pra nenguinho 
nenhum botar 

defeito. 

O técnico francês 

Aimé Jacquet 

afirmou que o seu 

time já está prá lá de 

preparado e jogará 

com todo o gas. O 
volante Zinedize 

Zidane quer conduzir 
, "i e' j ■ 111) (' i' •. > 111 

detalhes foram 

definidos. Dunga, 

nosso capitão, será o 
regente de um 

últimos jogos pela 

seleção". Aos 34 anos, 

o gaúcho Carlos 
André Bledorn Verry 

competência. E olhe 

que de bola ele 

entende um montão. 

É jóia de primeira 
grandeza no 

gramado, pois já 
demonstrou que sabe 

jogar uma 

barbaridade. 

Mas o selecionado 

brasileiro, 

comandado por 

Mário Jorge Zagalo, 
também reafirma que 

está mais do que 

preparado. Todos os 

V >> \ j L l C» V l K) 

despertara a atençao 

dos deuses do futebol. 

E olhe que a Copa do 

Mundo da França 

pode marcar o fim da 

carreira de Dunga na 

seleção brasileira. Ele 

próprio já anunciou 

em Paris que deve 
estar disputando 

suas últimas partidas 

pelo Brasil. "Jogo 

cada partida como se 
fosse a última. Não 

quero perder de jeito 

nenhum, pois estes 

devem ser meus 

que avisou que e s v a 
prestes a deixar de 

vestir a camisa verde 

e amarela. Depois de 

mais de 15 anos de 

serviços prestados, ele 
prepara sua retirada 
abandonando o 

sonho de conquistar 

uma medalha de ouro 

nas Olimpíadas de 

Sindney, Austrália, 

daqui a dois anos. 

Agora, só pensa na 

partida de logo mais 

Esta tarde quer 

erguer por duas vezes 

o título mundial. 

O pensamento é 

um sonho: tanto lá 

em Paris quanto aqui 

em Imperatriz, ou 

seja. vencer a França 

em sua casa, mesmo 

com o grito forte da 

torcida, e festejar com 

grande vibração a 

conquista do 
pentacampeonato. 

"Pra frente Brasil, 

salve a seleção do 

meu coração... Vamos 

todos juntos, cantar, 

Brasil o grande 

campeão". Essa é a 

musiquinha que 

correrá as ruas locais, 

com certeza, leitores. 

Bom domingo a 

todos! 

Parabéns senhor Zagalo, 

parabéns senhores jogadores 

por José Gilmar Lima de Carvalho 
Poeta 

Eu não queria falar nada 
Mas os atletas merecem que eu 
Escreva alguma coisa, ou pelo menos tente 
Ganhar é uma emoção doce como o mél 
Essa taça e muito almejada 
Bons jogadores deus nos deu 
Os adversários que inventem 
Porque essa já pertence ao nosso plantei 

O Brasil verde e amarelo 
Verde das matas 
E amarelo do ouro que possui 
Vai ser ^nmpeão mimdia] novamerge 
Vai veiiear esse d Ledo 
Cuni pessoas pacatas 
Os percalços jogadores diluem 
Em forma de gol calmante 

Cinco vezes campeão 
Não é brincadeira 
É coisa de quem tem mérito 
Como é o caso da seleção canarinho 
Campeão é pouco, é pentacampeào 
Nós somos um povo sem-eira nem-beira 
Mas a torcida é emérita 
E trata seus craques com carinho 

Que bom seria se todos 
Pensassem assim, 
Com dignidade 
Ao invés de se corromperem por qualquer 

tostão 
Como corvos, 
Face a isso, a pobreza grassa sem-fim 
Trazendo desigualdade 
E podridão 

Que coisa bonita 
É ver o Brasil 
Ganhando um jogo 
Atrás do outro 
Mundo afora tem gente que nos imita 
Num gesto infantil 
O descrete é fogo 
E para os rivais, esta dando o troco 

Se clí pudesst 
GosUr- - !• lar 
Um abraço 
Em cada um de vocês, 
Mas como diz o ditado, pobre padece 
No entanto, não é proibido de sonhar 
E a televisão nos compensa mostrando cada 

golaço 
E ainda dá bis, mostrando outra vez 

Aqui no meu anonimato 
Estou abraçando 
A cada um de vocês 
Através dos meus pensamentos 
Dé olé nesse pato 
Fazendo o gol e caçando 
A vitória ante o time francês 
Obrigado jogadores por estes bons momentos 

Guerra e paz 

por João Estrada Branco 
Jornalista 

Hoje é dia de guerra, 
É dia de paz 

E assim vamos caminhando 

Uma depende da outra 
Para sobreviver 

Até parece que César tinha razão: 
Se queres paz, prepara-te para a guerra 

Não há como negar a unidade 
dos contrários 

As células do nosso corpo travam 
...jerra sem fim 

para aicançar 
Finalmente a eterna paz 

O coração 
Esse procura a paz 
Mas vem a mágoa 
E a guerra se faz 

E o mundo é uma eterna 
contradição 

Pobres e ricos 
O bem e o mal 

Deus e o diabo 

Eu e você 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

M" 

f 

«mm* 

4-,.. 

O promotor Roberto Veloso, que já trabalhou em 
Imperatriz, hoje atua em São Luís 

Ondas Curtas 

□ A Prefeitura de São Luís pede empréstimo a Câmara de 

Vereadores. 

□ O valor da verba é da ordem de 115 mil reais. 

□ Parcelando FPM e do ICMS são dadas como garantia. 

□ Balsas continua sendo a cidade da soja. 

□ Para onde será que vai todo o dinheiro fruto da sua produção? 

□ O Fiat Palio ultrapassa a marca de meio milhão de carros vendidos 

no Brasil. 

□ Amaral Reis continua comunicando legal na Rádio Imperatriz. 

□ A CDL contabiliza lucros nas vendas dos últimos dois meses. 

□ Machado Neto é gente de negócios aqui neste diário. 

□ A Fumbeart mantém firme sua proposta de ação. 

□ A fraude na agência do INSS de Imperatriz provocou, como diz 

Frederico, o maior furdunço. 

□ A Justiça Federal continua as investigações. 

□ Alfredo Nunes promove obras de alcance social em Senador La 

Rocque. 

□ O Armazém Paraíba continua com a campanha de aniversário. 

^ Hoje é domingo, dia de ir a praia. 

•O De assistir o jogo entre Brasil e França. 

mmM. 
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Pmgrdmaçào de TU 

Caiai 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 Amaury 

Canal 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 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 
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 

05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000 II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:2 5 - Sesào 

daTarde 
17:15 - Malhaçáo 
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 
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 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça 

no Lar 
07:30 Escola Bíblica na 

TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do 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 
03:00 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- Intcrcine 
02:07 - Corujão V O 

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 Cavaleiios 
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 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

555:®. 
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unem 

combater 

O comando da 

Polícia Militar em 

Imperatriz, através 

do major Francisco 

Melo, iniciou há 

algum tempo 

palestra com os 

presidentes de 

associações de 

bairros de Imperatriz 

para tratar de 

questões ligadas ao 

relacionamento dos 
dois segmentos. Ele. 

ao avaliar a atitude, 

considera a visita aos 

bairros periféricos 

um de seus mais 

poderosos aliados, 

graças ao apoio que 

vem recebendo das 

associações de 

bairros. Atendendo a 

convite do comando 

do 3° Batalhão da 

PM, cerca de trinta 

^ associações 

lideradas pela 

F u m b e a r t 
(Federação das 
Uniões de Moradores 

de Bairros e 

Entidades Afins da 

Região Tocantina) 

reuniram-se na sede 

do Sindicato dos 

Professores, na Rua 
13 de Maio, onde 

também funciona a 

Federação e 
discutiram formas de 

parceria para a 

redução da violência 
e criminalidade, 

sobretudo na zona 

periférica de 

Imperatriz. Esta é a 

maior preocupação 

da comunidade e da 

polícia, que vé na 

união de todos os 

segmentos, a forma 

mais viável de 

combaté-la e manter 

a paz na cidade. 

Segundo o major, 

"todos os presidentes 

e representantes das 

entidades de bairro, 
na oportunidade, 

sem exceção, falaram, 

questionaram, 
fizeram intervenções 

produtivas que 

enriqueceram o 

encontro e apontam 
para o fortalecimento 

da ação da Polícia 

Militar". 

Francisco Melo 

iniciou as visitas e 

vem apresentando 

um resumo do 

quadro de 

criminalidade no 
município de 

Imperatriz, 

destacando as áreas 
que mais sofrem com 

a violência. De acordo 

com ele, até o 

momento do primeiro 

encontro, a zona que 

apresentava maior 

índice de 

criminalidade é a 

compreendida pelos 
bairros Santa Rita e 

Vila Macedo e 

também Vila 

Cafeteira e suas 

adjacências. 

Cafeteira, Boca da 
Mata. Vilinha. Santa 

Inès, Santa Rita, Vila 

Macedo, Parque 

Alvorada, Ouro Verde 
e Lagoa Verde. O 

comandante 
informou ainda que 

vem recebendo 

solicitação de visitas 
de diversos bairros de 

Imperatriz e que na 

próxima semana está 

Major F 

disposto a dar 

continuidade as 
ações junto a 

população para 
inibir a prática de 

ilícitos e proteger 
uma comunidade 

que tem medo e já 

teve muito mais, até 

mesmo de sair de 

rancisco Melo. comandante do 3o fíPM 

casa. " Não podemos 

permancer com tanta 

violência e 

impunidade. Temos 
que agir para acabar 

com esse rótulo que 

Imperatriz possui de 

a mais violenta e a 

mais perigosa para se 

viver. Sabemos que 

isto é possível, mas 

somos conhecedores 

que somente se todos 
se unirem por uma 

causa comum. E estes 

encontros com os 

moradores é um 

passo importante que 

estamos dando nesse 

sentido", finalizou. 

Policiais querem que MP atinja todo servidor 

Entidades de 

delegados e agentes 
da Policia Federal 

querem que o efeito 

da medida 

provisória que 
permitiu o 

afastamento de 

policiais que 

respondem a 

processo 
administrativo seja 
estendido a todas as 

categorias dos 

funcionários 
públicos. "Vamos 
cobrar do governo 

que a medida atinja 

a todos", disse 

ontem o presidente 
da Federação 

Nacional dos 

Policiais Federais 

(Fenapef), Aristeu 

Alves Lima. 
A declaração foi 

concedida no 

gabinete do ministro 

da Justiça, Renan 

Calheiros, que ouviu 
as queixas do 

comando dos 

servidores e recebeu 

sugestões para a 

condução da 

apuração dos 

envolvidos na crise 

da instituição. 

Segundo apurou o 

Estado no Ministério 
da Administração, a 

medida provisória 

editada pelo 

ministro apenas 

igualou os 

servidores da Polícia 

Federal aos demais 

funcionários 
públicos. Com a MP 
os policiais agora 

estão enquadrados 

no Estatuto do 

Servidor Público, a 

Lei 8.112. 

O artigo 147 dessa 

lei prevê o 

afastamento de 
qualquer servidor 

envolvido em 

processo 

administrativo- 
disciplinar. Antes da 
MP, os funcionários 

da PF estavam 

protegidos pelo 

estatuto . da 

corporação, que 

dificilmente 
permitia a 

suspensão. 
O presidente da 

Associação 
Nacional dos 

Delegados, Bolivar 

Steinmetz, 
reivindicou ao 

ministro mais 

independência à 

Corregedoria-Geral 
da PF. Num 

documento, pede 

que o corregedor 

seja indicado pelo 

diretor-geral da PF, 
após a aprovação do 

Conselho Superior 
de Polícia. 

Entre as nove 

propostas dos 

delegados, constam 
o pedido ao ministro 

de renovação 

permanente dos 
quadros da PF e o 
fim dos critérios 

políticos na 

indicação dos 

dirigentes do órgão. 
Eles pedem também 
a "remoção dos 

servidores 

considerados 
problemas". 

Lima negou 

"disposição de 

revanchismo" dos 

policiais federais. 

"Mas vamos orientar 

os sindicatos a 

denunciar 

publicamente 
qualquer caso de 

corrupção que 
envolva servidores 

públicos." 
O ministro disse 

que vai avaliar os 

pedidos. Afirmou ter 

gostado das 

sugestões, mas não 

assegurou que vai 

atendê-las 
plenamente. Calheiros 

recebeu dos policiais 
um levantamento de 

300 páginas contendo 

iniciativas da 

associação contra 

colegas suspeitos de 

corrupção. 

Automóveis s.a. 

1 

Veículos Ltda. i 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas. 1437/A - Rodoviária - Fone; (OóS) 722-30S0 
Fax; (DÓS) '723-2347 - C EP Ó5.ÓU3-33I) - Imperatriz/Maranhão 

FILIAI: Rua do Egito. 72(1/A - C entro - Fone/Fax: ((W8) 741-2572/2105 

  ( EP 65000-000 - Balsas/Maranhão 
Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

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

FALHA 

Apesar da mudança de apresentador, o programa Bandeira 2 da TV 

Difusora, continua agindo de forma irregular, a denuncia foi feita pelo 

jornalista Marco Aurélio Dualibbe que disse ter se sentido riducularizado 
com uma atitude do apresentador Paulo Negrão. 

AGRESSÃO 

De acordo com o jornalista, ao cobrir uma briga entre homossexuais 

no setor rodoviário, Paulo Negrão tratou os mesmos com desdém e de 

forma agressiva e preconceituosa, o que constrangiu e agrediu o 

telespectador e a sociedade gay de Imperatriz. 

Solução 

De acordo com o jornalista, a AGIR deveria entrar com uma ação 

contra o jornalista por discriminação e preconceito, o que já é marca 

registrada dos programas policiais de Imperatriz, apesar da conduta de 

Negrão, desta vez ele se excedeu. 

INTERAÇÃO 

Vereadores de Imperatriz propõem uma interação entre a sociedade e 
o 50-BIS. de acordo com o medico e vereador André Paulino, essa 

interação foi facilitar uma melhor prestação de serviço entre o 50-BIS e a 

sociedade. 

APOIO 

Sindicatos de Imperatriz ainda tem dúvidas se deve ou não apoiar 

candidatos do PT rumo ao congresso nacional e ã assembléia legislativa 
do estado, acordos estão sendo costurados para garantir esse apoio. 

FÉRIAS 

As praias da região tocantina estão recebendo um grande numero de 

visitantes neste período, águas claras e transparentes, clima agradável e 

muita discontraçào, aliada ao preço baixo, fez movimentar o terminal 

rodoviário de Carolina. 

COBRANÇA 

Comentam pela cidade que a praia do Cacau será inaugurada no 

Iríneu Telles, 

presidente da 

Casa do 

Estudante, vem 

resolvendo ações 

no sentido de 

promover maior 

intercâmbio entre 

a classe e 

incrementar 

atividades da 

entidade 

TucariL^s 

Vídeo 

próximo domingo, no entanto até o momento não existe nenhuma infra 

estrutura para seu funcionamento, os banhistas estão preocupados com 
o quesito segurança. 

ABUSO 

Também recebemos uma denuncia de um colega nosso, de que um 

major da cidade teria agredido o colega verbalmente e ainda ameaçado 

de prende-lo por desacato a autoridade, será que este militar está 

preparado para a função, é bom questionar. 

CURSO 

Começa nesta segunda feira, um curso de capacitação profissional para 
pintores de parede, o mesmo é promovido pelo Senai, e tem a finalidade 
de preparar pessoas leigas no assunto a fazer pequenos reparos em suas 

residenciais. 

CÂMARA 

Quatro dos 19 vereadores com assento na câmara de vereadores de 
Imperatriz, estão na corrida rumo a assembléia legislativa do estado, são 

eles; André Paulino, Arnaldo Alencar, Otair Moreira e João Macedo, este 

ano o numero foi pequeno, poucos quiseram arriscar. 

FILME 

Ainda não está disponível em vídeo, mais já é um dos mais procurados 
da temporada, Titanic, que saiu de cartaz recentemente, deve chegar às 

lojas ainda este ano, o grande publico que não viu a obra na tela grande, 

espera o momento de se deliciar como filme do ano. 

REMÉDIOS 

Depois do Miclovlar ser retirado das farmácias por decisão do Ministério 

da Saúde, agora outros medicamentos podem sair de circulação, a 

medida é conter o grande numero de medicamentos falsos, a vigilância 

sanitária descobriu que até Dipirona está na lista dos falsificadores 

COMO FICA 

Segundo o Ministério da Saúde, as farmácias que compraram o 

medicamento falso e comprovar com notas fiscais que foram vitimas, vai 
ser ressacida do prejuízo, mais muitas empresas não estão conseguindo 

esta prova, neste caso o proprietário pode ser preso por participação 

CIDADE 

E o programa Cidade Alerta tem agora um novo comunicador, trata- 

se do competente Cheik, que está divesificando sua área de atuação. O 

comunicador agora mais maduro, quer deixar se ser apenas um 

apresentador de vídeo clips, para ser um polêmico repórter de ma 

É HOJE! 

E o coração do brasileiro vai bater mais forte hoje Já estamos sem clii £ 

de festa e ansiedade, final de Copa, Brasil X França, é sempre um grande 

jogo, mais brasileiro que se preza está confiante, a taça é nossa, a seleção 
de Zagallo retorna ao Brasil na terça feira. 

SHOW 

E para fechar com chave de ouro a ultima copa do mundo do milênio, 

os tenores, José Carreira, Luciano Pavarotti e Plácido Domingos, 

realizaram na sexta-feira, o show, "Tenores", esta é segunda vez que os 

trés melhores do mundo encerram a copa, desta vez o palco foi enfrente 

a Torre Enfel 

SEGURANÇA 

Observa-se que os bairros de Imperatriz estão tendo uma atenção mais 
especial por parte da policia militar, bairros como o Santa Rita com grande 
incidência de violência, conta agora com uma viatura constatimente 
rodando as mas, o índice de violência reduzido. 

RELA TÓRIO 

Quando os leitores observarem na próxima semana o relatório que ã 
policia civil vai apresentar á população terá uma surpresa, o índice de crimes 
maior foi de adolescentes, e os mais comuns são fim n p porte de tóxicos. 

I I 
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Quem controlará os satélites? 

por José 
Monserrat Filho 

Jornalista e jurista 

Esse é o "x" do 

problema. Ocorre que 
já existe a tecnologia 

necessária para 
substituir os antigos 

sistemas nacionais de 

controle e gestão do 

tráfego aéreo, que 
hoje impedem o 

crescimento 
impetuoso da 
aviação civil. 

O novo modelo, 

revolucionário, feito 
de satélites e 
c o m putadores, 

globaliza o controle 
dos vôos, com 

vantagens 
inigualáveis em 

eficiência, economia e 

segurança. Que falta, 
então, para introduzi- 

lo o mais 

rapidamente 
possível? 

Falta definir como 

essa transição 

tecnológica se dará 
do ponto de vista 

institucional e 
jurídico. A questão, 

extremamente 
delicada, afeta os 
naturais e ultra 

sensíveis zelos de 

soberania, segurança 

nacional e domínio 

tecnológico de cada 
país. 

Por isso mesmo, ela 

esteve entre as mais 
debatidas na recente 

Conferência Mundial 
para Implantação 

dos Sistemas CNS/ 

ATM (Comunicação, 

Navegação e 

Vigilância/Gestão do 
Tráfego Aéreo), 

promovida pela 

Organização da 

Aviação Civil 

Internacional (Oaci) 
no Rio de Janeiro. 

Para estabelecer os 

sistemas CNS/ATM ê 
preciso, primeiro, 
criar o Sistema 

Global de Navegação 

por Satélites (GNSS ). 
Essa tarefa não está 

na estaca zero. Já 

funcionam dois 

sistemas de satélites 

que podem servir de 

base para o GNSS: O 

GPS (Sistema de 

Posicionamento 

Global), dos EUA, e o 
Glo-Nass (Sistema 
de Navegação por 

Satélites), da Rússia. 
O governo 

americano ofereceu 
seu sistema à Oaci, 

por dez anos de 

graça, para ser o 

segmento espacial do 
GNSS em sua 

primeira fase. O 

governo russo 

ofereceu o Glonass 
em condições ainda 

melhores: quinze 
anos de graça. 

Instalar o GNSS é 
muito simples, 

acenam os EUA. 

Basta todo mundo 

adotar o sistema 

americano aéreo para 
todos os países, com a 

eficácia já 

comprovada nos 
próprios EUA. 

A base jurídica 

para tanto também já 

existe, acrescentam 

eles. É a Convenção 
de Chicago de 1944, 

que contém o 

essencial para 
ordenar a gestão 
global do tráfego 

aéreo. Para o que ela 

não contém, valeriam 

as normas-padrão e 

as práticas 

recomendadas da 
Oaci. suficientes para 
regular a introdução 
da nova tecnologia. 

Também como as 

indicações do 
Conselho, do Comitê 

Jurídico e dos órgãos 

técnicos de entidade, 
que igualmente 

poderiam resolver 

eventuais problemas 

institucionais. Assim, 
Washington descarta 
a necessidade de um 

novo tratador 

internacional. 
A maioria os países, 

porém, recusa essa 

visão dos EUA, 

claramente vinculada 
a sua condição de 

provedor e dono da 

nova tecnologia. A 

Europa, por exemplo, 
vê "perigos políticos e 

estratégicos em 
depender de um 

sistema controlado 
por um ou mais 

terceiros países" e 
rejeita qualquer 

"posição dominante 
ou virtual 

monopólio", que 

transforme os 

usuários do sistema 
em reféns de futuros 

encargos ou taxas 
excessivas, difíceis de 
anular, e bloqueie a 

criação de 

alternativas mais 

convenientes. 
Um documento da 

União Européia, 

distribuído na 
Conferência da Oaci, 
não faz segredo de 

seus receios: "os EUA 

dão todos os indícios 

de que estão usando 

a vantagem 

estratégica de seu 
sistema de 

posicionamento 
militares de 

posicionamento 

militar (GS,PS) Para 

estabelecer ífoJÍcâ0 

dominante no 
mercado mundial de 

sistemas e serviços". 
A indústria 

européia exige ter 

acesso aos avanços 

tecnológicos do 
próprio sistema e 
assim participar de 

um mercado 

altamente lucrativo, 
de US$ 50 bilhões, em 

2005, segundo 

"estimativa razoável". 

Se os europeus se 

opõem, imagine-se o 

^ ^ níu d? As 

divergências, no 

entanto, são 
minimizadas, e as 

convergências, 
salientadas ao 

máximo, como seu na 

Conferência do Rio. 

Ninguém quer sair de 
um barco (avião) que 

está prometendo 

trazer benefícios e 

ganhos excepcionais 

para todos. 

Crianças serão prioridade do Rotarv 

Tpm i m r* i rv rio   Tem início na 

terça-feira, 14, a 
primeira etapa do 

cronograma de 
visitas a clubes de 

Rotary do primeiro 

Governador 

imperatrizense 
dessa entidade 

internacional. O 
médico Deusdete 

Santos Souza foi 

eleito para ocupar o 

mais alto cargo do 

Rotary 

International nos 
Estados do 

Maranhão, Piauí e 
Ceará, que formam 

o Distrito 4490, um 

dos 521 em todo o 

mundo. A posse foi 
no sábado, 4, e o 

novo Governador 

deve visitar todos os 

clubes de Rotarv 
nos três Estados. 

Com ele, segue sua 

esposa, a professora 

Eleusa Sousa, que 

assume as funções 
de Embaixatriz da 

Amizade. 
As visitas têm 

início pelo Rotary 

Club de Carolina, 

no dia 14. Nos três 

dias seguintes, 

serão visitados os 

clubes de Riachào, 

Balsas e São 

Raimundo das 

Mangabeiras. Ao 
final da sexta etapa, 

em Teresina (PI), 

no início de 

dezembro, dia terão 
sido 61 clubes 

visitados em terras 

maranhenses. 

Diretoria do 

cearenses e 

piauienses. 
No seu discurso de 

posse, Deusdete 

Sousa revelou que um 
das causas a que se 

dedicará serão "as 

crianças, muitas delas 

vítimas de exploração 

ou abandono". Ele 

também cuidará do 

outro pólo, os idosos, 
"que — segundo o 

médico 
imperatrizense — 

freqüentemente 
vivem à margem da 

sociedade". O 

Governador do 
Rotary lembrou que 

34 mil crianças 

morrem diariamente, 
de fome ou de 

doenças que 

poderiam ser 

prevenidas "São 24 
crianças mortas a 
cada minuto, além de 

outras 50 crianças que 

nascem na pobreza 

absoluta a cada 

minuto". Disse ainda 
que, no mundo, são 

cerca de 140 milhões 

crianças sem 

Rotary Clube atende crianças carentes 

escola e 100 milhões imagem positiva da 
sem local para morar. 

É a primeira vez que 

um município do 

interior do Maranhão 

se torna sede de uma 

Governadoria do 
Rotary. O mandato é 

de um ano, e o ano 

cidade e da região por 
ela polarizada. 

O Rotary está 

presente em cerca de 
160 países, com mais de 

28 mil clubes e 1 milhão 

e 200 mil rotarianos. O 

Rotary é um clube de 
rotário vai de julho de serviço voltado para 
1998 a junho de 1999. causas humanitárias, 

Por conta de ser a sede 

do Governo do 

Distrito, Imperatriz já 

recebeu, em abril, 

rotarianos dos três 
Estados, em evento de 

treinamento de 

Presidentes. No 
próximo ano, deverá 
ser realizada a 

para ao ideal de servir, 

para o fomento da 

compreensão e paz 
mundial. Com esse 

objetivo, seus sócios 
em todo o mundo se 

reúnem uma vez por 

semana e discutem 

projetos, propostas e 

ações para o 
Conferência Distrital, encaminhamento e 
na qual resolução de 
comparecerão 
centenas de 

rotarianos do 
Maranhão, Piauí, 
Ceará e de 

representantes de 
outros Estados 

brasileiros. Com a 
sede da Governadoria, 

problemas da 

comunidade, 
sobretudo aqueles que 
afetam as pessoas 

mais carentes. 

Inúmeros projetos 
foram realizados e 

outros são 

. continuamente 
Imperatriz atinge um desenvolvidos pelos 

momento singular três clubes de 
para a ampliação da Imperatriz. 

MI1KTA & MI1KTA 

A Murl.i 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- Bernado Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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Zagalo esbanja otimismo com o pent ct 

Acabou o 

armistício entre 

Brasil e França. O 

técnico Zagalo 

decidiu, ontem, abrir 

uma guerra de nervos 

para a final da Copa, 

hoje, ao voltar a 
repetir o discurso 

ufanista e 

autoconfiante, 

garantindo que o 

Brasil será campeão. 

"O verde e amarelo 

irá triunfar em Saint 

Denis", bravou. "Já 

estou me sentindo 

penta, não vamos 

pe? der essa chance. A 
p r o x i m a 
oportunidade será 

para a conquista do 

hexacampeonato". 
Com tanta pose, 

Zagalo ainda fez 

questão de dizer que 

não estava cantando 

a vitória na véspera. 

"Isso não existe. 

Futebol se ganha no 

campo. Mas não 

josso deixar de 

passar esse fluido 

positivo aos 

jogadores, essa 

confiança que tenho 

na vitória", disse. O 
treinador tratou de 

mexer com os nervos 

da França. "Sempre 

vai haver nervosismo, 

mas eles estarão mais 

nervosos, porque 
nunca estiveram 

numa final de Copa 

do Mundo". 

O nervosíssimo, 

Zagalo cré que a 

França sentiu na 

semifinal com a 

Croácia. "A França já 
entrou nervosa 

naquele jogo, imagine 
hoje". Zagalo ainda 

reforçou seu discurso 

de vitória diante da 

pressão que pode 

sofrer no Estádio da 

França: "Não vamos 

nos intimidar, porque 

ganhamos todos os 

quatro títulos 

mundiais fora de 

casa. Nós sabemos o 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTORIO DA 6nA ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS PARTIDOS E CO- 
LIGAÇÕES POLÍTICAS PARA AUDIÊNCIA DE SOR- 
TEIO DOS QUTDOOR 

O DOUTOR ADOLFO PIRES DA 
FONSECA NETO. JUIZ ELEITORAL 
DA 65A ZONA. DA COMARCA DE 
IMPERATRIZ. NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

O doutor Adolfo Pires da Fonseca Neto. juiz elei- 
- toral da 65a Zona Eleitoral, responsável pela pro- 

paganda eleitoral, convoca todos os partidos e co- 
ligações registradas para as eleições de outubro de 
1998. para audiência de sorteio dos Outdoor. a ser 
realizada no dia 10 de julho, às 17:00 horas, no Car- 
tório Eleitoral da 65a Zona. no Fórum Ministro 
Henrique de La Rocque. E para que chegue ao co- 
nhecimento de todos mandou fixar cópia deste 
edital no átrio do Fórum, no Jornal O Progresso e 
no Jornal Capital. Dado e passado nesta cidade, 
aos 08 dias do mês de julho do ano de hum mil no- 
vecentos e noventa e oito (1998). Eu  

-chefe da 65a Zona 
Eleitoral, digitei e subscrevi. 

Adolfo Pires da Fonseca Neto 
Juiz da 65a Zona 

caminho". 

Nem mesmo a 

torcida preocupa o 
treinador. "Serão 80 

mil franceses contra 
160 milhões de 

brasileiros que 

estarão dentro de 

nossas mentes. A 

torcida não terá 

influência", aposta. O 

treinador também 

fez questão de 

assumir o favoritismo 

na decisão, que já foi 

passado pelo próprio 

técnico francês, Aimé 

Jacquet. "Se ele disse 

que nós somos 

favoritos, pois bem, 

somos favoritos. E o 

favorito vai vencer". 

Ele ainda previu uma 

França muito ansiosa 

na decisão. "Eles têm 

a obrigação de 

vencer, jogando em 

casa. Isso vai pesar, 

ainda mais, a favor da 

seleção campeã do 
mundo". 

Zagalo chegou a 

menosprezar a 

campanha francesa. 

"Eles não tiveram, a 

rigor, nenhuma 

grande seleção pela 

frente. Nós, ao 

contrário, jogamos 

contra as melhores 

equipes. Agora sim, 

eles vão ter pela 

frente um grande 

adversário. Contra a 

melhor defesa da 

Copa (a França 

sofreu apenas dois 

gols), o técnico 

brasileiro não perde o 
otimismo. "Tenho 

certeza de que vamos 

sair dos 14 gols. 

Vamos marcar mais e 

vamos ser campeões, 

não tenho dúvidas. 

Para Zagalo serão 

quatro anos de 

trabalho que serão 

colocados em campo 

hoje. Ele explicou que 
o Brasil precisa 

mostrar contra a 

França a mesma 

disposição e 

empenho tático dos 

jogos diante da 

Dinamarca e da 

Holanda. "Se a 

Seleção tiver esse 

tipo de 

comportamento, a 

conquista do titulo 

virá com certeza", 

disse. "E vamos 

conseguir a vitória 

nos 90 minutos." 

Jogadores se poupam 

para a grande final 

A Seleção 

Brasileira está se 

poupou na sua 

preparação para a 

disputa da final da 

Copa da França, com 

os donos da casa, em 

Saint-Denis, no hoje, 
que poderá dar ao 

Brasil o quinto titulo 

mundial e o segundo 

bicampeonato. Trés 

jogadores titulares 

treinaram em 

separado na semana - 

Ronaldinho, Júnior 

Baiano e César 

Sampaio - não 

participando dos dois 
toques comandados 
pelo técnico Zagalo. 

Outro jogador acabou 

contundido ao final, 

Edmundo. O 
atacante reserva deu 
um encontrão com o 

goleiro Carlos 

Germano e deixou o 

campo se queixando 

de dores nas costas. 

Ronaldinho, com 
dores no tornozelo 

direito, e Júnior 

Baiano, que recebeu 

uma pisada na coxa 

direita, deram uma 

corridinha e depois 

foram fazer 

hidroginástica em 
uma piscina. Durante 

o treino, Ronaldinho 

apontou o joelho 

esquerdo para o 
Marcos Moura, 
auxiliar de 

preparação física. Já o 

meia César Sampaio, 

com dores no pé 

direito, correu e 

depois fez tratamento 
com gelo no local 

atingido. O médico 

Lídio Toledo disse 

que as lesões não 

preocupam. 

Pela primeira vez 
num treino da 

Seleção Brasileira, a 

imprensa estrangeira 
foi separada da 

imprensa do Brasil. 

Apesar de o tempo 

estar nublado e de a 

temperatura estar 15° 

centígrados, o 
número de torcedores 

foi expressivo no 

estádio dos Três 

Pinheiros. Cerca de 

4.000 pessoas, entre 

torcedores, 

jornalistas e 

seguranças estiveram 

no estádio. 

O público foi 

considerado 

equivalente ao que 

comparece aos jogos 

de nível médio do 

Campeonato 
Francês. Em torno do 

estádio, muitos 

ambulantes 
instalaram suas 

barracas para vender 

camisas da Seleção 

Brasileira, 
sanduíches, bebidas, 

batata frita, 

fotografias de 

jogadores, bustos e 

muitas bandeiras. Os 

jogadores brasileiros 

foram aplaudidos ao 

saírem de campo, 

enquanto cerca de 

mil jornalistas 

tentavam 

entrevistas, 

principalmente do 

treinador Zagalo. Os 

argentinos 

compararam o 

ambiente dos 

brasileiros com o 

vivido por sua seleção 
na França, que "foi 

colocada em uma 

"prisão" pelo técnico 

Passarella. 

André Ribeiro treina 

torcendo pelo Brasil 

Mesmo trabalhando em ritmo acelerado no 

oval de Michigan, André Ribeiro deu um jeito 

de assistir a Brasil x Holanda. Os mecânicos 

da Penske colocaram duas TVs no box, uma 

delas sintonizada na Eurovision, que, para 

desespero de André, mostrava um narrador 

argentino que torcia contra o Brasil. O treino 
do piloto, que queria testar o câmbio e o carro 

no tráfego com a asa redutora de velocidade, 

foi interrompido pela garoa, mas prossegue 

continuou depois, também com Al Unser Jr., 
Jimmy Vasser e Scott Pruett. 
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Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração: Prefeito Alfredo Nunes 
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Sucesso em 

qualquer lugar 

BRINDE 

NA COMPRA DE QUALQUER FOGÃO VOCÊ LEVA DE BRINDE 

UMA LUVA E UM CONJUNTO DE FACAS - 6 PEÇAS 
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i Ronaldinho 

Ronaldinho quer escrever hoje o primeiro capítulo da história do Estádio da França, em Samt- 

Denis. As modernas instalações do estádio, construído especialmente para o realização da Copo do 

Mundo, inspiram o artilheiro do Seleção Brasileiro a lutar para ser o grande nome do Mundial com 

uma atuação inesquecível na final contra a equipe anfitriã. "O Soint-Denis é lindo, mas é um estádio 

sem história" afirmo Ronaldinho. "Eu quero escrever o primeiro capítulo da história deste estádio. " 

Os franceses gastaram USS 400 milhões na construção do palco no qual Ronaldinho quer se 

consagrar. A seleção do França participou da festo da inauguração do estádio que leva seu nome, ao 

derrotar a Espanha por 1x0, em um amistoso disputado no dia 28 de janeiro deste ano. 

'a- 
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■ Seleção 

O otimista Zagalo provoca a França 

O técnico Zagalo e 

mesmo um velho lobo 

do futebol. Ele sabe 

como ninguém como 

elevar a autoestima 

dos jogadores da 

Seleção Brasileira e 
dos torcedores da 

Canarinha e, de 

quebra, provocar o 

adversário. Sua 

arma é o tom 
ufanista de seu 

discurso de campeão. 

Mesmo sabendo que 
futebol só se ganha 

dentro de campo e 

dizendo que não está 

cantando a vitória antes 

do tempo. Zagalo iniciou 

ontem a guerra de 

nervos contra os 
franceses. Como se fosse 

uma mensagem para a 

torcida brasileira, o 

treinador disse que o 

País pode confiar na 

Seleção. "Nós vamos ser 

pentacamp õ e s, p o d e m 

ter certeza e eu passei 

fluidos positivos para a 

equipe", afirmou. "Se a 

França terá o apoio de 
80 mil torcedores no 

estádio, nós contaremos 

com 160 milhões de 

brasileiros do nosso 

lado. O técnico usou até 

uma declaração do 

treinador da França. 

Aimé Jacquet, que 

apontou o Brasil como 

favorito. "Espero que 

realmente ele esteja 

certo, pois o favorito 

sempre vence." 
O treinador da equipe 

brasileira disse que na 

reunião com os 
jogadores, antes do 

treino de dois toques no 

stádio Três Pinheiros, 

e m O zo i r -1 a - Fe r r iè r e. 

conversou sobre a 

importância do título. 
Ele explicou para o time 

que o Brasil poderá 

conquistar um título que 

deverá levar muito 

tempo para ser superado 

por uma outra seleção. 

"Não acredito que um 

outro país vai 
conquistar tão cedo sua 

quinta Copa do Mundo ", 

disse. "O Brasil terá 

ainda o privilégio de 

levantar mais uma vez 

um Mundial na 

Europa/' 

Do lado francês, o 

técnico Aimé Jacquet 

procurou ser 

diplomático. Ele disse 

que sua seleção era 

mesmo .a favorita contra 

a Croácia. Para ele. "o 

Brasil tem o melhor 

futebol do mundo, e nós 

não temos nada a 

perder". 
Derrotadas na 

semifinal, as seleções de 

Holanda e Croácia 

procuram reagir para a 

disputa do terceiro 

1 uga r. ama n hã. Po,r, 

estar participando 

seu primeiro Mundial 

os croatas não sentiram 

tanto quanto os 
holandeses, que 

p e r d e r a m a t e r c e i r a 

oportunidade de 

disputar o título nesta 

década. 

Jogadores terão que recuperar 

até quatro quilos para a final i 

Os jogadores da 

Seleção Brasileira 

tiveram de recuperai- 

os três a quatro 
quilos que perderam 

em média para a 

decisão da Copa do 

Mundo, hoje, contra 

a França. O desgaste 
provocado pela 

prorrogação com 

morte súbita e 

cobrança de pênaltis 

diante da Holanda, 

pela fase semifinal, 

afetou muito o time. 

A programação de 

treinos foi alterada 

para evitar esforço e 

garantir a equipe em 

boa forma física na 

final. 

A Seleção realizou 

apenas um trabalho leve 
de manutenção física até 

ontem, de acordo com o 

preparador físico Paulo 

Paixão. O médico Lídio 

Toledo recomendou um 

reforço alimentar e mais 

vitaminas e líquido para 

os jogadores. O fato de a 

Seleção ter enfrentado 

prorrogação e pênaltis 

na semifinal pode ter 

deixado o time mais 

desgastado do que o da 

França, mas há também 

um aspecto positivo, 

segundo Paixão. "Depois 

de passar por aquele 

sofrimento, a equipe 

venceu e os jogadores 

saíram fortalecidos 

emocionalmente para 
enfrentar a França" , 

afirmou. 

O zagueiro Aldair foi 

um dos jogadores que 

saíram de campo mais 

desgastados 

fisicamente. Ele já 
vinha administrando o 

peso por ter feito uma 

dieta alimentar por 

conta própria e sentiu o 

esforço do jogo 

prolongado. Perdeu 

quatro quilos e terá uma 

carga mais leve do que 

a dos demais 

companheiros. O médico 
Lidio Toledo disse que 

teve de mandar todos os 

jogadores para a 

banheira depois do jogo 

com a Holanda, para 

relaxarem. No mesmo 

dia. os atletas 

começaram a tomar 

vitaminas e muito 

líquido. "Podem ter 

certeza de que não 
faltará vigor ao time na 

decisão". assegurou. 

O esquema tático 

adotado por Zagalo tem 

contribuído para 

preservar fisicamente a 

equipe, na opinião do 

preparador. "O time 

posiciona-se muito bem 

e só corre quando tem 
de correr", justificou. 

Numa decisão, a seu 

ver. é fundamental ter 

algo mais do que um 
bom condicionamento 

físico. "E necessário ter 

a alma na ponta da 

chuteira." E não há 

adversário que resista 

a isso. diz Paulo 
Paixão. 

Além da 

preocupação com a 
alimentação dos 

jogadores., a Seleção 

teve de diminuir a 

carga de trabalho, 

revelou Paixão. 

" T o m a m os to d as as 

precauções para que, 

domingo, o time esteja 

muito bem."" 

■ Apito 

O marroquino Said 
Belqola, de 41 anos de idade, 
pai de quatro filhos, inspetor 
de alfândega, terá a 
responsabilidade de apitar o 
jogo final entre Brasil e 
França, domingo, no Estádio 
da França, em Saint Deras. 

Árbitro desde 1983, 
Belqola é o primeiro árabe 
africano a apitar uma final de 
Copa. Ele não tem muita 
expeiiência internacional. 
Antes de apitar hpste 
Mundial, suas maiMR^ 
participações tinham ádogal 
final da Copa Africanaxf&f 
Nações, no Tomeio da Franca 
em 1997, e nocampeonato snB- 
17 anos; disputado; no 
Equador, em 1995. ' . 
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■ Saúde 

Imperatriz entra no combate 

ao câncer de colo do útero 

Vigilância recolhe 

preservativos 

Anticoncepcional Microvlar também é retirado 

Começa no próximo 

mês de agosto, em todo o 

estado, a Campanha 

Nacional de Prevenção de 

Câncer do Colo de Útero. 

A Campanha 
propriamente dita terá 

início no dia lô de agosto e 

vai até o dia 31. 

O lançamento oficial foi 

realizado no último dia 3 

de julho, no auditório 

Henrique de La Roque, em 
São Luis. O evento reuniu 

as primeiras damas dos 

217 munincípios 

maranhenses. 

A coordenação da 

Campanha ficará a cargo 

da primeira-dama de cada 

município. Em Imperatriz 

a campanha será 

c jrdenada por Shirley 

Marques. 

Imperatriz terá que 

cumprir uma meta, de 

acordo com o Ministério 

da Saúde e Secretaria de 

Estado. O município deve 

atingir 17.241 mulheres 

consultadas, com idades 
de 35 a 49 anos, mas a 

Secretaria de Saúde 

Municipal está adotando 

todas as medidas para que 

consigam superar a meta 

estipulada. 

Os profissionais da área 

de Saúde serão treinados, 

visando uma melhor 

qualificação. Os 

treinamentos serão 

realizados em São Luís e 

lambem na sede de cada 
município. 

Objetivos 
A Campanha de 

Prevenção do Câncer tem 

por objetivo atingir todo o 

público feminino que 

deixou de fazer o exame 

em eventos anteriores. A 

análise do material 

coletado será enviado para 

os laboratórios designados 

pelas secretarias 

municipais de saúde, 

responsáveis pela 

organização e execução 

da Campanha. 

Além do diagnóstico, as 

pacientes receberão o 

tratamento e 

acompanhamento médico 

com a avaliação dos casos 

que apresentarem 

alteração. 

Conselhos Básicos 
O câncer de colo uterino 

pode ser fatal, mas pode 

ser evitado e até eliminado 

se descoberto no início. 

Para evitar, a melhor 

medida é a prevenção. 

A mulher deve ter o 
cuidado de visitar o seu 

médico ginecologista e 

fazer a prevenção (exame 

Papanicolau), a cada seis 

meses. Esses exames são 

aconselháveis 
principalmente para 
mulheres de na faixa 

etária de 35 a 49 anos. 

Mas, as mulheres mais 

jovens também devem 

procurar o médico, ao 

menor sintoma de 

inflamação, que pode ser 

caracterizada por secreções 

vaginais com prurido ou 

odor forte e desagradável 

("corrimentos"), além de 
pontadas na região do útero. 

No último dia 06 ( 

segunda-feira) o 
Departamento de 
Vigilância Sanitária e a 

coordenação do 
Programa de 

Planejamento Familiar 

recolheram fodos os 

preservativos 

(camisinhas) utilizados 
anteriormente para 

distribuição. Eles 

validade. Todos foram 

substituídos por outro da 

marca Micro tex 

(fabricados este ano). 
O preservativo 

recolhido foi denunciado 

Manhã de lazer e almoço 

encerram semestre no Cer 

esse motivo a 

do 

de 

e 
Reprodutiva do Estado do 

o 

Jma manhã de lazer e um 
almoço marcaram 
anteontem. 10, o 
encerramento do primeiro 
semestre das atividades do 
Centro Educativo Resgate 
(Cer). 

Pela manhã, 87 crianças 
— do total de 106 
matriculadas, além de 19 
especiais — tomaram 
banho de piscina no 
Balneário Iate Clube (Bic), 
cedido pelo empresário 
Conor Pires Farias. 

Para participarem das 
atividades de lazer e 
recreação, as crianças 
contaram ainda com a cessão 
de um ônibus da TCI 
(Transportes Coletivos 
Imperial). O empresário 
Ronaldo Braga foi quem a 
fez. 

A diretora do órgão, 
Fernanda Calado, e os 

1 # 

1 

recolhimento e a 

substituição imediata. A 

coordenação do 

Programa quer garantir 

a qualidade do trabalho 

prestado aos municípios 

conveníados e 

principalmente proteger o 
usuário. 

Os novos preservativos 

(Microtex) já estão sendo 
distribuídos pela 
coordenação do Programa 

de Planejamento Familiar. 
A coordenadora, Duda 

Ribeiro foi pessoalmente a 

São Luís buscá-los. As 

pessoas inscritas no 

Programa, cadastradas na 
Central (Posto de Saúde 

Três Poderes) e nos 

Núcleos (demais postos) 

já podem receber as 

camisinhas. 

Também foram 
recolhidos o 

anticoncepcional 
Microvlar do Laboratório 

Scheringer do Brasil. Está 

proibida a fabricação e 

comercialização do 
medicamento, por 

determinação do 

Ministério da Saúde. 

O remédio era utilizado 

pelo Planejamento 

Familiar e ainda não foi 

substituído. A clientela do 

Programa, por enquanto, 

não terá acesso a 

de método contraceptivo 

"Esperamos que seja por 
um curto espaço de 

tempo, porque é uma das 
formas de evitar a 

gravidez mais procurada 

pelos casais atendidos 

pelo Planejamento 

Familiar", ponderou 
Duda Ribeiro. 

O Ministério da Saúde 

tomou essas medidas 

em virtude de pílulas de 

farinha estarem sendo 

comercializadas no lugar 

do medicamento. A 

empresa fabricante do 

anticoncepcional 

informou que o lote de 

pílulas de farinha tinha 

sido fabricado para 

testar uma nova 
máquina de 

embalagens. E ainda 

segundo a empresa, esse 

lote teria sido furtado. 

Várias mulheres no 

país e que faziam uso da 

medicação 

engravidaram. A maioria 

não queria mais ter filhos. 

Todo o material 

utilizado pelo Bemfam e 

que estavam sendo 

questionado quanto ao 

prazo de validade foi 

substituído para manter a 

qualidade do serviço 
p resta d o. se gu n do 

Coordenação Estadual. 

Integrantes do Cer brincam nas piscinas do Bic 
professores e instrutores do conseguiu implantar uma 
orgão, acompanharam as 
crianças durante a recreação. ■ 
Em seguida, foram à sede 
do Cer onde tomaram parte 
no almoço. 

Ao avaliar a atuação do 
CER no primeiro semestre 
de 1997, o professor 
Chardiran Silva Paz disse 
que esta foi positiva. "Do 
ponto de vista pedagógico, 
muitas crianças aprenderam 
a ler". 

Segundo ele. o Cer 

nova filosofia de vida em 
muitos dos alunos. "Eles 
respeitam e demonstram 
ter amor à equipe e, 
inclusive, uns aos outros", 
completou Paz. 

A diretora Fernanda 
Calado também considera 
positiva a atuação do Cer na 
vida das crianças, algumas 
das quais ainda se encontram 
em fase de recuperação. O 
Cer retoma as atividades em 
3 de agosto. 

Cidade Limpa 

povo educado 

(Jrng cgmpQnhg do 

Jocnoí Co pito! 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises Clínicas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 
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EXPOIMP CHEGA AO FIM 

COROADA DE SUCESSO 
Iniciada no último dia 4, encerra-se hoje no Parque 

de Exposições Lourenço Vieira da Silva, a XXX 

Expoimp, promovida pelo Sinrural, presidido 

atualmente pelo cel. Ventura. O evento, chega ao fim 

coroado de pleno êxito, com a esperada presença de 

público e a geração de negócios prevista por 

organizadores e expositores. 

ROBERTO VILLAR 
O cantor brega Roberto Villar, encerra a 

programação de shows musicais da Expoimp com uma 

apresentação prevista para começar às 20h. 

Vale conferir. 

DEPUTADO NOVAES 
Contando com a assessoria permanente do amigo e 

correligionário Bernadinho Barbosa, o deputado 

federal Pedro Novaes (PMDB-MA), continua 

mantendo contatos com amigos e correligionários 

políticos na cidade e região. 

Seu retorno a Brasília está previsto para depois do 

jogo do Ei asil com a França mas poderá deixar para 

amanhã. 

COMEMORAÇÃO DUPLA 
O engenheiro agrônomo Emanuel G. Carneiro de 

Oliveira e sua mulher, a técnica agrícola Ivone 

Cavalcante B. Oliveira, comemoram hoje seus 

respectivos aniversários. O dele foi ontem, e o dela 

amanhã, 13. 

Tudo embalado nas emoções de Brasil e França pela 

conquista do penta. 

MAQUISUL NA EXPOIMP 
No encerramento hoje da Expoimp, vale o registro 

novamente para a Maquisul que está marcando 

presença com seus produtores (e tecnologias) para o 

setor madeireiro. 

Afrente da equipe, o boa presença Euclides A. Vieira, 

convidando clientes e amigos para uma demonstração 

das últimas novidades apresentadas no stand da 

Maquisul 

POSSE EM SETEMBRO 

A eleição foi ontem mas a posse da nova diretoria d«> 

Sindicato dos Comerciários só vai acontecer em 

setembro, segundo informa o presidente eleito 

Diocleciano Fontinele das Chagas. 

Até lá, o comando é de Raimundo Matias de Alencar, 

secundado por Diocleciano, atual vice da entidade. 

economia 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superíntensivo 
de inglês 

Você chega mais 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 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. 

Superíntensivo 
Intensivo liliiijiíiiiiirjM: ^ mês de duração 

2 meses de duração r «títóíMswcs» 

Matrículas sempre abertas 
Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

informes 

£specims 

JORNAL CAPITAI, 

Machado Neto 

Jism S: ▼ : : m T * 

ii 

Aniversário - O radialista e apresentador dc TV (Nativa), 
José de Arimatéia Alves Vieira (Arimatéia Jr.), 

aniversaria neste domingo e recebe homenagem do 
Marwel através de torneio interno no 50° Bis. Na foto, o 
ilustre aniversariante dá uma parada em seu programa 
para a pose descontraída e de incentivo com o futuro 

craque Ruideglan, uma das promessas da Escolinba do 
Marwel. Parabéns. (Foto: Moreira Silva). 

Huivior 

- 'Íb is não, cavalheiro - pergunta 

o garçom branco ou tinto? 

- Tanto faz.. Sou daíiônico. 

(T(ay/niai/98). 

Aniversariantes ACH 

Q Letícia Carvalho Cunha 

(Café Viana) 

Aniversaria hoje receba os 

parabéns da ACII e do FEITO 

A 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 

HOSPITAIS BE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospiTAl REqioNAl (722- 

1843); OrtopecHa: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

1 

•:: 'Lv'": 

| #- 

.w 

Aniversário • Parabéns antecipados hoje, para o pequeno 
atleta do Marwel, Paulo Roberto Freitas Pinto, que estará 

aniversariando amanhã, 13. Ele é filho do empresário a 
(rtlmar Pinto da Silva (Casa do Eletricista), e comeríiora a 

data boje, dia de jogaço do Brasil contra a França na 
decisão da Copa do Mundo 98. (Foto: Moreira Silva). 

Mercodo- 

FCvxcvnceíro- 

PoupANÇA 
Hoje     0.97% 

Amanhã     , 0,91% 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UfÍR (FtdERAl) 

Julho/98 RS 0.9611 

UrÍÍ (EsTAduAl) 
Julhçj/98 RS 20.21 

UPC (FtdERAl) 
Julho/98 RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo  \ 03 

* Turismo  r$ j 19 

* Comercial r$ j js 

Cotações de 10,07 98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&E do dia 10.07 98 

R$ 11,14 
SaUrío Mínímo 

Julho/98 R$ 130,00 

SaUrío FamiTía 
Julho/98  rs 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) 

RS 0,29 Rua Simplicio Moreira, 1478, Centro, com o 

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

Umç hh sm czm 

BAZZOLÃO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No mes em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Brasileira 

MÓVFI^COnqUf513 d0 Penta na COPa d0 Mund0 na FranÇa' a sua ,0Ja BAZZOLÃO 

BAZZOLÃO MÓVEIS Rua Pi^i\ 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

11 Viajei para 5ão Luís e 

gofitei. Recomendo aoe 

meus amígofi!" 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Realização: 

JORMAL 

CAPITAL 

pm 

na 

ii 

Marque um gol de placa 

comemoração do pent 

is 

FICHA TÉCNICA 

SHOW ARTÍSTICO; 

Roberto Villar e Banda 

LOCAL: 

Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva 

INGRESSO: 

5,00 

DATA: 

12 de Julho de 199? 

HORÁRIO: 

20 horas * 

PÚBLICO: 

Sucesso absoluto na cidade 

0 CANTOR: 

Já está em Imperatriz 

A BANDA 

Vem com todos os titulares 

PRÊMIOS 

Disco de Ouro e Disco de Platina 



Polícia/Geral 

índice de acidentes aumenta 

em dias de jogo do Brasil 

Cet registrou crescimento de 15,2% em junho em relação do mesmo período de 1997 

A cena tem sido 
bastante comum: 

excitados, apressados, 

com medo de perder os 

primeiros momentos dos 

jogps da Seleção 

Brasileira, os motoristas 

que conseguem escapar 
das ruas e avenidas mais 
congestionadas fazem o 

ponteiro do velocímetro 

disparar. Depois da 

comemoração faz com 
que muitos percam a 

concentração e se 

distraiam. O resultado 

disso é o aumento do 

número de acidentes nos 

dias de jogos do Brasil na 
Copa do Mundo. 

De acordo com 

levantamento da 

Companhia de 

Engenharia de Tráfego 

15,2 % no número de 

acidentes com vítimas - de 

feridos leves a mortos - 

entre junho do ano 

passado e o mesmo 

período deste ano. 

Neste ano. a média 

diária de acidentes de 
junho foi 79,5. No fim do 

mês, foram registradas 

2.386 colisões. Em 1997, 

o mesmo período teve 

a média ficou em 67,4. Se 
a comparação for feita 

com este ano. também 

houve aumento. Em 

maio, por exemplo, a 

media diária chegou a 

74.8, totalizando 2.321 

acidentes no mês. 
Derrota - O número de 

acidentes nos dias de 

jogos deixa bem claro o 

aumento registrado pela 
partida, a euforia da (Cet), houve aumento de 2.024 acidentes. For dia, Cet. Com exceção da 

Bombeiros acham médico 

desaparecido em acidente 

partida em que o Brasil foi 
derrotado, em todos os 

outros dias os registros 

estiveram acima da 

média. No dia 10, quando 

a seleção enfrentou a 

Escócia, houve 116 

acidentes na cidade. No 
dia 16, na partida entre 
Brasil e Marrocos, foram 

96 acidentes. 

No dia 23, data da 

partida em que a seleção 

perdeu por 2 a 1 para a 
Noruega, foram 

registrados 73 acidentes. 

A falta de muitas 
comemorações após o 

jogo pode ter feito cair o 
número de registros. No 

dia 27, sabado, a Cet 
registrou 114 acidentes 

nas ruas da cidade. 

O levantamento dos 

dias de jogos deste mês 

ainda não foi concluído. 

O Corpo de Bombeiros 
de Paulínia encontrou, 

ontem à tarde, na zona 

rural da cidade, o corpo do 

médico paulistano José 

Morresi, de 44 anos, 

desaparecido desde o fim 

da tarde de anteontem, 

quando o avião que 

pilotava, do tipo anfíbio, 

caiu em uma represa após 

bater em fios de energia 

elétrica. O passageiro do 

avião, Sinvaldo Campos 

Leite, nadou até as 

margens e conseguiu 

salvar-se. 

Dez bombeiros 

participaram das buscas, 

que recomeçaram ontem, 
às 8 horas. O corpo do 

médico encontrava-se a 6 
metros de profundidade e 

a uma distância de 20 

metros do local onde o 

avião afundou. 

O aparelho, localizado 

na manhã de ontem pelos 

bombeiros, já foi retirado 
da represa e deslocado até 

a margem, para que seja 

feita perícia. Segundo o 

Corpo de Bombeiros de 

Paulínia, os oficiais da 

Aeronáutica visitarão 
hoje o local para iniciar as 

investigações sobre o 
acidente aéreo. 

Morador de São Paulo, 
o médico José Morresi 

costumava sobrevoar a 

região de Campinas nos 

dias de folga. Ele 

completou 44 anos no dia 
do acidente. 

Calheiros divulga lista 

de policiais afastados 

Ministro anuncia os nomes dos agentes, entre os 147 de 

lista entregue pelo Ministério Público 

PLANTAO 

POUCIAL 

Domingo, 12 de julho de 1998 

Delegado Josincto 

Escrivão Torquato 

Comissário lindoso 

Perito Mario Amorim 

Agentes 
Eliane, Francisco Carlos 

e Chumbinho 

Com tantas firulas 

jurídicas, restará ao 

ministro da Justiça, Renan 

Calheiros, uma decisão 

política sobre quais 

policiais federais entre os 
147 citados na lista do 

Ministério Público (MP) 

devem ser afastados de 

suas atividades. Ele 

concedeu ás 15h30 uma 

coletiva para anunciar os 

nomes. 

Pela manhã. Calheiros 

recebeu o relatório da 
comissão especial criada 
por ele para analisar os 

casos, denunciados pelo 

MP, de agentes e 

delegados que ocupam 

cargos de confiança 

mesmo respondendo a 

processos criminais e 
administrativos. A 

comissão vai sugerir a 

criação de outro grupo 

para aprofundar a análise 

caso a caso, até os de 

outros Estados, porque 

desta vez foram discutidos 
a situação dos policiais do 

Rio e de São Paulo. 

No confronto dos casos 

da lista com as 

informações da 

Corregedoria da Polícia 

Federal, responsável por 

inquéritos internos, a 

comissão descobriu 

muitos policias citados 

pelo MP que já foram 

demitidos. Excluíram da 

relação também aqueles 

que continuam no cargo 
por força de decisão 

judicial. 

A assessoria do 

ministro acredita que só 

quatro policiais federais 

poderão de imediato ser 

enquadrados na medida 
provisória que tornou 
obrigatório o afastamento 
de quem responda a 

processos. 

Com a edição da MP, o 

governo acredita ter 

criado um instrumento 

legal para exonerar 

policiais suspeitos de 

envolvimento em crimes, 

Um ladrão morreu e outro 

ficou ferido durante 
perseguição, na madrugada 

de ontem, no Ibirapuera, zona 

sul. O ladrão Eduardo 

está internado. Os dois 

mesmo respondendo a 

processos judiciais. Basta 

a instauração de processo 
administrativo. Mas o 

afastamento valeria 

apenas por 90 dias, 

prorrogáveis por mais 30, 

do prazo do inquérito 
disciplinar. Nem sempre 

ao fim dos 120 dias há 

uma decisão sobre 
r e spo n s ab i lid a d,, o u 

inocência do acusado. 

Durante esse período, e 

feito levantamento de 

provas e informações e. ás 
vezes, aguarda-se o 

resultado do processo que 

corre na Justiça. 

Outra dúvida que pode , 

permitir contestação 

judicial é se a MP pode 

retroagir e ser aplicada a 

policiais que já respondam 
a inquéritos disciplinares. 

persegue 

assalto 
assaltaram o bar de Carlos 

Alberto de Oliveira Martin 
Filho, na l^apa. Apos a fuga 

dos ladrões, Martin pegou 

seu carro e seguiu os 

marginais, que estavam 

num Vectra. 

PHOTO PINHORO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em 

Rua Projetada B2 - Parque ^o^êuriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 
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