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Os partidos escolheram: eis o candidato 

por Frederico Luiz . 
Jornalista 

Os candidatos de 
Imperatriz para deputado 
estadual e federal estão 
definidos. Em relação a 
chapa majoritária, ficamos 
apenas com as suplências 
para o Senado da República. 
Certamente, um avanço em 
relação a última eleição 
estadual. 

Confirmam presença em 

04 de outubro os seguintes 
candidatos a suplente de 
senador: Simplicio Zuza, na 
Chapa de José Luís Lago, 
PPS. Somando-se também 

José de Ribamar Fiquene. 
PFL, e Antônio Leite. 
PMDB, como suplentes de 
João Alberto. PMDB. 

Para deputado federal, 
são candidatos da terra; 
Sebastião Madeira, PSDB; 
Davi Alves Silva, PPB, Luiz 
Carlos Noleto. x PRP e 
Fernando Antunes, PSC. 

'ém de Nice Lobão, um 
nome que uns afirmam ser 
da cidade e outros a 
classificam como forasteira. 
O certo é que o apoio do 
prefeito Ildon Marques a 
seu nome. garante ares de 
imperatrizense à candidata. 
Porém o titulo eleitoral da 
mulher do senador Edison 
Lobão não e da terra de 
Frei Manoel Procópio. 

o imperatrizense tem: 
Milton Lopes, André 
Paulino, e Arnaldo Alencar 
pelo PMDB. Paulão do 
Ferro Velho. Demar Fiim e 
Galego do Mototáxi sãio do 
PSN. O PFL apresenta 
Chico Brasil e Manoel 
Cecilio. Soma-se a esses: 
Francismar Bahia, PTdoB; 
Conceição Formiga, PSDB; 
Jomar Fernandes, PT; Otair 
Moreira. PTB; João Macedo, 
PPB; Lula Almeida, PSB: 
Chico do Rádio, PL; Neto da 
Telma, PV. 

Quem quiser, também 
pode colocar na conta, 
Ozias Pànflio do PSDB de 

Senador La Rocque. José 
Magno do PSDB de São 
Pedro D'Agua Branca. 
Enilde Ewerton do PSDB 
de Amarante, Daltor 
Resende do PPB de Porto 
Franco, Raimundo 
Cabeludo do PPB de João 
Lisboa, Batista do Peixe do 
PPS de João Lisboa. 

No dia 04 de outubro, o 
eleitor da região Tocantina 
terá esses nomes, da 
região, para sufragar nas 
urnas. 

Uma coisa é certa. 
Ninguém pode reclamar 
que não houve alternativas. 
Todas as correntes 
políticas, das diversas 
matizes políticas e 
ideológicas lançaram 

É claro, nada impede que 
o eleitor prefira candidatos 
de outras regiões. 

Alguns, inclusive, tem 
serviços prestados à região 
Tocantina. como é o caso 
do ex-presidente do 
Iterma, Marcos Kovarick. 
candidato pelo PCdoB. 

Com tantos candidatos 
aprovados nas respectivas 
convenções, com a intensa 
campanha contra os pára- 
quedistas, as urnas de 04 
de outubro revelarão, com 
certeza, qual a disposição 
do imperatrizense em 
impulsionar o progresso 
local, a partir de suas 

próprias forças. 
O sonho do Maranhão 

do Sul depende da 
disposição do cidadão. 
Daquele que escolhe seus 
representantes. 

O exercício do voto 
direto e secreto, é a 
garantia da soberania deste 
ou daquele poder. Tanto no 
Brasil, como no Maranhão 
ou em qualquer Estado do 
mundo. 

Parafraseando Pilatos: 
eis o candidato. Façamos 
dele. ou nosso instrumento 
de afirmação enquanto 
pólo regional, votando 
nele; ou renunciemos a 
nossa condição de 
metrópole ajudando um 
pára-quedista. 

i: 

II ■ 
s 

■jr 

• i 

li 

■ 

% 

Lj WMÂãS&tpppt' 

Para deputado estadual, candidatos. 

Simplicio Ziizíi (acima) trocou umu candidatura dc deputado federal por 
uma suplência de senador e o ex-governador José de Ribamar Fiquene sera 

o primeiro suplente de João Alberto 

Zeluís Lago prevê vitória de Cafeteira 

Candidato ao Senado aposta no crescimento da campanha de Ciro Gomes 

Wmmk 

Epitácio Cafeteira tem dois senadores pedindo voto para sua candidatura 

Candidato a senador 
pelo PPS, José Luís Lago 
aposta no crescimento da 
candidatura de Ciro 
Gomes à presidência da 
República. 

Zeluís. como é mais 
conhecido, disse acreditar 
que a disputa para o 
Senado será difícil e que 
não existe favoritos. 

-Segundo ele, o 
crescimento da 
candidatura de Epitácio 
Cafeteira e da oposição 
conseqüente a Fernando 
Henrique Cardoso deve 
impulsionar os candidatos 
progressistas. 

O imperatrizense 
Simplicio Zuza é candidato 
a suplente na chapa de 
Zeluís. 

A oposição ao governo 
Roseana Sarney reuniu o 

PPB, PSDB, PDT, PSB. 
PPS, PTdoB, PRN e PSL. 

É a primeira vez que um 
candidato da oposição 
consegue reunir tantos 
partidos, ainda no 
primeiro turno. 

A governadora Roseana 
Sarney reuniu treze siglas, 
capitaneadas pelo chapào 
do PFL, PMDB e PSD; os 
três maiores partidos que 
sustentam seu governo na 
Assembléia Legislativa. 

O coordenador de sua 
campanha na região 
Tocantina será o vice- 
governador José Reinaldo 
Tavares. 

O Partido dos 
Trabalhadores, PT, 
coligou-se apenas com o 
PCB. lançando Domingos 
Dutra para o governo. PV 
e PSTU, ambos concorrem 

sozinhos ao pleito 
estadual. O primeiro 
lançou Marcos Igreja e o 
segundo Marcos Silva. 

PV e PSTU não têm 
deputados na Assembléia 
Legislativa. O PT, apenas 

um, trata-se de Luiz Vila 
Nova." 

Na eleição de 04 de 
outubro, Imperatriz terá 
urna eletrônica. 

O eleitor vota primeiro 
no deputado estadual, em 
seguida no deputado 
federal, depois no 
presidente da República, 
governador de Estado e 
senador da República. 

O Tribunal Regional 
Eleitoral deve lançar 
intensa campanha para 
mostrar ao eleitor o 
funcionamento da urna 
eletrônica. 

Vudio Vúlro 

Super Quadra 602 

Imperatriz - MA 
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A TV CapítaI, canaI 

5, ORqulkoSAMENTE 

ApRESENTA: 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

uça^^ : Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

rih e \mia publicação do 

Sistema Tu<anu's de Produfões 

Direior Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 

Nsrciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

á 

Fundador: Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1995 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

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

255-9944 
Cep: 01049-000 - Centro - São Paulo - SR 

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 

-'enda a vuiso  

fiàtendtmento ao cliente 

R$ 75.00 

... RS 140 

RS 280,001 

721-4006 

Gs artigos e notas assinadas nas Colunas, 
bom como os ensaios publicados, não reflo 

: tem necessariamente a opinião do Jornal, 
sondo de exclusiva responsabilidade de 

seus autores. 

SHOW ESPERANÇA 

Brother Simíon 

e 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

Dia 

11 de 

julho 

às 

9h( 

INGRESSO 

5,00 

uma camiseta 

® Tele-tíjolos 

- 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 
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■Perfil 

Julgamento dos deputados pia- 

nistas é adiado pelâ Câmara. 

Motivo: o número de deputa- 

dos presentes foi insuficiente. 
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■Vitrinne 

Mais um casal de artistas de 

Hollywood anuncia que vai si 

separar. Os motivos não 
n 
IttftSIII 
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Queiroz e PDT recuam e voltam à Frente 

Depois de ter 
anunciado 

o f i c i a 1 m e n te u ma 

chapa própria com o 
sociólogo Anatólio 

Julino fPDT • para 

go ve i ! -i d o r e o 
prof'essor 
universitário 

Frederico Brandt 

(PSN) para vice, com 

a intenção de garantir 

a candidatura ao 
Senado do ex-prefeito 

de Caruaru José 
Queiroz, o PDT 

recuou, e decidiu 
retornar à Frente 

Popular do 
governador e 

r ndidato à reeleição 
Miguel Arraes (PSB). 

"Este não é um ato 
constrangido. 

Estamos retirando a 
candidatura em favor 

da unidade das forças 
populares e para 

ajudar a consolidar a 
aliança entre Lula 

f candidato a 
presidente), Leonel 

Brizola (vice- 
n r o s 1 d e n ^ e i e 
A rraes a M rm ou 

Queiroz. 
O ex-prefeito de 

Caruaru - preterido 

como candidato a 
senador pela Frente 

Popular, que preferiu 
indicar o deputado 
Humberto Costa (PT) 
- comunicou sua 

decisão à cúpula do 
partido e submeteu 

aos delegados 
presentes à 

convenção, realizada 

na sede do PDT. A 
aprovação por 
maioria ocorreu sem 
discussão. A 
desistência se 
consolidou após 

várias pressões, 

através de 
telefonemas de Lula. 

Brizola, Arraes e José 

D ire eu. presidente 
nacional do PT. 

Queiroz disse ter 

recebido o aval de 
Brizola para decidir 
sobre a questão e, 
surpreendendo a 

todos, resolveu ficar 
de fora até das 
eleições 
proporcionais. "Vou 
trabalhar para a 
Frente Popular e 
confirmar minha 

contribuição para 

unidade sem 
concorrer a qualquer 

cargo", explicou. 
A comunicação 

oficial ao governador 
Miguel Arraes 
aconteceu em um 
encontro antes do 

desfecho da 
convenção, no 

escritório do 

dirigente pedetista 

João Monteiro. 
Satisfeitos. Arraes e 
seu,candidato a vice. 

o ex-nrefoito do 
Petrolina. Fernando 
Bezerra Coelho 
(PSB), 
compareceram à 
convenção para 
comemorar o 

desfecho da crise, que 

durou uma semana. 
Em todos os 

pronunciamentos , os 

dirigentes'do PDT se 
esforçaram para 
passar a idéia de que 

foram os principais 
articuladores da 

reedição da Frente 
Popular e que 
estavam cedendo "em 

nome da unidade" e 
sem receber nada em 

troca. "Já dizia 
Tancredo Neves que 

não se faz política sem 
sacrifício. Estamos 

dando nossa 
colaboração na 
compreensão de um 

Brasil novo", afirmou 
Queiroz, criticando, 
em seguida, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso 
(PSDB). "Temos que 
destruir esta política 

nefasta de FHC e 
construir 

instrumentos para 

eleição de Lula e 

Brizola e Arraes". O 
presidente regional 

do PDT destacou as 
condutas de Anatólio 

e Brandt que se 
colocaram à 

disposição para 
disputar a 
majoritária, mesmo 

só para cumprir as 
formalidades legais. 

A candidatura de 

Anatólio Juliáo - que, 

por ser apenas de 
fachada, estava sendo 

chamada de laranja - 

passou a ser 
denominada de 

meteórica. "Diante da 
mudança dos fatos, 
avalio que a nossa 
postura foi muito 
importante para 
valorizar nossos 
candidatos 

proporcionais. Do 

contrário, nós 
seríamos levados 
como rebanho para a 

Frente Popular. Essa 
reversão dos fatos já 

se apresentava como 

um dos cenários 
possíveis", lembrou. 
Frederico Brandt, 
insatisfeito, decidiu 
lançar-se candidato a 
governador, com o 

respaldo do PSN. 

Pedetistas insistem que ajuda a Lula pesou na decisão do partido 

Na avaliação de 
alguns integrantes da 

Frente Popular, o recuo 

de José Queiroz na 
intenção de disputar o 

Senado teve um 

jpecto mais amplo: 
contribuir para manter 

a estabilidade da 
aliança nacional PT/ 
PDT/PSB. e a unidade 

em forno da 'drapa 
Lula Brizola na 

disputa presidencial E 

que. além de 

vinha amargando 
problemas com o PSB 

em outros Estados, nas 

disputas regionais. 

No Paraná, os 
socialistas apoiam a 

candidatura do 
governador Jaime 

Lerner, do PFL, 

considerado por 

Leonel Brizola um 
"traidor" do PDT No 

Mato Grosso. a 

situação se repete: o 
PSB apóia o 
governado t D ame de 

Oliveira, que trocou o 
nDl : P^DB d-' 

FHC. Os dois casos 
vinham deixando 

Brizola bastante 
irritado. "Não 
poderíamos arriscar 
comprometer a 

estabilidade da chapa 

Lula/Brizola, que é o 
nosso maior 
compromisso", afirmou 
um pedetista, 

procurando explicar o 
recuo. 

Na sexta-feira 
passada, Brizola 

deixou de comparecer 
a convenção nacional 
de PSB que 
homologaria o apoio do 

partido a Lula, para 

presidente, e ao seu 

próprio nome para 
vice. No mesmo 

instante, recebia José 
Queiroz, no Rio de 

Janeiro. Pouco antes, 
em Brasília, Lula 

reunira-se com Arraes 

para defender o nome 

de Humberto Costa 
(PT) para o Senado. No 

Recife, o presidente 
nacional do PT. José 

Dirçeu, e o estadual. 
Fernando Ferro, 
t e i u a r a n i • 11 o v ai n e r 11 e 

demover Queiroz da 
candidatura ao 

Senado, para não 
dividir a esquerda e 

facilitar a vitória do 

candidato adversário 

ao Senado, deputado 

José Jorge (PFL). 
Segunda-feira, o 

assunto foi objeto de 

nova reunião, dessa vez 
entre os articuladores 

da aliança nacional das 
esquerdas. 

O PT chegou a 
convidar Queiroz para 
ocupar a coordenação 
da campanha cie Luia em 

Pernambuco. Outros 
argumentos não faltaram, 

mas o que pesou, acima 

de tudo, foi a garantia de 
espaço paraacandidatura 

de seu filho, o deputado 

Wolney Queiroz, à 

Câmara Federal. Fora da 
Frente Popular, a 

reeleição de Wolney era 

muito difícil. Dentro, e 
com tratamento vip, suas 

chances são reais. 
Também pesou a pressão 

dos prefeitos e candidatos 

a deputado estadual do 
PDT cuja campanha 
havia sido planejada em 

cima da participação na 
Frente. 

Seis candidatos disputam Governo do Estado 

Seis candidatos 
estão oficialmente 
escolhidos por seus 
partidos para 
disputarem o Governo 

de Pernambuco nas 
eleições gerais de 4 de 
outubro. Este número 
ficou conhecido terça, 
após o encerramento do 
prazo para a realização 

de convenções 
partidárias. Durante os 
90 dias da campanha 
(contados a partir do 
próximo dia 6), os 4,8 
milhões de eleitores do 
Estado vão poder 
escolher entre o 
governador Miguel 
Arraes (PSB), que 
busca a reeleição pela 

Frente Popular; o ex- 
prefeito do Recife, 
Jarbas Vasconcelos 
(PMDB), da União por 
Pernambuco; o senador 
Carlos Wilson (PSDB), 
da coligação Muda 
Pernambuco; a 
advogada Lúcia 
Albuquerque, do PSC, 
em nome da Frente 

Independente de 
Pernambuco, o servidor 
federal Joaquim 
Magalhães, do PSTU, e 
o médico Frederico 
Brandt, do PSN. 

Dos 28 partidos 
existentes em 
Pernambuco, 25 
agruparam-se em 
quatro coligações, e 

duas legendas optaram 
por concorrer com 
candidatos isolados. 
Para a única vaga ao 
Senado, a Frente 
Popular (PSB/PT/PDT/ 
PCB/PCdoB/PGT/ 

PMN/PTB) escolheu o 
deputado federal 
Humberto Costa (PT). 
A União por 

Pernambuco (PMDB/ 
PFL/PV/PPB/PSDC/ 
PTN/ PDT/ PL/PRTB) 
lançou o também 
deputado federal José 
Jorge (PFL). A aliança 
Muda Pernambuco 
(PSDB/ PPS/PSL/PRP) 
optou pelo vereador do 
Recife, Waldemar 
Borges (PPS). 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 



2-2 Quinta-feira, 02 de julho de 1998 Opinião JORNAL CAPITAL 

Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

I 

Seminário 
"Organização Co- 

munitária" é o tema do 
seminário que aconte- 
ce no próximo sábado, 
4, no Centro Comuni- 
tário da cidade de 

■Cidelândia, promovido 
pela indústria de celu- 
lose Celmar. O evento 
faz parte das ações do 
Projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida, 
que vem sendo desen- 
volvido pela empresa 
há um ano e meio nos 
povoados de Sáo Félix 
e Petrolina, em Impe- 
ratriz, Sáo Domingos e 
São Francisco, em 
Cidelândia. 

O seminário, com 
inscrições abertas à 
comunidade, contará 
inicialmente com a 
participação de 100 
pessoas que integram 
comissões representa- 
tivas de cada povoado 
assistido pelo Projeto 
Melhoria da Qualidade 
de Vida. As comissões, 
de acordo com a assis- 
tente social Marlene 
Costa Lima, coordena- 
dora do projeto social 
da Celmar, sáo forma- 
das por pessoas 
indicadas pela comu- 
nidade. "O papel des- 
sas equipes é fortale- 
cer as ações do progra- 
ma social junto a co- 
munidade e buscar so- 
luções para os proble- 
mas que são comuns a 
todos", explica. Há 
reuniões mensais en- 
tre técnicos do proje- 
to e membros das co- 
missões com o objeti- 
vo de "despertar o sen- 
timento de coletivida- 
de". 

Integração 
A primeira etapa do 

seminário, que tem iní- 
cio às 8h00, compreen- 
de a apresentação e 
integração de cada 
uma das comissões. 
"Logo em seguida rea- 
lizaremos um 
sociodrama, que é 

uma técnica de grupo 
que aborda, com recur- 
sos da dramaturgia, 
questões sociais pecu- 
liares da região". Ou- 
tro assunto que entra 
em pauta no evento é 
o atual estágio do Pro- 
jeto Melhoria da Qua- 
lidade de Vida. "Já rea- 
lizamos um trabalho 
de combate a 
verminoses, reforma- 
mos escolas, capacita- 
mos professores, 
estamos alfabetizando 
adultos, construímos 
poços e iniciamos um 
programa de hortas 
medicinais e comuni- 
tárias. É importante 
então que a comunida- 
de tome conhecimento 
do andamento de to- 
das estas ações", infor- 
ma a assistente social. 

A partir das 14h00 do 
sábado tem início uma 
palestra sobre o siste- 
ma de cooperativas. 
"Há na região algumas 
cooperativas, mas mui- 
ta gente tem informa- 
ções insuficientes acer- 

ca do assunto. Então o 
tema da palestra foi 
sugerido pela própria 
comunidade", argu- 
menta Marlene Lima. 
Para falar sobre o as- 
sunto, a Celmar convi- 
dou Sérgio Alves 
Sousa, bacharel em 
Letras, Pedagogia.e 
História e com especi- 
alização em 
coopérativismo pela 
Universidade Federal 
Rural do Rio de Janei- 
ro, e Valéria Ribeiro 
Moura, assistente so- 
cial com especialização 
em coopérativismo e 
associativismo. 

"O principal objetivo 
do seminário é promo- 
ver a integração entre 
os lideres de cada uma 
das comunidades as- 
sistidas e fomentar dis- 
cussões por elas 
sugeridas", avalia Mar- 
lene. As inscrições para 
o seminário "Organiza- 
ção Comunitária" po- 
dem ser feitas no escri- 
tório da Celmar, em 
imperatriz. 

Marlene Lima, assistente social da Celmar 

Ondas Curtas 

Claudinha... 

Bota a figurinha, bota meu amor... 

Agora sim, ninguém mais pode aparecer. 

Claudinha... 

Bota a figurinha, bota meu amor. 

BIS 

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.- 

Ihosa 
da Ofélia 
09:3 0 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

Júnior 
.10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l:30Esporte Total 
13:00 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 Reçord 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

05:55- program 
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 

Canal 7 TV Difusora 

12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Sesão 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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

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

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 de 
Globo 

23:57-Interçine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhà vai 17:15 Sailor Moon 
06:30 Igreja da Graça 11:00 Manchete Espor- 17:45 Samurai 

no Lar tiva Warriors 
07:30 Escola Bíblica na 11:30 Edição da Tarde 18:15 Shurato 

TV 12:15 TV Alternativa 18:45 Os Cavaleiros 
08:00 Home Shopping 13:45 Futsal - Ao Vivo do Zodíaco 
08:15 Sailor Moon 15:45 Papa Tudo 19:35 Na Rota do Cri- 
08:45 Samurai Warriors 16:00 Grupo Imagem me 
09:30 Grupo Imagem 16:55 Esquentando os 20:05 Jornal da Man- 
10:30 Shurato Tamborins chete 
10:55 Feras do Carna- 17:00 Sessão Animada 21:30 Mandacaru 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão Técnico Clélio Silveira 18:00 190 Urgente 
05:30 Alfa e Ómega 11:50 Mesa Redonda (com Wagner Mon- 
05:55 Minutos de Deus 12:20 Ponto de Encon- tes) 
06:00 Programa tro 19:30 CNT Jornal 
Amaral Reis 13:00 Cadeia com Ca- (com Leila Richers) 
07:00 Igreja da Graça nário 20:15 Série Hardball, 
08:00 Cartoon Mania 13:45 Interpró - Força Bruta 
10:00 Programa Telemarketing 21:10 Juca Kfouri 
Au drey Barbosa 14:00 Mulheres 22:00 Super Sessão 
ILOOPrograma 17:00 Eli Corrêa 00:00 Fim de Noite 

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

Linda Veloso 

Niver 

Trocou de idade na última sexta, dia 02, a bela gatinha 

Gabriella, filha do casal Sérgio Fernandes e Claret. Afesta 

aconteceu na residência da família no Parque da Lagoa. Por lá 

compareceram muitos amiguinhos de Gabriella, que 

participaram de brincadeiras e deliciaram-se com um 

suculento churrasco. Nossa coluna deseja a aniversariante 

milhões de felicidades. 

Nordeste 

Esta semana a família Wada com as amigas Socorro e Teka 

fizeram as malas e rumaram para Nordeste onde irão passar 

uns 15 dias de merecido descanso. Na ocasião o casal Ricardo 

e Nega vai encontrar com familiares em Fortaleza onde 

continuará com o vereaneio. Desejamos aos amigos boa 

viagem e breve regresso. 

Oração 

O Primeiro Veraneio de Orção acontecerá nos dias 3,4 e 5 

de julho no Amaral Raposo com celebração de missa e show 

com as bandas Sacros Adonai (de Bacabal) e Flor de Maria, e 

mais a presença de um padre que vem de Santa Catarina. 

Enlace 

Mais uma jovem de nossa sociedade resolveu fazer juras de 

amor eterno. Desta vez é Lígia Saad que estará subindo ao 

altar no próximo dia 17, no Buffet Victória em Goiânia com o 

jovem Nilton. 

Expondo 

A artista plástica Dony Santana está com uma grande 

exposição de suas telas no Timbira Shopping. A artista, com o 

estilo arte acadêmica e óleo sobre tela chamou a atenção de 

centenas de pessoas, que por sinal adquiriram algumas obras 

suas. Ela entusiasmada já escolhe outra data para fazer uma 

nova exposição. 
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Marta Ventura dividindo pose com o casal Fernando e Telma 

Antunes 
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Real Veículos Ltda 
Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: (098) 722-3080 
Fax: (098) 723-2347 - CEP 65.903-330 - Imperatriz/Maranhão 

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

 CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 

Neto e Ademar Mariano dupla que já confirmou presença na 

cavalgada de sábado 
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Trio maravilhoso formado pelas belas morenas: Dalila, 

Jussara e Danielía 

E iviaís... 

* O guaraná Taí da Coca-Cola vai sair de 

linha. Em seu lugar entra o guaraná KuaL 

* Está circulando pela cidade um certo 

engenheiro que já fez muitos corações palpitar. 

Mas de tanto querer ser metido a gostosão, 

esses dias ele estava sozinho em um 

restaurante. Oh! coitado. 

* Tem uma amiga que anda contando os dias 

para um grande encontro que irá acontecer 

ainda esta semana com o amor de sua vida. 

Mas a colega anda tão nervosa que com certeza 

vai pisar para trás. Será? 
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Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

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

E as convenções realizadas em São Luís acabaram por confirmar o que 
suspeitávamos; Paulo Marinho desistiu mesmo de sua candidatura ao Se- 
nado e vai disputar uma vaga à Câmara Federal; mudanças que tiveram o 

dedo de Roseana Samey. 

E como fica 

Márcia Marinho, que já estava em campanha também à Câmara Federal? 
Parece que a moça vai arriscar uma Secretaria de governo, caso Roseana 

Samey ganhe novamente o governo do Maranhão. 

Novamente 

Nossa frágil governadora viajou ontem com destino a São Paulo, onde 
deve submeter-se a uma cirurgia para retirada do ovário, trompas e útero. 
Roseana pediu licença de apenas 30 dias para voltar ao comando do gover- 

no, e às suas andanças pelo interior do Estado já em campanha. 

Nào passou 

Nào adiantou tanta briga. A candidatura de Raimundo Polegada a uma 
vaga no Legislativo Estadual nào decolou. O nome do presidente do 

Diretório Municipal do PMDB não passou nas convenções do partido reali- 

zadas na semana passada. 

Agora o apoio 

Com a saída de Polegada, o prefeito Ildon Marques não terá mais dúvidas 
nem ficará em cima do muro. Seu apoio agora vai para o médico André 
Paulino, que tem excelente aceitação nas pesquisas de opinião pública. 

Pesquisa 

Uma pesquisa realizada no Maranhão confirmou que o Estado tem o 
maior número dejadolescentes grávidas do país. O resultado preocupou o 
governo, que já eàtá realizando treinamentos de pessoas para orientação 

das mães e de adolescentes em fase escolar. 

Fenômeno 

Uma forte chuva de graniso caiu na madrugada de terça-feira sobre a 
cidade de. Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As pedras de gelo foram tão 

grandes que destruíram casas deixando um saldo de 30 feridos e mais de 700 
desabrigados. O governo declarou estado de emergência na cidade. 

Saúde 

Uma maternidade de Guarulhos, em São Paulo, foi fechada pelo Ministé- 
rio da Saúde. A decisão foi tomada depois que nove crianças morreram na 
UTI do hospital. Na maternidade faltam médicos, enfermeiras e medica- 

mentos. 

Votação 

Na última sessão da Câmara mais uma vez a votação da reforma da Previ- 
dência foi adiada por falta de quorum. Os parlamentares ainda discutiram o 
item qué trata da idade mínima, mas ficou só na conversa. No Senado houve 

negociação para votar o aumento aos professores federais em greve. 

Morre 

Aos 79 anos, morre de câncer em São Paulo o apresentador Edson Cury, o 
Bolinha. Durante anos o apresentador esteve à frente de seus shows na TV 
Bandeirantes. Há três anos ele estava afastado da telinha por ordens médi- 

cas. 

Começa 

A Gincana Mirante começa mesmo pra valer nesta sexta-feira. Centenas 
de jovens e adolescentes devem correr muito para ganhar pontos para suas 
equipes. A Detonar promete muito, embora não tenha ponto no desfile da 

Garota e Garoto Gincana 98. 

Real 

As novas moedas do Real já estão no mercado. As moedas são de 10, 25, 50 
e 1 Real. Esta é a décima vez que a moeda é mudada no país. As novas moe- 
das têm formato e cores diferentes; elas são feitas de latào e cobre, o que as 

diferencia das existentes atualmente. 
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O médico Rui Guilherme: cuidado com ele, 
pois o homem agora é faixa preta de karatê 

Devolução 

Um renomado advogado da cidade teve seu 
veículo F-100 e um cavalo branco de vaquejada 

roubados. Revoltado, ele pedia por nota em jornal 
a devolução por parte dos ladrões por telefone. Se 

no passado era difícil passar um camelo pelo 
buraco de uma agulha, com as novas tecnologias 

de hoje, será possível passar um cavalo e um 
carro por uma linha telefônica brasileira? 

Apra 

A Associação de Prevenção e Referência a 
Aids divulgou ontem o balanço da campanha em 

solidariedade às vítimas da Aids realizada em 
maio. De acordo com o coordenador Osman 

Freitas, apesar das dificuldades o resultado final 
foi positivo. 

Arraial 

Mesmo com o fim das festividades juninas, a 
escola Ceril Objetivo prolongou a festa e realiza 
amanhã, 03, seu arraial. No convite enviado à 
redação deste matutino, promessa de muito 
forró. Pais de alunos e convidados especiais 
estarão movimentando o pátio da escola a 

partir das 19h00. 

Separação 

Bruce Willis e Demi Moore anunciaram que 
estão se separando. O casal, que já está junto 

há 12 anos, nào divulgou os motivos que o 
levou a tomar esta decisão. 

Leonardo 

A grande novidade no show Brasil 500 em 
Paris foi a homenagem que os amigos sertane- 

jos prestaram ao cantor Leandro. O irmão 
Leonardo se fez presente a este, que marca a 

abertura de mais uma etapa de sua vida, a 
carreira solo. 
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Sebrae atende microempresários em Açailândia 

Instalado na ci- 

dade de Açailândia 

em 1993, o escritó- 

rio regional do 

Sebrae foi 

desvinculado de 

Imperatriz e trans- 

formado em gerên- 

cia regional, aten- 

dendo 8 municípios 

circunvizinhos. O 

órgão mantém o 

balcão Sebrae com 

atendimento em 

orientação e assis- 

tência técnica, 

mesmo que a em- 

presa não seja re- 

gistrada pelo 

Sebrae. 

Os pequenos e 

microempresários 

são atendidos no 

balcão por 

Wamberg Amaral 

(consultor técnico 

e gerente em exer- 

cício) e por 

Baruque, auxiliar 

técnico adminis- 

trativo. Procurando 

descentralizar o 

atendimento, fo- 

ram criadas agenci- 

as de atendimento 

empresarial nas ci- 

dades de São Fran- 

cisco do Brejào e 

Buriticupu. 

Disse o gerente 

em exercício quê o 

atendimento do ór- 

gão chega às cida- 

des de Itinga, Bom 

Jesus das Selvas, 

Cidelândia, Vila 

Nova dos Martírios 

e São Pedro D'Água 

Branca, além de 

Açailândia e das 

cidades de Brejão e 

Buriticupu. 

Algumas pessoas 

confundem o 

Sebrae com um 

agente financeiro, 

fato que obriga os 

funcionários a da- 

rem explicações as 

vezes até demora- 

das. para que os 

pequenos e médios 

empresários pos- 

sam entender a 

função precipua 

(principal) do ór- 

gão. 

O balcão Sebrae 

tem como atividade 

a orientação e as- 

sistência técnica 

às microempresas, 

executando progra- 

mas de crédito ori- 

entado (níveis de 

linhas de créditos); 

qualidade total, re- 

alização de feiras; 

Proger (Programa 

de Geração de Em- 

prego e Renda), 

que está em estudo 

para implantação 

na cidade de 

Buriticupu; 

associativismo; 

consultorias 

organizacional, de- 

senvolvimento agro 

industrial e turis- 

mo; contas gover- 

namentais; bolsas 

de negócios e rodas 

de negócios. 

A bolsa de negó- 

cios é um banco de 

dados através da 

Internet, onde são 

colocados à dispo- 

sição dos interes- 

sados ofertas de 

bens de serviços, 

enquanto que a 

roda de negócios é 

usada nas realiza- 

ções de feiras e 

eventos, quando 

convidados pelo ór- 

gão, empresários 

de outras praças 

fazem exposição de 

seus produtos e 

serviços, com os 

negócios 

intermediados pelo 

Sebrae. 

Por não ser uma 

instituição finan- 

ceira, o Sebrae 

mantém convênios 

com instituições 

governamentais, 

para financiamen- 

tos de projetos a 

pequenas e médias 

empresas, que tive- 

ram assistência do 

órgão através de 

treinamento de 

capacitação e ela- 

boração dos proje- 

tos. 

Justiça acaba com indústria na TV 

A juíza Helena 

Elias Pinto, titular da 

28a Vara Federal do Rio 

o^ Janeiro cassou a 

liminar usada pelas 

redes de televisão, 

para realização de sor- 

teios de prêmios com 

apostas pelo telefone, 

através do prefixo 

0900. A manutenção 

dos sorteios pela TV 

havia se transformado 

em verdadeira batalha 

judicial, fato aconteci- 

do no final de abril, 

quando a Justiça Fe- 

deral de São Paulo 

p óibiu os sorteios, 

com o propósito de ar- 

recadar recursos para 

instituições filantrópi- 

cas. 

Considerada como 

"grande cartada" para 

arrecadação de recur- 

sos, a jogatina pela TV 

começou em dezem- 

bro de 96, com uma por- 

taria do Ministério da 

Justiça autorizando as 

instituições filantrópi- 

cas a realizarem sor- 

teios anuais de um 

bem que tivesse re- 

cebido como doação. 

A portaria permitiu 

a captação de apos- 

tas pelo telefone 

0900 e a divulgação 

dos sorteios pela TV. 

r 
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milhões em ligações 

telefônicas, o diretor 

do Departamento de 

Patrimônio e Defesa 

do Consumidor assi- 

nou despacho, em 

abril, proibindo qual- 

quer sorteio pelo sis- 

tema 0900 que não os 

autorizados pela Jus- 

tiça Federal. 

Ainda em abril, o 

juiz da 15a Vara Fede- 

ral de São Paulo, Mar- 

celo Saraiva, concluiu 

pela ilegalidade da por- 

taria que autorizou os 

sorteios pelas filantró- 

picas e proibiu o Minis- 

tério da Justiça de au- 

torizar novas 

premiaçóes. 

Para não perder a 

"mamata", a Loteij en- 

trou com uma ação na 

Justiça Federal do Rio 

de Janeiro contra o des- 

pacho do diretor e foi 

"premiada" com uma 

liminar favorável da 

juíza substituta da 26a 

Vara, Ana Amélia, vindo 

essa liminar a ser cassa- 

da dia 29 passado pela 

juíza titular Helena Pin- 

to, atendendo também, 

a um pedido da Advoca- 

cia Geral da União. 

Com esta 

abertura dada pelo 

próprio Ministério da 

Justiça abriu-se o le- 

que para que fossem 

montados os esque- 

mas controlados por 

empresas 

especializadas em ser- 

viços 0900 e pelas re- 

des de televisão, que 

repassavam apenas 5 

por cento da arrecada- 

ção às entidades bene- 

ficentes. 

Observando que a 

portaria baixada com 

uma finalidade estava 

sendo usada de manei- 

ra distorcida, o minis- 

tério tentou corrigir o 

erro cometido, fixando 

o percentual mínimo 

de 10 por cento da ren- 

da bruta às entidades 

beneficiadas, através 

da portaria 1.250/97. A 

nova portaria entrou 

em vigor no início de 

março e algumas 

emissoras de TV pas- 

saram então a fazer 

seus sorteios com au- 

torização da Loterj - 

Loteria Estadual do 

Rio de Janeiro - sem 

repasse de recursos 

para a filantropia. 

Na tentativa de im- 

pedir a manobra, que 

só no ano passado ren- 

deu cerca de R$ 270 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Reeord 

Canal 05 

Apresentação: Conor Farias 

4m 
- Balneário Iate Clube 

"Domingo Dançante" Todos os domingcj 

Venha você e traga sua família para se divertir nas piscinas do BIC 
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Batendo forte 

O boletim informativo mensal da Assema , intitulado 

Desperta Servidor, está nas ruas com sua 5a edição, sem 
poupar o Poder Público municipal. Com o titulo " Mocinho, 

bandido", o Fundef tornou-se o grande alvo do boletim. Até 

a assessora de imprensa do município foi alvo de severas 
críticas. O informativo está cumprindo seu papel de 

oposição. 

Concentração total 

A família espírita da região Tocantina desde ontem 

encontra-se reunida para debater problemas atinentes a 

religião, na I Jornada Espírita de Açailândia, que tem 
encerramento previsto para o próximo dia 5. 

Aberta às 20 horas com uma palestra sobre o tema 
"Espiritismo, uma nova era para a humanidade", o encontro 

está acontecendo no Centro Espírita Amor e Caridade, sede 
da entidade, localizado à rua JK, no Jardim América. 

Além de palestras e mini cursos, está acontecendo 

uma feira de livros na praça do Pioneiro. Dentre os 
convidados para o evento, encontram-se membros da 

Federação Espírita do Maranhão e presidentes de centros 
espíritas da região. Entre eles, representantes de Imperatriz 

e Porto Franco. Difundir a doutrina de Jesus, codificada por 
Allan Kardec para que a sociedade conheça com mais 

facilidade; integrar os adeptos em uma união mais sólida e 
ampliar os conhecimentos, faz parte do objetivo do encontro. 

i" 

A suspensão da liminar havia sido pedida pela 

Advocacia Geral da União e pelo Ministério Público Federal. 
Com a decisão da juíza, fecha-se o cerco em torno da 

indústria de jogo pela TV, que se instalou no país a partir de 

dezembro de 96 e que só no ano passado arrecadou mais de 
R$ 270 milhões em ligações telefônicas. 

Disse o diretor do Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Nelson Lins, 

que todos os sorteios pelo sistema 0900 estão proibidos, 
enquanto não houver decisão judicial em contrário. Ele 

afirmou que os sorteios vinculados à Copa transmitidos 
pelas redes nacionais de televisão terão que ser 

interrompidos. 

Julgamento adiado 

O plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, 

não realizou a sessão prevista para ontem, para julgar os 
deputados acusados de "pianistas" e o deputado maranhense 
Davi Alves Silva, sob a acusação de ter fraudado o INSS em 

1981. A falta de quorum foi a responsável pela não realização 
da sessão. O assunto poderá ser colocado em pauta 
novamente só depois das eleições, devido o recesso 

parlamentar. 

Em recesso 

A Câmara Municipal de Açailândia em sua última 

reunião do semestre ocorrida dia 30, teve uma longa pauta a 
cumprir, aprovando diversos projetos do Executivo. Os 

vereadores entraram em recesso e o retorno em Agosto, pode 

ser apenas para "cumprir tabela", porque o tempo será usado 
mesmo é para fazer política, visando as eleições de 

candidatos ao governo do Estado, presidente da República, 
Senado, Câmara Federal e Assembléia Legislativa. 

Prisão para o "rei 

A justiça decretou a prisão do líder do Movimento 

dos Sem Terra - MST - José Rainha e sua esposa Diolinda 
Alves de Sousa. O casal foi condenado a 2 anos de reclusão, 

mas a pena será cumprida em liberdade, embora eles tenham 
perdido a condição de réu primário. Juntamente com o casal, 

mais 6 pessoas foram condenadas. 

Fora da mídia 

As ações do governo federal a partir de sábado, 04, 
estarão fora da mídia em nível nacional. A decisão judicial foi 
publicada dia 30 passado. A suspensão da publicidade deu-se 

em função da campanha eleitoral e serve também para os 
governos estaduais. Resta saber apenas como fica o caso, no 

Maranhão, do informativo dos prefeitos na televisão, 
denominado "Informe dos municípios". 

Votação eletrônica 

As urnas eletrônicas este ano terão, além da 

função da votação, também a de apuração dos votos, 
evitando assim a fraude tão costumeira. Segundo o 

presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 
Milton Coutinho, as novas urnas que ele apresentou à 
imprensa, coletam o voto e já fornecem o resultado, 

agilizando e garantindo mais seriedade no processo eleitoral. 

Justiça cassa 0900 

Os sorteios eletrônicos através da televisão em 

nível nacional, feitos por telefone com o prefixo 0900, estão 
suspensos por decisão judicial, ocorrida na tarde da última 
segunda-feira, 29. Na sentença assinada pela juíza Helena 

Elias Pinto, da 26a Vara Federal do Rio de Janeiro, consta que 

esse tipo de sorteio só pode ser autorizado pelo governo 
federal. 

W 
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 

(vargas; 
09S-723-2S3S 

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 

lí 

EU LABORATÓRIO 

L romo 

fot 

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

FOTO 
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João Havelange trabalha para 

fazer a Copa de 2010 no Brasil 

O presidente da 
Fifa, que ficará no car- 
go até o dia 12 de ju- 
lho, João Havelange, 
em entrevista a uma 
emissora de rádio 
brasileira, em Paris, 
declarou que mesmo 
deixando a entidade, 
seu grande projeto é 
levar a Copa de 2010 
para a América do 
Sul. de preferência 
para o Brasil - o país 
é candidato à de 2006. 
mas esta deverá ser 
na África, segundo 
promessa de campa- 
nha dele em favor de 
Joseph Blatter. Em 
sua opinião, o pais 
tem oito ou nove cida- 

des de alto nível, qup 
precisam apenas re- 
formar estádios e ae- 
roportos para serem 
sede do evento. 

Um exemplo disto, 
segundo Havelange, é 
a França. De acordo 
com ele, o presidente 
francês, Jacques 
Chirac, contou que 
seu país não gastou 
em infraestrutura e 
sim investiu, já que o 
retorno financeiro é 
muito maior. Além 
disto, os turistas que 
visitam um país sede 
de um Mundial gas- 
tam uma fortuna. 

Integrante mais an- 
tigo do Comitê Olím- 

pico Internacional, há 
35 anos, João 

Havelange garante 
que depois que deixar 
a presidência da Fifa 
se dedicará a negóci- 
os particulares, à fa- 
mília e aos muitos 
congressos das duas 
entidades das quais é 
membro. Segundo 
Havelange, após 12 de 
julho, ele se movimen- 
tará mais do que cos- 
tuma fazer hoje em 
dia. 

O c a r g o ocupado 
por Havelange tem 
também uma impor- 
tante função política. 
Segundo ele, é inten- 
ção da Fifa realizar 

um amistoso, em 
Nova York, entre pa- 
lestinos e israelitas, 
promovido com a aju- 
da da ONU (Organi- 
zação das Nações Uni- 
das). Outra pretensão 
da entidade é 
reunificar as duas 
Coréias, já para a 
Copa de 2002, que até 
aqui tem como sede 
Japão ao lado" da 
Coréia do Sul. 
Havelange acha que 
isto e possível, e foi 
conseguido no Mundi- 
al de Juniores, realiza- 
do em Portugal, em 
91. 

Entre suas maiores 
conquistas à frente da 

Fifa, onde ficou por 
mais de 20 anos, está 
o desenvolvimento do 
futebol nos continen- 
tes africano e asiático. 
Havelange conseguiu 
realizar um intercâm- 
bio com profissionais 
de países da Europa e 
da América do Sul, 
que contribuíram 
muito para a evolução 
nestes dois continen- 
tes. 

xNa entrevista foi su- 
gerido o nome de João 
Havelange para o Prê- 
mio NobeldaPaz. Para 
o presidente da Fifa, isto 
seria uma honra muito 
grande não só para ele, 
como também para o 

Brasil, onde há paz, ( 
povos inimigos convi 
vem na maior harmonia 

A Copa do Mund( 
que o quase aposentad( 
presidente da FIF/ 
João Havelenge viu ab 
agora não tem proble 
mas de ingressos, nen 
de hooligans e os erro 
dos juizes até que foran 
benéficos. uO que seri; 
do futebol sem a polé 
mica?" disse 
Havelange procuroí 
acentuar o sucesso in 
discutível do futebol 
Orgulhou-se em deixa 
a FIFA com milionárii 
situação financeira i 
patrimônio de milhõe 
de dólares. 

Vereadores do PTB divergem do partido e decidem apoiar Jarbas 

üatro dos cinco ve- 
readores da bancada' 
do PTB na Câmara 
Municipal do Recife 
formalizaram, terça 
pela manhã, o apoio à 
candidatura do ex-pre- 
feito do Recife, Jarbas 
Vasconcelos (PMDB), 
ao Governo do Estado, 
divergindo do partido, 
que decidiu apoiar a 
campanha à reeleição 
do governador Miguel 
Arraes (PSB). Ligados 
ao prefeito do Recife, 
Robert o M avaIhàes 

(PFL), os vereadores 
anunciaram o apoio, 
minutos após conver- 
sar com Magalhães na 
Prefeitura. "O melhor 
para Pernambuco vem 
primeiro, depois o que 
é melhor para o parti- 
do". afirmou o líder do 
PTB na Câmara dos 

Vereadores, Homero 
Lacerda. 

Os vereadores foram 
recebidos por Jarbas 
Vasconcelos em sua re- 
sidência, no Rosarinho, 
e anunciaram o 

engajamento total na 
campanha a governa- 
dor do candidato da 
União por 
Pernambuco. "Vamos 
trabalhar e pedir votos 
para Pernambuco", 
disse Homero Lacerda. 
O apoio a candidatura 
de Jarbas dividiu o 
PTB e gerou uma situ- 
ação inusitada para os 
vereadores Carlos 
Gueiros e Antônio Luiz 
Neto, candidatos a de- 
putado estadual. For- 
malmente. eles são 

candidatos pelo PTB e, 
por isso, têm direito a 
espaço no guia eleitoral 
da Frente Popular, 
encabeçada pelo gover- 
nador Miguel Arraes 
(PSB). 

"Estamos decidindo 
se somos candidatos", 
disse Antônio Luiz 
Neto, ressaltando que 
a tendência mais forte 
é disputar a eleição. 
"Se for candidato par- 
ticipo do guia, mas não 
sou obrigado a pedir 
voto para Arraes", dis- 

se. Enquanto decidem 
a candidatura a depu- 
tado e qual o candida- 
to ao Senado que vão 
apoiar, os vereadores 
petebistas trabalham 
pela eleição de Jarbas. 
O grupo, inclusive, tra- 
balhou incansavelmen- 
te para que o PTB op- 
tasse pela aliança com 
a União por 
Pernambuco, o que não 
aconteceu. 

"O ideal seria ó apoio 
do PTB, mas não sen- 
do possível, o da ban- 

cada é importante 
Muitas vezes a form 

não é possível, e sim 
conteúdo", diss 
Jarbas, referindo a 
fato de a bancada ser 
maior força do PTI 
Antes de anunciar 
apoio a Arraes, na se 
mana passada, o PT 
procurou Jarbas par 
oferecer apoio, pedind 
em contrapartida um 
vaga de suplente de se 
nador. Como não obte 
ve resposta, decidiu í 
car com a Frente Popi 

, JL Ct X 

Grupo discute quem vai apoiar para o Senado 

lar. 

Decidido o apoio a 
Jarbas Vasconcelos, 
candidato da União por 
Pernambuco ao Gover- 
no do Estado, os 
petebistas Homero 
Lacerda, Antônio Luiz 
Neto. Carlos Gueiros e 
Antônio Oliveira se de- 
bruçam, agora, sobre 
que posição tomar em 
relação a eleição para o 
Senado. Aliado à Fren- 
te Popular, o PTB indi- 

cou o presidente do par- 
tido, Hélio Seixas, para 
a supléncia da vaga de 
senador, encabeçada 
pelo deputado federal 
petista Humberto Cos- 
ta. Além de estarem no 
palanque adversário ao 
do PTB, os vereadores 

consideram um dilema 
ter de apoiar Humberto 
Costa, candidato do PT. 
partido que rejeitou a 
presença dos petebistas 

na Frente Popular. 
"O PT é um partido 

que inviabiliza seus can- 
didatos. E será que vai 
inviabilizai" o PTB? Nós 

queremos 
governabilidade e o que 
é melhor para 

Pernambuco", afirmou 
o vereador Antônio Luiz 
Neto. Com o discurso de 
que o apoio a Jarbas le- 
vou em consideração "o 
que é melhor para 

Pernambuco, e não para 
o partido ou para inte- 
resses pessoais", os ve- 
readores admitem que a 
decisão é delicada. 

"Qualquer que seja a 
decisão vai desagradar", 
disse o líder do PTB na 

Câmara do Recife, 
Homero Lacerda, res- 
saltando que a posição 
com relação a disputa 
ao Senado é uma per- 
gunta que tem de ser 

respondida. 
Os quatro vereadores 

dizem que vão levar a 
discussão para o parti- 
do. O vereador Carlos 
Gueiros considera que a 
decisão tem de ser a que 
provocar menor trauma 
no PTB. "Temos que ter 
muito bom senso", ar- 
gumentou. 

Segundo Carlos 
Gueiros, como a vaga de 
senador é a representa- 

ção formal do Estado, 
não dos eleitores, 
apoio não pesa tant 
Este não é o entend 
mento da União p( 
Pernambuco, que com 
dera a vaga de senad< 
fundamental para aj' 
dar a gestão de Jarb; 

Vasconcelos, caso e 
ganhe a eleição. "É un 
questão que temos c 
analisar", disse Home: 
Lacerda. 

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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Seleção tenta aperfeiçoar saída de bola 

A saída de bola da defe- 
sa para o ataque é uma das 
preocupações principais da 

Seleção Brasileira para o 

jogo de amanhã, em 
Nantes, contra a Dinamar- 

ca, pelas quartas-de-final da 
Copa. O técnico Zagalo, no 
treino tático de quarta à tar- 

de, no Estádio Três Pinhei- 
ros, instruiu os reservas a 

pressionarem a saída de 

bola da defesa titular. 

A comissão técnica con- 

cluiu que a Dinamarca será 
o mais compacto adversá- 

rio até o momento neste 
Mundial, defendendo e ata- 

cando em bloco, como fez 

na goleada sobre a Nigéria, 
pelas oitavas-de-final. Por 

isso o técnico Zagalo quer 
evitar os erros na saída de 

bola. Ele não gostou dos 
chutões que a defesa deu 

diante do Chile e exige a 

saída com passes certos. 

Zagalo escalou na meta- 

de do campo, em posição 
defensiva, Taffarel, Cafu, 

Júnior Baiano, Aldair, Ro- 

berto Carlos, Dunga, César 
Sampaio, Leonardo e 

Rivaldo. Do outro lado, Zé 

Carlos, Doriva, Emerson, 

Zé Roberto, Giovanni, 
Edmundo, Bebeto e 

Denílson partiam em bloco, 

como se acredita que os di- 
namarqueses farão, avan- 

çando juntos e tocando a 

bola em velocidade. 

Quando a jogada era de- 

finida, os zagueiros tinham 

de sair jogando sob forte 

pressão, feita já na entrada 

da área defensiva. Por uma 

vez, a bola foi perdida pe- 
los zagueiros. Edmundo 
desarmou Júnior Baiano e 
passou a bola a Bebeto, que 

chutou para fora, com pe- 

rigo. Em outra jogada, 
Bebeto armou para 

Edmundo, que bateu forte, 

superando Taffarel. 

'Temos de ser tranqüilos 

na saída de bola da defesa, 
para não tomarmos um con- 

tra-ataque", analisou Cafu. 

"Todo adversário vai pres- 

sionar o Brasil, principal- 

mente, no início da parti- 
da", alertou. "Eles atacam 
com todos e, quando vol- 

tam, bloqueiam muito for- 
te no meio, mas não acre- 

dito que sejamos tão ataca- 

dos como eles fizeram con- 

tra a Nigéria", opinou 

Rivaldo, para quem o Bra- 

sil precisa tentar ganhar o 

jogo já no primeiro tempo. 
"Estou confiante de que não 
precisaremos ganhar na 

morte súbita." Para o meia 
Leonardo, "o Brasil só não 
pode errar pois qualquer 
falha pode ser fatal", disse 
o jogador. "Eles podem não 

sentir tanta responsabilida- 

de, podem estar felizes por 

terem chegado até aqui 

nesta Copa." 

Zagalo quer maior 

variação de jogadas 

Técnico não quer 

chutões desnecessários 

O técnico Zagalo definiu 
a tática para encarar a Dina- 
marca num treino secreto, 
realizado pela manhã de 
ontem no campo do hotel 
Grande Romaine, em 
Lésigny. Além das tradicio- 
nais jogadas ensaiadas em 
cobranças de faltas e escan- 
teios, o treinador comandou 
um treino tático, dando pri- 
oridade ao ataque. 

Os jogadores deverão se 
movimentar muito para es- 
capar da eficiente marcação 
dinamarquesa, mas isso 
não será o bastante. "Fize- 
mos muitas jogadas em 
diagonal", disse Zagalo, que 
exigiu especialmente do la- 
teral Roberto Carlos. "Pedi 
a ele para, quando tiver cam- 
po livre a sua firente, ir em- 
bora. Não é para se preocu- 
par com a defesa, porque a 
cobertura existe para isso", 
disse. 

O treino foi importante 
para "mentalizar os jogado- 
res do que eles devem fa- 

zer em campo. Às vezes, 
eles esquecem o que foi 
combinado. Por isso, preci- 
samos ficar insistindo", dis- 
se Zagalo. 

As jogadas de bola para- 
da tiveram atenção especi- 
al: "Já aconteceram muitos 
gols nesta Copa em jogadas 
deste tipo. Assim, temos de 
aproveitá-las quando tiver- 
mos oportunidade e tomar 
cuidado quando for a vez do 
adversário". O treino pela 
manhã terminou com mais 
uma série de cobranças de 
pênaltis. Todos os jogado- 
res bateram, a exemplo do 
que já havia acontecido an- 
tes do jogo contra o Chile. 

Por outro lado, o técnico 
Zagalo já tem a fórmula para 
implodir a Dinamarca. "Não 
podemos dar liberdade para 
o Michael Laudrup. Ele é 
muito habilidoso, não pode 
ter espaço. A rigor, o técni- 
co não pretende fazer uma 
marcação individual sobre o 
meia. Os volantes César 

Sampaio e Dunga devem se 
revezar na função. 

Michael não é o único 
Laudrup que preocupa a 
Seleção. Seu irmão, Brian, 
também merece todo o res- 
peito. "Eles são experien- 
tes, jogam de olhos fecha- 
dos", disse Zagalo. Outros 
jogadores dinamarqueses 
estão tirando o sono do trei- 
nador. "O número 11 é mui- 
to perigoso. Tem também 
um atacante grandalhão, o 
número 18". 

Zagalo espera que a Di- 
namarca defina a equipe na 
última hora. "Eles trocaram 
o centroavanate nos últimos 
jogos" lembrou. "Por isso. 
temos que estar preparados 
para qualquer situação. Se- 
gundo Zagalo, a Dinamarca 
joga num esquema 4-3-1-2, 
ou seja, o mesmo que ele 
tentou implantar no Brasil 
com o tal do número 1. 
Michael Laudrup faz essa 
função no time dinamarqu- 
ês. 

Por não estar exploran- 
do uma das maiores virtu- 
des do futebol brasileiro - 
o toque de bola - a Seleção 

sileiros. "Eles não são só 
habilidosos do meio-de- 
campo para frente, como 
são muito rápidos. Nossa 

está apelando para dar ' zaga tem que sair tocando 
chutões para frente. O a bola com rapidez, porque 
técnio Zagalo, por exem- 
plo, se irritou com o fato de 
os zagueiros Aldair e Júni- 
or Baiano e o goleiro 
Taffarel terem reposto a 
bola "de qualquer manei- 
ra", na goleada por 4x1 so- 
bre o Chile, pelas quartas- 
de-final, sábado. A partir do 
jogo contra a Dinamarca, 
Zagalo exige que o time 
saia tocando. No treino de 
ontem, essa foi uma das 
preocupações do técnico 
brasileiro, que ensaiou a 
saída de bola da defesa para 
o ataque com muita insis- 
tência. 

A preocupação com os 
chutões aumenta por oca- 
sião do confronto contra os 
dinamarqueses, porque, de 
acordo com Zico, eles de- 
verão marcar mais de per- 
to a saída de bola dos bra- 

o que eles querem é que a 
gente dê chutões. Uma de 
nossas maiores virtudes é 
o toque de bola e nós te- 
mos de saber aproveitar 
esta qualidade", disse o 
coordenador-técnico da 

Seleção. 
Quem também defende 

esta tese é Dunga, capitão 
e principal líder do grupo. 
Na vitória contra os chile- 
nos, por exemplo, ele gri- 
tou uma vez com Júnior 
Baiano e deu duas grandes 
broncas em Taffarel, recla- 
mando dos chutões. . 

O goleiro concorda com 
as reclamações de Dunga e 
da comissão técnica, mas 
acha que o problema é que 
os zagueiros recuam a bola 
para ele "na fogueira". "Na 
Europa, os atacantes não 
são como no Brasil. Para 

eles não há bola perdida. A 
cada atrasada eles correm 
como loucos para cima de 
mim e eu tenho de mandar 
a bola para frente de qual- 
quer maneira." 

A partir de agora, disse 
Taffarel, os zagueiros do 
Brasil só deverão atrasar a 
bola "na certeza". Para ele, 
a lição deve ser aproveita- 
da também pelos atacai > 
brasileiros, que devem co- 
meçar a correr em direção 
ao goleiro adversário em 
cada bola recuada. "Em fu- 
tebol não há bola perdida", 
comentou. 

Além da preocupação 
com a defesa, a comissão 
técnica da Seleção está ori- 
entando o ataque para ex- 
plorar o fato de os dinamar- 
queses marcarem em li- 
nha. "Essa pode ser nossa 
grande arma. Como eles 
colocam os quatro zaguei- 
ros em linha, é só passar por 
um que passamos po/ > 
dos", explicou Zico, do aito 
de sua longa experiência. 

Peso de Ronaldinho é motivo de futrica 

A falta de assunto, ali- 
ada à procura de justifi- 

cativa para o desempe- 

nho de certos jogadores 

da Seleção Brasileira, 
termina rendendo futri- 

cas que confundem mais 

do que resolvem as suas 
angústias. O mais novo 
disse-me-disse envolve 

mais uma vez 
Ronaldinho. O atacante 

deixou de lado a diplo- 

macia e reagiu às decla- 

rações do médico da Se- 

leção Brasileira, Lídio 

Toledo, que revelara que 

o ele estava acima do 
peso ideal. "Foi falta de 

informação do doutor 

Lídio", declarou. 

Apesar de, oficialmen- 

te, não precisar perder 

peso, Ronaldinho correu 

ontem à tarde, com uma 
jaqueta de nylon, recur- 

so de atletas que que- 

rem transpirar em ex- 

cesso. O jogador ganhou 
o apoio dos 
preparadores físicos 

Paulo Paixão e Marcos 

Moura Teixeira, que afir- 

maram que o controle do 
peso dos atletas é uma 
responsabilidade deles, 

e não dos médicos. As 
declarações de Lídio 

Toledo provocaram uma 
divergência na comissão 

técnica. Para 

Ronaldinho, além de fal- 

ta de informação, houve 
falta de comunicação en- 

tre o médico e os 
preparadores físicos. 

Para o atacante brasi- 
leiro, há muita gente "di- 

zendo besteiras" sobre a 

sua vida. "Isso não é tão 
importante, mas cria 

uma polêmica muito 
grande. Todo mundo 

está inventándo proble- 

mas médicos para mim. 

Disseram que eu me se- 

parei de Suzana, que eu 

ligo todos os dias para o 
médico do Inter de Mi- 

lão, que estou gordo, 

que vou operar o joelho 

depois da Copa, um mon- 

te de besteiras." 
Ronaldinho disse que 

o seu peso é controlado 
todos os dias pelos 
preparadores físicos e 

está rigorosamente nor- 

mal. "E o mesmo peso 

que tinha no Barcelona, 

que mantenho no Inter e 

que tinha ao chegar à 
França", garantiu. Na lis- 

ta oficial da CBF, o ata- 

cante aparece com 77 kg 

"è l,79m. São o peso e a 

altura do jogador, na épo- 

ca em que era um ado- 

lescente de 17 anos, de- 

butando na Copa do Mun- 

do, nos Estados Unidos. 

Os dados não foram 
atualizados. Desde que 

trocou o Cruzeiro pelo 

PSV Eindhoven, da 
Holanda, o craque ga- 

nhou peso e altura. Está 
com 83 quilos e 400 gra; 

mas e l,83m. 

Apesar da polêmica 
exagerada em torno do 

assunto, o médico Lídio 
Toledo não errou. 
Ronaldinho, de acordo 

com os próprios 

preparadores físicos, 

tem 400 gramas a mais. 
"Disse que ele podia ter 

meio quilo acima, mas 

ele se pesou e está com 

menos, o que é ideal", 

ponderou Lídio. Ontem, 

depois de correr em vol- 

ta do campo, acompa- 
nhado do preparador 
Marcos Moura, 
Ronaldinho não perdeu a 

oportunidade de brincar 

com Lídio Toledo. Ao 

aproximar-se do banco, 

onde estava o médico, 
ele perguntou, irônico: 

"E aí, doutor, o senhor 

não vai correr comigo?" 

m 
i 

PARA-QUEDISTAS AOS DIGA NAO 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais prepara 

eleição para escolha de sua nova diretoria 

Apenas uma chapa concorre a eleição no próximo dia 18. O candidato a presidente é o atual secretário Antônio Fernandes dos Santos 

Acontece no próxi- 
mo dia 18 a eleição 
para a escolha da nova 
diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais de Imperatriz. 
Segundo o atual presi- 
dente, Luís Vaz Rego, 
os preparativos estão 
em fase de conclusão, 
devendo tudo estar 
pronto para o processo 
eletivo na data 
marcada pela Comis- 

; são Organizadora. 
1 Após a definição da 

data havia cinco dias 
para a impugnaçào, 
mas como ninguém se 
manifestou, tudo deve 
acontecer conforme o 
programado. Apenas 
uma chapa concorre a 
eleição, encabeçada 
pelo atual secretário 
do sindicato Antônio 
Fernandes dos Santos 
e com participação de 
mais 21 pessoas. "To- 
dos os cargos ficaram 
definidos com esta cha- 
pa. eis 22 pessoas que 
participam é a compo- 
sição geral da nova di- 
retoria do nosso sindi- 
cato", disse Vaz Rego, 
acrescentando estar 
otimista quanto as mu- 
danças que devem 
ocorrer depois do pro- 
cesso eletivo. São oito 
efetivos e oito suplen- 
tes no Conselho Fiscal; 
três efetivos e três su- 
plentes. Todos os as- 
sociados têm direito a 
voto, desde que este- 
jam em dia com suas 
obrigações monetárias 

Reaional 

com a entidade pelo 
menos dez dias antes 
da eleição e que esteja 
associado há pelo me- 
nos seis meses no qua- 
dro do sindicato. A 
urna será posta em 
muitos povoados de 
Imperatriz e municípi- 
os como São Francisco 
do Brejào, Davinópolis 
e São Pedro da água 
Branca. O presidente 
esclareceu que não há 
mais tempo para regis- 
trar chapas para con- 
correr no dia 18. "O pra- 
zo para o registro de 
chapas já foi expirado, 
não havendo mais tem- 
po. Tudo ocorreu de 
acordo com o edital de 
convocação feito no dia 
primeiro^de junho, que 
deu 20 dias de prazo 
para o procedimento, 
portanto já tendo sido 
vencido, não dando 
mais oportunidade 
para que outra chapa 
seja apresentada", con- 
firmou. 

Todas as delegacias 
devem apresentar seu 
quadro de associados 
quites até o próximo 
dia oito, de acordo com 
a decisão da Comissão 
Eleitoral. A partir daí 
será feita a lista de vo- 
tantes, sendo possível 
precisar quantas pes- 
soas exercerão o voto 
no ato da eleição que 
vai escolher a nova di- 
retoria. O resultado 
sairá em menos de 24 
horas depois, tendo em 
vista que tão logo seja 

encerrada a votação 
vai ser iniciada a apu- 
ração. 

O sindicato ê hoje 
um dos organismos 
mais empenhados pela 
causa dos trabalhado- 
res rurais em Impera- 
triz e região, segundo 
seu presidente. Ele 
disse ainda que duran- 
te o tempo em que es- 
teve à frente da entida- 
de, três anos, muita 
coisa de positiva foi fei- 
ta pela categoria, e que 
se mais não foi realiza- 
do é porque faltaram 
condições e apoio de 
outros segmentos or- 
ganizados da socieda- 
de. "Vale dizer que não 
fui eu sozinho que fiz 
ele avançar, mas o con- 
junto em termos ge- 
rais, deu um impulso 
no movimento sindical 
com os trabalhadores. 
Não quero no entanto, 
apesar de ter recebido 
convite, disputar uma 
nova eleição. É algo 
muito cansativo ser 
presidente de alguma 
coisa. E agora o mo- 
mento para mim é 
mais para descanso e 
dedicação aos meus 
projetos pessoais, sem 
abandonar meus com- 
panheiros. Também 
não quero tirar a opor- 
tunidade de outras 
pessoas terem essa ex- 
periência e de mostra- 
rem seu trabalho como 
liderança", frisou. 
Enfatizou sobre as de- 
ficiências encontradas 

r - 

Trabalhadores rurais ainda encontram 
barreiras no INSS na hora de se aposentar 

e as dificuldades em 
diversos setores do 
STRI, principalmente 
na parte financeira, 
onde informou ter tido 
muitos apertos para 
tomar decisões que ne- 
cessitassem de cifras. 
Outro problema que 
fez questão de citar 
está ligado as aposen- 
tadorias e a relação 
com o INSS. Disse que 
esse foi um dos pontos 
que não avançou de 
maneira nenhuma, 
continuando as mes- 
mas dificuldades para 
os trabalhadores que 
postulam o benefício 
da aposentadoria. 
"Tudo o mais avançou, 

e dou como exemplo as 
questões agrárias e a 
participação em vários 
movimentos integra- 
dos, como com o Ibama 
e o Incra. Só não elimi- 
namos os problemas 
com aposentadorias", 
esclareceu. 

Se mostrou otimista 
ao falar sobre a nova 
diretoria, acreditando 
no potencial do novo 
presidente e de todos 
os membros do conse- 
lho diretor. Garante 
que se afastará das ati- 
vidades do Sindicato 
dos Trabalhadores Ru- 
rais de forma definiti- 
va, não exercendo 
mais nenhum cargo de 

direção, mas ficando 
apenas como primeiro 
suplente. "Vou me 
afastar mesmo das ati- 
vidades de presidente 
do STRI, porém conti- 
nuarei colaborando 
com os trabalhos des- 
sa entidade, que tanto 
se esforça para apoiar 
a classe de trabalha- 
dores rurais em Impe- 
ratriz e região. Jamais 
deixarei de me empe- 
nhar por esta tão so- 
frida categoria e den- 
tro do possível estarei 
dando minha parcela 
de contribuição ao 
novo presidente e 
toda a diretoria", dis- 
se. 

Cebs realiza encontro em Montes Altos 

Tem prosseguimento 
em Montes Altos, a 38a 

Assembléia Regional 
das Comunidades 
Eclesiais de Base - 
Cebs -. O evento foi ini- 
ciado ontem e se esten- 
de até o próximo dia 5, 
com a participação de 
representantes de di- 
versas regiões do Esta- 
do, como São Luís, 
Bacabal, São Mateus e 
outras. Durante dois 
meses a Comissão 
Organizadora do even- 
to esteve preparando a 
pauta do que está sen- 
do posto em prática no 
encontro, para que 
tudo saísse a contento, 

conforme o programa- 
do. O encontro é volta- 
do a todo povo da Igre- 
ja Católica, no entanto 
mais diretamente as 
Comunidades Eclesiais 
de Base. "O evento é 
aberto a todos que es- 
tejam interessados no 
que estamos discutin- 
do, independente de 
serem ou não católi- 
cos". 

Uma das coordena- 
doras, Lourdes Noguei- 
ra, ao se reportar sobre 
o assunto, disse ser 
este de grande impor- 
tância para o desenvol- 
vimento das Cebs no 
Maranhão. Ela espera 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

que os objetivos sejam 
atingidos, já que a orga- 
nização antecipada foi 
exatamente para ga- 
rantir o sucesso do 

acontecimento. "Eu es- 
pero que seja um suces- 
so essa Assembléia, 
porque temos um tema 
bastante abrangente. 

Trabalharemos com os 
temas as políticas pú- 
blicas, partidárias, elei- 
ções, direitos humanos 
e tudo o mais que en- 
volve a vida humana, a 
vida pessoal", diz. Se- 
gundo ela, estes são as- 
suntos muito impor- 
tantes e que merecem 
discussão por estarem 

envolvidos diretamen- 
te com as comunidades 
de um modo geral. 
"Nossa esperança é que 
os temas em questão 
venham a trazer aos 
participantes e a comu- 
nidade muitas coisas 
boas para serem refle- 
tidas, principalmente 
por estarmos em ano 
político, onde, de uma 
maneira ou de outra, 
todos estão envolvidos 
diretamente no proces- 
so", ressalta. Lourdes 

Nogueira foi clara ao 
dizer que não se pode 
fazer de conta que po- 
lítica não faz parte da 
vida de todos e que a 

Igreja nada tem a ver 
com o assunto. "A Igre- 
ja precisa também, por 
ser um segmento im- 

portante como é e que 
mais trabalha com pes- 
soas, discutir política 
de maneira aberta. Isso 
não significa entretan- 
to, que ela venha a fa- 
zer política ou politica- 
gem. Não é nada disso, 
seu papel é orientar as 
pessoas sobre a neces- 
sidade de se adquirir 
uma consciência sobre 
o assunto e agir dentro 
do que se propõe a ver- 
dadeira política", assi- 
nala. 

Uma caravana de 

Imperatriz está no local 
desde a última terça- 
feira, já que foi uma das 
responsáveis pela re- 
cepção dos participan- 
tes de outras partes do 
Estado. Um total de 280 
pessoas, somente den- 
tro do programado, sem 
contar com as pessoas 
da sede do encontro e 
de localidades vizi- 
nhas, participam até o 
encerramento. "Todos 
estão convidados a parti- 
cipai: Ainda ficaremos por 
três dias em Montes Al- 
tos reunidos e discutindo 
diversos assuntos. É im- 
portante a participação da 
população", finaliza. 

f 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises C línícas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 
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Cartão dA CEF 

Fínancía materíaL 

dE CONSTRUÇÃO 

Além de outras novidades para o setor da casa 

própria, como a troca da Carta de Crédito pelo 

Poupanção, entre outros planos, a Caixa Econômica 

Federal lançou ontem um cartão destinado a financiar 

material de construção. 

O prazo máximo para quitação do financiamento é 

de 30 meses, a uma taxa de juros de 1% ao mês, 

incluindo outros adicionais. 

Informações detalhadas na agência central da CEF 

na Praça Brasil. 
r 

EpocA nas Bancas 

Nas bancas via Dimapi, a edição desta semana da 

revista Época, da Editora Globo. 

Matéria completa sobre a morte de Leandro, que 

fazia dupla com o irmão Leonardo (sábado em 

Imperatriz) e outra reportagem de cinco páginas sobre 

a guerra que a Receita Federal inicia contra os 

sonegadores de impostos e sobre o recadastramento 

de CPFs, entre outras ações do fisco federal. 

De outro lado, o ex-deputado Ronivon Santiago 

ameaça contar tudo sobre a compra e venda de votos, 

afirmando que foi "bode expiatório" no Congresso e 

pode "derrubar" FHC se exibir as provas. Vale conferir. 

Quína (422) 

37, 44, 54, 62, 64 

Correção 

A propósito de nota deste colunista veiculada na 

edição de ontem, prestando total solidariedade ao 

companheiro Edmilson Sanches, por conta do desabafo 

intitulado "Basta de Ser Besta!", em sua coluna 

"Cartório de Notas", vale acrescentar que o nobre 

jornalista e atual secretário do Desenvolvimento 

Integrado do Município assina o seu espaço no jornal 

O Progresso. 

Fica a correção, e, para quem não teve a 

oportunidade de ler o texto intitulado "Basta de Ser 

Besta!", de Sanches, vai encontrá-lo na edição de terça- 

feira (30/6), de O Progresso. 

Novas ivioecIas 

Ontem, quarto aniversário do Plano Real, 

começaram a circular na rede bancária as novas 

moedas coloridas em substituição às atuais de 1, 5,10, 

25 e 50 centavos e de 1 Real. 

Q Banco Central adverte; as antigas moedas 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido em 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. 
Superintensivo 

Intensivo iSgSli 1 mês de duração 
2 meses de duração J 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

^nformes 

£speciftis 

Machado Neto 

Humor 

- Papai, o que é travesti? 

- Sei lá, meu filho! 

Pergunte ao tio Sheila. 

(Playboy/mai/98). 

ANÍVERSAM ANTES ACII 

* Esther Milani das Neves 

(Induspar); 

* Jonas Rodrigues Marinho 

(Alto Miudezas); 

* Const Belo Horizonte Ltda.; 

* Mônica Dick (Lowen). 

Aniversariam hoje e recebem 

os parabéns da ACII e do FEI- 

TO À MÃO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no qui- 

lo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). 

Na Av. Getúlio Vargas, esqui- 

na com a rua Alagoas- Centro. 

Fone: 721-3565. 

HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiiAL ReqioNAl (722- 

1843); ORTopEdÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECmENIO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Destaque também hoje, para o campeão 

paulista (e também brasileiro) Paulo Robson 

Góes, que no domingo aniversariou e foi alvo 

de homenagem por parte do Marwel, 

juntamente com o subcomandante do 50° BIS, 
Daladiêr Barros e o advogado da Celmar, 

Fernando Medeiros Martinho. Na foto, ladeado 

por Moreira Silva e o também craque Batoré. 

continuam valendo, sendo desnecessária correria para 

trocá-las nos bancos. 

LEONARdo CONfÍRMAdo 

Os promotores afirmam: o cantor sertanejo 

Leonardo, que fazia dupla com o irmão Leandro, morto 

recentemente, virá mesmo a Imperatriz para o show 

de abertura da XXX Expoimp no próximo sábado, 4. 

Leonardo participou ontem de um grande show em 

Paris com vários outros cantores brasileiros e no 

sábado deverá estar em Imperatriz. 

Príivieíro show 

A apresentação de Leonardo em Imperatriz st u a 

primeira em todo o país desde a morte do irmão 

Leandro, inclusive com cobertura da imprensa nacional 

especializada, segundo informações dos promotores. 

Merccuícr 

PoUpANÇA 

Hoje    0,97% 

Amanha    0,97% 

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

UIír (FeJeraI) 

Julho/98 R$ 0,9611 
UrIí (EstaJuaI) 

Julho/98 L*  R$20,21 

UPC (FeJeraI) 

Julho/98 R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1,22 

* Turismo R$ 1,19 

* Comercial R$ 1,15 

Cotações de 01.07.98 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 01.07.98 
R$     11,20 

SaLárío Mínímo 

Julho/98    R$.130,00 

SaLárío FamiTía 

Julho/98  R$ 8,25 

* Oferecimento; LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais, para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: bobina; 

para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora (57x60) 

R$ 0,29 Rua Simplicio Moreira, 1478, Centro, com o 

fone 722-1478 e o fax 722-1400. . 

Ümo 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

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

BAZZOLÃO MÓVEIS Rua Piau1' 861 (721-1912) e 

i imr* Aquiles Lisboa - Mercadinho. Uma loja em sua casa ^ 

i—      

" Vla|ei para São Luís e 

gostei. Recomendo aos 
m 

9MI 

meus amigos!" - 
Reservas de passagens 

I 721-5687 
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XXX EXlí9^ 
1MP 

A maior festa do ano 

^Temporada »e : 

% 

Dia 04: 

Abertura com 

Leonardo e banda 

participação de 

Leandro no telão 

Dia 08: 

Uma noite do 

mais puro 

forró 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 
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Día 12: Encerramento com RoBerto 

PApudÍNho - e BancIa 

Com disco 

de ouroe 

platina, 

mais de 250 

mil cópias 

vendidas 
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Concurso de dança country 

Prêmios; 1° Lugar- R$ 500,00, 2o Lugar 

R$ 300,00 e 3o Lugar - R$ 200,00 

XXX Expoimp - Á maior festa Realização: Sinrural 

de Imperatriz, de 4 a 12 de julho Administração: Cel. Ventur 



Policia Militar 

Melo apresenta demonstrativo 

de criminalidade em Imperatriz 

III 

ü 

m 

Siill 

2o SEMESTRE DE 1997 
TIPOS DE CRIMES | HV-V JUlJbfaiit ÉkéòiÀfcfeNfcÀl 

HOMICÍDIO 65 10,83 
ROUBO A CARRO 23 3,83 
ROUBO A MOTO 64 10,66 
ROUBO A BANCO 7* 0,58 
ROUBO A POSTO DE GASOLINA NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
ROUBO A CASA LOTÉRICA 13* 1,08 
ROUBO A FARMÁCIA NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
ROUBO A ÔNIBUS NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
FURTO/ROUBO A RESIDÊNCIA NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
FURTOS DIVERSOS NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 
FURTO/ROUBO A PESSOA NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 
FURTO/ROUBO/ESTABELECIMENTO NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
ARMAS APREENDIDAS NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 
BICICLETAS ROUBADAS NÁO TEMOS DADOS CONCRETOS 
PORTE DE MACONHA NAO TEMOS DADOS CONCRETOS 
BICICLETAS RECUPERADAS NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 
MOTOS RECUPERADAS NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS   
CONDUÇÃO PARA 0 OP NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 

(OCORRÊNCIA ATENDIDAS 412 | 
(CARROS RECUPERADOS NÃO TEMOS DADOS CONCRETOS 1 

Oorante lodo o ano de 1997 
1 Homicídio culposo (Acidente com arma de fogo). 

O comandante do 39 BPM, major Francisco Melo da Silva, divulgou na 

tarde de ontem um quadro demonstrativo do índice de criminalidade 

em Imperatriz nos últimos 12 meses. Especificamente ele apresentou 

um boletim completo dos seis meses em que está à frente do Batalhão 
de Imperatriz. 

A atuação da Polícia Militar em Imperatriz nos últimos meses tem 
ganhado a confiança da população. A PM andava desacretidada. Em 

junho, conforme o boletim apresentado a imprensa, a Polícia Militar 

conseguiu desbaratar as duas quadrilhas que agiram contra as agencias 

bancárias de Sítio Novo e Am ar ante. 

■ Regional 

1o SEMESTRE DE 1998 

Mu** -TSSSS' ««MÍ/98 JirtM Total mmA 

6 6 7 9 4 7** 39 6,5 

4 0 3 2 3 1 13 2,166667 

8 6 10 4 6 5 39 6.5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 3 - 0.5 

1 0 0 0 0 0 1 0,166667 

0 0 0 0 0 1 1 0,166667 

0 0 0 0 0 1 1 0.166667 

16 14 19 28 34 25 136 22,66667 

14 11 23 10 16 21 95 15,83333 

19 22 15 14 18 10 98 16,33333 

7 9 16 31 15 17 95 15,83333 

110 68 88 66 . 36 46 414 69 

19 15 30 35 ■ 32 27 158 26,33333 

84 25 53 56 63 33 294 49 

33 10 21 26 31 20 141 23,5 

4 5 4 2 1 0 16 2,666667 

202 360 215 310 166 112 1365 227,5 

539 552 760 648 807 656 3962 660,3333 

2 0 5 2 2 1 12 2 

Polícia Civil tenta desvendar duplo homicídio na capital 

Assaltantes estão sendo procurados pela PC 

0 mais novo desafio 

da Polícia Civil de São 

Luís è desvendar um 

duplo homicídio ocorri- 

do na madrugada da ul- 

tima segunda-feira na 

periferia da cidade. Até 

ontem a PC não tinha 

pistas de quem assassi- 

nou com três tiros, dois 

no peito e um na perna, 

o policial militar e 

mototaxista Joberval 

Belo Pereira, residente 

na rua Bom Milagre, 

135 no Bairro de Fátima 

e o jovem José Henrique 

Costa, dé^27 anos de 

idade, com quatro bala- 

ços. 

Nos primeiros minu- 

tos daquela madruga- 

da, José Henrique Cos- 

ta foi encontrado agoni- 

zando com quatro per- 

furações de bala no cor- 

po em frente ao Con- 

junto Angelim. Ao lado 

do corpo da vítima a 

Polícia Militar encon- 

trou uma motocicleta 

sem placas. Socorrido 

ainda com vida, ele foi 

levado pela PM ao 

Socorrão. No trajeto o 

rapaz chegou a falar 

com os policiais e disse 

ter sido vitima de um 

assalto. José Henrique 

não resistiu aos feri- 

mentos e faleceu minu- 

tos depois. Poucos mi- 

nutos antes das lOh da 

manhã, populares en- 

contraram nas matas do 

Bairro Angelim o corpo 

de um homem da Polí- 

cia Militar e 

mototaxista, Joberval 

Belo Pereira. 0 corpo do 

policial militar foi en- 

contrado em frente a 

um terreno onde estava 

o corpo de Henrique. 

De acordo com os pri- 

meiros levantamentos 

da equipe de policiais 

designados para acom- 

panhar o fato, José Hen- 

rique passou de vitima 

ao principal suspeito de 

ter assassinado o PM. 

Ouviu-se também 

que Jose Henrique pe- 

gou a moto do PM no 

retorno do Forquilha e 

ao chegar em frente ao 

Novo Angelim, quatro 

comparsas já estavam o 

esperando. 0 PM teria 

notado e reagiu, balean- 

do logo José Henrique. 

Os companheiros que o 

aguardavam teriam 

queimado o policial na- 

quele mesmo local e o 

arrastado para o mata- 

gal. 

PHOTO PINHCIftO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone 


