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Justiça proíbe sorteios pelo 0900 

Decisão atinge redes nacionais de televisão que aproveitam a Copa para faturarem milhões 

x , . A juíza da 25° Vara Fede- são da juíza, fecha-se tem- tor do Departamento de 
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Si 

ral do Rio de Janeiro, Hele- 
na Elias Pinto, cassou a 
liminar na qual as redes na- 
cionais de televisão vinham 
se baseando para realizar os 

sorteios de prêmios com 
apostas pelos telefones com 
prefixo 0900. A suspensão 
da liminar havia sido pedi- 
da pela Advocacia Geral da 
União e pelo Ministério Pú- 
blico Federal. Com a deci- 

porariamente o cerco em 
torno da indústria de jogo 
pela TV que se instalou no 
país a partir de dezembro 
de 96 e que so no ano pas- 

sado arrecadou cerca de R$ 
270 milhões de ligações te- 
lefônicas. 'Todos os sortei- 
os pelo sistema 0900 estão 
proibidos, enquanto não 
houver decisão judicial em 
contrário" , afirmou o dire- 

Proteção e Defesa do Con- 
sumidor do Ministério da 
Justiça, Nelson Lins. Os sor- 
teios vinculados à Copa 
transmitidos pelas redes 

nacionais de televisão - 
como a promoção "500 gols 
do Faustào", da Rede Glo- 
bo - terão que ser interrom- 
pidos à partir de hoje, afir- 
ma Lins. Mais detalhes na 
Página 6. 

FHG faz balanço de 

quatro anos do real 

Imp+ ruüfju iisíj MpusUiu no 0900 m.is <i Justiça considera ilegal a operação 

Poucas chuvas compromete 

reprodução de peixes no Tocantins 
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Seleção Brasileira de bem com a vida 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso fez um 
balanço sobre os quatro 
anos do real durante seu 
programa semanal de radio. 
"Palavra do Presidente". 
Segundo FHC. há quatro 
anos o pais tem uma moeda 
forte, inflação baixa, uma 
economia organizada e está 
pronto para crescer. "As 
donas de casa sabem o que 
significa administrar o 

orçamento doméstico sem 
aumento acelerado de 
preços, sem inflação 
galopante", afirmou o 
presidente. 

Fernando Henrique 
ressaltou que com o Real 
houve uma verdadeira 
explosão de consumo e que 
nunca se vendeu tanto 
eletrodoméstico no país. O 
presidente afirmou que 
agora os brasileiros tém 

mais condições de comprar 
e também de construir suas 
casas. O preço do material 
de construção, disse 
Fernando Henrique, caiu 
nos últimos quatro anos. 
"Hoje se consome quase o 
dobro de cimento que se 
consumia no início do Real 

e o custo total da construção 
de uma casa caiu 20%", 
afirmou. 
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A 
marco u 

descontração 
o inicio da 

preparação da Seleção 
Brasileira para o jogo 
contra a Dinamarca, na 
próxima sexta-feira, em 
Nantes, pelas quartas-de- 
final da Copa do Mundo. 
Com as portas do Château 
de Grande Romaine 
abertas para a imprensa, 
os jogadores 

participaram de um treino 
técnico, tomaram banho 
na piscina e depois 
saborearam um churrasco 
acompanhado de cerveja, 
que serviu para selar de 
vez o pacto de união pela 
conquista do 
pentacampeonato 
mundial. 

O médico Lídio Toledo 
comprou 40 quilos de 

carne, meio quilo em 
média para cada um dos 
60 comensais. O 
churrasco foi preparado 
pelo chefe da delegação, 
o gaúcho Fábio Koff. com 
a ajuda do supervisor 
Américo Faria. "Faltou o 
espetinho, mas vamos 
usar a grelha", disse 
Toledo, animado. 

Página 8-2 

Câmara Municipal começa 

recesso de trinta dias 

Casa Familiar Rural forma 

a primeira turma este mês 

Apesar das dificuldades 
encontradas, a Casa Famili- 
ar Rural vem desenvolvendo 
um trabalho a contento den- 
tro do que. se propõe, ou 
seja. dar apoio as famílias, 
que vivem no campo, atra- 
vés de conhecimentos pas- 
sados a elas. As 
possiblidades de se continu- 
ar trabalhando, segundo o 
secreta ri o-g( Tal da Casa An- 

tônio Fernandes, são meno- 
res que as dificuldades, que 
vém tomando corpo a cada 
dia que passa. Ele informou 
que o apoio da Prefeitura, da 
Secretaria de Educação do 
Estado, e outros órgãos do 
setor, é pequeno, pelo me- 
nos conforme manda a pe- 
dagogia da alternância, mes- 
mo com os muitos esforços 
em consegui-lo. "Mesmo 

assim estamos com alguns 
programas encaminhados, o 
que com certeza vai possi- 
bilitar facilidades no orça- 
mento da Casa Familiar Ru- 
ral. que não tem medido es- 
forços para manter a quali- 
dade daquilo que se propôs 
fazer pelas famílias de 
Coquelãndia, que e onde es- 
tamos instalados", disse. 
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A Câmara Municipal 
encerrou ontem suas ati- 
vidades legislativas refe- 
rentes ao primeiro semes- 
tre desse ano. 

Na sessão da ultima ter- 
ça-feira. o presidente da 
Casa de Dorgival Pinheiro 
de Sousa, vereador Walmir 
Izidio, anunciou o encami- 
nhamento dc todos os pro- 
jetos-de-lei. emendas e 
assuntos ligados ao parla- 
mento. 

"Estamos sem pendên- 
cias e com a pauta limpa 
para o segundo semestre", 
disse. 

O vereador Otair Mo- 
reira. PTB. disse que a 
mesa diretora da Câmara 
de Imperatriz serve de 
exemplo, inclusive, para o 
Congresso Nacional. 

"A população cobra dos 
parlamentares suas funções : 
básicas, a fiscalização dos 
atos do Executivo e a ela- 
boração de leis que melho- 
rem o padrão de vida da co- 
munidade. Isso nós fize- 

mos", atesta. 
O vereador Cadinhos 

Amorim, PSDB, mostrou- 
se satisfeito com o anda-; 
mento da Câmara de Im- 
peratriz. 
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Valmir Izidio tem atuação destacada por colegas 
do Parlamento 

Economia Informe 

diz que não fechará lojas 

inslaladas no MA 

ina 6 

anunciou a 

renúncia cie sua candidatura 
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Zagalo não admite vaias à atuação 

de Bebeto 
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Opinião 

aflita 

por Frederico Luiz 

Errando 
o alvo I 

Lm peemedehisla 
com livre transito no Pa- 
lácio Branco disse que o 

próximo alvo dos adver- 
sários de Ildon Marques 
e o secretário de Gover- 
no e da Comunicação, 

Sérgio Macedo. De acor- 
do com esse influente 

peemedebista, a oposi- 
ção teme atacar "Ildão" e 

por isso mesmo escolhe 
um dos seus auxiliarei 

Esse tipo de raciocínio 

está errado. Tanto do lado 
dos governistas quanto do 

lado da oposição. Atacar 

auxiliares de uma adminis- 
tração não significa medo. 
Essa tática e bastante usa- 

da c i• 1 iai"iia-se fiauqucar. 
Do ponto de vista militar 
recebe o nome de guerra 

dc-gucrnJháx Alias, já usa- 
da aqui no Bico do Papa- 

gaio quando da Guerrilha 

do Araguaia, sufocada pelo 
Exército Brasileiro em 
1972. 

intermédio de ataques ao 
elo mais frágil da corren- 

te, ou seja, a Educação; 

erra quadradamente caso 

ataque Sérgio Macedo, 

Embora respondendo por 
duas pastas, seu orçamen- 
to é ínfimo e em nada atra- 

palha a aplicação do- di- 

nheiro público. O "jeito", o 

modus ópera adi deste ou 
daquele membro de esca- 
lão não importa. As criti- 
cas são as suas ações quan- 
to a ser guardião do di- 

nheiro do contribuinte. To- 
dos sabem que a prefeitu- 

ra se comunica bem com a 

sociedade com um custo 

pequeno e (pie u goVVrÚo 
esta presente na vida do ci- 

dadão. 

Copa do 
Mundo 

Tempo de 
campanha 

Antônio 
Leite 

Errando 
o alvo III 

Errando 
o alvo II 

No entanto, da mesma 

forma que a oposição acer- 
tou aoflanquear Ildon por 

A chapa de João Alber- 

to para o Senado da Repú- 

blica conta com um impor- 

tante membro do PMDB 
de Imperatriz. Trata-se do 

médico Antônio Leite, se- 

gundo suplente ao Senado 

na coligação que sustenta 

Roseana Sarnev. 

E janau era sem leinpu. 
Antes, certos candidatos fa- 
ziam campanha dois anos 
antes da eleição. Hoje esse 

tempo é de dois meses. 
Como manda o figurino. 

Coma diminuição da indús- 
tria da de irão. o eleitor fi- 

cara mais a vontade, para 

escolher seus candidatos 
segundo suas propostas. 

Adeus aos 
pára-quedistas 

Ontem à noite aconteceu 

A próxima 
vítima 

Hoje nós apresenta- 
mos o elenco e produção 
da novela A Próxima Vi- 
tima. com sua versão para 

Imperatriz. Em Portugal, 
ela recebeu o nome de 
"Os crimes de 
Adalberto". Aqui, nós va- 
mos manter o suspense. 
Quem reage sou eu que 
acredito em dá a volta 
por rima. 

Direção 
geral 

A direção geral fica por 
conta dos eleitores de 

Imperatriz. Os "artistas" 
são os três políticos mais 
votados que disputaram 
as urnas de 96 para pre- 
feito. As evidências mos- 
tram que um ou mais des- 
ses "artistas" estão ma- 
tando "politicamente" al- 
guns personagens. Em 
breve, nas páginas do Jor- 
nal Capital. 

Cm político chega para 
outro e começam a con- 
versar 

- você saiu na chapinha, 
ou no chapão? 

- sou do chapão! Por 
que? 

- você está perdido ho- 
mem, vai disputar com os 
tubarões. 

- Mas eu sou do chapão 
da oposição. Melhor que 
você. uuhh! Otário, ficou 
na chapinha da situação. 

- A chapinha que eu fi- 
quei. bestão, é na verdade 
a chapinhazinha. porque é 
a menor de todas as cha- 
pinhas da situação. 

- Ah! Sim! Então nos 
dois somos inteligentes. 
Digo. eu inteligentào, e 
você bem 

inteligentinhozinho. 

Infoi"1™ 

Da redação 

bloqueado em sua tribuna. 

Palanque 
de Lula 

Palanque 
de FHC 

A moda è 
chapinha 

A moda em Imperatriz 
ê saber se fulano é do 
chapão ou da chapinha. 

Será que Fernando Hen- 
rique Cardoso vem no Ma- 

ranhão? O presidente pro- 
vou por diversas vezes 

que é amigo da governado- 
ra Roseana Sarney. Cafe- 
teira provocou afirmando 

que na hipótese de FHC 

subir no palanque de Rose- 
ana. o caminho estará 

Lula é do PT que lançou 
candidatura própria ao go- 
verno do Estado. O vice de 
Lula, Leonel Rrizola é do 
PDT. que tem em Clay 
Lago. a companheira de 
chapa de Cafeteira. O PT 
local já proibiu Lula de an- 
dar no palanque de Cafetei- 
ra. E tem mais. O PCdoB 
que apoia Lula. no Mará vai 
de Roseana Sarney. 

melhores colocados nas 
pesquisas eleitorais, têm 
todos os palanques no Ma- 
ranhão. Mas por ironia do 
destino não podem subir 
em algum deles. 

Copa 
demorada 

Quem quer 
tudo 

Diz um velho ditado que 
quem quer tudo. não quer 
nada. Os dois candidatos a 

Essa Copa e demorada 
que ê danada. A Fifa preci- 
sa de espirito de coelho. E 
como sera a de 2002? Com 
dois países. Coréia e Ja- 
pão. sediando o evento. E 
dessa vez é bonito. No 
país do futeboj, agora a 
Copa coincide com as elei- 
ções nacionais e estaduais. 

"E viva eu e viva tu. E viva 
o rabo de tatu. 

Onde está 

A esmagadora maioria 
dos políticos estão rezan- 

do para que o Brasil conti- 

nue vencendo na Copa da 

França. Com o Real curto 

nesses tempos bicudos, 

adia-se a cada dia a movi- 

mentação eleitoral e tam- 
bém. é claro, os gastos com 
adesivos, cartazes, out- 
doors. cabos eleitorais, en- 
fim. o marketing eleitoral. 

uma reunião 

"diga não aos pára-" 

quedistas". instituído pela 
Airt. a Associação, de Im- 
prensa da Região Tocantins. 
As "malas" estão chegando. 

Ou os candidatos e partidos 
se organizam, ou novamen- 

te teremos apenas dois ou 

três deputados estaduais da 

região tocantina. 

óJque a esquerda 

sempre marchou dividi- 

da. Mas os conservado- 

res também estão. Bas- 
ta ver o numero de siglas 

desse segmento. No en- 

tanto, no meio do mar 
havia uma lula. Ou então: 
na estrada de Belern ha- 

via um Ciro. 

PT elege 
estadual 

Ao Deus 
dará 

E bom lembramos mais 

apressados que na eleição 
desse ano, o voto em bran- 
co não contara para o quoci- 

mueeleitoral Ke^nliadu vai 
henHieiar as pequenas si- 
glas. por isso mesmo o PT 

p.ode lazer um. ou dois de- 
putados estaduais. 

Quociente 
baixo 

O quociente eleitoral bai- 
xo deve beneficiar tam- 
bém o presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso. 

Bancadas pequenas de pe- 
quenos par fidos são mais 
fáceis de seduzir com os 
encantos do Planalto. E 

O furdunço ta dó jeito 
que eles pediram. Vir- 
gem que Riqueza. Rique- 

za, riqueza, riqueza. Não 
deu quorum na conveu-'- 
Ção nacional do PMDB do 
ultimo doirmign Resulta 
do; havera uma libéracau, 
,legal das bases partida 
rias! Quem dá mais- . 
Você prefere levar o par- 
tido inteiro, ou so um pe- 
daço dele? Quer o PMDB 

rio norte ou do sul? O que 
antes era somente um 
comércio no atacado, 
agora também no varejo/- 
a sua disposição. Parafrav 
seando um slogan de 

uma loja local: pechin- 
che. pechinche e •verifi- 

que. 

o dinheiro? 

O povão não e bobo. É 
esperto. Esta guardando o 
.dólar, o jabar. o láz-me-rir. 
a jojoba, o carlincho, o me 
engana que eu gosto, para, 
gastar na XXX Exposição. 
F olha so quem vem. é 
bri nc.adeira. Leonardo, 
Banda Magníficos. Maurí- 
cio Mallar c ele. encerran- 
do o evento, o profissional 
papudinho. Roberto Villar. 

prefeilura do nrur/!; 
fenl nnf-to Zé Grandão. 
e Branqiudo que nem lei- 
te. reivindicando o pequ, - 
no salário de Polegada, 

Elson 
assustado I 

Está sobrando 
um "pé" 

Chorando. Raimundo 
Polegada anunciou a re- 
nuncia de sua candidatura. 
Decidida muito antes da 
convenção. De acordo com 
nota de O ESTADO DO 
MARANHÃO do dia 24. 
Em seu discurso. Polega- 
da disse que não era can- 
didato porque além do ape- 
lido. que começa com "P". 
tem mais três defeitos, 
mais três "P". E Preto. 
Pobre e Pequeno. Que 
Polegada e prelo, tudo 
bem. (pie é pequeno na al- 
tura. tudo bem. Mas po- 
bre? E zombar de seu bom 
salário (em relação a mé- 
dia do imperatrizense) na 

Essa é minha.. 
Cia u dinha. hud 

figurinha, bota meu amor. 
não. lira a figurinha, fra 
meu amor. O radialista 
Elson Araújo, membro da 
Airt. está assustado com 
os " malas" e suas malas. 
Eles devem chegar depois 
da Copa do Mundo. Com 
bem menos dinheiro quê 
da vez anterior, é certo. 
Mais ainda seduzinho par- 
te do eleitorado e dos for- 
madores de opinião. 

Elson 
assustado II 

- O certo e: ou os candi- 
datos de Imperatriz se re- 
únem e formam um comi- 
te contra os pára- 
quedistas. de forma orga- 
nizada. ou então serão tra- 
gados pelos profissionais 
da política. Os amadores 
que se cuidem. Agora é 
pra valer. 

Dr. André Paulino D^Ibuc 

Ginecologista e Obstetra 

juerque 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 
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Câmara Municipal começa recesso de trinta dias 

I ereadores de Imperatriz votam todas as matérias pendentes 

por Frederico Luiz 
Jornalista 

A Câmara Municipal en- 
cerrou ontem suas ativida- 
des legislativas referentes 
ao primeiro semestre des- 
sé ano. 

Na sessão da última ter- 
ça-feira. o presidente da 
Casa de Dorgival Pinheiro 
de Sousa.-vereador Walmir 
Izídio. anunciou o encami- 
nhamento de todos os pro- 
jetos-de-lei. emendas e as- 
suntos ligados ao parla- 
mento. 

"Estamos sem pendên- 
cias e com a pauta limpa 
para o segundo semestre", 
disse. 

O vereador Otair Morei- 
ra. PTB. disse que a mesa 
diretora da Câmara de Im- 
peratriz serve de exemplo, 
inclusive, para o Congres- 
so Nacional. 

"A população cobra dos 

^ Opinião 

parlamentares suas fun- 
ções básicas, a fiscalização 
dos atos do Executivo e a 
elaboração de leis que me- 

lhorem o padrão de vida da 
comunidade. Isso nos fize- 
mos". atesta. 

O vereador Carlinhos 
Amorim. PSDB. mostrou- 
se satisfeito com o anda- 
mento da Câmara de Impe- 
ratriz. 

"O parlamento é a caixa 
de ressonância da socieda- 
de. As ditaduras desmoro- 
nam com a economia e a li- 
berdade (!<• ■ ipuiiao () Po- 
der legislativo < a garan- 
tia da ordem institucional e 
do respeito nas minorias", 
disse. 

André Paulino. líder do 
PMDB na Casa. disse que 
essa legislatura foi marcada 
pelo amplo debate na tribu- 
na. "O povo ouviu e avaliou 
o trabalho, as sessões são 

sempre lotadas com popu- 
lares, a imprensa voltou a 
cobrir de forma positiva o 
nosso trabalho", confirmou. 

Os vereadores terão um 
mês de recesso. Nesse pe- 
ríodo a Câmara pode ser 
convocada em caráter ex- 
traordinário a pedido do 
prefeito Ildon Marques, pela 
Mesa Diretora ou por dois 
terços de parlamentares. 

Na eleição desse ano. 
são candidatos a depu- 
tado estadual, os vere- 
adores André Paulino e 
Arnaldo A1 e n c a r. a m - 

bos do PMDB; e mais 
João Macedo do PPB. 

Simplício Zuza será 
candidato a suplente de 
senador na chapa de 
Jose Luís Lago. 

Otair Moreira poderá 
ainda ser candidato a 
Assembléia Legislati- 
va. 

m m-m 
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Víihnir Izídio tem atuação destacada por colegas do Parlamento 

A imprensa não é claque, mas também aplaude 
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População de Imperatriz tem apreciado o trabalho da Câmara Municipal 

por Frederico Luiz 
jornalista 

Imperatriz é a segunda 
cidade em importância no 
estado do Maranhão. 

Sua população, importân- 
cia geopolítica e atividades 
econômicas instaladas de- 
mostram sua capacidade de 
crescimento. 

Como lodo imperatrizen- 
se. ficámos céticos diante 

da nova Câmara que se ins- 
talou em primeiro de janei- 
ro do ano passado. 

Sessões plenárias em 
apenas três dias na semana? 
Será que dá para cumprir a 
pauta? Era a interrogação 
que não queria calar. 

Porém, pelo terceiro pe- 

ríodo consecutivo, os vere- 
adores limpam a pauta com 
a voracidade de um trator 
de esteiras. 

Debatem os grandes te- 
mas da cidade com a loqua- 
cidade dos tribunos roma- 
nos. 

Interferem na vida polí- 
tica do município, mas tam- 
bém se deixam interferir. 
Basta perceber as audiênci- 

as publicas c as sessões ili- 
nerantes. 

Enquanto o Congresso 
Nacional sofre com deputa- 
dos que faltam com o decoro 
parlamentar. Com os pianis- 
tas flagrados pela telinha. 
Com a falta de quorum nas 
votações. Com a pauta lota- 

da: aqui na terrinha, fazemos 
o inverso. Para satisfação da 
comunidade. 

E finalmente, os vereado- 
res puderam comprovar que 
a imprensa é um reflexo da 
sociedade. 

Não foi a imprensa que 
degradou com a imagem dos 
vereadores da última legisla- 
tura. A nossa matéria prima 
e a notícia. 

Na atual legislatura, tive- 
mos boas noticias. Entre elas 
a aprovação da meia entrada 
nos eventos culturais e a re- 
gulamentação do mototáxi. 

Não somos a xuxa, mas o 
imperatrizense quer do Le- 
gislativo, somente boas notí- 
cias. 

A TV CapítaI, cana! 5, ORquIdosamente apresenta 

•UATIUZ MMiliMIÍ 

O Jornal Capital estará na sua 

telinlia á partir da próxima 

segunda-feira às 13 lis. 

Apresentação: Frederico Luiz e Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

Sucesso em 
i 

qualquer lugar 
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BRINDE 

NA COMPRA DE QUALQUER FOGÃO VOCÊ LEVA DE BRINDE 

UMA LUVA E UM CONJUNTO DE FACAS - 6 PEÇAS 
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FHC faz balanço de 

anos do real 

O ijresidente Fernando 
Henrique Cardoso fez "um 
balanço sobre os quatro 
anos do real durantç seu 

programa-.semanal de ra- 
dio, "Palavra do Presiden- 
te". Segundo FHC. ha qua- 
tro anos o país tem uma 
moeda forte, inflação bai- 
xa, lima "economia organi- 
zada e está pronto para 
crescer. "As donas de casa 
sabem o que significa ^ad- 

ministrar o urç.amento do- 
méstico «em aumeittd áce- 

lerado de preços, sem in- 
flação galopante". afirmou 
o presidente. 

Fernando Henrique res- 
saltou que com o Real hou- 
ve uma verdadeira explo- 
são de consumo e que nun- 
ca se vendeu tanto 

eletrodoméstico -no país. 0 
presidente afirmou que 
agora os brasileiros têm 
mais condições de com- 
prar, e também de construir 

suas .casas, u pivço do 
material de construção, dis- 
^ • 

se Fernando Henrique, 
caiu nos últimos quatro 
anos. "Hoje se consome 
quase o dobro de cimento 
que se consumia no início 
do Real e o custo total da 

construção de uma casa caiu 
20%". afirmou. 

Fernando Henrique tam- 
bém citou os investimentos 
que estão sendo feitos no jtaís. 
como as novas industrias de 
automóveis que estão se ins- 

talando em Minas (Mrais. Ra- 
iaria e Rio Grande do Sul. 

SHOW ESPERANÇA 

Broí Üi ler Sii nion 

( e Ba; udt i 

aprova pedido 

a de Covas 

O pedido de licé/tç^ do 
cargo feito pelo governádõr 
de São Paulo. Mário CÇ&âs 
(PSDB), foi aprovado nesta 

segunda-feira, às 

votou todo contra o pedido 
de Cõvas. A tarde, o pedido 
havia sido aprovado por 4 
votósa 1 na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) 

pela Assembléia Legislativa da Assembléia, 
de São Paulo, enevota^ab O anuncio de que se afas- 

simbólicâ., " ' . Ataria Uo cargo para concor- 
0 PPB. por fflétp tloweía ,Ter á reeleição foi feito por 

de seu lúfer,-EcSsnK^Dias. .Covas no domingo. A justi- 

ficativa apresentada pelo go- 
vernador foi a de que não 
poderia conciliar a campa- 
nha eleitoral com o exercí- 
cio do cargo. Covas se afas- 
ta do governo no dia 4 de 
julho. Dessa data ate LIO de 
outubro, o Estado será go- 
vernado pelo vice. Geraldo 
Alckmin. 

IFGAAE: registra inflação 

de 0,9 7 % no semestre 

O IPCA-E (indietv4e «com base no consumo de 

Preços ao Cõnsüjrfldor famíljas com renda entre 
Amplo Especial) registrou um e-40 salários mínimos, 
uma inflação de 0,9/ G^ no ' do dia 16 de cada mês até 

primeiro semestre-deste o dia 15<lo més seguinte, 
ano. O índice é apuado- Kín junho, o íhrlice re- 

pelo IHGE (Fiin(iáçã<ritis-' gistrou alta dt-,u.;;4 Xo 
titiito Brasileiro dé.Gêo- - jirimçiro trimestre, a taxa 
grafia e EstatLsticaJ^e acmTÍ.ulada era'de 1,54%. 

mede a variação de preVos .mas a media foi abatida 

pela queda da inflação no 

segundo trimestre. Em 
abril, o IPCA-E registrou 
alta de 0.22%. e em maio. 
de 0.41%. 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

INGUESSO 

5,00 

Os primeiros 

500 ganham 

uma camiseta 
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■Perfil 

Serviço de inteligência da Polí- 

cia Militar vem realizando o 

trabalho que deveria ser feito 

pela Polícia Civil Judiciária. 

Página 6-2 

dois 

na vacinaçao 

aftosa, com o 

a 

mve 

Imperatriz-MA, quarta-feira, Io de julho de 1998 

. 

Tocantins elege e empossa nova diretoria 

Dirigentes viajam para definir os destinos do Tecão Maravilha junto a F.M.F 

Após toda a 
movimentação em 
torno cia volta do 

G ! ' • 1 ■ • o .< • ! 1 > 
esportivo estadual, 
local e nacional, a 
diretoria eleita 
trabalha no sentido 
de organizar a 
parte burocrática 
da equipe. 

A documentação 
desde a primeira 
reunião realizada 
no Imperatriz 
Parque Hotel 
( 0 r i m e i r a 

Assembléia Geral) 
e as reuniões como: 
Assembléia Geral 
Extraordinária 
para discutir a ex- 
diretoria; 
convocação para as 
eleições gerais; 
eleição e posse da 
nova diretoria no 
Sindicato dos 
Arrumadores de 
Imperatriz, foram 

registradas em 
atas e 

posteriormente no 

Cartório 
O fí c io 
Imperatriz. 

de 1° 
de 

presidente da Liga 
Imperatrizense de 
Futebol José 

o r i': r n 

i > < • • í m ! ! n s K s p o r r e 
Clube viajarão para 
a capital do Estado 
no sentido de 
resolver os 

problemas 
pendentes na 
entidade-màe do 
futebol 
maranhense. O 
primeiro a viajar 
para São Luís foi o 
vice-presidente de 

futebol 
profissional 
Justino Oliveira. 
Hoje embarcam o 
presidente de 
futebol 
profissional 
Francisco do Valle 
e o presidente de 
honra Paulo Porto 
Garcia, o Pãulão. 

Antes de viajar o 
presidente do 
Tocantins Esporte 
Clube esteve 

pessoalmente 
conversando com o 

(:o i irãç íí q 11 a mio n m 

oportunidade 
foram protocolados 
dois ofícios 

endereçados para 
aquela entidade. 
Nos ofícios o 
presidente do 
Tecão Maravilha 
solicitou a inclusão 
do Tocantins no 

Campeonato 
Amador da 

Primeira Divisão, 
bem como 

credenciou o vice- 
presidente 
Adalberto Silva e 
Edmilson Leitão 
para respresentar 
o "Incrível Hulk" 

perante a entidade 
que congrega o 
futebol amador 
local. A 

receptividade do 
presidente Arthur 
Moura dos Santos 

para com o Tecão 

Maravilha foi vista 

v 

Momento da posse da nova diretoria do Tecão Maravilha 

com muita 
importância pelo 
vice-presidente 
Adalberto Silva 
que . assumiu 

interinamente a 
presidência do 

clube após uma 
reunião da 
diretoria. 

O presidente de 

honra do clube, 
Paulào do Ferro 

Velho, também segue 

para São Luís na 
tarde de hoje. Antes 
de viajar ele entregou 
aos dirigentes uma 
casa, onde funcionará 
a sede do clube no 

bairro Vila Nova. 

Andes tenta acordo com oposição para gratificações 

E melhor um mau 

acoido do que gratifi- 
cação nenhuma. Com 

esta visão, a direção 

da Andes í Associação 

Nacional dos Docen- 
tes de Ensino Superi- 

terça-feira com ós de- 

putados da oposição 
na tentativa de fechar 
um acordo para a vo- 

tação do projeto de lei 

do Executivo que con- 

cede gratificação en- 
tre 209í e 4(F/f para os 

professorcs universi- 

Lários. 
De acordo com a de- 

putada Telma de Sou 

aceita a manutenção 
no projeto da avalia- 
ção de desempenho 
que estabelece as gra- 

tificações, desde que 

essa avaliação passe a 
vigorar apenas daqui 
a 120 dias e seja 

desvinculada da con- 
cessão da graliiicaçàó. 

Outro ponto que a 
Andes ainda defende 

vos e dos professores 
de Io e 2o grau das ins- 
tituições federais de 
ensino no bojo do pro- 
jeto para que eles re- 

cebam a gratificação. 

Mesmo se o governo 
não aceitar as altera- 

ções propostas pela 

Andes, a entidade ten- 
tará. junto à oposição, 

desobstruir a votação 

do projeto para a noi- 
te desta terça, para 
que ele possa ser vo- 
tado no Senado ainda 
nesta semana. 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

Acusado de matar 8 em racha começa a ser julgado em SP 

O estudante Ale- 
xandre de Azevedo 
Andrade, 21, acusa- 
do de matar 8 pesso- 
as e ferir outras 12 
em um racha em 
Jacareí (68 km a les- 
te de São Paulo) em 
15 de janeiro de 
1995, foi a julgamen- 

to nesta terça-feira 
às 9h pelo Tribunal 
do Júri do municí- 
pio. 

O júri foi formado 
por 7 dos 21 jurados 
previamente convo- 
cados para o julga- 
mento. Entre as tes- 
temunhas de acusa- 

ção estão dois dele- 
gados -o atual 
seccional-assisten- 
tç de São José dos 

Campos, Antônio 
Carlos Dias Pereira, 
e o seccional de 
Jacareí, Roberto 
Monteiro de 
Andrade Júnior. 

O advogado do 
acusado, Márcio 
Thomaz Bastos, de 
São Paulo, conside- 
ra a linha de defesa 
de seu cliente muito 
complexa e não quis 
comentar a estraté- 
gia que foi usada 
presta terça. 

Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: 

Conor Farias 

-i. 
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HOSPITAL SANTA MARIA 

(Z&oyoú,, 'poete: 723-1955 

O pioneiro da saúde imperatrizense J - 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

BL 

Os vereadores da Câ- 

mara Municipal de Im- 
peratriz promoveram 
uma verdadeira boca li- 

vre na Churrascaria Boi 
Zebu. Poucos compa- 

nheiros da imprensa es- 
tiveram presentes. 
Bom para aqueles que lá 

estiveram. Valeu, agora 
só no final do ano 

Justino. 

Epor falar 
em Justino 

Como é de praxe, 
Justino Oliveira Filho 
não ficou de fora da 

boca livre. Comeu, be- 

beu e até fez algumas 
críticas aos parlamen- 

tares da situação. O 
papo gostoso mesmo foi 
com o vereador Valdinar 

Barros, que tem melho- 
rado e muito em seus 

discursos, em específico 
na Câmara Municipal. 
Anotem, se não lhe 
passarrem a rasteira 
Justino Filho vai tentar 
chegar ao Palácio Bran- 
co. Pode até não sentar 

na cadeira, mas vai dar 
muito susto na 

moçada... 

PPP 

Como pessoa e em- 
presário gosto muito do 

presidente do Diretório 
Municipal do PMDB - 
Partido do Movimento 

Democrátrico Brasilei- 
ro - Raimundo Polega- 
da. O que eu não gosto 

mesmo é do comporta- 

mento de Raimundo 
como político. Conver- 

sando rapidamente 
com os companheiros 

de imprensa da Ilha, fi- 
quei decepcionado. 

Usar um microfone 

para dizer que não teve 
seu nome apontado 

para ser candidato pelo 
fato de ser pequeno, 

preto e pobre é querer 

subestimar minha inte- 

ligência. 

Saldo Agostinho 

O que aconteceu 
com Raimudo Polegada 
ainda é o saldo do afas- 

tamento do secretário 
de Educação Agostinho 
Noleto. Quem anda 

tiririca da vida é Remi 
Ribeiro, que ainda espe- 
rava ser lembrado. 

120 mil dólares 

Uma pessoa que fatu- 
ra cerca de US$ 120 mil 

dólares por ano, certa- 

mente no final de qua- 
tro anos poderá ter uma 

bagatela de cerca de 
meio milhão de dólares. 
Uma pessoa dessas não 

pode ser considerada 
pobre, ou pode? 

Brasil 

A cada jogo aumenta 

mais a emoção. A Sele- 
ção Brasileira enfrenta 
nesta sexta-feira a 

Dinamarca. A sele- 
ção adversária der- 
rotou a Nigéria pelo 

mesmo placar que o 
Brasil garantiu sua 

classificação diante 
do Chile. Sou mais 
Brasil... 

*9 

Raimundo Polegada, ao lado da assessora do 
vereador Andrté Paulino 

Ondas Curtas 

Aguardem! 

Vem aí mais uma atração na telinha da Capital. 

Sou mais Brasil... 

E com Luís Alfredo, não tenho mais medo. 

É a Capital dando um show na cobertura da Copa 98. 

O tempo vai passando... 

Pmgramaçao de TU 

Canai 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capitai 

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 Re cor d 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

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

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15-Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

Canal 7 TV Difusora 

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

ver de Novo 
15:2 5 - Sesào 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Telemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

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

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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;30ReaIidade 
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- Intercine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o MuiulC' 

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 Perigosa. 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

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

Linda Veloso 

Expoimp/98 

Tudo preparado para a XXX Expoimp. O início desta 

grande festa será sábado, dia 04 com o show de Leonardo 

que promete ser recorde de público. A abertura oficial será 

realizada com desfile e apresentação dos animais, marcado 

para as 18h00 e o show pirotécnico para as 21h00. 

Garota Expoimp 

A Comissão Organizadora de Apoio do Sinrural na pessoa 

de Marta Ventura, recebeu um grande número de pessoas 

de nossa sociedade para o baile com escolha da Garota 

Expoimp/98. A festa aconteceu na churrascaria do parque 

com a animação do conjunto Som Brasil e na ocasião 

aconteceu o desfile com belas garotas representando o 

comércio local, mas a grande vencedora da noite ficou por 

conta de Marly que representou muito bem a Pakalolo. 

Aprovação 

Bastante feliz o casal João Eli e Zélia Mereb com a 

aprovação do filho Leandro no vestibular para Biomedicina. 

O gatíssimo foi aprovado em Uberaba e os pais já preparam 

os detalhes para receber o filho com sua turminha para.um 

grande churrasco. Parabéns aos amigos. 

Despedida 

As senhoras do Mater Clube reuniram-se no último final 

de semana para juntas fazer a despedida de uma das sócias 

daquela entidade. Trata-se da amiga Dodô, que ainda este 

mês estará mudando para a Paraíba. Na ocasião fizeram 

discursos, cantaram e deixaram a divertida Dodô muito 

■emocionada. Desejamos a amiga felicidades em sua nova 

residência. 

Alessandra, Paulo, Ana Paula e esta colunista 
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Real Veículos Ltda. 
i 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: ((198) 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 

Cel. Ventura e Marta com as garotas que concorreram a 

Garota Expoimp/98: Patrícia, Idália, Valéria e Marly. A 

última foi a vencedora 

■ 

V' 
i 
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Os irmãos em Cristo, Presley e Cristina foram clicados por 

esta colunista 

Aniversariantes 

As Amigas do Bem Querer mais uma vez reuniram-se 

para comemorar os aniversários do mês. Quem trocou de 

idade foram as sócias: Marivalda, Loide e Rosa Amélia. Foi 

uma comemoração como manda o figurino na Cabana do 

Sol. Desejámos às aniversariantes felicidades. 

Celular 

Acaba de ser lançado o primeiro celular via satélite. Fala- 

se com ele de qualquer parte do mundo, desde que se 

consiga recarregar a bateria. 

Na city 

O amigo Paulo Marinho se encontra na cidade, onde veio 

rever amigos e participar da XXX Exposição Agropecuária 

de Imperatriz. 

Na oportunidade faz alguns contatos com amigos e • 

aproveita para rever seus negócios aqui na região. 

mimu 
» 

Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Fone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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t Apesar da dor 

Mesmo ainda muito traumatizado com a morte do irmão, o cantor 
Leonardo vai mesmo fazer a abertura oficial da Expoimp 98. A direção 
do Sinrural já confirmou•'ã presença de Leonardo com direito a banda, 

som e luz. 

Policiamento 

Parece que este ano-um. número menor de policiais que no ano 
passado estará fazendo a segurança das pessoas que visitarem o 

Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva. Apesar do desfalque, o 
comando garante que a segurança será de melhor qualidade, e que a 

medida visa não deixar a cidade sem policiamento. 

, Viajando 

Encontra-se em São Luís o promotor Márcio Thadeu da Silva 
Marques. Ele participa de treinamentos para as eleições 98, que diga-se 

de passagem, já começaram por aqui. 

' Corrida 

Quem foi ontem nas primeiras horas do dia ao prédio da Secretaria 
de Saúde do Múnicípio em busca de inscrição para o concurso de 
agentes de saúde,'perdeu a viagem. O concurso ainda depende de 
aprovação da Assembléia Legislativa em São Luís. Se aprovado, as 

inscrições devem começar em agosto ou setembro. 

Contingente 

Mas merece mesmo ser aumentado o contingente de agentes 
comunitários de saúde. A Secretaria de Saúde dispõe de apenas 64 e 

quer aumentar para 300 este efetivo. 

*■ ; , Briga 

Parece que a falta de apoio aos grupos está fazendo com que muitos 
se desliguem da Apra. O Crisâtamo já é um grupò independente e 
afirma que jamais recebeu qualquer apoio da entidade, e que náo 

. valeria a pena continuar junto. 

Isolamento 

E parece que esta rápida briga está levando os rebelados ao 
isolamento. O Crisâtamo afirma ainda náo ter sido convidado para a 

Vigília do dia 17 de maio pela,Apra. Agora além deles, a Agir também 
não foi chamada para as comemorações do Dia de Combate as Drogas. 

Será vingança? 

Vacinação 

Os pecuaristas da região e^tão sendo convocados pelos órgãos de 
saúde a vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa, mal que ataca 

nossos rebanhos e os deixam impróprios para o consumo. A Sagrima 
está apoiando a iniciativa de erradicar de vez a doença de nossa região. 

Notícias 

E como anda a campanha de consumo do leite in natura em nossa 
cidade? Há muito a Cooperleite vem orientando os consumidores a náo 

ultizarem o produto, mas os preços baixos estáo levando muitos 
desavisados ou duvidosos a optarem pelo mais barato. 

Desconfia-se 

Um dos especialistas em política no Maranhão me confidenciou que 
acredita que as cirurgias de nossa governadora não passam de jogada 
política. Ninguém que subníeteu-se a cirurgia toráxica poderia falar 
tanto e se movimentar com tamanha agilidade em táo pouco tempo 

como Roseana Samey se movimentou durante as convenções 
realizadas em Sào Luís. Será? 

- Embargo 

Nunca na história de Imperatriz a justiça embargou tantas obras 
como nos últimos dias. Basta circular pela cidade para perceber o 
grande número de obras embargadas por Decreto Federal. Se isso 
acontece agora, muitas obras já realizadas devem ter sido feitas de 

forma irregular. 

Parceria 

Nunca se viu na política maranhense tanto apoio de igrejas 
evangélicas a candidatos. Somente este ano a Assembléia de Deus e a 

Igreja Universal participaram com o maior número de fiéis nas 
convenções de São Luís; eles foram manifestar apoio a Roseana Sarney 

à reeleição. 

E ele vai 

E por falar em evangélicos, nosso querido pastor Jairo Saldanha de 
Oliveira vai mesmo concorrer a uma vaga na Assembléia Legislativa 

Estadual. Mas e a Igreja, o que pensa disso? Nos últimos anos a 
Assembléia de Deus tem participado ativamente da vida política 

maranhense. 

Defendendo o território 

Enquanto os evangélicos hipotecam apoio a Roseana Sarney, os 
católicos estáo mesmo é com a esquerda, talvez por ser mais povão. E a 

Igreja é mesmo pováo? Sei náo, tem muita gente ainda no esquema. 

Vestibular 

Os candidatos inscritos para o segundo vestibular de 98 da Ufma, têm 
até o dia 03 de julho para receber o cartão de identificação. 70 vagas 

estão sendo oferecidas para Imperatriz, sendo 35 para Ciências 
Contábeis e 35 para Direito. Cerca de 1200 candidatos estáo inscritos. 

Pesquisa 

O Sebrae está realizando, através de uma empresa de consultoria de 
São Luís, pesquisa para detectar o potencial turístico de Imperatriz. O 

estudo vai auxiliar os empresários que querem investir em nossa 
região. 

Prazo 

Terminou ontem, dia 30, o prazo para recolhimento da terceira cota 
do Imposto de Renda Pessoa Física. O pagamento será feito através do 

Darf. Maiores informações na Receita Federal. 

E ainda dá 

Quem perdeu a campanha nacional de multivacinaçáo realizada 
recentemente pelo Ministério da Saúde, ainda pode procurar os postos 
de saúde para que as crianças possam receber as gotinhas que salvam 

vidas. Pense nisso. 

Comércio 

Não se sabe se com a Copa do Mundo entrou mais dinheiro no 
mercado, o certo é que neste período as vendas no comércio estão 

super aquecidas e os empresários do setor comemorando. 

Ea Copa? 

Gente, a goleada do Brasil em cima do Chile no último sábado foi de 
tirar o chapéu. Adorei as jogadas e confesso, estou mais otimista, mas 

ainda nervoso. 

Obrigado 

Estou tentando seguir os seus passos e os seus ensinamentos e no 
futuro ser táo criativo e inteligente quanto você, no entanto 

conservando essa sua humildade e carisma. Obrigado. 

ÍSWS 

Cabeças pensantes: Carlos Amo rim, Milton 

Lopes e André Paulino. O PMDB de aço. 
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Campanha contra hanseníase começa hoje 

A Secretaria de Saúde do Município, juntamente com a Fundação Nacional 

de Saúde inicia busca de pessoas doentes para fazerem tratamento 

que é feito nos postos que será iniciada hoje, A campanha a ser 

iniciada hoje em Açai- 

lândia tem como fina- 

lidade localizar pes- 

soas portadoras de 
hanseníase (lepra) 

para fazerem trata- 

mento, visando a re- 
cuperação. Com início 

previsto para as 08 

horas, na praça do Pi- 

oneiro, a campanha 

será aberta pelo se- 

cretário Dalvadísio 

Santos, com uma pa- 

lestra a ser proferida 

por técnicos da Se- 
cretaria, para que as 
pessoas, portadoras 

ou não da doença, en- 
tendam sua finalida- 

de e a forma utilizada 

para tratamento dos 
doentes. 

O Maranhão está 

ei e os primeiros es- 
tados com maior inci- 

dência da doença, ca- 

bendo grande parcela 

de portadores à re- 
gião Tocantina, com 

maiores índices para 

as cidades de Impera- 
triz e Açailândia, que 

tempos atrás chegou 

a ser cognominada de 
u campeã de 

hanseníase". A preo- 

cupação do Poder Pú- 

blico é grande, já que 

com raras exceções a 

p soa contaminada 

procura tratamento 

'de livre e espontânea 
vontade, devido a dis- 

criminação. 

O tratamento é 

gratuito e as pessoas 
portadoras devem 

sair do anonimato 

para que seu trata- 

mènto com vistas a 

cura não seja retarda- 

do. A hanseníase, pu 

lepra como é popular- 

mente conhecida, 

tem cura. Todavia, 

para que os portado- 

res, em sua maioria, 
possam ser localiza- 

dos é necessária a vi- 

sita de casa em casa 

feita pelos agentes de 
saúde que ainda têm 

a difícil missão de 
convencer o doente a 

aceitar o tratamento, 

e unidades de saúde. 
Com base em um 

levantamento feito 

por técnicos da Se- 

cretaria de Saúde, foi 

celebrado convênio 

com a FNS - Fundação 
Nacional de Saúde - 

no sentido de iniciar 

em julho mais uma 

grande campanha de 
combate a 

hanseníase, apesar da 

Secretaria já ter um 

trabalho neste senti- 

do. No entanto, exis- 
te apenas o registro 

de 226 casos ativos e 

45 casos reacionais - 

pessoas que recebe- 

ram alta e apresenta- 

ram algum tipo de re- 

ação. 
Todas essas pesso- 

as estào sob rigoroso 
controle do sistema 

de saúde do municí- 

pio - garante o secre- 

tário Dalvadísio - e 
recebem acompanha- 

jnento médico gratui- 

to, que consiste em 
consultas periódicas, 

exames laboratoriais, 

medicação e preven- 

ção de capacidade, 

além de visitas domi- 

ciliares, apoio da as- 

sistência social e 

atendimento psicoló- 

gico quando necessá- 

rio. 

Apesar desses ca- 

sos registrados e sob 
controle - garante o 

secretário - existem 

muitos outros casos 

de pessoas contami- 

nadas que não acei- 

tam a doença e muito 

menos o encaminha- 

mento para a unidade 

de tratamento. Nes- 

tes casos - ele afirma 

- os agentes de saúde 
continuam visitando 

cada uma, na tentati- 

va de conscientizá- 

las da gravidade do 

problema e da neces- 

sidade de busca da 

cura, hoje. cem por 
cento garantida, des- 

de que o doente acei- 

te o tratamento. 

Para a campanha 

a prefeitura conta 
com recursos do go- 
verno federal na or- 

dem de R$ 71.637,77 e 
recursos da 

municipalidade no 

valor de R$ 10.034,19, 
totalizando R$ 

81.671,96, quando seri- 

am necessários R$ 
150.000,00 para essa 

campanha que come- 

ça hoje e termina so- 
mente em dezembro. 

Nesta campanha 

serão distribuídos fo- 
lhetos explicativos, 
contendo relato com- 

pleto sobre a doença, 
mostrando que ela 

tem cura, mostrando 

como ela pode ser 
diagnosticada, como 

se dá o contágio, a for- 
ma de tratamento, 

onde podem ser tra- 

tados os doentes, o 

que devem fazer as - 
pessoas que convi- 

vem ou conviveram 

com doentes, enfim 

tudo que é preciso sa- 

ber. 

A hanseníase tem 

cura - A hanseníase, 

também chamada de 

lepra, é causada pelo 

bacilo de hansen, que 

ataca principalmente 

a pele e os nervos, 
com um período de in- 

cubação variando en- 

tre 2 e 5 anos. A mo- 

léstia inicia-se por 

áreas de anestesia 

(partes adormecidas) 

que correspondem as 
regiões da pele onde 

os bacilos destruíram 

as terminações ner- 

vosas. Nestas áreas 

costumam aparecer 

manchas 

esbranquiçadas ou 

avermelhadas ccftn 

sensibilidade diminu- 

ída ao calor, à dor e ao 

tato. Os nervos mais 

atacados são os dos 

braços e das pernas, 

podendo tornar-se 

espessados e dolori- 

dos 

O diagnóstico - Dis- 
tingue-se manchas 

de hanseníase das ou- 

MUNICIPAL 
CRETARIA 

POSTO 

A D 
rm 

Prefeito Deusdete e secretário de Saúde Dalvadísio Santos em 
visita a um dos postos de saúde Que atenderá a população nesta 

campanha 

tras moléstias da 

pele porque nas de 

hanseníase há dimi- 

nuição ou ausência da 
sensibilidade ao calor, 

à dor e ao tato. Encos- 

tando-se um tubo de 

água fria e outro de 

água morna na região 

suspeita, o portador 

de hanseníase não 
perceberá a diferença 

da temperatura. Em 

casos mais avançados 

nào sentirá nem a pi- 

cada de um. alfinete. 

A pesquisa do bacilo é 

feita em material da 

pele e da mucosa na- 

sal do doente. 

O contágio - Ainda 

nào se conhece exata- 

mente a maneira pela 

qual o bacilo de 
hansen entra no orga- 

nismo. Sabe-se po- 

rém, que a moléstia 

não é tão contagiosa 

quanto se acreditava 

no passado, sendo 

necessário para o con- 

tágio, a falta de resis- 

tência do organismo e 
convivência íntima 

durante muito tempo 

com um doente na 
fase contagiosa. 

A haseníase não é 

hereditária. No en- 

tanto, os filhos dos 

doentes podem ad- 

quirir a moléstia 

quando nào forem re- 

sistentes e em conví- 

vio com os pais, quan- 

do estes apresenta- 

rem a forma contagi- 

osa. Cerca de 80% dos 
indivíduos apresen- 

tam resistência á for- 

ma grave de 
hanseníase. 

Tratamento - Com 

o emprego das 
sulfonas e outros me- 

dicamentos, a 

hanseníase torna-se 

uma doença perfeita- 

mente curável, prin- 
cipalmente se tratada 

no início. Mais de 20 

anos de observação 

levaram os especia- 

listas às seguintes 
conclusões: as formas 

iniciais não evoluem 

para a grave; as for- 

mas benignas 

regridem rapidamen- 

te; as formas graves 
avançadas, apresen- 

tam melhoria clínica 

em alguns meses ou 
até anos de tratamen- 

to. 

Os bacilos, porém, 

não desaparecem tão 

exames e tratamentos 

são gratuitos. Os doen- 

tes devem manter as 
medidas gerais de higi- 

ene indicadas para 
qualquer moléstia, 

como alimentação sa- 

dia, higiene corporal e 

evitar convivência ínti- 

ma com crianças, bem 

como ter regularidade 

no tratamento. 
As pessoas que 

conviveram ou convi- 

vem com doentes 
contagiantes, necessi- 

tam fazer exames com 

médicos especialistas 

de moléstia de pele, 

nas Unidades Sanitári- 

as. Devido o longo perí- 

odo de incubaçào da 

hanseníase, esses 
comunicantes (como 

são chamados) devem 

fazer seus exames de 6 

em 6 meses durante um 
período de 5 anos. 

As pessoas com 

alguns desses sintomas 
mencionados devem 

rapidamente da pele procurar o médico nas 

e o doente que aban- unidades sanitárias 
dona o tratamento 

está sujeito à recaída 

da moléstia. Daí a ne- 
cessidade do trata- 

mento ser contínuo e 

de longa duração nes- 

ta forma de 

hanseníase. 

Os doentes são tra- 
tados nas unidades sa- 

nitárias (centros de 

saúde, dispensários, 
ambulatórios) onde os 

para saber se têm 
hanseníase e iniciar 

imediatamente o trata- 

mento, que é feito em 

ambulatório, sem ne- 

cessidade de 

internação. Deve ser 

observado que a pessoa 

em tratamento não 
transmite a doença, po- 

dendo e devendo convi- 

ver com a família, os 

amigos e até trabalhar. 

Balneário Iate Clübe 

"Domingo Dançante" Todos os domingc] 

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

Si» ■■am, 
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Justiça proíbe sorteios pelo 0900 na TV 

A juíza da 25a Vara 
Federal do Rio de 

Janeiro, Helena Elias 
Pinto, cassou ontem 

a liminar na qual as 
redes nacionais de 
televisão vinham se 

baseando para 
realizar sorteios de 

prêmios com apostas 

pelo telefone com o 
prefixo 0900. A 

suspensão da liminar 
havia sido pedida 
pela Advogada Geral 
da União e pelo 

Ministério Público 
Federal. Com a 
decisão da juíza, 

fecha-se 
temporariamente o 
cerco em torno da 
indústria do jogo pela 
TV que se instalou no 

país a partir de 

dezembro de 96, e 
que só no ano 
passado arrecadou 
cerca de R$ 270 
milhões em ligações 

telefônicas. "Todos 

os sorteios pelo 
sistema 0900 estão 
proibidos, e 
enquanto não houver 

decisão judicial em 
contrário, afirmou o 
diretor de 

Departamento de 

Produção e Defesa do 

Consumidor do 
Ministério da Justiça, 
Nelson Lins, os 
sorteios vinculados à 
Copa, transmitidos 
pelas redes nacionais 

de televisão - como a 
produção '500 Gols 

dos Faustão', da 

Rede Globo; 'Bolada 
Milionária' da Record 

terão de ser 

interrompidas", 
afirma Lins. As 

emissoras vinham 
agindo com 

autorização da Loterj 

(Loteria do Estado 
do Rio De Janeiro) 
que, por sua vez, 
baseava-se em um 

convênio assinado 
com a Able 

(Assossiaçào 
Brasileira das 

Loterias Estaduais). 

A Able funciona np 
endereço da Loterj e 
as duas têm o mesmo 
presidente. 

Batalha Judicial 
A manutenção dos 

sorteios pela TV já. se 

transformou em 
batalha judicial. No 

final de abril a 
Justiça Federal de 
São Paulo proibiu os 

sorteios a propósito 
de arrecadar recursos 

para instituições 

filantrópicas. A 
jogatina pela TV 
começou , no final de 
96, com uma portaria 

do Ministério da 
Justiça autorizando 
as instituições 

filantrópicas a 

realizar um sorteio 
anual de um bem que 
tivesse recebido 
como doação. 

A portaria permitiu 
a captação de 

apostas pelos 
telefones 0900 e a 

divulgação de 
sorteios pela TV. 

A partir daí , 

montou-se um 
esquema controlado 
por empresas 

especializadas em 
serviços 0900 e pelas 

redes de TV, que 
repassam menos de 

5% da arrecadação 
para as entidades 
beneficentes. No final 
do ano passado o 

ministério baixou 
nova portaria (1. 250/ 

97), fixando o 
percentual mínimo da 

receita bruta para as 

filantrópicas. Assim 
que a nova portaria 
entrou em vigor 
(início de março), 

algumas emissoras de 
TV começaram a fazer 
sorteios com 

autorização da Loterj. 
sem repasse de 

recurso para a 
filantropia. 

Loterj 
Para impedir a 

' manobra, o diretor do 

Departamento de 

Patrimônio e Defesa 
do Consumidor 
assinou despacho, em 
abril, proibindo 

qualquer sorteio pelo 

sistema 0900 que não 
os autorizados pelo 

Ministério da Justiça. 
A Loterj entrou, 

então, com ação na 
Justiça Federal do Rio 
contra o despacho do 
diretor e obteve 
liminar favorável da 

juíza substituta da 26a 

Vara, Ana Amélia 
Antoum. Ainda em 

abril o juiz da 15a Vara 

Federal de São Paulo, 
Marcelo Saraiva, 
concluiu pela 

ilegalidade da 
portaria que 

autorizou os sorteios 
pelas filantrópicas e 

proibiu o Ministério 
da Justiça de 
autorizar novas 
premiações. Com 

isso, todas as 
emissoras de TV 

migraram 

automaticamente 
para o esquema 
criado pela Loterj. 

Linha dura 

Através da Secretaria de Economia, o governo 
federal bota um fim na especulação dos comerciantes 

brasileiros que vinham enganando o brasileiro, cobrando 
juros acima do mercado, sem que o c.onsumidor tivesse 

conhecimento. 
Pela portaria da secretaria os comerciantes terão 

que colocar placas visíveis, com preço à vista e no 
financiamento con-star o valor das parcelas e o valor total 
das prestações, inclusive o valor da taxa de juros. Disse o 

secretário Ray Coutinho que a portaria entra em vigor 
dentro de 10 dias e os infratores podem ser punidos até com 

o fechamento do estabelecimento. Com a medida, os 

comerciantes que se cuidem. 

Tirando a máscara 

A P2, que é o serviço de inteligência da PM está 
fazendo na região Tocantina o trabalho da Polícia Judiciária 

Civil.'As investigações feitas pela Polícia Militar estão 
rendendo bons frutos e o assalto ocorrido segunda-feira 
passada, 23, no Banco do Estado em Amarante já está 

desvendado. 
Na última sexta-feira a PM prendeu Widson Wagner 

Lima da Silva, de 19 anos que juntamente com mais 4 
elementos participou do assalto. Na contabilidade do 

gerente da agência bancária os assaltantes teriam levado R$ 

40 mil. 
Desde a sua prisão, Wagner vem afirmando que o 

dinheiro retirado da agência não ultrapassou os R$ 10 mil. A 
confirmação do montante levado do Bem em Amarante será 

confirmado com a prisão dos demais integrantes da 
quadrilha. Com isso pode cair a máscara de muita gente. 

Afinal, existe ladrão e ladrão. 

Ac/ííLmmái 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Linha 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rio Branco 

..Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

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 

Açaí Informa: ^^ÊÊÊSSÊÍÊÊItÍÊÊlÊÊS^m- ' 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 - 

(largas: 

1 098-723-2835 
L_,     í- 

P 

LABORATÓRIO 

romo 

FOTO 

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

ê § 
ai 

R. DUQUE DE CAXIAS, 894 - CENTRO 
FONE; (098) 738-2108 - 

ACAILÀNDIA-MA 
i BILê 
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PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA- 

SÃO LUÍS 

TERESINA - 

08h00 / 20h00 

08h00 / 20h30 

08h00 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 17h30 

& 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

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

adquirida a cada quilômetro percorrido fazem 
da dFVIREClD^ uma empresa sempre inovadora. 

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

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de /1PdRECíD/1 

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

nJ 

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Seleção Brasileira de bem com a vida 

A desçontração marcou 

o início da preparação da 

Seleção Brasileira para o 
jogo contra a Dinamarca, na 
próxima sexta-feira, em 

Nantes, pelas quartas-de-fi- 
nal da Copa do Mundo. 
Com as portas do Château 
de Grande Romaine aber- 
tas para a imprensa, os jo- 

gadores participaram de 
um treino técnico, toma- 
ram banho na piscina e de- 
pois saborearam um chur- 

rasco acompanhado de cer- 
veja, que serviu para selar 

de vez o pacto de união pela 

conquista do 

pentacampeonato mundial. 

O médico Lídio Toledo 

comprou 40 quilos de car- 
ne, meio quilo em média 
para cada um dos 60 co- 

mensais. O churrasco foi 
preparado pelo chefe da de- 
legação, o gaúcho Fábio 
Koff, com a ajuda do super- 

visor Américo Faria, de 
avental. "Faltou o espeti- 

nho, mas vamos usar a gre- 
lha", disse Toledo, anima- 
do. 

A atividade atípica num 
dia de trabalho serviu para 

descontrair os jogadores e 
unir ainda mais o grupo. 

segundo o médico. "Isso 

ajuda a quebrar um pouco 
o clima tenso de uma 

Copa", justificou. Até a libe- 
ração da cerveja foi come- 

morada pela delegação. 
Cada jogador pôde tomar 
duas cervejas em lata. "O 
que faz mal é o porre, não 

duas cervejinhas", ponde- 
rou Toledo. 

Veterano de seis Copas 
(1970, 1974, 1978, 1990, 

1994 e 1998), o médico dis- 

se que cansou de ver joga- 
dor adversário tomando be- 

bida alcoólica no vestiário, 

no intervalo de jogos. A 

Copa de 74, na Alemanha, 

ainda serve de exemplo 

para o médico reforçar a 
sua tese. "Alemanha e 
Holanda, que liberaram o 
sexo e a cerveja para os 

seus jogadores durante a 
competição, foram campeã 
e vice, respectivamente, 

enquanto o time brasileiro, 

que ficou isolado na Flores- 
ta Negra, sob rígido contro- 
le disciplinar, conquistou o 

modesto quarto lugar", 

comparou. 
O técnico Zagalo não per- 

deu a oportunidade de brin- 

car com Lídio Toledo. O 

churrasco, segundo o trei- 

nador, era uma boa oportu- 

nidade para Lídio "cortar o 
filé". A frase teve duplo sen- 
tido, já que um dos princi- 

pais desafetos do médico 
da seleção é o fisioterapeu- 
ta Nilton Petroni, o Filé, 
que cuidou de Romário na 

Copa de 90, ignorando o 

trabalho de Toledo. Leonar- 
do disse que o churrasco 
servia apenas para raudar 

a rotina. "Eu nem gosto 
muito de churrasco; vai ser 
mais interessante pelo fato 

de a gente comer ao ar li- 

vre." 

O capitão da seleção, 

Dunga, vibrou com a idéia. 
Gaúcho, ele não só gosta 
de churrasco como dá 
seus palpites. "Eu e o 

Taffarel vamos ficar em 
cima, supervisionando", 
brincou. Embora o treino 
no campo da concentração 

tenha sido liberado, pela 
primeira vez, à imprensa 

brasileira, poucos jogado- 
res deram entrevista. Dos 

22 convocados, apenas 

Dunga, Leonardo e César 
Sampaio aproximaram-se 
da cerca para conversar 

com os jornalistas. 

Jogadores fazem um treino físico puxado de olho na prorrogação 

Antes do churrasco e das 
cervejas, o suor. Temendo o 

desgaste das prorrogações, 
a Seleção Brasileira voltou a 

fazer treinos físicos fortes, 

que Zagalo dizia não serem 

mais necessários. Os jogado- 

res fizeram exercidos de sal- 
tos, de flexibilidade e corre- 

ram em vários ritmos e dis- 

tâncias. "O Brasil precisa se 

preparar muito bem fisica- 

mente, porque a morte súbi- 
ta provoca um desgaste físi- 

co e emocional muito gran- 
de", afirmou o treinador, ci- 
tando o jogo França x 

Paraguai. 
No lance do "gol de ouro" 

da França, aos 9min do se- 

gundo tempo da prorroga- 
ção, o zagueiro Gamarra, con- 
tundido no ombro e com câi- 

bras, não chegou a tempo de 

evitar o chute do zagueiro 

Blanc, que decidiu a vaga. 

Desde o final do segundo 
tempo, porém, os paraguaios 

exibiam sinais de desgaste. 
Os contra-ataques tornaram- 
se mais raros e eles passa- 

ram a perder as bolas dividi- 
das, o que não acontecia no 

início. "Os paraguaios joga- 

ram no limite. Eles foram 
muito determinados", disse 
o volante Dunga. Para o za- 

gueiro Aldair, "a receita é 

evitar a prorrogação". 

O volante César Sampaio 

preferiu comentar sobre a 
Dinamarca, adversária pelas 

quartas-de-final, sexta-feira, 
em Nantes. Para ele, o Bra- 
sil precisa ter muito cuidado 

com os irmãos Michael e 

Brian Laudrup. "Os dois po- 
dem passar boa parte do jogo 

desapercebidos, mas que, 
num lance isolado, colocam 
o companheiro na frente do 

gol". Destacou ainda que a 

Seleção precisa ser muito 

rápida na saída de bola para 

furar a forte marcação dos 

dinamarqueses. "Os euro- 

peus se recompõem com 
muita rapidez na marcação 
e se nós tocarmos a bola 

com rapidez poderemos ven- 

cer com certa facilidade", 

afirmou. "Os europeus se 

agrupam rapidamente en- 
quanto os sul-americanós, 
são mais lentos", comparou. 

"Se a agente conseguir sair 

rápido para o ataque pode- 

remos vencer, caso contrá- 

rio vamos encontrar dificul- 

dades". 

Dunga também não pou- 

pou elogios a Dinamarca, que 
para ele é uma equipe '.'que 

joga com determinação, 

marca muito bem e tem um 

ótimo toque de bola". O jo- 

gador frisou ainda que os di- 
namarqueses são "muito 
velozes e jogar 

compactados". "O Brasil tam- 

bém terá que jogar com ra- 

pidez e bem agrupado, para 

não ser dominado", acres- 

centou. * «_»  1 7 I   l"—- —O     .. . . . —. ^ v»j. j i fcfc» x VI^V^VJX^V?. O VH1 \J VlCÜLl V^O . 

Zagalo anuncia time com Bebeto para o jogo contra Dinamarca 

Ao contrário dos últi- 

mos jogos, quando adotou 
a tática do mistério, o téc- 
nico Zagalo antecipou a 

escalação da Seleção Brasi- 
leira para a partida contra 
a Dinamarca, sexta-feira 
em Nantes, valendo uma 
vaga na semifinal da Copa. 

Será o mesmo time que co- 

meçou a partida contra o 
Chile. Bebeto está mantido 
no ataque e Denílson con- 
tinua de fora, como opção 
para o segundo tempo. 

"Quero que a seleção jo- 
gue como nos 45 minutos 

finais contra o Chile ou 
como nos 90 minutos con- 

tra o Marrocos, disse 

Zagalo. "A seleção está 
crescendo, basta massificar 
o que já estamos fazendo", 

afirmou. Ele não se impor- 

tou com as vaias da torcida 
para Bebeto. "Não vejo ra- 

zão para alterar o time. O 

Denílson tem entrado mui- 
to bem durante as partidas 
e continua sendo uma op- 

ção importante para alte- 
rarmos taticamente a equi- 
pe", afirmou. 

Segundo Zagalo, a parti- 

da contra o Chile mostrou 

a subida de produção de jo- 

gadores que ainda não ti- 
nham se destacado. O trei- 

nador disse que gostou prin- 

cipalmente no segundo tem- 
po, quando o time jogou 

"mais compactado e motiva- 
do". "O Roberto Carlos foi 

muito importante no ataque, 

passou a jogar como eu que- 

ro. O próprio Rivaldo melho- 
rou bastante. Basta repetir a 

atuação do segundo tempo 

contra o Chile", insistiu. 

Zagalo mostrou confian- 
ça, mas não cantou vitória 

antes da hora. "Não se ga- 
nha nada na véspera", disse, 

mostrando uma humildade 

rara. A declaração foi uma 

alfinetada na Nigéria, que era 
cotada como o adversário 

mais provável nas quartas- 

de-final. "A Nigéria deve 

ter tido algum problema in- 

terno, porque os jogadores 
não queriam nada em cam- 
po", disse. 

Sobre a Dinamarca, o 

técnico voltou a dizer que 

é um time "que sabe o que 
faz dentro de campo, tem 

bons valores individuais e 

joga com seriedade", mas 

frisou que é um time sem 

prestígio internacional, que 
não conquistou títulos im- 

portantes. Na opinião de 
Zagalo, os dinamarqueses 

jogam "a la brasileira". 

"Eles jogam e deixam jo- 

gar", frisou, acrescentando 
que a Dinamarca tem uma 

"pegada" diferente da No- 

ruega e da Escócia e dá 

mais espaço para os adver- 
sários. "Mas, contra o Bra- 
sil, devem mudar o estilo, 

vão se fechar e jogar t 

contra-ataques". previu. 

Zagalo não admite vaias à atuação de Bebeto 

A comissão técnica da Se- 
leção levantou a bandeira em 
defesa de Bebeto. Além de 
confirmar sua escalação con- 
tra a Dinamarca, pelas quar- 
tas-de-final da Copa do Mun- 
do, sexta-feira, em Nantes, o 
técnico Zagalo decidiu dar to- 
tal apoio ao atacante do 
Botafogo. Bebeto, 34 anos, 
evitou as entrevistas. Assim 
que o treino terminou na con- 
centração da Seleção, no 
Cháteau de Grande 
Romaine, em Lésigny, o ata- 
cante preparou-se para o 
churrasco. 

Ao justificar a permanên- 
cia de Bebeto na equipe, o 
técnico criticou o movimen- 
to dos torcedores para tirá- 
lo do time. "Na Seleção não 
deve haver paixão 

clubistica", afirmou Zagalo, 
que elogiou o desempenho 
do jogador na Copa. "Bebeto 
tem jogado bem. lutado mui- 
to em campo e ainda fez 
gols." 

Zagalo disse que a torcida 
brasileira que está na França 
para assisitir ao Mundial de- 
veria incentivar todos os jo- 
gadores. "Se os torcedores 
estão aqui para acompanhar 
o Brasil, teriam de apoiar a 
equipe, sem fazer distinção 
a jogadores", afirmou. "Acho 
um absurdo vaiar Bebeto até 
mesmo antes de o jogo co- 
meçar." 

O técnico Zagalo não se 
cansou de destacar a partici- 
pação de Bebeto pela sua mo- 
vimentação no ataque. Ele 
explicou que Bebeto volta 

para marcar a saída dos za- 
gueiros e do cabeça-de-àrea 
adversários e abre para rece- 
ber os lançamentos. '^Se ele 
não se movimentasse tapto. 
teríamos dois atacantes para- 
dos na intermediária adver- 
sária". ressaltou Zagalo, fa- 
zendo uma alusão que 
Ronaldinho tem jogado mais 
fixo no ataque. 

Zico concorda com 
Zagalo. O coordenador-técni- 
co disse que Denílson é o 
xodo da torcida brasileira. 
Por isso, segundo o coorde- 
nador-técnico, há uma cam- 
panha para tirar Bebeto do 
time. "Mas sinceramente não 
vejo motivos para mudanças 
no ataque da Seleção." 

A comissão técnica tem 
conversado com Bebeto no? 

últimos dias. Zagalo e Zico 
querem evitar que o jogador, 
apesar de exi)eriente caia de 
rendimento, por causa das 
vaias. O jogador teria afirma- 
do que o movimento mais 
forte contra sua presença na 
equipe vem da imprensa e 
torcidas paulistas. 

Zico afirmou que o atacan- 
te não pode .ficar preocupa- 
do com a situação. "Ele pre- 
cisa entender que está bem 
na equipe, cumprindo sua 
função, de acordo com as 
exigências do esquema", es- 
clareceu o coordenador-téc- 
nico. "Bebeto precisa tam- 
bém entender que a entrada 
de Denílson no seu lugar, 
durante os jogos, tem sido 
uma opção tática do treina- 
dor, naquele momento da 

partida." 
Os jogadores também não 

concordam com as criticas. 
Leonardo ressaltou que 
Bebeto merece mais consi- 
deração dos torcedores. "Ele 
tem uma história na Seleção,' 
sendo um dos grandes res- 
ponsáveis pela conquista do 
título em 94. Nesta Copa, 
Bebeto já fez dois gols em 
quatro partidas, uma média 
excelente.", disse. 

O volante César Sampaio, 
um dos destaques do Brasil 
na goleada sobre o Chile por 
4x1. sábado em Paris, lem- 
brou que Bebeto e um dos 
jogadores mais experientes 
da Seleção. "Ele está no mes- 
mo nível dos outros jogado- 
res. Não entendo as vaias", 
disse. 

DIGA NÃO AOS PARA-QUEDISTAS 
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Casa Familiar Rural forma a primeira turma este mês 

Instalada cm C oc/uelándia. a Casa faz o acompanhamento de jovens através da pedagogia da alternância 

Apesar das dificulda- 
des encontradas, a Casa 
Familiar Rural vem de- 

senvolvendo um traba- 
lho a contento dentro 
do que se propõe, ou 
seja. dar apoio as famí- 

lias que vivem no cam- 
po, através de conheci- 
mentos passados a 
elas. As possiblidades 
de se continuar traba- 

lhando. segundo o se- 

cretario-geral da Casa 
Antonio Fernandes, são 
menores que as dificul- 
dades. que vêm toman- 
do corpo-a cada dia que 

passa. Ele informou 

que o apoio da Rreieitu- 
ra. da Secretaria de 
Educação do Estado, e 
outros órgãos do setor, 
é pequeno, pelo menos 
conforme manda a pe- 
dagogia da alternância, 
mesmo com os muitos 

esforços em consegui- 
lo. "Mesmo assim 

estamos com alguns 
programas encaminha- 
dos, o que com certeza 

vai possibilitar facilida- 
des no orçamento da 
Casa Familiar Rural, 

que não tem medido 
esforços para manter a 
qualidade daquilo que 
se propôs fazer pelas 

famílias de 

Coquelãndia. que é 
onde estamos instala- 
dos;'. disse. 

Neste mês de julho a 
primeira turma da 
Casa Familiar comple- 
ta três anos.dstq é. fe- 
cha o seu curso; em ju- 
lho de 99 a segunda tur- 
ma faz a mesma coisa, 

também completa seu 
curso. Agora vale res- 
saltar que há um preju- 
ízo muito grande por 

ainda não ter sido inici- 
ada a terceira turma. 

Isso ocorre porque para 
se começar uma nova 
turma depende da pre- 

sença de um monitor, 
que é quem acompanha 

todo o desenrolar do 

processo. Além de tudo 
o monitor precisa ter 

nível de escolaridade 
superior e até o mo- 

mento a Prefeitura não 
dispõe de recursos para 
pagar sequer um técni- 
co agrícola, quanto 

mais. como disse Anto- 
nio Fernandes, um en- 

genheiro agrônomo, 
que e o caso necessário 
na Casa. "Este é um dos 

grandes problemas 
que nos temos. Para 
isso tivemos entre 10 e 
14 últimos em Brasília 

discutindo com o Mi- 
nistério da Educacào 

uma proposta de proje- 
tos que contempla to- 

das as 56 casas familia- 
res rurais que existem 

hoje no Brasil, portan- 
to a nossa briga hoje é 

tentar introduzir a pe- 

dagogia da alternância 

dentro dos planos do 
Ministério da Educação 
e para isso entregamos 

nosso projeto e 

estamos aguardando 
uma posição deste", fri- 
sou. 

As 56 Casas existen- 
tes hoje estão funcio- 

nando praticamente 
com as mesmas dificul- 
dades, e a intenção é 
melhorar os serviços 
por elas prestados e o 

desejo de que, somen- 
te para a região Norte 
do país sejam criadas 

dentro dos próximos 5 
anos, mais 50 casas fa- 

miliares rurais, sendo 
que estão em fase de 

discussão e outras em 
fase de implantação do 
projeto. 

A pedagogia da 

alternância é a pedago- 
gia pela qual o jovem 
passa duas semanas na 
Casa Familiar estudan- 
do a parte teórica e 
uma semana na propri- 

edade aplicando na prá- 
tica aquilo que ele 

aprendeu, acompanha- 
do pelo monitor. Afir- 

mou que com esse pro- 

cedimento ^e tem no- 
tado muitas mudanças 
nos locais onde as casas 
familiares rurais exis- 
tem; um maior desen- 

volvimento de sua co- 
munidade, principal- 
mente das famílias que 
os jovens fazem parte 

do projeto. Explicou 

que em Coquelãndia 

não é diferente, e o po- 
voado tem ganhado 
muito em termos de co- 

nhecimento na área 
agrícola e no acompa- 

nhamento dos jovens 
que estudam e aplicam 

na prática aquilo que 
sem a pedagogia da 

alternância, fariam de 
forma aleatória e não 
obteriam resultados 

satisfatórios. "Podemos 
afirmar que os resulta- 

dos de nosso trabalho 
são positivos e que mui- 
tas melhorias temos ob- 
servado com as famílias 

participantes através 

dos jovens. É gratifican- 
te para nós vermos que 
estamos ajudando essa 

comunidade a crescer 
com o ensino de seus 

jovens", concluiu Anto- 
nio Fernandes. 

Poucas chuvas compromete reprodução de peixes no Tocantins 

O último período de 
piracema, encerrado em 
28 de fevereiro passado, 
não foi considerado dos 

melhores e os prejuízos 
em função disso j a foram 

contabilizados pela Co- 
lônia de Pescadores Z- 

29. Isto ocorreu porque o 
rio não ofereceu boas 
condições para que as 
espécies fizessem uma 
desova normal. Era 

aguardado um volume 

de água como o de anos 
yeriores, o que acabou 

não acontecendo devido 
a influencia do fenôme- 
no El Nino, que alterou 
todas as condições cli- 
máticas do mundo e de 

forma particular de Im- 
peratriz, que teve um 
período invernoso de 
poucas chuvas, não ga- 

rantindo um volume de 
água no rio Tocantins 

propício a reprodução 
dos peixes na época da 

piracema. 
Os reflexos dessa con- 

fusão no clima podem 
ser sent idos hoje. quan- 

do o produto que deve- 

ria existir em larga esca- 
la no mercado e propor- 

cionar economia ao con- 

siúnidor tiiun. deixa 
muito a desejar no mo- 
mento. "Nos vamos pa- 
gar caro por esse fenô- 

meno, porque o rio não 

teve a cheia necessária 
para que os peixes fizes- 
sem uma boa reprodu- 

ção. Isso sem duvida afe- 

ta a população, que terá 
que. logo. consumir pei- 
xes vindos de outras re- 
giões e 

consequentemente com 
preços niaiores do que 
os praticados com a ven- 
da do produto pescado 
aqui mesmo no Tocan- 

tins". explica Salomão 

Santana, presidente da 

Colônia de Pescadores. 
Ele disse ainda que. no 

entanto. as 
conseqüências maiores 
serão notadas apenas 
daqui um ano ou um ano 

e meio, quando de fato 
se deve ter maiores 

apertos tanto para os 

pescadores quanto para 
os consumidores de pei- 
xe. Obviamente, como 

disse Salomão, o peso 
das conseqüências do El 

Nino ja será notado ago- 
ra, mas com menor in- 

tensidade que nos perí- 
odos que se seguem. In- 

formou que deve ser 

executado um projeto 
para diminuir os proble- 

mas que iv 'deni enfren- 
tar os pese adures e suas 
famílias e a própria co- 
m u n i d a d e 

imperatrizense. Mas o 
que vai ser feito ainda 

não se sabe ao ceito. Po- 
rém disse também que 
se o proximo inverno for 

melhor que o último, há 

uma tendência natural 
de reversão das pers- 

pectivas negativas. 
Sobre a festa de São 

Pedro, padroeiro dos 

pescadores, tradicional- 
mente realizada no dia 
29 de junho, e que este 
ano foi adiada para se- 

tembro. ele se mostra 

satisfeito com o adia- 
menío. uma vez que a 

fesi o scra no dia do ani- 
versário da Colônia e a 
participação dos filiados 
e da comunidade em ge- 
ral deve ser ainda mai- 

or. Ele atribuiu a mudan- 
ça também à euforia e 

envolvimento do 
imperatrizense com a 
Copa do Mundo, "algo 
que muda os hábitos do 
povo e o deixa mais liga- 

do nos jogos do que em 
qualquer outra coisa", 
diz. acrescentando que 
"em setembro certa- 

mente nossa festa vai 
ser bastante animada. E 

a decisão foi tomada em 

comum acordo com to- 

dos os membros da Co- 
lónia, tendo eles se 
mostrado satisfeitos 
com a nova data esco- 

lhida para este ano", 
ressalta. 

Passarela é esquecida pela população 

Centenas de pesso- 
as continuam diaria- 
mente desafiando o 
perigo e deixando de 
usar a passarela para 
a travessia da BR-010, 
na área do Viaduto, ar- 
riscando dessa forma, 
suas vidas. A passare- 
la. construída para ga- 
rantir a segurança da 
população, está prati- 
camente abandonada, 
com as pessoas prefe- 
rindo passar por baixo 
ao invés de por cima 
dela, que seria o ideal 
e seguro. Os popula- 
res, ao serem aborda- 
dos sobre o assunto, se 

defendem dizendo que 
acham lenta demais a 
passagem sobre a pas- 
sarela. preferindo se 
arriscar e atravessar a 
pista de qualquer ma- 
neira. Essa consciên- 
cia já fez algumas víti- 
mas e tende a continu- 
ar fazendo, caso não se 
mude de atitude. Gen- 
te que todos os dias 
precisa se deslocar da 
periferia ao centro e 
vice-versa, diz já ter 
acostumado com o tra- 
jeto e não se preocu- 
par tanto com o peri- 
go que ele representa. 
Pode-se notar, a qual- 

quer hora do dia, pe- 
destres e ciclistas se 
arriscando no local, 
que representa grande 
perigo, principalmen- 
te pela quantidade de 
veículos pesados que 
trafegam pela BR-010. 

Continuar desafian- 
do o perigo pode ser 
fatal para qualquer 
um, mesmo os que so 
o fazem.casualmente. 
Neste caso. pode ate 
ser menor o risco de se 
tornar vítima, mas a 
possibilidade não e 
descart a da, p o dendo 
acontecer quando me- 
nos se espera. O con- 

selho dado pelo mais 
preocupados e pelas 
autoridades de trânsi- 
to é que se-procure 
usar a passarela, 
construída justamen- 
te com o intuito de 
preservar a integrida- 
de física dos 
imperatrizenses, que 
casual ou diariamente 
usam aquele trecho da 
estrada. 

Apesar dos muitos 
alertas feitos pelos 
meios de comunicação 
local, a maioria não se 
ocorre, no entanto, 
que é preciso cada um 
dar valor a sua vida e 

entender que uma 
passarela como a que 
temos em Imperatriz é 
um maneira de dimi- 
nuir o número de mor- 
tes no trânsito que 
ocorrem com muita 
freqüência. Este pen- 
samento é manifesta- 
do pelas autoridades 
ligadas a segurança no 
trânsito, que não dis- 
põem de mecanismos 
para ■ evitar o ato 
corriqueiro."Apenas a 
coriscientizaçáo de 
cada um pode mudar o 
que é considerado um 
risco à vida. De nada 
adianta investir em 

propaganda se cada 
pessoa, de forma par- 
ticular, não quiser pre- 
servar sua integridade 
e sua vida mesmo", as- 
segurou um policial da 
Companhia de Trânsi- 
to abordado por O Ca- 
pital. Para ele, as 
pessoas que agem 
assim estão deixan- 
do de dar valor ao 
que é mais impor- 
tante ao ser humano 
e contribuindo para 
o aumento da vio- 
lência no trânsito e 
índice de acidentes 
com e sem vítimas 
fatais. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises ( línicas Miernhioloaia, Rotina C ompleta, ( itopatologia, Dosagens Hormonais, 

leste de Paternidade -DVS. Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Teíefax; 

(098)722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
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Concurso de dança country 
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de imperatriz, de 4 a 12 de julho Administração: Ce!. Ventura 
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Boletim de 

Ocorrências 
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Joberth Aleixo I 

Latrocínio 

Polícia Civil ainda não tem pistas da dupla 

que cometeu latrocínio no Mercadinho 

Os dois assaltantes fugiram em uma bicicleta levando o aparelho de TI da vítima 

Assalto 

Everaldo Cardoso 

Maranhão, maranhen- 

se, casado, residente 

na rua João Lisboa, 

bairro Redenção, co- 

municou que foi assal- 

tado por dois elemen- 

tos desconhecidos 

quando trafegava pela 

Pedro Neiva de 

Santana a alguns me- 

tros após a Associação 
Atlética Banco do Bra- 

sil. De acordo com a 
vítima, os elementos 

levaram sua Monark 

barra circular e sua 

carteira porta-cédula 

contendo apenas seu 

título eleitoral. 

Silva em Senador La 

Rocque, perdeu sua 

carteira porta-cédula 

contendo todos seus 

documentos pessoais, 

entre os quais, sua 

Carteira Nacional de 

Habilitação. 

Perda de 
documentos 

José Ernilson de Mi- 

randa, maranhense, 

solteiro, cobrador, re- 

sidente na rua Bene- 

dito Leite, comunicou 

que também perdeu 

sua Carteira de Iden- 

tidade Civil. Fato este 

ocorrido na tarde de 

ontem. 

Arrombamento 

Osmarina Gonçal- 

ves Dias, maranhense, 

casada, doméstica, re- 

sidente na rua Mara- 

nhão, comunicou que 
desocupados arrom- 

baram a porta dos fun- 

dos de sua residência 

e levaram vários obje- 

tos, entre os quais, 

uma TV em cores 16 

polegadas e um vídeo 

cassete, além de vári- 

os objetos de peque- 

nos valores. 

Perda de 
documentos 

Roberto Soares da 

Costa, maranhense, 

solteiro, estudante, re- 

sidente na Vila Lobão, 
comunicou que perdeu 

sua carteira porta-cé- 

dula contendo vários 

documentos pessoais. 

O assassinato do aposen- 
tado Modestino Ferreira 
Leão, maranhense, aposen- 
tado, 77 anos de idade, que 
residia na rua Tupinambá, 
315. no Mercadinho, ainda 
continua sendo um mistério 
para a Policia Civil. 

Até o fechamento desta 
edição a única informação 
que a policia tinha eras as 
mesmas obtidas nas primei- 

ras horas do latrocinio. ou 
seja, que os autores do cri- 
me (dois), fugiram em uma 
bicicleta levando uma TV. 
produto extraído do interi- 
or da residência da vitima. 

Abalados, os moradores 
ficaram revoltados pela fal- 
ta de segurança no setor do 
Mercadinho. Segundo a do- 
méstica Maria Aparecida de 
Sousa, elementos desocu- 
pados freqüentam diaria- 
mente esta parte da cidade 
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Moradores exigem 

para a prática de furtos 
Os assaltantes usaram 

um pedaço de madeira para 
atingir a cabeça do aposen- 
tado, que pelo visto foi se- 
guro por um dos elementos, 

mais ação da Policia Militar no Mercadinho 

enquanto o outro aplicava tos de pequenos valores 
fortes pancadas na sua ca- 
beça. 

Do interior da residência 
os assaltantes levaram uma 
TV em cores e outros obje- 

Um fdho da vitima de nome 
não levantado pela reporta- 
gem afirmou que os el 
mentos provavelmente le- 
varam dinheiro de seu pai. 

Investigações 

Acidente de avião continua 

sendo investigado por peritos 
. ' . 'ii.   1 

Perda de 
documentos 

Valdir da Silva San- 

tos, paraense, residen- 

te na Avenida Mota e 

Arrombamento II 

Joaquim Menezes de 

Sousa, maranhense, sol- 

teiro, residente na rua 

Monte Castelo, esteve na 

Depol para comunicar 

que os larápios também 

visitaram sua residência. 

Conforme a denúncia, o 

fato ocorreu na tarde des- 

ta ultima segunda-feira. 

..~S: 

PIAISITAO 

POUCIAL 

Quarta-feira, 1° de julho de 1998 

Continuam as investiga- 
ções no sentido de desco- 
brir as causas da queda de 
um avião da Heringer Táxi 
Aéreo. A tragédia aconte- 
ceu por volta das 23h45 da 
última quarta-feira. No avião 
estavam três passageiros e 
dois tripulantes. 0 médico 
Fabiano Niemeyer se des- 
locava de Imperatriz para 
Brasília, acompanhando o 
paciente José Augusto 
Zucatteli. que também es- 
tava acompanhado do irmão 
Wanderli Zucatteli. 

A tripulação era formada 
pelo piloto Carlos Inácio 

Agnes e pelo co-pilo to Ale- 
xandre Sheren. A aeronave 
deixou o aeroporto de Im- 
peratriz por volta das 19h53 
com destino a Brasília. A 
primeira escala foi feita às 
21h20. na cidade de Porto 
Nacional, no Tocantins. Lá 
o comandante teria reabas- 
tecido o bimotor e em se- 
guida decolado com destino 
a capital. 

Minutos após levantar 
vôo, o piloto se comunicou 
com a base, onde teria in- 
formado que um dos moto- 
res estaria com problema. 
Orientado a retornar para 

Porto Nacional, ele tentou 
fazer um pouso forçado e 
acabou caindo. 

Na queda. O' avião cho- 
cou-se com várias árvores. 
O avião caiu na fazenda 
Barreiro Vermelho a 20 
quilômetros de Porto Naci- 

onal. De acordo com o va- 
queiro da fazenda, o aciden- 
te ocorreu a cerca de 3 qui- 
lômetros da sede. 

Ao cair entre as árvores 
o avião explodiu causando 

• pânico aos moradores. 
Ao chegar no local, jun- 

tamente com alguns compa- 
nheiros, o vaqueiro João 

Guilherme observou entre 

os destroços do avião o cor- 
po do médico Fabiano. o 
primeiro a ser encontrado, 

já sem vida. O empresário 
Augusto Zucatteli e o,- 'o- 
to da aeronave Carlos Inácio 
Agnes, também morreram 
na hora. sendo que o corpo 
do piloto so foi encontrado 
no dia seguinte. 

A direção da empresa 
em Imperatriz disse na ul- 
tima coletiva a imprensa 
que todas as providências 
no sentido de investigar as 
causas do acidente estão 
sendo tomadas. 

■ Regional 

Delegado Josineto 

Escrivão 
GentilEerreira 

Comissário 
Edüson 

Perito 
Joacillo Frota 

Agentes 
Cabral, R. 

Eliane e F. Carlos 

Doméstica e amante travam 

duelo de faca no "inferninho" 

Até o fechamento desta 
edição ainda era grave a si- 
tuação da doméstica 
Berenice Pinheiro Pereira. 
24 anos de idade, que, de 
posse de uma faca travou 
uma luta com o amante 

Ubiracy Carneiro. 
O duelo entre os dois 

ocorreu por volta das 22h 
da última segunda-feira no 
"inferninho do Portinho" na 
periferia de São Luís. A do- 
méstica recebeu um profun- 

do golpe de faca no tórax, 
enquanto que o amante re- 
cebeu um golpe no peito. 

Segundo levantamentos 

feitos pela Policia Militar 
(São Luís), a confusão co- 
meçou quando Ubiracy en- 

controu a amante curtindo 
com outro homem não iden- 
tificado. 

O casal brigão foi socor- 
rido e levado ao Socorrão 
em uma viatura da Polícia 
Militar. 

PHOTO PINH€lftO 

Fone: 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
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JORNAL CAPITAL 

C|DaDe 

aflita 

por Frederico Luiz 

Chapinha da 
oposição 

A chapinha da oposi- 
ção, além do PPS, conta 
com o PRN, PTdoB, 
PMN e PSL. A situação 
deve apresentar pelo 

menos duas ou três cha- 
pas: o chapão, a chapi- 
nha e a chapinhazinha. 
Mais uma prova que o 

Brasil é o país dos des- 

dentados. Haja chapa. 

Programa 
de cara-pálida 

Em breve, na telinha, 

Cláudia Pinheiro dirige 
um programa versátil na 
TV Capital, canal 5. A 

proposta desse novo re- 
bento é colocar o Jornal 

Capital dentro da 

telinha. E esperar e ver. 

Forte ali 
fraco aqui 

^ ^ ---- - 

O PDT é mesmo uma 

sigla de São Luís. Dos 
trinta e quatro nomes lan- 

çados para aAssembléia 

Legislativa, nada menos 
do que treze, têm na Ilha 
do Amor seu principal 

reduto eleitoral. Dos 19 

restaútes, nenhum de 
Imperatriz. Do sul do 
Estado apenas Daltor Pe- 
reira dos Santos de Por- 

to Franco, Lindberg 

Moraes Rodrigues de 

Riachâo e Márecio 

Honaiser de Balsas. 

Tucanoé 
tucano 

O tucano é uma ave 

única. E um partido sin- 

gular, também. Permite 
as candidaturas de Már- 
cia Marinho e Conceição 

Andrade: mesmo saben- 
do que elas apoiam Rose- 

ana Sarney para o gover- 
no do Estado. O argu- 
mento é simples. Dizem 

os tucanos que elas pu- 

xam votos para os de- 

mais membros da coliga- 

ção que apoiam Cafetei- 
ra. Dá para entender? En- 
gana-me que eu gosto. 
Assim como Gérson ras- 
ga diariamente, na Ban- 

deirante, o livrinho da 
Fifa sobre arbitragem na 

Copa da França, os tuca- 

nos, em seu próprio ni- 

nho, rasgam a lei de fide- 

lidade partidária. 

Folha do 
Arroz 

Chega às bancas na pró- 
xima semana, a Folha do 

Arroz. Junto com a estra- 
da, fazendo a linha de 

Cidelándia a São Pedro 
dAgua Branca, passando, 
é claro, por Vila Nova dos 

Martírios. Quem é assi- 
nante da Folha de João 
Lisboa recebe o novo ór- 
gão, gratuitamente. Quem 

quiser assinar os dois, pre- 
ço especial. E só ligar 

para 723 - 2581. 

Manoel 
Cecílio 

E bom lembrar aos 

navegantes que Manoel 

Cecílio é candidato a de- 
putado estadual, pelo 
PFL. Uma coisa é certa. 
Ele é muito bom de mídia 
e tem a simpatia de im- 

portantes segmentos do 
eleitorado. Uma grata sur- 
presa ronda as urnas da 

terrinha. 

Finíssimas e 
Furdunço 

Aviso. A quem interes- 
sar possa: Eu sou eu. E 

Luís Duarte é Luís 

Duarte. Eü escrevo no Jor- 
nal Capital. Duarte no Pro- 

gresso. Eu sou Frederico 

Luiz, com "z" no final (por 
isso é sem acento agudo) 
e ele é Luís Duarte. Com 
"s", (por isso tem o acen- 
to agudo). Ele é do sudes- 
te. Eu sou do nordeste. 

Somos grandes amigos. 

Mas cá entre nós, eu sou 

muito mais bonito do que 
ele. Haja confusão!!! Cer- 

to dia, até Sebastião Ma-, 
deira perguntou porque 
eu tinha saído da TV Mi- 

rante! Pode!? Somos ir- 
mãos porque temos o 

mesmo modo ético de fa- 

zer jornalismo. 

Ildon 
Marques 

Com Ildon Marques é 
sim. Tem muita gente que 

adora guarda-chuva. Es- 

ses sofrem no estilo Ildon 

de administrar. Até por- 

que o paternalismo, há 
muito que acabou no país. 

Mesmo nos redutos mais 

conservadores. Quem ava- 
liar que o prefeito vai abrir 

os cofres do erário públi- 

co para bancar campanha 

deste ou daquele candi- 

dato, está redondamente 

enganado. A sociedade é 
quem deve bancar suas 
próprias propostas. Des- 
sa forma, os empresári- 

os devem investir em 

Francisco Almeida. Os 
sindicalistas e personali- 

dades democráticas em 

Jomar Fernandes e Lula 
Almeida, os ardorosos 

defensores do Maranhão 
do Sul em André Paulino; 

e por aí vai. Certo fez o 

Coronel Ventura, como 
os fazendeiros demons- 

traram desinteresse em 

ter um parlamentar na 
Assembléia, não se fez 
de rogado, nem se ins- 
creveu para a disputa. 

Quem avisa amigo é. O 

amadorismo tem seus 
dias contados. Daqui 

para frente vale a frase 

do saudoso Tancredo 

Neves quando previa sua 

vitória sobre Paulo 
Maluf, sempre confian 

nas tetas do poder: po- 
lítica é coisa para profis- 

sional. 

Bola 
Setel 

O prefeito Ildon Mar- 

ques é mesmo bola sete. 
A maior de todas. Agora, 

a nova aquisição do mega- 

empresário é a Fazenda 
Bola Sete. Isso mesmo, 

Fazenda Bola Sete. 

Bola 
Sete II 

A Fazenda Bola Sete é 

modelo para a região To- 
cantina, Norte-nordestee 
Brasil. Pertencia ao ex- 

prefeito de Açailândia, II- 
demar Gonçalves. 

Bola 
Sete III 

Da Suraaúma até o 

Itinga, Ildon Marques 
mostra que tem visão 

empresarial. Ele aposta 
no desenvolvimento da 

^âjgHcultura local. E mais, 
na especialização do pro- 

cesso produtivo. Em tem- 
po, a Fazenda Bola Sete 

exporta cítricos, tem tan- 

ques para produção de 

peixes e moluscos. En- 
fim, coisa de primeiro 

mundo. O valor da negoci- 
ação, como era de se es- 

perar, não foi revelado. 

Advogados 
em Brasília 

Num tem aquela música 
que diz assim: tem, tem, 

tem dois neguinhos, um mo- 
rava na Jamaica, outro 

mora no Brasil... Ontem, 
tinha três advogados em 

Brasília, e mais o prefeito 

Ildon Marques e o 

supersecretário Sérgio 
Macedo. A encrenca está 
feia. Estão lembrados da- 

quêle .çonvênio que Rena- 
to Mófeira, mesmo assas- 

sinada, assinou em Brasí- 
lia. O-Tnesmo Renato Mo- 

reira depois retornou do 
céu, Jáíia administração 

Ildon Marques para fazer 
um. aditivo, O Ministério 

Público quer saber como é 
essa história. Já localiza- 

ram até aS testemunhas 

que presenciaram o retor- 
no dó Saudoso Renato Mo- 
reira. Nesses dias tem 
bronca na terra do Frei. 

Folha 
do Dia 

InfoC1116 

Capí^L 

Da redação 

Breve, breve, a Folha do 
Dia circulando em Impera- 

triz. Pelo maquinário que 
já está na cidade. E pelos 
redatores que são contra- 

tados, podemos dizer que 
finalmente a cidade ganha 
um espetáculo de Jornal 

Diário. Ele é praticamen- 
te um Jornal Dinamarqu- 

ês. O papel deve ser 

alvinho, alvinho. Bonito. 
Um espetáculo. Com direi- 

to a policromia na capa, 

contracapa e caderno es- 
pecial. Ele terá espírito 

nórdico, viking, vitorioso. 

Já nasce líder. E o melhor 
e mais completo projeto 

editorial do meio norte 
brasileiro. E claro, com 

"Ildão" na parada não po- 
deria ser diferente. E mais 

o competente Sérgio 

Macedo, um dos sócios do 
Grupo, cuidando pessoal- 
mente da mais nova péro- 
la. 

Atenção 
paneleiras 

As amigas paneleiras 

que se cuidem. O homem 
é chegado numa panelada. 
Do jeito que está monopo- 

lizando e oligopolizando a 

economia local, esse pode- 
rá ser o próximo alvo de 

seus investimentos. 

Ventura 
saiu 

O Coronel Guilherme 

Ventura saiu do páreo para 

a disputa de uma cadeira 

no Legislativo Estadual. 
Os grandes fazendeiros de 

Imperatriz e região dormi- 
ram no ponto. Ficarão sem 

representantes na Assem- 
bléia. O MST tentará 

emplacar Jomar 

Fernandes. 

Batista do 
Peixe vai 

O PPS está com reais 

chances de ocupar uma 
cadeira na Casa de Manu- 
el Beckman. Batista do 
Peixe, BP, concorre pela 

chapinha da oposição. Pei- 
xe esperto. Dez anos de 
aquário, ele está longe do 

alto mar. Bem distante de 

baleias e tubarões. 

Novidade 
no ar 

Celim Galhães estréia 
programa novo na TV Di- 
fusora. A novidade é para 

breve. Aguardem. 

Erro da 
oposição 

Essa história de lançar 
Ricardo Murad para o Se- 

nado da República e uma 
faca de dois legumes. A 

oposição pretende que o 
Palácio Henrique De La 

Rocque impugne a candi- 
datura alegando que o 

mesmo é parente da go- 

vernadora (Ricardo é ir- 

mão de Jorge Murad, ca- 

sario com Roseana). 

Tentativa 
de mídia 

Espera a oposição, en- 

costar o governo na pa- 
rede. Ao entrar com uma 
ação no TSE pedindo a 

impugnação, o governo 

fornece farto material 
para debater a tese da 

casualidade do segundo 

casamento da governa- 

dora. E o samba do cri- 

oulo doido. De acordo 
com Ricardo Murad, Ro- 
seana estava separada 

de Jorge Murad, e volta- 
ram a casar novamente 

para torná-lo inelegível. 
Pelo começo, percebe- 

se que essa conversa vai 
longe. E mais, coloca 
nas barras do Tribunal, 
a vida pessoal dos can- 

didatos. 

Dr. Aik iré Paulino D'Albuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

* a Imperatriz Maranhão 


