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Cafeteira pede corrente de fé por Roseana 

Candidato paralisa campanha eleitoral para o governo do Estado 
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0 senador Epitácio 

Cafeteira pediu ontem 

uma ampla corrente de fé 

pelo pleno 

reestabelecimento da 
saúde da governadora 
Roseana Sarney. 

"Independente da 

corrente partidária, 

devemos ser solidários", 

disse. 

A coordenação da 

campanha da coligação 

"Ética e Liberdade", que 

sustenta Cafeteira, 

confirmou que estão 

canceladas todas as 

manifestações públicas, 

incluindo, passeatas, 
carreatas e comícios. 

"O sentimento cristão 

de respeito e amor ao 

próximo são mais firmes 

do que a disputa eleitoral", 

disse o senador 

justificando sua atitude. 

Mais detalhes na 
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Epitácio Cafeteira parou as manifestações públicas em defesa de sua. candidatura 

Política 

vitória de FHG 

no primeiro turno 

Caderno Dois 

Onda Verde seleciona 

gado bovino Tabapuã 

Bingão de aniversário do Arma- 

zém Paraíba acontece hoje 

Tudo pronto para a relacionados a divulgação im arsnde snoui fle prêmios 

realização do grande do Armazém Paraíba, m fimuersario Paraiua m 

Ouro l erde: gados precoces, férteis e pesados 

A Fazenda Onda Verde, 

de Nelinho Guimarães, é 

destaque, há 35 anos, na 

seleção de gado bovino 

Tabapuã. 

Para chegar a farta 

premiação, e ao sucesso 

do plantei, Nelinho usou 

seu olho clínico e 

investimentos maciços em 
tecnologia. 

Corrida de 16 de julho 

recebe inscrições até quarta 

A Corrida de rua 16 de 

Julho será mais uma das 

atrações organizadas pela 

Secretaria dos Esportes e 

do Lazer para comemorar 

em alto estilo mais um 

aniversário de Imperatriz. 

Nesta quinta-feira, a 

cidade estará 

completando 146 anos de 

fundação. 

Os atletas já estão 

sendo inscritos 

individualmente na sede 
da Sedei, e concorrerão a 

prêmios como bicicletas e 

troféus. Poderão 

concorrer homens e 

mulheres, com idade 

acima de 14 anos. 

A comissão 

organizadora informa que 

camisetas e bonés serão 

entregues no ato da 
largada. O prêmio 

principal, uma bicicleta 

Sundown Blke, será 

entregue ao que participar 

do passeio com a bicicleta 

mais enfeitada. 0 evento 

é esperado com 

expectativas. 
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show-bingo de 

aniversário do Armazém 

Paraíba em Imperatriz. 

Vai ser nesta terça-feira, 

14, a partir das 15 horas, 

na avenida Beira Rio, um 

dos principais cartões da 

cidade. 

A festa de aniversário 

do quadragésimo 

aniversário do Paraíba 
consta de várias 

atividades artísticas, 

dentre elas 

apresentações de 
cantores regionais. É 

mais uma forma do 

Grupo Claudino 

prestigiar o carinho que 
recebe da cidade que o 

soube acolher ainda nos 

seus primeiros anos de 

existência. " Um abraço 

especial", como costuma 

dizer seus diretores. 

A Sucesso 

Publicidade, empresa 
que cuida dos assuntos 

destaca que um grande 

show de prêmios no 

aniversário da loja em 

Imperatriz espera pelo 

público consumidor 

durante todo o dia de hoje. 

O ponto alto, no entanto, 

será o sorteio do Bingão 

do Paraíba, que será 

realizado logo mais na 

avenida Beira Rio. Lembra 

que é importante a 

presença da pessoa que 

recebeu a carteia no local, 

tendo em vista que o bingo 

não é computadorizado. 

Só receberá o sorteado 

que estiver marcando as 

colunas. 

Uma grande onda de 

prêmios 

(eletrodomésticos) um 

automóvel Ford Fiesta 1.0 

zero quilômetro esperam 

pelos compradores do 

Armazém Paraíba esta 

tarde às margens do rio 

Tocantins. São 

Local; Av. Beira-Rio 
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Lotéricas já têm formulários de 

isentos do IR 
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hsporíe 

CBF deverá reformular comissão 

técnica brasileira 
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iÜÉÉHÉÉ 

verdadeiras jóias, num 

reconhecimento da 

valorização do Grupo 

Claudino na segunda 

maior cidade do Estado 

do Maranhão. Com o 

evento, o grupo também 

colaboração com as 

ações desenvolvidas pela 

Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais 
(Apae). 
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Tudo pronto para o lançamento 

do livro de Zeca Tocantins 
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por Frederico Luiz 

Não 
deu 

E esperar para 2002. 

Coréia e Japão, ai vamos 

nós. Para o outro lado do 

mundo. Com o futebol que 

vai arregalar os olhos mais 

apertadinhos. Os Azuis 

levaram a Copa. Como diz 

A Marselhesa, 

marchemos, marchemos 

para o penta no próximo 

século. 

Saiu o 
registro 

Saiu ontem o registro 
dos candidatos na eleição 
de quatro de outubro. 
Tudo nos conforme. Agora 
chegou a temporada de 
caça ao eleitor. 

Arimatéia 
JR. 

Abraços para Arimatéia 

Júnior, o aniversariante. Ele 

completou trinta e nove anos 
no último domingo. Mas 

está mais jovem do que 

nunca. Sempre com seu 

pulmão de aço e a coragem 

para denunciar os 

desmandos. 

Governadora 
Roseana 

A Governadora Roseana 
Sarney se operou no último 
domingo para retirada de 
parte do intestino. Estamos 
torcendo por sua breve 
recuperação. Está na hora 
de saber quem tem vocação 

para urubu ou para águia Os 

urubus esperam o confronto 

na terra para se 

aproveitarem da carniça. As 

águias, enxergam longe e 

caçam suas presas. Os 

carniceiros que me 

desculpem, mas lugar de 

urubu é bem longe. De 

preferência na camada de 

ozônio. Para desinfetar o 

mau gosto. 

Parabéns 
Cafeteira 

Por isso mesmo, o 

senador Epitácio Cafateira 

está de parabéns. 

Interrompeu sua campanha 
eleitoral até o pleno 

reestabelecimento da saúde 
da governadora. Nada de 

comícios. Nada de 

passeatas ou carreatas. É 

desse tipo de exemplo que a 

política maranhense está 

precisando. Lembrando, 

inclusive, que Epitácio 

Cafateira está em 

desvantagem nas 

pesquisas. E quem menos 

tempo de campanha 

significa esforço maior para 

reverter o quadro. 

Reunião 
ontem 

Ontem, aconteceu a 

aprovação do Manifesto 

contra os pára-quedistas. 

Também foi aprovado os 

jingles para o rádio, tv e mais 

a arte-final para os cartazes. 

Hoje é dia dos candidatos da 

região tocantins, reunirém- 

se na Câmara Municipal, 

para definirem a viabilização 

do projeto. Vem chumbo 

grosso por aí. Quem é pára- 

quedista que se cuide. A 

artilharia terra-arvem muito 
pesada. 

Zeca 
Tocantins 

Caminhos de Aós, esseé 
o título do novo livro de Zeca 

Tocantins. O lançamento 
acontece no próximo dia 16, 
dia do aniversário da cidade, 
na Academia 

Imperatrizense de Letras. O 
produtor cultural, Luís 
Brasília bem define o autor 
do livro. Na contra-capa de 

Caminhos de Nós, lê-se do 

Farol 

De Zeca Tocantins 
in Caminhos de Nós 

Eu, Zeca 

criador de tempestades 

me recuso a visitar tua quietude. 

Só te abraço 

quando fazes remanso 

em minhas corentezas. 

Eu, Zeca 

filho do fogo 

não mergulharei em tuas lágrimas. 

Só me queima 

quando teces nos vãos 

de teus olhos todo sentimento. 

Eu, Zeca 

irmão dos sonhos 

não seguirei tuas certezas. 

Só vigio 

teu farol sinalizando 

meu renascimento. 

Eu, Zeca 

operário da liberdade 

dispenso a cadeia de teus braços 

Só amo 

esse calor indizível 

que emana de teu corpo. 

Eu, Zeca 

ía*essussitado de tantos golpes 

Info tm 

capjtal 

Da redação 

não aprendi a morrer ainda. 

Por isso 

te encontro sempre 

em todas as distâncias. 

Mais 
Zeca 

Correnteza 

Eu sou um rio 

de margens devastadas 

com leito vazio 

pelas enxurradas. 

Num tempo distante 

ao sabor das matas 

felizes a corrente 

cantavam minhas águas. 

Agora, poluído 

entregue aos escombros H 

próprio Luís BSB. 'Tenho 

anos de caminhada por 

ditos e escritos. Muito do 

bom, guardo e dissolvo em 

verbos e falas com bons e, 

devido e indevidamente, 

com ruins também. Zeca 

Tocantins é muito bom! No 
verbo, no verso, na melodia 

e na gara do violão. Zeca 

cantador, canta a dor. 

Brinca de ser alegre, se 

arvora ator. E se revela 

compromissado com seu 
tempo, com sua gente. Zeca, 
o poeta, caminha por nós 

com letras de solidão, de 

gestos de correnteza, de 

amores partidos, de pés de 

guerrilheiro, de 'nãos. de 
gestos perdidos e bum! De 

bombas. Zeca Tocantins 

em, Caminhos de Nós, 

apenas crava em poesias o 
que há muito sei e absorvo 

de: versos de verdade". 

Mais 
Zeca 

Amanhã, eu faço uma 

crítica literária (virgem que 

riqueza) de Caminhos de 

Nós. Em nome de nós, 

leitores, o 

agradecimento a quem 

contribuiu para a 

viabilização do projeto: 

Francisco Araújo 

(Farmácias Guimarães), 

Jomar Fernandes, Luís 

Brasília, Neudson 

Claudino (Nobre 

Armações) e Valdinar 

Baros. Além de 

Adalberto Franklim, 

Arnaldo Monteiro dos 

Santos, Graça Silva, José 

Geraldo e Tasso 

Assunção. Em tempo, a 
capa do livro é assinada 

por Nilson Takashi. 

História 
oficial 

Oficialmente, o 
comando da campanha 
de Fernando Henrique 

Cardoso no Maranhão é 

do tucano Cândido 

Lima. Ele é coordenador 

para inglês ver. Os 

maranhenses devem 

enxergar o satff 

peefelista e coligados n ^ 

camando da tentativa de 

reeleição de FHC. 

acabo ferindo 

também o oceano. 

Sou igual ao homem: 

na marginalidade 

acaba manchando 

a sociedade 

Imperatriz 

Povoarei tuas ruas 
com o meu fantasma 

de violão em punho 

e garganta em riste. 

Convidarei a lua 

a passear comigo 

plantando alegria 
em teus momentos tristas. 

E quando a aurora 

vier aproximando 

trazando em suas cores 
o raiar do dia 

retornarei ao anonimato 

que me tem por ganho 

feliz em ver teus sonho 

prenhes de poesias. 

Advinha 
quem é 

Voce aí! Já ouviu falar em 

José Bonifácio? José 

Bonifácio Cezar Ribeiro! 

Aquele que nasceu em 

Xambioá, que era Goiás e 

hoje é Tocantins. Não se 
lembra? Ohhhhh! Ele tem 

uma alcunha. Também 

atende por Zeca Tocantins. 

Ele lança mais um livro no 
dia 16, na Academia 

Imepratrizense de Letras. 
Caminhos de Nós. 

Dr. André Paulino D^Albuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Cafeteira pára campanha e pede 

corrente de fé por Roseana 

Candidato afirma que os valores éticos e morais estão acima das disputas 

O senador Epitácio 

Cafeteira parou com a sua 

campanha eleitoral para o 

governo estadual, em 

virtudo do estado de 

saúde da governadora 

Roseana Sarney. 

Candidato da coligação 

"Ética e Liberdade", o 

senador disse que espera 

o pronto 
reestabelecimento da 

candidata da coligação 

■"Maranhão Muito Mais" 

Roseana Sarney. 

Disputam ainda o 

P a 1 a c i o H e n r i q u e D e 

Rocque, Domingos 

Dutra, sustentado pelo 

PT-PCB, Marcos Almeida 

do PSTU e Marcos Igreja 

do PV. 

Cafeteira lamenta que 

alguns adversários 

políticos usem as 

sucessivas operações 

realizadas pela 

governadora como forma 

de fazer chantagem 

eleitoral. 

Ele lembrou que de 

forma espontânea, ha oito 

dias deixou de realizar 

comícios. carreatas, 

passeatas ou 

manifestações públicas. 

"Agora, de forma 

oficial, quero mo juntar a 

todos os maranhenses, 

numa corrente de oração 

pela saúde da 

governadora. .1 untos, 

cristãos das diversas 

igrejas. muIçu manos, 

budistas, afro-brasileiros. 

e ate os ateus, precisamos 

fazer uma corrente de fé 

por Roseana". disse. 

Mesmo estando em 

desvantagem nas 

pesquisas eleitorais. 

Cafeteira diz que isso não 

e problema. "Minha 

dignidade e meus valores 

morais estão acima", 

reage. 

Ele lembrou o gesto de 

Rivaldo, da seleção 

brasileira. O atacante, na 

decisão da Copa do 

Mundo contra a França, 

jogou uma bola para 

lateral com o objetivo da 

equipe médica atender o 

atacante Zidane. carrasco 

do Brasil na derrota por 

3x0. 

, "Ele agiu certo. Zidane 

poderia mesmo estar 

machucado e precisando 

de ajuda. Muita gente, no 

calor da emoção, criticou 

iii 
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Cafeteira deseja plena recuperação de Roseana Sarney 
Rivaldo pela atitude. Mais "Sei que serei uma corrente de fé pela 

depois reconheceu seu prejudicado com essa saúde da governadora 

gesto', disse Cafeteira. atitude. Mas é preciso Roseana", concluiu. 

Fazenda Onda Verde tem campeões de Tabapuã 

Xe/inho Gonçalves mostra os resultados de 35 anos de seleção 

Ahistoriado rebanho de 

Emanuel Campos 

guimarães. Nelinho. tem 
início com a própria 

formação do Zebu Mocho 

do Brasil. Seu avô. 

Salviano Monteiro 

Guimarães, em Píanaltina. 

GO. foi o pioneiro a utilizar 

toi i ros zebi unos i n i ros j )ara 

obter o tipo Mocho 
brasileiro. 

Nelinho começou como 

invernista. mas logo sua 

vocação despontou para 

ser também selecionador. 

Com 35 anos de seleção, 

tem usado um critério 

rígido de melhoramento 

genético. utilizando 

matrizes corísideradas 

elite em toda a raça. com 

excelentes raçadores 

precoces e pesados, que 

complementam as 

qualdiades das fêmeas. A 

filosofia da fazenda e 

oferecer reprodutores de 

alta qualidade, adequados 

para cada situação ou 

exigência. 

A Onda Verde vende 

praticamente toda sua 

produção antes dos 24 

meses, pedido de reserva 

antecipada pelos 

compradroes. 

Hoje. sabemos com 

orgulho que os animais de 

nossa linhagem estão 

espalhados pelo Brasil 

inteiro, têm ajudado na 
formação de planteis de 

Tabapuã e também na 

melhoria de outros 

rebanhos voltados para o 

aumento da produção de 

carne. Nossos maiores 

IP 

mm 
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Gala da Onda Verde, Grande Campeã da Raça - Uma das melhores fêmeas tabapuã do 
Brasil, filha de Burty da Onda Verde 

Campeão Conjunto Progênie de Burty da Onda Verde 

I Touro Jovem: precocidade, alta fertilidade, excelente rendimento de ganho de peso 

compradores são os que 

usam o Nelore para 

engorda, os que fazem 

cruzamento industrial e os 

criadores de Tabapuã. 

O que comprova o 

sucesso do trabalho de 

seleção é o grande número 

de troféus que lotam todo o 

escritório da fazenda. 

Mantendo todo o 

rebanho em nível de pasto, 

o índice de natalidade das 

1.500 matrizes fica em 

torno de 90%, muito superior 

à média nacional, o 

intervalo entre partos é de 

13 meses. 

Os touros escolhidos na 

Onda Verde, bem como 

para retirada de sêmen, são 

campeões em pistas e 

testados na fazenda. 

Dono de olho clínico 

característico dos 

selecionadores, Nelinho 

persegue com muita 

determinação os pontos 

que considera mais 

importantes para a 

formação de um 

excelente produto P.O. 

O resultado dessa 

prática visa obter filtros 

de qualidade 

comprovada, que darão 

continuidade ao 

processo de seleção 

genética na Onda Verde 

e nas fazendas que 

adquirem esta marca. 

Para aperfeiçoar o 

processo de seleção, os 

dados zootécnicos estão 

sendo armazenados e 

cruzados em 

computador. No 

momento, o criatório 

está sendo preparado 

para transferência de 

embriões. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 
"ífX '■ ■ 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises ( línicas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

leste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 
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LOTÉRICAS JÁ TEM 

FORMULÁRIOS DE ISENTOS DO IR 

As casas lotéricas de Imperatriz já contam desde ontem 

com os formulários destinados às pessoas que, em 97, 

obtiveram rendimentos inferiores a R$ 10.800,00 não 

prestaram contas com o leão do Imposto de Renda mas 

são obrigadas a partir de agora a dar informações à Receita 

Federal através da "declaração de isentos". Durante todo 

este mês, deverão fazer a entrega da declaração de isentos, 

pessoas com CPFs de terminações 1 e 2. segundo 

calendário definido pelo órgão. 

SEM AUTORIZAÇÃO 

Os formulários já chegaram à casas lotéricas mas. até o 

meio-dia de ontem, a CEF ainda não tinha dado a 

autorização para o repasse ao público, segundo informação 

colhida por este colunista. 

O funcionário não sabia também o valor do formulário, 

segundo consta de R$ 0.10 (dez centavos). 

As papelarias entram também no sistema de repasse 

desses formulários a população. 

QUINA (427) 

15, 24,30, 57,67 

SONHO ADIADO 

Deus escreve certo por linhas tortas e por conta disso, 

o sonho da conquista do penta na Copa do Mundo realizada 

na França foi adiado para o ano de 2002. O Brasil, que 

chegou capenga a grande final diga-se de passagem muito 

justo, da conquista de uma Copa do Mundo pela primeira 

vez. 

Apesar da decepção, o Brasil sai mais uma vez como 

vice-capeão mundial e também como único tetracam^ão 
da competição neste século. 

Vencida a crise que se instalou de vez minutos antes do 

inicio da grande final, o Brasil deixa o cenário da festa 

organizada e festejada pela própria França, para novas 

conquistas. 

Por enquanto, o caneco ficá nas boas mãos da França, 
ate 2002. 

O sonhor foi ajienas adiado! 

Economia 
JORNAL CAPITAL 

MEGA SENA (23) 

13, 14.16, 26,32,42 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

\occ chcgti mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

^ Superintensivo 
Intensivo 1 nu's do cluraVAo 

2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 72 1 -0287 

^nformes 

Especiais 

Machado Neto 

m 

f 

. : 
-• 

Desl.iquc tumhém hoje, paru a medica especializada em 
ginecologia e obstetrícia, Dra. Ricardina Casanova, que 
na foto recebe aquele abraço todo especial de sua filha 
Isabela. Dra. Ricardina e esposa do também médico 

(urologista) Gilson Casanova, irmão do atual secretário 
de Saúde do Município, Jairo Casanova. 

Ia/e o registro. (Foto: Moreira Silva) 

Humor 

SaSe quaía diferença entre um 

dentista e um sádico? 

O sádico tem revistas mais novas. 

(ÍÍaijboij/jun/9S) 

A siversa ría ntes ACU 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO À MÀO 

RESTAURANTE (self-service, 

churasco no quilo, marmitex 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio 

Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS mi 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl RtqioNAl (722- 

1843); ORTopEdÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFFRIÍCIW1ATO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

BALANÇO 

DA EXPOIMP 

O Sindicato Rural devera anunciar nas 

próximas horas, o balanço da XXX Expoimp 

realizada entre os dias 4 a 12 deste mês no 

Parque de Exposições Lourenço Veira da Silva. 

O saldo, certamente, e mais do que positivo, 

segundo as estimativas. 

SUPER SENA (210) 

la. Faixa - 03. 05, 14. 19, 27. 41 

2a. Faixa - 04, 07. 23. 35. 45. 46 

Mercado- 

Finccncelro- 

lulho 08 

lulho OS 

Julho/08 

* Paralelo 

* Turismo 

* Comercial 

P«UpANÇA 
Hoje o oo0 o 

Amanha , 1.00° o 
Fonte BC/Gazeta Mercantil (724-1750) 

Ufin (FfdtRAl) -4 

KS 0.0611 

Urdi (EsiAduAl) 
KS 2" 2 l 

UPC (FfdtRAl) 

KS 14.00 

DóLar 

KS 1.24 
KS 1.10 

RS 1.15 
Cotaçòo de 14 07 08 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 14.07 OS 

RS . 11.14 
SaIárío Mínimo 

Julho/08 RS 140.00 

SaIárío Famiüa 
Julho 08 KS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRl/. 

Eudo em materiais para escritório, escolar c 

suprimentos para informática PROMOÇ ÂO: bobina 

para FAX rS 2.12. bobinas para calculadora (57\õ0) 
RS 0.20 Rua Simplicio Moreira. 1478, Centro comi 

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

Umo zw css-G 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

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

BAZZOLÀO MÓVEIS Rua Piaui- 861 (721-1912) e 

_ Uma loja em sua casa Aquiles L '-boa - Mercadinho 

-KZ'- 

" Viaje/ para 5ão Luíe e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas ae passagens 

721-5687 
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■ 146° aniversário 

Tudo pronto para a Corrida 16 de Julho 

Cerca de 200 atletas estão sendo esperados para participar do evento 

A Corrida de rua 16 

de Julho/98 será mais 

uma das atrações 
organizadas pela 

Secretaria dos 

Esportes e do Lazer 

(Sedei) para 

comemorar o 146° 

aniversário de 

Imperatriz. 

Segundo o 

subsecretário 

Giorvane de Pinho, a 

previsão é de cerca de 

200 pessoas 

participando de um 

evento, que tem por 

objetivo promover o 
pedestrianismo na 

cidade. 

Os atletas já estão 

sendo inscritos 

individualmente na 

sede da Sedei, e 

concorrerão a 

prêmios como 

bicicletas e troféus. 
Poderão concorrer 

homens e mulheres, 

com idade acima de 

14 anos. Os menores 

de 18, deverão 

apresentar 

autorização dos pais 
ou responsáveis. 

De acordo com o 

regulamento, todos 

os atletas deverão 

estar em frente à 

praça Brasil 

pontulamente às 6h30 
do dia 16 (quinta- 

feira). A comissão 

organizadora 

atenderá os atletas 

com serviços de 

emergência e 

primeiros socorros 

em ambulâncias que 

acompanharão o' 

percurso. A chegada 

está programada 

para às 7h30, também 

na praça Brasil. 

Toda a premiaçáo 

ficará a cargo da 

Sedei, com o apoio 

dos Corredores de 

Rua de Imperatriz 

(CORRIM). 

Io PASSEIO 

CICLÍSTICO 

Para este dia 

também está 

programado o Io 

Passeio Ciclístico 16 

de Julho, com saída 

às 16h30 da Praça da 

Meteorologia. As 

inscrições estão 

sendo realizadas nas 

lojas Liliani. 

1" PASSEIO CICLÍSTICO 16 DE JULHO 

(AMVI USAIÍKl l)K IMPKKATRIZ) 

Rud Luís Domingues 

CHEGADA 

' Beira-Rio 

Ruu UrbunoSuntos 

o 13 oc; 

E <13 
i s 

Ruo Rui Barbosa 

Av Bcrnuido Soyoo 

■a i 

iRlin [(Ml Builli 

r 

^ Ji1 

j^Rua íorlunalo 

B 

Rud Pnrlrc Ciccio 

SAÍDA 

PRAÇA DA 

WntOROLOGlA 

Iiuperu triz festeja 146 anos de fundação 

O percurso inclui as 

ruas: 15 de 

Novembro, Urbano 

Santos, Cel Manoel 

Bandeira, Ceará, 

Bernardo Sayào, 

Pernambuco, Piauí, 

Fortunato Bandeira, 

Rui Barbosa, 

finalizando na Beira 

Rio. 

Camisetas de 

bonés serão 

entregues no ato da 
largada. O prêmio 

principal - uma 

bicicleta Sundown 

Bike, será entregue ao 

que participar do 

passeio com a 

bicicleta mais 

enfeitada. Outro 

prêmio será dado ao 

participante mais 
idoso, e a quem 

apresentar a bicicleta 

mais velha. 

A Sedei aproveita 

ainda a oportunidade 

para divulgar os 

últimos resultados do 

Torneio de Futebol 16 

de Julho, evento que 

abriu as 

comemorações do 

aniversário da cidade, 

e que teve início no 

último dia 05, com a 

inauguração de dois 

campos de futebol de 
várzea nas vilas 

Lobão e Macêdo. 

De acordo com a 

tabela do dia 08 

(quarta-feira), o 

Alvorada empatou 

com Colorado com o 

placar de 1x1, o 

Anapolina venceu o 

Independência por 1 x 

0, e o Grêmio Elétrico 

venceu o Central Sum 

por 3x1. 

No dia 09 (quinta- 

feira), o placar 

empatou com 1x1 

entre Acuma e 

Árbitros, o Marajó 
Júnior venceu o 

Barcelona por 2 x 1, o 

Novac venceu o 

Botafogo por 2 x 1, e 

o Castelo venceu o 
Vigilante por 1x0. 

Nos resultados das 

quartas de finais o 
resultado ficou da 

seguinte forma; 2x0 

para o Alvorada, que 

venceu o Grêmio 

Elétrico. 5x3 para o 

Sena, que venceu o 

Anapolina, 2x0 para 

o Castelo, que venceu 

o Marajó e, 
finalmente 1x0 para 

o Novac em cima do 

Botafogo. 

Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração: Prefeito Alfredo Nunes 
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Sucesso em 

qualquer lugar 

BRINDE 

NA COMPRA DE QUALQUER FOGÃO VOCÊ LEVA DE BRINDE 

UMA LUVA E UM CONJUNTO DE FACAS - 6 PEÇAS 
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Platini poderá ser incluído no Conselho da Fifa 

O futuro de Michel Platini está nas mãos do novo presidente da Fifa. A reunião do 

Conselho Executivo da Fifa e a primeira depois da eleição de Joseph Blatter como 
presidente do organismo que comanda o futebol no planeta. A aceitação do ex-jogador 

francês será a prova que Blatter precisa para conhecer sua força política an tes de 

assumir oficialmente o comando da Fifa na próxima semana, após a coiiclusão da 

Copa do Mundo. Blatter prometeu a Platini o cargo de diretor-técnico da entidade 

uma função nao existente nos estatutos e que poderá ser criada nesta reunião ' 

JORNAL CAPITAL 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AO ASSINANTE 

721-2506 

. 
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CBF deverá reformular comissão técnica brasileira 

A CBF 

Confederação 
Brasileira de 

Futebol poderá 

fazer uma 

completa 

reformulação na 

comissão técnica 

da Seleção 

Brasileira. O mais 

cotado para 

assumir o 

comando do time 

brasileiro é o 

experiente 

Vanderley 

Luxemburgo. 
O goleiro 

Taffarel era o mais 

confiante no título, 
ele sumiu na 

montanha que os 

seus 

companheiros 
formaram depois 

que ele defendeu o 

pênalti cobrado 
por Ronald De 

Bôer quando 

garantiu o 

passaport para a 

fmal. Mas, a maneira 

dramática pela qual 
os jogadores do 

Brasil suportaram a 

pressão da Holanda 
para chegar à decisão 

do Mundial foi um 

Dungu será indicado por Ricardo Texeira 

melhor do que ele. pegando um chute de 

"Mas acho que Deus 

me iluminou e me 

ajudou neste 

momento decisivo." 
Não foi só por 

defender as 
sinal de que a equipe cobranças de Cocu e 

estava muito bem Ronald de Bôer que 

preparada 

psicologicamente 
para decidir o título, 

na avaliação de 

Taffarel. 

Herói da 

classificação 
brasileira para a final 
da Copa do Mundo, 

Taffarel comentou 

que se sentiu 

iluminado na hora da 
disputa por pênaltis. 

"Dos três goleiros da 

Seleção, eu sou o que 

menos pega pênaltis 

nos treinos", destacou 

após a partida, 

comentando que 
Carlos Germano e 

Dida têm um 

aproveitamento 

Taffarel saiu de 

campo consagrado. O 

goleiro, que em 1994 

teve participação 

decisiva ao defender 

um dos pênaltis na 

decisão do título 

contra a Itália, fez 

defesas muito 

importantes naquela 

partida. 

Não foi possível 

suportar a pressão 

dos adversários, que' 

empataram o jogo a 
três minutos do fim 

do tempo 

regulamentar. 
Durante a 

prorrogação, Taffarel 
fez apenas uma 

defesa difícil. 

Hooijdonk. 

Nos pênaltis, o 

goleiro acertou o 

canto nas cobranças 

de Cocu e Ronald De 

Bôer, e garantiu a 

classificação do 
Brasil. O goleiro 

brasileiro não sabia 

que o mais difícil 

estava por vir. Para os 

milhões de brasileiros 

espalhados por todo 
o mundo, enfrentar a 

Croácia na decisão 

seria bem melhor. A 

Croácia ficou pelo 

caminho. A França 

estava na final. Os 

donos da casa 

invictos na 

competição 
arracaram uma 

brilhante vitória 

diante da Seleção 
tetra campeã. 

Apático o time 

brasileiro saiu de 

campo com uma 

goleada estorica. 

Bem antes da 

decisão, contra a 

Holanda, o volante 

Dunga disse que 

cobrar um pênalti 

numa partida 

decisiva de Copa 

exige um "coração 

forte, pois num 

momento desses, o 

coração chega a 180 

batimentos por 
minuto. Não é fácil. É 

uma 

responsabilidade que 
poucos conseguem 

agüentar", disse. 

"Você pode pensar 

que é fácil. Queria ver 

se você bateria numa 

situação dessas. Não 

estou falando em 

marcar. Só bater", 

completou, 
respondendo a um 

jornalista. 

Dunga afirmou que 
o desgaste físico de 

uma partida tão 

longa como a da 

semi-final pode fazer 

a performance nas 

cobranças de 

pênaltis diminuir. "É 

difícil. Depois de uma 

partida desgastante, 

com prorrogação, fica 

mais difícil. Mas 

havíamos treinad e 

existia uma 

seqüência de 

batedores. É uma 

responsabilidade 
grande que eu não 

desejo para 

ninguém", disse o 

capitão. Ele afirmou 

que a pequena 

palestra do técnico 

Zagalo antes do 

início da série de 

cobranças de 

pênaltis foi muito 

importante. "Zagalo 

chegou em cada ui 

disse que tinha 

certeza que iríamos 

ganhar. A confiança 
que temos no 

professor foi 

importante para dar 
uma força para todos." 

Ultimo 

O Estádio Trois 

Sapins ficou lotado 

no último treino da 

Seleção Brasileira 
em Ozoir-la- 

Ferrière. a 

convivência por 
quase dois meses 

marcado pelas homenag 

terminou com muita 
festa e homenagens 

mútuas. Os torcedores 

aplaudiram a equipe 
que decidiu o título 

mundial com os donos 
da casa. Os jogadores 

agradeceram o carinho 

dos moradores 

dirigindo-se as 

arquibancadas do 
estádio para saudar o 

público. A Seleção vai 

deixar saudades. 

"Ozoir-la-Ferriére 
deu muita sorte para o 

Brasil", comentou o 

prefeito Jacques Loyer, 

comemorando o 
incentivo ao comércio 

provocado pela 

presença da Seleção 
na cidade. "Agora 

nossa cidade é 

conhecida em todo 

mundo." Loyer espera 

convencer os 

vereadores da cidade a 

aceitarem o projeto de 

mudança do nome do 

Trois Sapins para 

"Estádio Cláudio 

Taffarel", em 

homenagem ao goleiro. 
Os jogadores 

gostaram do carinho 

recebido nestes 50 dias 

de permanência na 

cidade. "Nos sentimos 

em casa", disse Rivaldo. 
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Capital Social 

Da Redação 

■"O 

Parabéns cidade 

Imperatriz completará 146 anos de fundação no próximo dia 156. A 

festa começará na véspera com a realização de um culto no Estádio 

Frei Epifânio e uma missa na catedral de Fátima. Haverá show de can- 

tores na Av. Beira Rio organizado pela Fundação Cultural no dia 16 a 

festa inicia com uma Alvorada e salva de fogos. 

Expoimp 98 

Terminou a grande festa realizada pelo Sinrural, esta semana foi de 

muito sucesso e uma caso de orgulho para os organizadores da XXX 

Expoimp de parabéns mais uma vez o Cel. Guilherme Baptista Ventu- 

ra com o desempenho e a bela festa de gado que marcou a Região 

Tocantina. 

Paulo Brêías fS. Luiz) ao lado de 

Lci-Auihos do Rotarv ('luh 

Niver 

Quem trocou de idade neste final de semana foi a grande amiga 

Elianice Sabag, para comemorar a grande data a amiga fez uma fes- 

ta diferente, foi até a Expoimp com as filhas e os genros e por lá come- 

moraram muito in família. 

Lançando 

Neste último final de semana Francisco Almeida lançou sua candi- 

datura com muita festa e muita gente no calçadão, por lá recebeu 

apoio de alguns empresários, mais a força total ficou por conta do 

inesperável amigo Wilson Maia. 

■3 

A bela gata Jullyanu com o maravilhoso Leonardo 

Casal simpático Haro Ido e Rosenda Herêrnio 

m A Nike arrecada pelo mundo inteiro modelos da 

camisa de Ronaidinho falsificada. 

m Por cada jogador expulso a seleção teve que pagar 

US$ 3,2 mil à Fifa. O amarelo sai por US$ 650. 

m A C.E.F. faz lobby contra o projeto de lei que diminui 

o prêmio da Loteria Esportiva para criar linha de 

financiamento a pesquisa. Com prêmio menor as 

opostas diminuiram. 

a A informação ê de que o TRE será duríssima no 

cumprimento da lei eleitoral. É o mínimo que se pode 

esperar 

m A derrota do penta deixou triste o Brasil inteiro, 

mas é isso aí, o Brasil fez o que pode nós ê que queremos 

mais, muito mais. 

Veículos Ltda. 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: (998) 722-398(1 
Fa\: (998) 723-2347 - CEP 65.993-339 - Imperatriz/IVIai anhão 

FILIAL: Rua do Egito. 729/A - Centro - Fone/Fax: (998) 741-2572/2195 
CEP 65999-999 - Balsas/Maranhão 

■YTrr 

ni.M.mi. 

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

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

Roberto Oliveira 

Comentar o que ? 

Final de copa do mundo, França vencedora e cabe a nós 

comentar o resultado, a atuação da seleção, apontar culpados e 

ter uma explicação, mais porque falar de futebol quando é difícil 

aceitar a derrota? Mais vamos lá. 

A esperança 

O Brasileiro sempre fiel as suas vocações de vencedor sofreu 

até o final acreditando que o Brasil seria vencedor, mais o placar 

de três a zero tirou de nós toda a esperança de ser penta neste 

milênio. 

O que falhou 

Jornalistas e comentaristas do mundo inteiro correm atrás 

dessa explicação, o que falhou, a teimosia de Zagallo, o orgulho 
de Ronaldinho ou o conjunto, não temos uma resposta exata, 

mais vários meios que não funcionaram. 

Ronaldinho 

Se desde o principio o técnico sabia que Ronaldo não tinha 

condições de jogar, porque insistir, talvez tocado pela pressão da 

imprensa que clamava por ele, ou pelo sentimento de 

solidariedade pelo melhor do mundo que implorava para ficar. 

Retorno 

A delegação do Brasil que desceu do pódium de melhor do 

mundo para ser o segundo, chega hoje pela manhã a Brasília, 

ainda no aeroporto a seleção brasileira será recebida pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso, de onde seguem para 
suas casas. 

Zagallo 

O Brasileiro não sabe perder, e como perdeu, Zagallo agora 

corre o risco de perder o cargo, os comentaristas e jornalistas e 

até o torcedor, já aponta o nome de Wanderley Luxemburgo para 

a função de técnico, quem engoliu Zagallo este tempo todo, agora 

vai ter de vomitar. 

Dunga 
E o incansável Dunga, este que foi muito mais que um capitão, 

que foi o grande paizáo de todos os colegas anuncia: vai deixar o 

futebol em dezembro deste ano, mais com a certeza do dever 

cumprido, talvez seja ele técnico, quem sabe até da nossa seleção. 

Como 

- olha temos de até elogiar certas atitudes de Zagallo, mais 
como brasileiro não sabe perder, como será recepção a Zagallo 

no aeroporto do Rio de Janeiro?, já se espera um show de vaias e 

muitas faixas de reprovação. 

Os melhores 
E os melhores nesta seleção foram muitos, com exerçam de 

quem não saiu do banco de reserva, mais eu gostei muito da 
atuação de Cafú, de César Sampaio, do próprio Ronaldinho', 

Dunga e adorei a atuação de nosso goleiro Taffarel. 

2002 
Não nos resta mais nada, a não ser esperar para 2002. Não fomos 

os ultUnos do milênio a ganhar uma copa, mais somos os único^ 

— * —    - - - —  , 

a ser tetra campeão, com um pouco mais de sorte, talvez sejamos 

os primeiros a ganhar uma copa no próximo milênio, é 

confortante pensar assim. Experimente. 

O trágico 

Com a derrota do Brasil, muitos brasileiros foram ao extremo, 

em Imperatriz um homem se suicidou após a derrota, a 

emergente Raffaella Hillary foi internada em estado de choque, o 

médicos estão tratando a colunável à base de sedativos, de 

acordo com o ultimo boletim médico, a socialyt está deprimida. 

Saúde 

Pouco ainda resta de órgãos não vitais dentro de nossa 

governadora, depois de tirar as trompas, últero e ovário, agora a 

nossa frágil governadora teve parte do intestino retirado, a 

cirurgia foi neste final de semana. 

Maranhão 

As bases do PFL se contraem um pouco com a abalada saúde 

de Roseana Sarney, candidata do partido à reeleição. Os médicos 

teimam em afirmar que a governadora passa bem, mais a família 

e o governo não divulgou nenhuma nota oficial sobre a saúde da 

chefe do estado. 

Urnas 

Para melhor treinar os eleitores a usarem a nova maquina de 
votar, o TRE instalou urnas eletrônicas na Expoimp, candidatos 

como o médico André Paulino foi testar a nova intenção 

eletrônica, que garante o TRE, é mais segura e mais ágil. Vamos 

ver. 

Viagem 

O nosso querido amigo Rogério Castelo Branco, deixar neScJ 

sexta-feira nossa cidade com destino à capital, Rogério vai 

expandir seu mercado de trabalho na ilha do amor, a amiga 

Ursula Spencer vai acompanhar o amigo e ajudar-lo a se instalar. 

Casamento 

E por falar em Ursula Spencer, parece que o casamento da 

jornalista está por um fio, a moça que se mostra apaixonada pelo 

esposo Anéis Batista, está trocando de residência e sozinha, e 

para São Luis, onde fica por uma semana, também viajar sem o 

marido, que já desfila pela cidade em nova companhia, Ursula 

garante não se incomodar. "Foi bom, mais pode está acabando". 

Concluiu a jornalista ao falar do assunto. 

Na cidade 

Encontra-se em Imperatriz depois de uma longa temporada no 
sul do país, nosso amigo Jean Cario, presidente da Umes, o rapaz 

que agoia comanda os destinos da Ubes, veio à cidade rever 

amigos, ele retorna para o Rio de Janeiro ainda esta semana. 

Militancia 

Nosso amigo Pablo Moreira tem se mostrado um grande 

militante esquerdista, tanto que às vezes se excede, domingo na 
beira rio, o jovem em companhia dos amigos fazia campanha para 

o candidato petista Lula, e era taxativo em afirmar, "E o melhor 

pra o país". Já pensou se ele encontra-se com Dercy Gonçalves. 

Expoimp 
O Sindicato Rural ainda não divulgou o balanço da expoimp 

98, mais para quem foi a feira agropecuária garante, foi uma 

grande festa, e apesar da crise, o número de visitantes superou as 

expectativas. 

Eleição 
E final de Expoimp, eleições para a nova diretoria do Sinrural, o 

médico André Paulino, também pecuarista defende a criação de 
chapa única tendo Ventura na cabeça, inclusive deixando o livre 
para escolher sua diretoria. Se tem dado certo, mudar pra que. 
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Nilson 

Santos 

A força dos opositores 
O prefeito Deusdete 

Sampaio parece que 

ainda não parou para 

analisar a força que 

tem a oposição a uma 

administração. Nesta 

campanha política 

que já começou os 

problema também já 

apareceram, com 

candidatos falando 

sobre o 
comportamento 

administrativo do 

atual prefeito, sempre 

com contestações e 

nenhum elogio. Num 

programa de televisão 

o ex-prefeito 

Leonardo Queiroz 

disse que apesar do 

prefeito ter afirmado 

m recente entrevista 

coletiva que só irá 

fazer campanha para 

a governadora 

Roseana Sarney, os 

vereadores que o 

apoiam estão fazendo 

campanha para 

candidatos a outros 

cargos, com o aval do 

chefe do executivo. 

Nesta mesma 

entrevista disse 

Deusdete que os 

repasses à Câmara de 
Vereadores estavam 

^endo feitos 
normalmente e que 

no dia anterior (01.07) 

havia feito o último 

repasse. Ontem o 

vereador Sidney 

Figueiredo, 

presidente do 

legislativo afirmou 

que o prefeito havia 

faltado com a verdade 

ao fazer tal afirmação, 

deixando claro que a 

oposição ao prefeito 

Deusdete também 

está sendo feita 

dentro do próprio 

grupo govemista. 

Para complicar 

ainda mais a situação 

do chefe do executivo 

na Sexta-feira - 10.07 

- o juiz Edilson 

Caridade expediu 

iurpa liminar de 

bloqueio de 60 % dos 

repasses do FPM ( 

Fundo de Participação 

dos Municípios e 

ICMS - Imposto Sobre 

Circulação de 

Mercadorias e 

Serviços). O bloqueio 

desses repassem é por 

tempo indeterminado, 

ou seja; até que seja 
atualizado o salário do 
funcionalismo 

municipal. 

Dizia na manhã de 

ontem o presidente da 

Assema, Rosalvo 

Ferraz, que este foi o 4o 

Mandado de 

Segurança impetrado 

pela entidade contra o 

executivo, por atraso 

no pagamento dos 

funcionários, que no 

momento chega a três 

meses. 

Dizia também o 

presidente da 

entidade dos 

funcionários 

municipais, que a 

liminar será suspensa 

depois que forem 

pagos a 50 % dos 

servidores a 4a parcela 

referente aos meses de 

outubro, novembro e 

dezembro, do 
parcelamento feito 
ano passado, bem 

como os salários dos 

servidore 

contratados, referente 

aos meses de abril, 

maio e junho deste 

ano. 

Para garantir que 

essa atualização 

salarial seja feita, a 

Assema fará o 

acompanhamento 

(vigiará) dos 

pagamentos e enviará 

relatório ao juiz, 

assegurando a 

reposição de todos 

os salários 

atrasados, quando 

então será 

autorizado o 

desbloqueio pela 

Justiça, fato que 

poderá ocorrer em 60 

dias. 

«T •' 

T ■ Entidade 

Entidades criam conselho do Fumac 

Representantes de entidades se reuniram com representantes dos governos 

estadual e municipal para criarem o conselho que vai administrar recursos do Fumac 

Durante o dia de 

ontem representantes 

de diversos 
segmentos da 

comunidade 

estiveram reunidos no 

salão de festa da loja 

maçônica Heitor 

Correia de Melo, para 

receberem orientação 

de técnicos do 
governo estadual, 

com vistas a criação 

do conselho que vai 
administrar o Fumac - 

Fundo Municipal de 

Apoio às 

Comunidades, 

implantado ontem em 

Açailândia." 

As orientações para 

a criação do conselho 
foram das pela 

gerente do programa 

Comunidade Viva, 

Conceição Marques e 

pelas técnicas Nilce 

Farias, Marilene 

Bandeira e Maria de 
Lourdes Silva. O 

programa 

Comunidade Viva foi 

criada pela 

governadora Roseana 

Sarney e trabalha em 

parceria com o Banco 

do Nordeste e Banco 

Mundial. 

Disse Conceição 

Marques que o 

programa 

Comunidade Viva 

tem projetos como o 

Fumac e Cédula da 

Terra, voltados 

exclusivamente para 

o combate a pobreza 

no Estado, 

beneficiando a 

. ■m*' ir jr 
Técnicos do governo e representantes do prefeito e sociedade 

local falam sobre a implantação da Fumac 

Estado pelo Banco 

Mundial e R$ 26 

milhões oriundos dos 

cofres do Governo 
Estadual. 

No momento o 

programa 

Comunidade Viva 

ainda não está com os 

recursos disponíveis 

para atender os 

projetos aprovados 

pelos conselhos do 

população rural 

carente e não àqueles 

que já possuem 

propriedades. Como 
meta o governo vai 

implantar este ano 20 

conselhos para 

administração do 

Fumac, e que até o 

momento foram 

criados 12 destes 

conselhos, dentre eles 

dois na região 

tocantina, sendo um 

em Porto Franco e 

técnicos do programa 

Comunidade Viva e os 

que não estiverem 

adequados ao 

programa, serão 

devolvidos ao 

conselho para serem 

adaptados e terem os 

recursos liberados. O 

conselho aprova a 

legitimidade e nós 

fazemos a avaliação 

técnica, afirmou 

Fumac, mas garante Conceição Marques. 

Conceição Marques 

outro em Açailândia. que todos os projetos 

Com recursos na analisados e 

ordem de R$ 108 

milhões, o programa 

Comunidade Viva foi 

projetado para 

acabar até o ano 2002 

com 80 % da pobreza 

no Maranhão, que 

tem nesta área uma 

população estimada 
em 1.8000.000 

habitantes. Deste 

montante a ser gasto 

em 5 anos, R$ 82 

milhões serão 

emprestados ao 

aprovados pelo 

conselhos serão 

liberados no máximo 

com 45 dias. Os 

conselhos que 

administram o Fumac 

são compostos por 19 

membros, sendo 10 da 

comunidade e 9 de 
representantes 

políticos. 

Todos os projetos 

aprovados pelo 

conselho serão 

apreciados pelos 

f 

rj 
Membros da comufiitfede ouvem atentos as explicações dos técnicos 

Em relação ao 

projeto Cédula da 

Terra, ela disse que é 

uma programa do 

Ministério da Reforma 

Agrária, tendo como 

finalidade possibilitar 

o agricultor a ter sua 
própria terra. Os 

recursos serão 

liberados mediante 

projeto da associação 

de moradores direto 

ao Banco do 
Nordeste, com a 

avaliação e 
acompanhamento 

sendo feito por 

técnicos do programa 

Comunidade Viva. 

Cada projeto terá 

um mínimo de 10 e 

um máximo de 70 

famílias, que 

receberão R$ 11 mil 

por família, para a 

compra de 20 

hectares de terra. A 

técnica do governo 

estadual alerta que 

todos os inscritos 

passarão por uma 

avaliação e os que já 

tiverem terra não 

participarão do 

programa. 

MVUKTA & MOITA 

A Murfa Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

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

São mais 

de 140 canais 
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E o vento levou... 

* Por Durcila Cordeiro 

Levou Leandro 

para mais perto do 

sol. Virou uma estrela 

e foi cantar com Deus. 

Mas o vento também 

trouxe Leonardo e lhe 

deu um novo desafio: 

cantar sozinho. 

Quem foi ao 

terceiro sJioiv do 

cantor, depois da 

morte do irmão, no 

último dia 9 (quinta- 

feira), na Exposição 

Agropecuária de 

Imperatriz, pode ver 

um Leonardo valente. 

Como se dissesse: 

"...Eu sei calar a 

minha dor..." (como 

na letra da música). 

Um pouco mais de 

1 hora da manhã 

começou o 

espetáculo. Ele veio 

de negro. O canto 

vinha lá do "fundo" e 

quem parecia cantar 

era o coração. A voz 

estava embargada 

pela emoção quando 

falava do irmão. 

Estava agradecido 

também pela 

solidariedade do 

público. Disse muitas 

vezes a frase "muito 

obrigado". Pediu que 

fossem a sua segunda 

voz aquela noite. 

As duas primeiras 

músicas foram 

especiais. " Não vou 
deixar de ser um 

sonhador... e por isso 
uma força me leva a 

cantar, por isso uma 

força estranha no 
ar...", marcaram o 

início do sJioiv. Uma 

força nem tão 

estranha assim. 

Leonardo conhece 

aquela "força". Ela 

vem de Deus. Vem 

também de Leandro, 

principal 

incentivador e maior 

responsável por ele 

continuar a cantar 

sozinho, cumprindo 

os compromissos, 

enquanto ele 

(Leandro) tentava 

vencer a doença. Por 

tiífdbf isso, como um 

leão, Leonardo rugiu, 

soltou a voz para 

espantar a tristeza, só 

não conseguiu 

disfarçar as lágrimas 

nas duas primeiras 

músicas. 

O show foi um 

tributo àquele que em 

vida trouxe tantas 

alegrias e embalou os 

sonhos de milhares de 

brasileiros. Um telão 

exibia imagens, 

lembranças alegres, 

os melhores 

momentos. Leonardo 

deu o melhor de si 

para não deixar a 

peteca cair e fazer 

com que o público 

saísse de lá contente. 

Cantou os velhos 

sucessos, os novos e 

músicas que 

emplacaram na voz de 

outros cantores, como 

o forró "da comadre e 

do compadre". 

Na metade do show 

um instante de 

saudade e muitas 

recordações. 

Leonardo anuncia o 

momento de Leandro. 
O telão passa a exibir 

uma imagem rara. 

Leandro canta 

sozinho uma música 
de Zélia Ducan... 

"Catedral".... "Um 

silêncio, uma catedral, 

um tempo em mim. 

Em que eu possa ser 
imnrtjil... " A voz era 

suave e doce, muitos 

com certeza nem 

tinham reparado nela 

antes, já que cantava 

sempre com o irmão 

fazendo a segunda 
voz. E como na música 

ele se tornou imortal, 

pois está vivo dentro 

dos corações dos fãs e 

de quem o conheceu. 

Essa é uma das 

vantagens de ser 

artista e pessoa 

pública. Sua arte 

sempre o manterá 
vivo e fazendo parte 

da história. Quem vai 

esquecer "Entre tapas 
e beijos", "Solidão", 

"Pense em mim"? E 

nem precisava pedir... 

o que o público 

consagrou, continuará 

consagrado. 
E quem pensou que 

iria ver um eterno 

" showrorou", com 

interrupções, deve ter 
saído de lá 

decepcionado. Com 
valentia Leonardo foi 
até o fim e não parou 

de cantar mesmo 

quando as luzes do 

palco se apagaram por 

problemas técnicos. 
É inegável que já 

não é mais o mesmo. 

Algo "quebrou" 

dentro dele e aquele 

jeito moleque que 

costumávamos ver 
nos shows ou em 

programas de TV, deu 
lugar a um Le ornar do 

mais contido, sério e 

de olhar "molhado", 

solitário e perdido, 

procurando talvez o 

h orizon te dessa 

estrada... 

Eu não conheci a 

dupla pessoalmente, 

mas os acompanhei 

pela TV, shows e 

revistas. E mesmo de 

longe, a imagem que 

tenho do Leandro era 

de "força", 

"determinação" e "fé". 
Fé na vida, fé em 

Deus. E talvez por isso 

tenha sido chamado 

tão cedo... 

Para Leonardo ficou 

a saudade quase 

insuportável. O 

companheiro e irmão 
dividiu tudo com ele, 

a vida toda. A lida 

difícil nas plantações 

de tomates (das 7h às 

17h) em Goianápolis, 

o sonho de um dia ser 

cantor famoso, os 

primeiros shows em 
bares em Goiânia, a 

batalha em São Paulo 
e finalmente a glória 

e o Sucesso! 

Foram mais de 13 

milhões de discos 

vendidos, em pouco 

mais de uma década. 

É deles o disco mais 

vendido do gênero no 

país. O quarto CD da 

dupla (Pense em 

mim) vendeu 2,8 

milhões de cópias. A 

marca só foi superada 
pelo grupo de pagode 

Só para contrariar. 

Era bonito ver os 

dois irmãos, unidos, 

batalhando, 

cantando. Existia 

união e cumplicidade. 

Leonardo era 

despachado, 

brincalhão, moleque. 

Leandro parecia mais 

sério, introspectivo e 

talvez mais tímido. 

Outra característica 

marcante da dupla era 
a simplicidade e 

humildade. As origens 

nunca foram negadas. 

Estava neles, no jeito 

de falar, nos gestos... 

Agora qual será o 

futuro de Leonardo? 

Muitos se perguntam. 

Por enquanto ele deve 

cumprir os 

compromissos já 

marcados (a agenda 

está cheia até 

novembro). O disco 

novo espera para ser 

lançado e já é um 

sucesso nas rádios. 

Parte da renda das 

vendas será destinada 
a três entidades de 

combate ao câncer 

escolhidas pelo 

próprio Leonardo. 

Bom, o futuro não 

nos pertece. Mas 

Leonardo terá que 
viver o seu presente. E 

esse presente temos 

certeza que será de 

canto, pois é o que 

sabe fazer melhor. 

Foi por esse ideal 

que ele saiu na 

década de 80 da 

pequena 

Goianápolis (GO) 

com o irmão para 

Goiânia e enfrentou 

as dificuldades 

(trabalharam de 

balconista de 

farmácia, sapataria 

e até capina de 

lotes). Foi também 

por isso que 

Leandro insistiu 

para que contiuasse 

cantando. Talvez 

depois dessa 

maratona de 

compromissos, ele 

precise de férias 

para organizar e 

planejar esse futuro. 

Nós desejamos que 

seja feliz. "Não 

apredemos a dizer 

adeus, mas temos 

que aceitar..." 

Estaremos 

pensando e torcendo 

por você! 

*Durcila Cordeiro é 
jornalista profissional 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

L 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 
08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 ..Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

A;ai Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

(Fargas: 
098-723-2835 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

• Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 
Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

LABORATÓRIO 

romo 

FOTO 

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

0 R DUQUE DE CAXIAS, 894 - CENTRO 
FONE: (098) 738-2 J 08- 

ACAIIAN DIA-MA 
0 K 0JL0 



i Vitrine 

Sindicato Rural otimista 

quanto ao resultado da XXX 

Expoimp. Nas próximas 

horas, será diuvlgado seu 

resultado oficial 
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■ Açailândia 

Prefeitura ultima detalhes 

para criação da Funac no 

município vizinho. Proteção 

ao menor é a palavra de 

ordem 

5-2 

Eleições 

Ibope aponta FHC com 42% e Lula com 25% 

Se a eleição 

presidencial fosse 

realizada hoje o 

presidente Fe r n a n d o 
TI. •• l-i.-i P ^ r> P. 

seria reeleito no 

primeiro turno com 

42% dos votos contra 

25% de Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). 

Este é o resultado da 

pesquisa Ibope 

realizada entre os 

dias 2 e 5 de julho 

com dois * mil 

eleitores em todo o 

País e divulgada 

ontem à noite. Em 

"elação à pesquisa 

centerior, FHC 

ganhou seis pontos 

(36% para 42%) 

enquanto Lula 

perdeu três (28% 

para 25%). Na 

simulação do 

segundo turno, o 

presidente subiu de 
•ã n.tr-.i VI 

enquanto Lula 

desceu de 38% para 
35% na preferência 

do eleitorado. O 

presidente também 

diminuiu sua 

rejeição, de 32% para 
25%. Lula melhorou, 

passando de 37% 

para 33%. 

Embalada pelo 

crescimento de FHC 

nas pesquisas, a 

coordenação da 

campanha do 

candidato decidiu 

iniciar a distribuição 

do material de 

campanha impresso 

a partir de amanhã. 

A distribuição serã 

feita no comitê 

central em Brasília, 
111 i > •' i i i n i f õ n 

regionais e nos 

comitês dos 

candidatos aliados a 
FHC. O conjunto 

completo tem três 
tipos de cartazes, 

bandeiras, faixas, 

adesivos, outdoors e 

camisetas. Em todos 

predominam as 

cores da campanha: 

verde, azul e 

amarelo. A marca da 

campanha lembra a 

Bandeira Nacional; 

um losango amarelo 

com um círculo azul 

no centro, cortado 

por uma seta branca 

ascendente e a 

inscrição "Avança 

Brasil". 

O comando da 

Evnoanha de FTTC 

rendeu a sugestões 

do senador Antônio 

Carlos Magalhães 

(PFL-BA) na 

escolha dos temas 

da propaganda 

eleitoral. Dois dos 

temas que serão 

usados na 

campanha foram 

propostos por ACM: 

"O Brasil não quer 

voltar atrás" e 

"Marcha a ré, não". 

O presidente vai 

fazer hoje o primeiro 

teste do programa 

eleitoral de televisão. 

No Palácio da 

Alvorada. FHC 

gravará um piloto 

( programa 

experimental) da 

propaganda qiie irá 

ao ar a partir do dia 

19 de agosto. 

Segundo o 

publicitário Nizan 

Guanaes, marketeiro 

de FHC, na gravação 

serão testados o 

modelo de programa 

e o discurso do 

candidato. Foi 

apresentado ontem 

o jingle da 

campanha, gravado 

em dois minutos 

pelo cantor, 

compositor e 

instrumentista 

regional 

Dominguinhos. O 

jingle começa com 

"Levanta a mão e vem 

com a gente". 

O tesoureiro da 

campanha pela 

reeleição, o ex-ministro 
da Administração Luís 

Carlos Bresser Pereira, 

disse ontem que está 

encontrando 

obstáculos para 
garantir o mesmo fluxo 

de recursos que FHC 

teve em 1994, quando 

foi eleito. "A dificuldade 

é que muitas pessoas 

jurídicas que nos 

ajudaram já não 

existem mais. Ou 

faliram, ou tiveram 

suas empresas 

absorvidas por outros 

grupos", afirmou 

Bresser. 

Ibope: vitória de FHC no primeiro turno 

Se a 

Se a eleição 

presidencial fosse 

realizada hoje o 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso 

\PSDB) seria reeleito 

no primeiro turno 

com 42% dos votos 

contra 25% de Luiz 

Inácio Lula da Silva 
(PT). Este é o 

resultado da pesquisa 

Ibope Rede Globo 
re a i i v * i ■ *1111 v1 ■)v' ■ i1 ■ iv: 

2 e 5 de julho com 2 mil 

eleitores em todo o 

País e divulgada 

ontem. 

Em relação à 

pesquisa anterior, 

Fernando Henrique 

ganhou seis pontos 

(subiu de 36%- para 

42%) enquanto Lula 

perdeu três (passou 

de 28% para 25%-). Na 

simulação do 

segundo turno, o 

presidente subiu de 

48% para 53% 

eleição fosse hoje, pr 

enquanto Lula desceu 

de 38% para 35%f na 

preferência do 

eleitorado. A rejeição 

ao presidente 

também diminuiu, de 

32% para 25%. Lula 

igualmente melhorou, 

passando de 37% para 

33%. 

O comitê de 

campanha do 

presidente Fernando 
i r. 

O com reservas, 

crescimentodo do 

candidato, registrado 
na pesquisa do Ibope, 

e a queda do principal 

adversário, Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

"Ainda é cedo, 

estamos no início da 

campanha", disse um 

assessor. 

Para ele, esta 

subida reflete fatos 

positivos como o 

aniversário do Real e 
as vitórias da seleção 

esidente teria 42% 

brasileira de futebol 

na Copa da França. 

"É um momento 

singular, de euforia", 

comentou. "Não dá 
para contar com isto a 

esta altura", destacou. 

Os assessores do 

presidente optaram 
por não comentar o 

resultado favorável da 

pesquisa do Ibope. 

"Nos não 
com* a ii amos ' j 11' i *1 d o 

estava em queda e 

não vamos comentar 

agora", justificou um 

assessor. 

O tesoureiro da 

campanha pela 
reeleição do 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o 

ex-ministro da 

Administração Luís 

Carlos Bresser 

Pereira, disse ontem 

que está encontrando 

obstáculos para 

garantir o mesmo 

dos votos, contra 36% de todos os adversários 

fluxo de recursos que em 94, estavam estamos começando 

Fernando Henrique 

teve em 94, quando se 

candidatou pela 

primeira vez à 

Presidência. 

"Estamos 

trabalhando 
inicialmente sobre a 

mesma base de 

financiadores de 94. 
mas a dificuldade é 

que muitas pessoas 
j n 11 ci i c a s q u v n o s 

ajudaram já não 

existem mais. Ou 

faliram, ou tiveram 

suas empresas 

absorvidas por outros 

grupos", afirmou 
Bresser. 

Dentro desse 

universo, o ex- 

ministro, sem citar 

nomes, se referiu a 

"várias empresas do 

setor financeiro". 

Entre as empresas 

que financiaram 

Fernando Henrique 

bancos como o 

Bamerindus, o 

Nacional, o 

Econômico e o Real, 

quase todos 

adquiridos por 

instituições 

estrangeiras, com 

exceção do Nacional, 

que foi comprado pelo 

Unibanco. 
"É mais difícil uma 

empresa eslrangeira 

ajudar a financiar 

uma campanha 

eleitoral. Eles são mais 

complicados", 
destacou Bresser. 

Outra dificuldade 

lembrada pelo 

presidente do comitê 

financeiro da 

campanha é o prazo 

curto de campanha, 

colocado pela lei 

eleitoral. "Em 94, o 

trabalho de coleta de 

fundos começou em 

abril. Este ano. 

agora, três meses 

depois", afirmou. 

De acordo com a 

previsão de despesas 

entregue à Justiça 

Eleitoral pela 

coligação que apóia 

Fernando Henrique, 

o comitê terá o limite 

de R$ 73 milhões (R$ 

65 milhões para a 

campanha do 

presidente e R$ 8 
milhões para a 

campanha do vice) 

para gastar até 25 de 

outubro, data do 

eventual segundo 

turno. 
Bresser elogiou a 

alteração na lei 

eleitoral que 

eliminou o sistema 

de venda de bônus 

de campanha pelo 

de recibos. "Isto 

permite melhor 

controle nosso", 

afirmou. 
 *  

w 

HOSPITAL SANTA MARIA 
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O Dioneiro da saúde imperatrizense 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Hoje 

Esta previsto para 

hoje, terça-feira, 14, o 

nascimento de 

Francisco André 

Sampaio Cardoso. 

Quem está feliz da 

vida é o casal José 

Ailton (funcionário 

aqui do Sistema 

TucamTs) e Auricélia 

Sampaio. Nos aqui da 

redação do JC só 

temos a agradecer e 

desejar sucesso ao 

parteiro André 

Paulino que com sua 

experiência esta 

cuidando da saúde da 

mamãe coruja e do 

mais novo 

imperatrizense. Ainda 

bem que ele nasceu 

após a decisão... 

Ronaldinho 

O atacante 

brasileiro Ronaldinho 

fez uma de suas piores 

apresentação com a 

camisa 9 da Seleção 

Canarinho. Apático, o 

jogador passou aos 90 

minutos perdido em 

campo. O pior é que o 

técnico Zagallo ficou 

aborrecido com uma 

pergunta feita por um 

cronista esportivo. 

Porque que o Sr.., não 

substituiu o atacante 

Ronaldinho? 

Curiosidade 

Você sabia que o 

cantor paraense 

Roberto Villar não 

bebe nenhum tipo de 

bebida alcoólica? 

A hora da ressaca 

E por falar em 

Roberto Villar. foi 

magnífico a entrevista 

do brega pop no 

programa da dupla 

Demerval Moreno e 

Alexandre Santos, 
pela Nativa FM. Outra 

curiosidade, quando 

Roberto Villar já fazia 

sucesso o Demerval 

era bem zitinho... Mas 

já trabalha em rádio. 

Os dois são do século 

passado. 

Em João Lisboa 

Em João Lisboa 

ninguém sabe quem é 

quem na política. O 

prefeito Sálvio Dino 

ainda não disse quem 

irá apoiar nas eleições 

vindouras. Sabe-se 

que o prefeito da 

gameleira já o nome 

dos seus respectivos 

candidatos. 

Ondas Curtas 

□ Paulo Rossi e Zidane.... 

□ Os dois, marcaram o Brasil na história das Copas. 

□ Será que Ronaldinho, irar continuar com toda aquela bola do 
Galvão? 

□ E o Roberto Carlos? 

□ Zidane, Ztdane, Zidane, Zidane... 

□ Agora nâo adianta choro! 

□ É só esperar 2002. 

□ Sem Zico e Zagallo. É lógico! 

□ Estamos cada vez mais perto do Penta. 

□ Pois é, em 99, completamos cinco anos de Capital. 

□ Claudinha continua dodói. 

□ Josélia Mello, desapareceu. 

□ O que será que está acontecendo? 

□ Justino Filho, chega hoje da Ilha. 

□ Advinhe o que ele está trazendo na bagagem...? 
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Progremaçao de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

05:30 Diário Rural 
06:00 knformecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 I)ia-a-Dia 

News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Co/. Maravi- 

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Aniaury 

Canal 5 TV Capitai 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa II 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- program 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15-Telecurso2000 II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 - Jornal do Ma- 

ranhão 1° Edição 

Canal 7 TV Difusora 

12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Se sã o 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Tclemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

Home Shopping 
Sailor Moon 
Samuraí 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 Òmega 
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 
19:30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:«M) 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-Intercinc 
02:07 - Corujão !"() 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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4 □ Terça-feira, 14 de julho de 1998 Marketing 
JORNAL CAPITAL 

A TV CapítaI, canaI 

5, ORqulhoSAMENTE 

ApRESENTA: 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

JORNAL CAPITAL é 111113 publicação do 

Sistema Tu<attu's de Produções 

Direior Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação; 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Conor pires de Farias 

iU 

Fundador: 

-.á ' Á íi 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

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

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

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 
:'Y: 

Venda avulso 

If iAtendiniento ao cliente 

 rs wm 

.RS2S0.001 

 miM 
721-4006 

Os artigos e notas assinadas nas Cohmas, 
bem como os ensaios publicados, nào refle- 
tem necessariamente a opinião do Jornal, ; 
sendo de exclusiva responsabilidade dc 

seus autores. 

SHOW ESPERANÇA 

e Banda 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

i 

i 

s 
in 

IMiRESSO 

5,00 

Os primeiros 

500 ganham 

uma camiseta 

® Tele-tijolos 

- Telhas e tijolos em até 5 

pagamentos. 

- Você só paga a entrada após 

receber o material. 

_ Só esta semana, promoção telhas 

colonial - 150,00 o milheiro, entregue 

na obra. 

Ligue 721-6979 

Av. Babaçulândia esquina com a rua São Setiaslião 
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Polícia descobre laboratório clandestino em BH 

Proprietário e quatro funcionários foram presos em 

Policiais civis 

descobriram ontem, em 

uma casa do Bairro 

Jardim dos Comerciários, 
região norte de Belo 

Horizonte, um laboratório 

clandestino onde eram 

produzidos os 

medicamentos dipirona 

(antitérmico) e 

bicarbonato de sódio. O 

dono do Laboratório 

Indústria Endoterápica, 

Márcio Eustáquio Ribeiro 

Rodrigues, foi preso em 

flagrante com quatro 

funcionários. E o 

laboratório foi lacrado. 

Segundo o delegado de 

Furtos e Roubos da capital 

mineira, Humberto Braz 

Pereira, responsável pela 

operação, a casa foi 

encontrada por acaso, já 

que os policiais 

investigavam na região 

pistas sobre uma 

quadrilha de assaltantes 

de bancos. 

Márcio Rodrigues 

alegou ser o sócio- 

proprietário da empresa 

com sede no Rio Janeiro, 

cujo nome está inscrito 

nas embalagens da 

dipirona. Ele disse .que 

abriu uma filial em Belo 
Horizonte, havia cerca de 

dois meses, para fazer 

contenção de despesas, 

em razão da "mão-de-obra 

mais barata" que no Rio de 

Janeiro. O remédio vinha 

sendo distribuído para a 

região metropolitana da 

capital e para o interior de 

Minas Gerais. 

"O problema é que ele 
não apresentou a 

documentação exigida 

pela lei para comprovar a 

história", disse o 

delegado. "Além disso, o 

local não é apropriado 

para fabricar 

medicamentos", 

acrescentou. 

Representantes da 

Secretaria da Saúde de 

Minas estiveram no 

laboratório, colheram 

amostras dos remédios 

para análise e 

confirmaram as 

impressões do policial. 

"As condições sanitárias 

são péssimas", disse a 

técnica da Vigilância 

Sanitária estadual Raquel 

Souza. Ela não soube, no 

entanto, adiantar se os 

medicamentos eram ou 

não autênticos. No 
laboratório também foi 

encontrado um produto 

químico usado na 

produção da dipirona que 

teria sido importado da 
China. O delegado Pereira 

não descartou a hipótese 

de que o material seja 

falsificado ou mesmo 

contrabandeado. 

De acordo com Pereira, 

como não apresentou 

documentos sobre o 

negócio, Márcio 

Rodrigues foi autuado em 

flagrante e poderá 

responder inquérito por 

falsificação ou produção 

de medicamentos sem 

autorização. 
Falsificação - A Polícia 

Civil de Ipatinga, no Vale 

do Aço, investiga o 

possível comércio; na 

cidade e em municípios 

próximos, de 

comprimidos falsos do 

remédio Frontal, indicado 

para tratamento de 

ansiedade e depressão. O 

inquérito foi aberto após 

representação feita pela 

Associação Brasileira 

contra a Falsificação 

(ABCF), de São Paulo. No 
dia 25 de junho, o Rodhia 

Farma, fabricante do 

Frontal e um dos 20 

laboratórios 

Juíza ordena choque 

elétrico a réu em júri 

Por falar demais e interromper Julgamento, na Califórnia, 

preso recebeu carga de 50 mil volts 

Uma juíza da Califórnia 

surpreendeu as pessoas 
presentes nu um tribunal, 

or pando o uso de um 
cinturão elétrico de 50.000 

volts num preso, que não 

parava de falar na sala. 

Ronnie Hawkins, que 

poderá ser condenado à 

prisão perpétua por roubo, 

de acordo com a lei do 

Estado, que estabelece 

agravação da pena após o 

terceiro crime cometido 

pelo réu, estava agindo 

como seu próprio 

advogado de defesa. A 

juíza Joan Comparet- 

Cassini perdeu a paciência 

com ele, que a 

interrompeu várias vezes 

durante audiência em 

Long Beach, na semana 

passada. 

Depois de adverti-lo 

três vezes, a juíza ordenou 

aos oficiais que tomavam 

conta do réu que dessem 

um choque em Hawkins, 
ativando um cinto que ele 
ja estava usando, por 

causa de sua fama. 

Testemunhas relataram 

que seu corpo enrijeceu e 

ele fez diversas caretas, 

enquanto a corrente 

eletrica passava pelo seu 

corpo, durante oito 

segundos. 

Um advogado que 

estava presente classificou 

o episódio como 

"ultrajante". Outro 

afirmou: "Foi horrível, 

horrível." Essa foi a 

primeira vez que foi 

registrado oficialmente o 

uso do cinturão de 

estonteamento no 

Condado de Los Angeles 

desde que o dispositivo foi 

posto á venda, há cinco 

anos. O objeto fez sucesso 

imediato nos meios 

policiais, já que pode ser 

operado por controle 

remoto, de uma distância 

de até 100 metros. O 
cinturão foi adquirido por 

mais de cem jurisdições. 

Há registro do uso desse 

cinturão 27 vezes em todo 

o país. 

Grupos de defesa dos 

direitos humanos temem 

que o verdadeiro uso 

desse e de outros 

dispositivos elétricos de 

contenção seja muito mais 

amplo do que se imagina. 

"Os cintos de 

atordoamento oferecem 

muitas oportunidades de 

abuso e de imposição da 

dor gratuitamente", disse 
uma porta-voz da União 

Americana de Liberdades 

Civis, no ano passado. 

"Como eles quase não 

deixam sinais físicos, 

também aumentam as 

flagrante 

representados pela ABCF, 

recebeu carta de um 

consumidor de Ipatinga, 

identificado apenas pelas 

iniciais M.N., 

denunciando que vinha 

tomando o Frontal sem 

perceber os efeitos. 

O delegado José 
Geraldo Lhamas, que já 

investigava denúncias de 

vidros falsos do remédio 

Androcur vendidos na 

região, está apurando o 

caso em Governador 

Valadares. 

Em Campinas, a 

Distribuidora Canaã, uma 

das envolvidas na venda 

do remédio Androcur 

falsificado, não funciona 

no endereço que consta na 

nota fiscal fornecida à 

Ação Distribuidora, de 

Belo Horizonte, que 

comprou um lote do 

medicamento. Na Rua 

Elias Lobo Neto, 658, 

São Bernardo, funciona, 

há seis meses, um 

berçário. Depois de sair 

desse endereço, a Canaã 

mudou para a Rua 

Cassiano Gonzaga, 583, 

no mesmo bairro. Na 

última terça-feira, 

porém, o dono da 
empresa, José Bueno, 

comunicou à 

proprietária que sairia da 

casa esta semana. 

Thereza Marinelli 

Scavone, proprietária do 

imóvel, informou que o 

contrato tem vigência 

até novembro. "Eles 
nunca atrasaram o 

aluguel, mas agora 

dizem que estão com 

problemas financeiros", 

afirmou. Segundo ela, os 

donos da Canaã disseram 

que iriam retirar os móveis 

e entregar a casa ontem. 

Até as 16 horas, o imóvel 

continuava fechado. 

Denúncias assustam 

doentes crônicos 

probabilidades de usos 

sádicos, difíceis de 

provar." 

Nove mortes 

registradas em prisões 
de Los Angeles foram 

relacionadas com o uso 
de "taser guns". Em 

1986, a cidade pagou 

US$ 300 mil a um jovem 

que foi queimado com 

armas estonteadoras 

para confessar um 

roubo. 

O cinto, que aplica o 

choque acima do rim 

esquerdo, é feito com 

uma faixa larga de náilon 

e alimentado por bateria 

alcalina. Pesa cerca de 1 

quilo e custa entre US$ 

600 e US$ 800. Nos 

tribunais, ele é usado por 

baixo das roupas do 

preso, para que os 

jurados não saibam que 

está sendo usado. 

As recentes 

denúncias sobre a 

existência de remédios 

falsificados e sem 

princípio ativo no 

mercado estão deixando 

muito assustados os 

portadores de doenças 

crônicas. Na próxima 

segunda-feira, o Fórum; 

de Patologias - entidade 

que reúne associações I 

de diabéticos, pacientes | 

com lúpus e renais 
crônicos - vai preparar 

um manifesto sobre o 

problema. "Sabemos 

que o documento, por si 

só, nada vai resolver", 

afirma a presidente da 

Associação de Renais 

Crônicos, Neide 

Barriguelli. "Mas não 

podemos ficar caiados, 
afinal, a vida de muitos 

pacientes depende da 

qualidade dos 

remédios." 

O secretário-geral da 

Associação Brasileira da 

Indústria Farmacêutica 

(Abifarma), Serafim 

Branco Neto, afirmou 

que os laboratórios estão 

recebendo um grande 

número de telefonemas 

de consumidores. 

"Preocupados, eles ligam 

principalmente quando 

detectam mudanças na 

embalagem", contou. "A 

desconfiança é geral" 

O coordenador do 

Programa Estadual de 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Aids da 

Secretaria Estadual da 

Saúde, Artur 

Kalichraann, divulgou 
ontem uma circular 

determinando a 

retomada da distribuição 

dos remédios Saquinavir, 

lote B223, e Lamivudina, 

lotes W0277EB e 

W0207DC, desde que 

não haja qualquer 

alteração na embalagem | 

e no frasco. Parte dos 

lotes desses 

medicamentos foi 

roubad a e adquirida pela 

Secretaria da Saúde do 

Rio Grande do Sul, em 

maio. Os remédios 

estavam com suas 

embalagens e bulas 

adulteradas e haviam 

sido comprados de um 

distribuidor, O restante 

do lote, no entanto, não; 

foi alterado. 

Xji KJ. 
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■ Acidente 

Saveiro roda na pista e provoca colisão na BR 010 

Outro acidente foi 

registrado no trecho 

Imperatriz - Açailândia. 
De acordo com 

informações chegadas a 

reportagem do Jornal 

Capital o condutor do 

Saveiro, Sócrates da Silva 

Gonçalves, perdeu a 

direção do veículo e 

colidiu-se com um 

caminhão que trafegava 

no sentido oposto. O 

acidente ocorreu por 

volta das llh do último 

domingo na altura do 

Café Marivete. Na colisão 

Dois corpos foram resgatados entre as ferragens sem vida 

foram vítimas: Sócrates 

Boletim de 

Ocorrências 

Joberth A/eixo 

da Silva Gonçalves, 

maranhense, 61 anos de 
idade e Alcilene Alves de 

Sousa, maranhense, 28 

anos de idade. 

O trecho continua 

sendo um dos mais 

perigosos da Belém- 

Brasília. Este ano já 

foram registrados 

dezenas de acidentes 

entre Imperatriz e 

Açailândia. As causas do 

acidente estão 

levantadas por uma 

equipe de policiais. 

I 
I 
I 
I 

I 

Maguila 

O pugilista Adilson 

Rodrigues, o MaguiJa, deixou 

o Instituto de Ortopedia do 

Hospital das Clínicas, onde 

ficou internado por oito dias. 

Ele foi submetido a 

tratamentos no pé esquerdo, 

fraturado por um tiro de pistola 

disparado por um investigador 

do Departamento de 

Homicídios e Proteção à 

Pessoa (DHPP), na noite do 

dia 3. 

Corregedoria investiga policiais 

militares acusados de agressão 

Cinco mulheres que teriam sido espancadas fizeram denúncia na Ouvidoria 

Novas testemunhas e 

exames feitos no pronto- 

socorro do Hospital de 

Vila Penteado podem 

definir os rumos de uma 

investigação realizada 
pela Corregedoria da 

Polícia Militar em torno 

de pelo menos 11 

integrantes da 

corporação. 

Eles estão sendo 

acusados de espancar 

cinco mulheres, durante 

uma operação na zona 

oeste no início do mês. 

A denúncia foi feita 

pelas mulheres na 

Ouvidoria de Polícia. 

Na investida da PM, 

foi preso Cláudio Luiz da 

Silva, que morava em 

um terreno num 

conjunto formado por oito 

casas, no bairro de Morro 

Grande. Os policiais, 

basicamente das Rondas 

Ostensivas Tobias de 

Aguiar (Rota), 

apreenderam 101 

papelotes de cocaína, 
maconha e dinheiro. Silva 
estava sendo investigado depoimentos 

pelos militares, que Corregedoria 

Justiça. O observador promotores do Gaeco 

designado pelo MP foi um informaram que a 

sargento da Polícia 

Militar. 

As acusações feitas 

pelas mulheres na 

Ouvidoria, uma delas 

casada com Silva, foram 

mantidas em 

na 

da PM. 

tiveram o apoio do Grupo Elas incluem chutes, 
de Atuação Especial de tapas, imobilizações com 

Repressão ao Crime algemas, tentativas de 

Organizado (Gaeco), do afogamento, aplicação de 

Ministério Público (MP). choques, além de 
No mandado de busca 

e apreensão concedido 

pela Corregedoria da 

Polícia Judiciária, foi 

determinado que a ação 

deveria ser acompanhada 

por um promotor de 

humilhações que 

também teriam sido 

impostas a um garoto de 

8 anos. 

O MP, no entanto, vê 

com ressalvas as 

denúncias. Os 

investigação já havia 

sido realizada pela PM. 

Consideram que não 

havia necessidade de 

qualquer tipo de 

violência. 
O ouvidor Benedito 

Mariano acredita que 

novos depoimentos e os 

exames realizados no 

hospital serão 

fundamentais para 

trazer mais dados ao 

caso. Isso porque, logo 

após a suposta agressão 

duas mulheres teriam 

sido atendidas no 

hospital. Dados sobre os 

exames foram 

solicitados pela 

Corregedoria da PM. 

Mulher que fugiu de maníaco é principal pista 

Suspeito de estrangular vitimas seminuas no Parque do Estado agia como caçador de modelos 

Eram mulheres e apenas fizeram uma varredura A vendedora de 

cosméticos E. C. S., de 22 

anos, é a principal pista da 

polícia para chegar ao 

assassino de mulheres das 

matas do Parque do Estado, 

na zona sul. suscito de cinco 

assassinatos. Ela escapou de 

ser morta na tarde de 10 de 

janeiro do ano passado, uma 

sexta-feira De calcinha, sutiã 

e com uma corda no pescoço, 

ao perceber que seria 

assassinada. E, correu pelo 

mato até chegar a uma trilha 

e alcançar a estrada. 

A vendedora pediu ajuda 

e foi levada ao O?9 Distrito, de 

Americanópolis, onde relatou 

o que se passara. Os policiais 

foram até a mata, mas não 

encontraram o homem que 
ficou com a bolsa de E., 

documentos pessoais, cartões 
e R$ 220,00. O caso estava 

arquivado e, com a seqüência 

de assassinatos nos últimos 

dias, o delegado Enjolras 

Araújo, titular do 97Q DP, 

decidiu localizai" a vendedora. 

Segundo o policial, no dia 

em que escapou, a 

vendedora de cosméticos 

explicou na delegacia que 

conhecera o rapaz em 

Piraporinha, Diadema, na 
saída do trabalho. Ele era 

moreno, aparentava entre 24 
e 30 anos, 1,70 metro de 

altura, vestia calça azul e 

camiseta branca E estava de 

carro. Boa conversa, o rapaz 

elogiou-a, dizendo que 

procurava uma mulher como 

ela, loira e bonita, para uma 

seqüência de fotos e 

filmagens. 

Alegou que trabalhava na 

caça de talentos e ela seria 

indicada para desfiles. Exigiu, 
porém, que o acompanhasse 

para fotos num local 

"selvagem" e com um lago. 
onde ela poderia mostrar toda 

a sua "plástica". E foi levada 

para as matas do Parque do 

Estado, não muito distante do 

lugar onde foram 

encontrados os corpos de 

quatro mulheres - só de 

calcinhas -. nos últimos dias. 

No meio do mato, próximo 

á lagoa, depois de pedir que 

ela tirasse toda a roupa, o 

homem colocou uma corda 

comprida no pescoço da 

vendedora e afastou-se 
alguns metros. Desconfiada, 

E, aproveitou e correu pelo 

mato. Foi seguida, mas 

conseguiu chegar até a 

estrada Avendedora morava 

em São Bernardo do Campo 

e pouco depois mudou de 

cidade. 

Idêntica - A descrição de 

sobre o homem e a maneira 

como ele a abordou é idêntica 

ao relato feito por Raquel 

Mota Rodrigues, de 23 anos, 

cujo corpo foi encontrado em 

janeiro nas matas do parque. 

Num telefonema para a irmã 

Ligia, da estação do metrô 

Jabaquara, no dia em que 

desapareceu, Raquel contou 
que tinha conhecido um 

homem interessante e iria 

posar para ele numa série de 

fotos. 
O homem, descrito \x)r ela 

como tendo entre 25 e 35 

anos, moreno, prometeu que 

a transformaria em modelo 

para uma empresa de 

cosméticos. O corpo foi 

encontrado dias depois, 

dentro do parque. Estava só 

de calcinha. A causa da 

morte: estrangulamento. 

De janeiro até o começo 

desta semana foram 

encontrados cinco corpos e 

uma ossada nas matas do 

parque, todos de mulheres. 

Em janeiro, foi o corpo de 

Raquel. Em março, uma 

ossada. No último sábado, 

outros dois corpos. Estavam 

ao lado de uma trilha, em 

adiantado estado de 

decomposição. 

de calcinha. Os peritos não 

conseguiram as impressões 

digitais para a identificação. 

Dois dias depois, na segunda- 

feira, na mesma mata, a 300 

metros da estrada, um pintor 

encontrou os outros dois 

corpos, um distante cinco 

metros do outro. Uma das 
vítimas era Selma Ferreira 

Queiroz, de 18 anos. Ela 

morava em Cotia e 

desaparecera um dia antes. O 

outro ainda não foi 

identificado. A equipe C-Sul, 

do Departamento de 

Homicídios e Proteção à 

Pessoa (DHPP) recebeu do 

Instituto Médico-Legal (IML), 

onde o corpo foi autopsiado, 

um par de brincos e três 

anéis, em metal amarelo, 

encontrados durante os 

exames. Policiais da 
Companhia de Operações 

Especiais (COE) e delegados 

e investigadores do DHPP 

numa área maior do parque 

e encontraram roupas e 

sapatos femininos, que talvez 

poderiam pertencei .ts 

vítimas. • 

O delegado Luiz 

Marturano, um dos 

responsáveis pela 

investigação, acredita que, 
com a divulgação das fotos 

das jóias, os parentes da moça 

possam aparecer. Ele 

também recebeu um 

relatório preliminar do setor de 

odontologia do IML sobre as 

arcadas dentárias das três 

mulheres assassinadas. O 

departamento informou que 

as arcadas são perfeitas. 

Sobre a outra vítima que 

estava ao lado do Selma os 

dentes são muito bem 

cuidados e sem obturações. 

"Pela arcada, os dentistas 

acreditam que a vítima tinha 

entre 17 e 18 anos", adiantou 

Marturano. 
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