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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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JEpiíácio Cafeteira parou as manifestações públicas em dt 

Onda Verde seleciona 

gado bovino Tabapuã 

■ Política 

vitória de FHG 

no primeiro turno 

Caderno Dois 

io Arma- 

zém Paraíba acontece hoje 

1 

mm 

m 
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Ouro Verde: gados precoces, férteis e posados 

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. 

Tudo pronto para a relacionados a divulgação 

realização do grande do Armazém Paraíba, 

show-bingo de destaca que um grande 

aniversário do Armazém show de prêmios no 
Paraíba em Imperatriz, aniversário da loja em 

Vai ser nesta terça-feira, Imperatriz espera pelo 

14, a partir das 15 horas, público consumidor 

na avenida Beira Rio, um durante todo o dia de hoje. 

dos principais cartões da O ponto alto, no entanto, 

cidade. será o sorteio do Bingão 

A festa de aniversário do Paraíba, que será 

do quadragésimo realizado logo mais na 

aniversário do Paraíba avenida Beira Rio. Lembra 

üm mm snsui ae oremíos 
m ôRiagpsaplo Paraiíw em 

ífraôTBIZ-BIft 
Local: Av, Beira-Rio 

QEOI3 FESTA -fÉÈBB 

as ounas oo Param» 
são muno loucas! - 

C um 

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. O evento 

é esperado com 

expectativas. 
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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 

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 
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verdadeiras jóias, num 

reconhecimento da 

valorização do Grupo 

Claudino na segunda 
maior cidade do Estado 

do Maranhão. Com o 

evento, o grupo também 
zero quilômetro esperam colaboração com as 

pelos compradores do ações desenvolvidas pela 

Armazém Paraíba esta Associação de Pais e 

tarde ás margens do rio Amigos de Excepcionais 

Tocantins. São (Apae). 

Economia 

Lotéricas já têm formulários de 

isentos do IR 
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Esport 'e 

CBF deverá reformular comissão 

técnica brasileira 
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Capital 
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Tudo pronto para o lançamento 

do livro de Zeca Tocantins 
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aflita 

por Frederico Luiz 

Secretarias 
estratégicas I 

A administração 

Ildon Marques comete 

um erro em relação a^. 

novas secretarias, 

criadas a partir da 

r e f o r m a 

administrativa de 
janeiro de 1997. É o 

caso da Indústria, 

Comércio e Serviço; e 

também. 

Desenvolvimento 
Integrado. Essa duas 

Pastas, embora 

novatas no 

organograma 

funcional são de suma 

importância para o 

desenvolvimento 

estratégico da cidade. 

Secretarias 
estratégicas II 

Como o município 

jamais tentou praticar 

^qualquer tentativa de 

planejamento a médio e 

longo prazo, essas duas 

pastas apenas 

engatinham, tanto do 
ponto de vista da 

estrutura física, quanto 

do ponto de vista 

conceituai. 

Secretarias 
estratégicas III 

Por isso mesmo, elas, 

as secretarias, são 

frágeis no inicio de suas 

vidas. Como uma 

criança. Não significando 

dizer, porém, que a 

criança não fique adulta 

e passe a oferecer 

condições de 

produtividade. Mas é 

preciso o tempo 

necessário para o 

amadurecimento, os 

cuidados para a 

sobrevivência e os 

remédios para curar 

deste ou daquele mal. 

As outras, 
as outras 

* 

As demais secretarias 

possuem experiência e 

estrutura física 

acumulada: Me-smo a dt>s 

Esportes e Lazer, 

aproveitou o que havia 

na antiga Subsecretária 

de Desportos e Lazer. 

Sedei. Por isso mesmo a 

Superintendência de 

Informática foi extinta 

quando da saída do 

titular. João Calado. A 

Secretaria era o 

secretario. O fato de ser 

adulto não dá o direito de 

exterminar as crianças, 
porque elas, 

estrategicamente, 
representam o futuro, ou 
seja. o presente de 

amanhã. 

Marketing 
público I 

X 

Muitos políticos ainda 

confundem a pesquisa 

eleitoral, o marketing 

publico, com o empresarial 

Quando esta ou aquela 

empresa que vende produto 

oú serviço, encomenda" 

pesquisas para avaliar 
preços e disposição do 
consumido para comprar. 

Marketing 
público II 

£ 

Por isso essas 

pesquisas são, na 

verdade, o vetor principal 
de um produto ou 

serviço. Do lançamento 

até a produção. No 

mundo eleitoral e muito 

diferente. A volatilidade 
é tamanha. Uma das 

máximas de Marx e 
regra: tudo que e solido 
se desmancha no ar. 

Marketing 
público III 

O marketing eleitoral, 

deve ser projetado, não 

raciocinando o que o 

eleitor pensa no 

momento. Porem, o que 

o eleitor pensará em 04 

de outubro (haja 

exercício mental). Por 

isso mesmo, EHC deixou 

de lado o argumento que 

o desemprego no Brasil 

e pequeno, comparado 

com os percentuais 

europeus. Ele passa a 

reconhecer o problema 

como um efeito colateral 

do Plano Real. E que 

Ildon 

Marques 

O prefeito Ildon 

Marques está 

corretíssimo em não 
liberar a máquina 

publica para a 

candidatura deste ou 

daquele. Não 

significando dizer que 
o prefeito tomou 

posição equidistante 

em relação as eleições 

de 04 de outubro. Ildon 

é Roseana e João 

Alberto. Vai fazer 

campanha para 

Arnaldo Alencar 

(PMDB), Francisco 

Brasil (PFL). André 

Paulino (PMDB) e 

outros que se 

apresentarem na 

coligação Maranhão 

Muito Mais. Em 

relação ao Congresso 

Nacional, ele embarca 

com Nice Lobão. Até o 

dia dez de julho de 

1998, hoje, pode-se 

afirmar que é 

impecável a postura do 

prefeito em relação ao 

paradigma (virgem 

que riqueza) eleição x 

máquina pública. 

Solução 

André 

Mais pela apatia de 

algumas candidaturas a 

deputado estadual, 

possivelmente o prefeito 

Ildon Marques jogara 

todas suas fichas na 

eleição do médico e 

vereador André Paulino. 

APA e do PMDB. líder 

do partido na Câmara, e 

seu slogan afirma: é 

lógico. Sua candidata a 

deputada federal. Nice 

Lobão, já é figurinha 

carimbada no 

Congresso Nacional, 

Sérgio 

Macedo 

Sérgio Macedo pode 

ter muitos defeitos. Mas 

uma coisa e certa: e 

trabalhador. O homem 
não descansa um 

minuto sequer. 

Ganhando tempo para o 

Governo e a 

Comunicação. 

Informe 

Cap|TaL 

Da rodaeão 

Comitê 

Airt 

O Comitê criado pela 

A i r t. A s s o c i a ç ã o d e 

Imprensa da Região 

Tocantina. prosseguiu 

com mais uma reunião, 

ontem a noite, na 

Câmara de Vereadores. 

Foi eleita uma comissão 

para executar as 

decisões do plenário. Vai 

ter panfleto explicativo, 

mídia na televisão, no 

radio e nos jornais. 
Quem for pára-quedista 
que se cuide. Os mísseis 

terra-ar do Comitê são 
de grosso calibre. Esse 

ano. vamos eleger uma 

bancada de pelo menos, 
três deputados federais 

c mais seis estaduais. 

Em tempo, a comissão é 

formada por Elson 

Araújo (Airt). José 

Fernandes (Fumbeart), 

J o s e M orei r a. 
(Movimento Fagulha), 

Roberto Gelo bom 

(empresário). Zelim 
Ga 1 hàes (apresentador) 

e Frederico Luiz 

(designer). 

Comando 

Delta 

E quando será que o 
Comando Delta começa 
a agir? Já começou. 
Porque será que 
Antônio Joaquim. Eliseu 
Moura e Remi Trinta 

sairam do convívio do 

seus próximos quatro 

anos serão dedicados a 

esse problema. Ele 

sabe que até 04 de 

outubro, a imensa 

maioria do brasileiros 

estarão raciocinando 

que os quatros anos de 

Real. trouxe a 

estabilidade e o 

desemprego em massa. 

De nada adiantara o 

sucesso dos Quatro 

anos do Real. caso ele 

esteja ruim das pernas 

(na opinião popular) no 

início de outubro. Em 

relação ao marketing 

empresarial de 

produtos e serviços r 

diferenle. Quando uma 

marca vende bem 
quatro anos. e um 

estouro. Caso a marca 

fique antipática, basta 

trocar o nome. Ou 

então mudar de 

padrão. Esta tudo 

resolvido, o 

consumidor contim " 

comprando e a 

empresa auferindo 

lucros. 

PSDB para retornarem 
ao lar, doce lar do 

Palacio Henrique de la 

Rocque? E tem mais: 

Roberto Rocha e Luiz 

Rocha já estão 

encaixo tad os. o ps! 

E n c a i x a d o s n a 

campanha da 

governadora Roseana. 

Quem serão os 

próximos? O comando 

Delta avisa; não adianta 

reclamar, tem que se 

enquadrar. 

Saúde da 

Governadora 

A governadora 

Roseana Sarney teve 

complicação no 

aparelho digestivo e 

deve ficar mais uns dias 

no Instituto do Coração 

em São Paulo. E o que 

afirma o Palacio 

Henrique De La Rocque. 

Mudanças 
na coligação 

Nove. entre dez 

lideranças d a 

coliga c ã o M a r a n h ã o 

Muito Mais. que 

lançou Roseana e Jose 

Rei na Ido para o 

governo do Estado, 

dizem, acreditar que 

acontecerá mudanças 
na chapa majoritária. 

As especulações 

sempre giram em 

torno do senad 

Ldison Lohão'!5 eonff) 

candidato a 

governador no lugar 
de Roseana Sarney 

Oficialmente. no 

entanto, todos 

d e sco n firmam a 
opinião, O assunto 

virou segredo de 

Estad o. 

Votos 

maranhenses 

Os votos de todos 

os maranhenses, com 

certeza não serão da 

governadora Roseana 

Sarney em 04 de 

outubro. Mas, e de 
t o d o s o s 

maranhenses. os 
v o t o s d e p 1 e n o 

reestabelecimento da 

sua saúde. 

Dr. André Paulino D^lbuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-1MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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ApRESENTA: 

SHOW ESPERANÇA 

BrotT ter Si imion 

e 

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 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

i 

« 

i o 

INGRESSO 

5,00 

uma camiseta 

O
0 JORNAL CAPITAL é xima- publicação do 

Sistema Tu€anufs de Produfões 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundador: Conor pires de Farias 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa. 51 - Cj. 12 ■ Te/s. ; 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

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

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas i 
 |RS 75, 

   :rsi 

 R$2$Ô,dp 
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Os artigos e notas assinadas nas Cohínas» 
bem como os ensaios publicados, não refle- 

necessariamente a opinião do Jornal» Sf 
sendo de exclusiva responsabilidade de 

seus autores. 

avulso  

endimento ao cliente 

Tele-tijolos 

- Telhas e tijolos em até 5 

pagamentos. 

- Você só paga a entrada após 

receber o material. 

_ Só esta semana, promoção telhas 

colonial - 150,00 o milheiro, entregue 

na obra. 

Ligue 721-6979 

Av. Babaçulândia esquina com a rua São Sebastião 



■ Esporte 

O volante Dunga disse que 

cobrar um pênalti numa 

partida decisiva de Copa exige 

um "coração forte, pois num 

momentos desses o coração 

chega a 180 b.p.m 
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Vitrine 

dois 

A governadora Roseana 

Samey deve permanecer 

no Instituto do Coração 

pr mais tempo. 

Imperatriz-MA, Sexta-feira, 10 de julho de 1998 

Garantindo qualidade 

Planejamento Familiar recolhe 

e substitui material utilizado 

l'\/hr!C(iÇ(lo c conicrcicili-íiçào do Microvlar pelo Ministério do Snuclc 

Tendo em vista as 
denúncias 

imputadas à 

Sociedade Civil 

Bem-Estar Familiar 

(Bemfam), a 

coordenadora do 

Programa Integrado 

de Saúde Sexual e 

Reprodutiva do 

Estado do 

Taranhão, recolheu 

os preservativos 

(camisinhas) em 

uso e os 

substituíram pela 

marca Microtex, 

para manter a 

qualidade do 

trabalho prestado 

aos municípios 

conveniados e 

principalmente aos 

usuários. 

Em Imperatriz 

A coordenadora 

do Programa de 

Planejamento 

Familiar do 

Município, Duda 

Ribeiro, preocupada 
com a proteção da 

saúde das pessoas 

cadastradas na 

central (Três 

Poderes) e nos 

núcleos (demais de 

centros de saúde 

urbanos) foi à São 

Luís e trouxe os 

novos preservativos 

(camisinhas) que 

serão distribuídos a 

partir desta data. 

Recolhimento do 
material 

Esta semana, a 

coordenadora do 

Programa de 

Planejamento 

Familiar/Saúde 

Reprodutiva, 
juntamente com a 

Vigilância Sanitária 

da Secretaria de 

Saúde do Município, 

recolheu todos os 

preservativos 
(camisinhas) que 
eram distribuídos 

anteriormente e 
todas as caixas do 

anticoncepcional 
Microvlar, que a 
nível nacional vem 

sendo alvo de várias 

denúncias (gravidez 
indesejada) e está 

proibido de 

fabricação, 

comercialização e 

uso pelo Ministério 

da Saúde. 

Substituição dos 
preservativos 

Segundo 

informações de 
Duda Ribeiro, todo o 

estoque de 

camisinhas do 
Programa de 
Planejamento 
Familiar do 

convênio Prefeitura/ 
Bemfam, em 
Imperatriz, foi 

substituído pelo da 
marca Microtex, 

PODER .JUDICIÁRIO 
i TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTORIO DA 65A ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE CONVOCACÂO DOS PARTIDOS E 
COLIGAÇÕES POLÍTICAS PARA AUDIÊNCIA DE 
SORTEIO DOS OUTDOOR 

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

fabricada este ano, 

garantindo dessa 

forma total 

segurança • ao 

usuário. 

O 

anticoncepcional 

Microvlar, recolhido 

pela Vigilância 

Sanitária, deixa de 

ser distribuído, mas 

a Coordenação 

Estadual da Bemfam 

ainda não enviou 

outra pílula 

(anticoncepcional) 
para substituição, 

por isso atualmente 

a clientela não terá 

acesso a esse tipo de 

método 

contraceptivo. 

"Esperamos que 

seja por um curto 
espaço de tempo, 

porque é uma das 

formas de evitar 

gravidez bastante 

procurada pelos 

casais atendidos 

pelo programa", 

finalizou 

Ribeiro. 

Todo o 

utilizado 

Bemfam 

estava 

Duda 

material 

pela 

e que 

sendo 

questionado quanto 

ao prazo de validade 

foi subtituído para 

manter a qualidade 

do serviço prestado, 

segundo 

informações da 

Coordenação 

Estadual. 

Um bom resultado no Mundial será o grande desafio 

para quem ainda precisa mostrar que tem talento 

VUOiUl '!! i'.S r otusr N eu 
eleitoral da Gõa Zona Eleitoral, responsável pela 
propaganda eleitoral, convoca todos os partidos e 
coligações registradas para as eleições de outubro 
de 1998, para audiência de sorteio dos Outdoor. a 
ser realizada no dia 10 de julho, às 17:00 horas, no 
Cartório Eleitoral da 65a Zona. no Fórum Ministro 
Henrique de La Rocque. E para que chegue ao 
conhecimento de todos mandou fixar cópia deste 
edital no átrio do Fórum, no Jornal O Progresso e 
no Jornal Capital. Dado e passado nesta cidade, 
aos 08 dias do mês de julho do ano de hum mil 
novecentos e noventa e oito (1998). Eu  

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

Adolfo Pires da Fonseca Se to 
Juiz da 65a Zona 

O Mundial da 

Grécia será mais do 

que um torneio 

importante para a 
nova geração do 

basquete brasileiro. 

Significa uma 

oportunidade de 

reafirmação do 
nohpncja 1 do País 

de p uus q LU' d 

seleção deixou de 
ter jogadores como 

Oscar, que 

conquistaram 
títulos e posições de 

destaque para o 

esporte em torneios 

internacionais. 
"Será um grande 

desafio, o maior 

para quem ainda 

precisa provar seu 
valor", define o pivô 

Brasília, de 25 anos 

e 2,00 metros, que 

disputará seu 

primeiro Mundial. 

O jogador, que vai 

jogar no COC/ 

Ribeirão Preto, 
viaja hoje ã noite 

com a seleção para 

uma série de 

amistosos antes da 
estréia no Mundial 

da Grécia, dia 29. 

contra os Estados 
Unidos, pelo Grupo 
D, que ainda tem 

Lituânia e Coréia. 
O Brasil 

participou das 12 

edições do Mundial 

e foi campeão em 

1959 e 1963, com a 

geração de Rosa 

Branca, Amaury 

Passos, Wlamir 

Marques e 

Ubiratan. A seleção 

ainda tem duas 

medalhas de prata 

(54 e 70) e duas de 

bronze (67 e 78, a 

última conquistada 

pela geração de 

Oscar e Mareei), 

alem de dois quarto 

lugares (50 e 86). 

Também tem uma 

quinta (90) uma 

sexta (74) c um a 

oitava (82) 

colocações. Brasília 
acha que, este ano, 
a seleção pode 

melhorar a 11a 

posição, a pior da 

história do esporte, 

do Mundial do 

Canadá, em 94. 
O lateral Caio 

Cazziolato, de 23 

anos e 1,95 m - que, 

com os armadores 

Helinho e 

Marcelinho, da 

mesma idade, forma 

o trio de caçulas do 

Brasil -, acha que 

sua geração teve 

uma "prova de fogo' 

na Copa das 

Américas de 1997, 

quando obteve a 

classificação para c 

Mundial. O técnicr 

Hélio Rubens 

concorda. "A 
presença do Brasil 

no torneio já é 

importante para o 

basquete nacional", 
diz o técnico. Caio 

acha que o Mundial 

pode ser a chance 

de afirmação para o 

seu grupo. "Seria 

ótimo para o 

basquete se 

ficássemos entre os 

oito primeiros na 

Grécia." 
Ju- 

D 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

f 

Cresce o movimento no Terminal Rodoviário de Caro li na por cansa da 
chegada do período de veraneio. 

Nas férias, a cidade to cantina recebe turistas de várias partes do país 

Ondas Curtas 

* Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa, lapa ... 

* O Brasil disputará a final do Copa com a França., 

* A dona da casa diz que vai com tudo. 

* Por sua vez, o escrete canarinho tá mais que preparado. 

* Na região Tocantina a torcida é fortíssima. 

* Muita gente acreditando na equipe de Zagallo. 

* O Taffarel vive dias de glória. 

* Merecidos. Afinal de contas, sua atuaçáo foi histórica. 

::: Um alô para Edmilson Sanches, na Sedin. 

-Muitos candidatos estào correndo atrás dos eleitores. 

*É isso aí, pois ficar parado é incorrer em erros. 

-Nilson Santos noticia a cidade do ferro. 

*0 comércio de Imperatriz registra boas vendas. 

* A programação do aniversário da terrinha do Frei já foi elaborada. 

* Consta, entre outras atividades, de: 

* Taça Cidade de Imperatriz de Bicicross. 

* Intercolegial de Vôlei (masculino feminino). 

* Abertura do Campeonato Amador da Lif. 

* Comenda Frei Manoel Procópio. 

* Retreta/Banda da PM. 

* Retreta/Banda Corpo de Bombeiros. 

* A XXX Expoimp está superando expectativas do Sinrural. 

* Roflins Tobias é o diretor de Operações da TV Capital. 

* Trabalha na cobertura de mais uma Expoimp. 

'* Descoberta fraude no INSS local e responsáveis são presos. 

i & 

Programado de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
0 9:30 Amau ry 

J ú n i o r 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
11:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

Canal 5 TV Capital 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

ras 
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 

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

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000 II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 - Jornal do Ma- 

ranhão 1° Edição 

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

ver de Novo 
15:25 - S e s à 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 

Canal 7 TV Difusora 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça 

no Lar 
07:30 Escola Bíblica na 

TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carna- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encon- 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
l9:30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

bre do 
Esporte 
2 1:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi- 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

Torre de 20:40 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal d 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão í"() 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão 11 

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 

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

nário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

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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Capitai Social 

Da Redação 

Condenando descaso 

"Soluções não surgem para a seca do Nordeste porque falta vonta- 

de política do Governo Federal de implementar os projetos capazes 

de inserir a região no processo de desenvolvimento do país", disse o 

senador Antonio Valadares, do PSB de Sergipe, perguntando onde 

estão os projetos de irrigação e de exploração de recursos naturais 

que faziam parte do programa de campanha eleitoral do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

Conforme Valadares, se o governo empregou 20 bilhões de reais no 

Proer, certamente possui recursos para atender aos milhões de nor- 

destinos que estão morrendo de fome e sede. 

O senador por Sergipe enfatizou que o Nordeste é viável. Valadares 

observou que FHC não parece estar preocupado com os carentes. 

A jornalista Durei/a Cordeiro, coordenadora do 

Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal. 

Na Comunic, a notícia é a palavra de ordem e as ações 

do Poder Executivo são divulgadas 

com rapidez e competência 

Coleção Tropical 

Frutas, balas e sorvetes foram essas delícias que inspiraram a criação 
da Coleção Tropical 98 Lilica Ripilica, criada especialmente para 

meninas A Coleção Tropical foi desenvolvida para atender os 

mocinhos do Norte e Nordeste, que nesta época do ano curtem um 

inverno prá lá de tropical. 

Nesta coleção, a marca Lilica Ripilica tem uma surpresa: passa a 

vestir também as menininhas que usam a numeração 1. Agora a 

Coleção Tropical 98 Lilica Ripilica passa a atender crianças de 1 a 12 

anos. 

Os modelos estão super descontraídos e muito coloridos, usando 

verdes, rosas, amarelos, laranjas e azuis, todos em tons pastéis. Além 

do branco, preto, vermelho e marinho. São 20 modelos bicolores, shorts 

estampados, camisetas small size lisa, mini saia, mini blusa e frente 

única. Os tecidos são os mais variados tipos de malhas, incluindo as 

novas meia malha quadriculada e interlock liso, até o canvas e o denin. 

Os detalhes ficam por conta da renda inglesa, bolso canguru, decote 

quadrado e vestido que pode ser usado com abertura na frente ou nas 

costas. As estampas da Coleção Tropical 98 Lilica Ripilica é uma 

verdade viagem pela natureza sempre vividas pela simpática coala. 

mm rUÍ 
Automóveis s.a. 

Veículos Ltda. 

MOVIDOS PELA PAIXÃO 
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C láudia Sane lies, representante em Imperatriz da "Folha 

de São Pendo , em seu escritório de trabalho 

Outro imortal 
O maestro Duda, que orquestrou os musicais "Catirina" e 

"Nordestinamente, dirigidos por Fernando Bicudo, ocupa a cadeira 
n0 19, que pertenceu a Capiba, na Academia Pernambucana de 
Musica. José Ursicino da Silva, o Duda, já fez e continua fazendo muito 
pela música brasileira. Ele é detentor de inúmeras premiações em 
festivais de frejo, tem músicas gravadas dentro e fora do país e 
participação em mais de cem discos. 

Ele é convocado por Bicudo toda vez que o Teatro Arthur Azevedo 

apresenta uma ópera ou realiza um grande concerto lírico. 

Associação Comercial 
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, 

Vilson Estácio Maia, promove campanha de incrementação das 

atividades desenvolvidas pela entidade. A ACII ganha novo ritmo de 
trabalho. 

Lilica Ripilica amplia grade nesta Coleção Tropical 98 
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Roberto Oliveira 

Exodus 

O movimento norte americano que está buscando uma mudança 

de vida para os homossexuais , realizou neste final de semana em Vi- 

çosa (MG), um seminário para 250 homossexuais que querem mudar 

de vida e tornar-se heterossexual. 

Tempo 

De acordo com a nova seita, os homossexuais levarão um tempo de 

seis meses para mudar totalmente de comportamento, depois disso 

poderão casar e ter filhos. Com sede no mundo inteiro, a Exodus co- 

meça agora no Brasil e já tem muitos adeptos. 

Na defensiva 

Nenhuma organização Gay do Brasil se manifestou contra a nova 
religião, para o GGB, o ser humano tem o livre arbitrio de ser o que 
bem quiser, até mudar de sexo quando isso lhe for oportuno 

Fora 

Mais lá fora, os homossexuais começa a protestar, e ja tem até uma 

igreja, é a Igreja Metropolina Comunitária, que congrega casais gays, 

a sede fica em Sãn Francisco-California, mais quer se expandir por 

todo o mundo. 

AGIR 

A AGIR também tem o pensamento de que se o homossexual quer 

mudar de vida tudo bem, mais protesta quando isso é imposto pela 

família ou ele sofre uma lavagem celebrai, algo muito comum no meio 

das igrejas, principalmente as evangélicas. 

Adiamento 

A governadora Roseana Sarney deve permanecer no Instituto do 

Coração em (SP) por mais tempo. Os médicos detectaram problemas 

intestinais na governadora depois da cirurgia para retirada das tro- 

pas, útero e ovário, mais ela garante: vai está de volta no tempo pre- 

visto. 

Falsificação 

Um remédio à base de Ceftriaxona começa a ser retirado das farmá- 

cias pela Vigilância Sanitária. A denuncia partiu de médicos, após 

constatarem que o remédio náo está agindo nas inrfecçòes. 

Arte 

A mostra a talentos Contemporâneo3 será aberta na galeria de arte 

do Sesc. É a exposição coletiva das artistas plásticas Angela Ferreira, 

Suzana Pinheiro e Raimunda Fontes, e fica em cartaz até o dia 31. 

PT 

Cadeais do Partido dos Trabalhadores já não estão tão otimistas 

quanto ao futuro da candidatura de Lula à presidência da república. 

Já o PSD acredita que o partido sairá das urnas com uma boa banca- 

da de deputados federais e estaduais 

Referência 

O Hospital Marly Abdala foi transformado em centro de referência 

 JQKNAL CAPITAL 
à mulher em São Luis, aqui em nossa cidade, o provável centro será o 

Regional, uma mostra do Socorrão da capital. Resta saber se vai dá 

certo. 

hilegíveis 

O Tribunal de Contas da União divulgou uma lista com 661 candi- 

datos maranhenses inlegíveis, são ex-prefeitos ou prefeitos que apre- 

sentaram problemas administrativos em suas contas e estarão fora 
da corrida sucessória de outubro. 

Falsa 

Em campanha publicitária, o prefeito de Imperatriz divulgou que a 

rua Leão 13 na nova Imperatriz estava asfaltada, andando pela arté- 

ria, somente um quarteirão da via tem asfalto, o restante predomina a 

poeira e a lama. 

Anivesaria 

Troca de idade hoje o nosso querido Taciano Oliveira Costa, sobri- 
nho do nosso amigo Carlos Veras, o rapaz recebe os cumprimentos de 

amigos e familiares em sua residência hoje a noite, a festa será no do- 

mingo no Pesque e Pague e deve reunir um seleto grupo de amigos. 

Parabéns. 

Recorde 

O show da banda Magníficos fez aumentar em 70% o numero de 

freqüentadores na Expoimp 98. O numero de pessoas era tão grande 
que causou engarrafamento na BR-010 Publico semelhante está sen- 

do esperado para o show de Roberto Villar no Domingo 

Reforma agrária 

■■ 
O INCRA está vistoriando áreas para assentamentos em 

Carutapera, somente este ano, o órgão deve investir cerca de um mi- 

lhão e quinhentos mil em melhorias e construção de casas populares 

para assentados na região. 

Leilão 

25 empresas irão participar do leilão da Telebrás. O ministério das 

comunicações encerrou no ultimo dia 08 as inscrições para que as 

empresas tivesse acesso ao leilão e pudesse fazer os seus lances. 

O que? 

O que deu no ex-governador Luis Rocha para deixar seu partido e 

sair soltando farpas contra os colegas de síngla? será que faltou apoio 

ao nome do ex-governador do Maranhão? Coisa de política, a fa 

tem dessas coisas. 
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Petrobrás prevê a realização de 34 parcerias 

Expectativa do Ministério 

O ministro das Minas e exploração e USS 3.975 

Energia. Raimundo Brito, 

disse ontem que podem 

chegar a 34 as parcerias da 
Petrobrás com empresas 

privadas em projetos de 

exploração e produção de 

petróleo no Brasil. 

Em palestra para 

oficiais da Escola de 

Comando e Estado Maior 

da Aeronáutica, no Rio. 

Brito informou que a 

expectativa e que 37 

empresas participem dos 

projetos, em 14 bacias 

sedimentares. Estão 

previstos inveslimentas; de 

rS$ 1.2b(i bilhão em 

bilhões em produção, em 

três anos. 

O ministro prevê a 

participação de gigantes 

do setor, como Exxon, 

Shell. Mobil. Britsh 

Petroleum. Amerada 

Hess. ELE e YPF. alem de 

c o m p a n h i a s 

independentes, como a 

Kerr-Mcgee. Coastal, 

Perez Companc e Bristish 

Borneo e empresas 

brasileiras. como 

Odebrecht e Queiroz 

Cialvão. 

Das 37 companhias, o 

ministro acredita que 21 

das Minas e Energia 

atuariam como operadoras 

de projetos de exploração 

e produção nas Bacias de 

Campos, Espírito Santo e 

Santos. As outras 16 

devem entrar como 

participantes das 

associações. 

O ministro explicou que 

ate o fim do mês sai o 

decreto que estabelece a 
p a r t i c i p a ç ã o 

governamental no setor, 

na forma de taxas e 

impostos. A assinatura dos 

contratos entre a 

Petrobrás e empresas 

privadas depende dessa 

definição. Isso porque as 

Jereissati pretende assinar 

convênio com Banco Central 

Prazo vence na sexta-feira e assinatura permitirá futura 

venda do banco estadual para a iniciativa privada 

O governador do 

Ceará, Tasso 

Jereissati, deverá 

assinar o convênio com 

o Banco Central que 

prevê a federalização, 

para posterior 

privatização, do Banco 

do Estado do Ceará 

(BEC). A garantia é de 

um assessor de 

Jereissati. O prazo final 

para assinatura deste 

convênio acaba nesta 

sexta-feira, dia 10. 

O assessor do 

^governador exp 1 icou 

que. embora não tenha 

cumprido o último 

prazo, anteriormente 

previsto para 30 de 

junho, agora Jereissati 
deverá manifestar 

oficialmente a intenção 

de federalizar o BEC. 

"Desde o primeiro 

momento, o 

governador disse que 

venderia o banco", 

lembrou o assessor. 

Segundo ele, o maior 

problema para fechar o 

acordo com o BC é 

uma disputa judicial 
em relação a 

administração da Caixa 

de Previdência Privada 
do banco (Cabec). "O 

Banco Central exige 
que a previdência 

privada esteja no 

acordo", afirmou. 

Funcionário do BEC, 
o presidente da Cabec, 

Edmar Melo, disse não 

poder comentar o 

assunto porque a 

discussão está sob os 

cuidados da Justiça. 

Mas ele assegurou que 

"de forma alguma a 

previdência dos 

funcionários seria um 

empecilho à 

privatização do banco". 

De acordo com fontes 

que integram o conselho 

da Cabec. Melo chegou 

a ser exonerado do 

cargo por não atender a 

um pedido do 

presidente do banco, 
José Monteiro Alencar. 

Segundo essas fontes, 

este pedido seria para a 

Cabec participar de uma 

operação de licitação 

para a contratação de 

uma empresa 

prestadora de serviços 

com os chamados 

"smart cards", ou os 

cartões magnéticos, 

que seriam usados pelos 

funcionários no 
recebimento dos 

salarios. Procurado pelo 

Estado, Alencar não 
retornou às ligações. 

Ainda de acordo com 
as fontes da Cabec, tão 

logo Tasso Jereissati 

manifestou o seu 

interesse em vender o 

banco, os funcionários, 

ativos e aposentados, 

entregaram ao governo 

um projeto prevendo a 

participação no 

processo de 

privatização. Alem da 

disputa judicial para 

retomar a 

administração da 

previdência privada do 

banco, fontes do BC 

asseguram que 

Jereissati enfrenta 

dificuldades políticas 

em conseguir 

autorização da 

Assembléia Legislativa 
para privatizar o BEC. 

Ao comunicar a 

prorrogação do prazo 

para adesão dos 

bancos estaduais ao 

programa de 

reestruturação 

promovido pelo Banco 
Central, na semana 

passada, o chefe do 

Departamento da 
Dívida Publica (Dedip) 

do BC, Pedro Alvim 

Júnior, garantiu que o 

Ceará não havia 

desistido da 

privatização do banco. 
Mas o governador, 
segundo ele, não tinha 

enviado à Assembléia 
autorizando a venda. 

é c/ue investimentos 

parceiras têm de avaliar a 

rentabilidade dos 

investimentos em relação 

as taxas governamentais. 

O presidente da 

Petrobrás, Joel Rennó. 

também apresentou 12 

empresas que participarão 

de 26 projetos de parceria 

em áreas de exploração: 

Elf. Total. Marubeni. 

Japex, Exxon. Mobil. 

Amerada Hess. YPF,. 

Coastal. Shell. Kerr- 

Mcgee e Enterprise. Ele 

explicou que cada 

empresa pode particiapar 

de mais de um contrato. 

Há, ainda. outras 

superem os USS 5 bilhões 

empresas que vão desenvolvimento 

participar dos projetos, 

mas Rennó não deu os 

nomes. 

A expectativa do 

ministro Brito é que sejam 

feitas perfurações de 81 a 

96 poços nos próximos três 

anos e cerca de mais 70 

para o desenvolvimento 

da produção. O ministro 

avaliou que existe a 

possibilidade de o numero 

de empresas participantes 

dos projetos potenciais ser 

elevado para 50. Isso, 

considerando a 

participação de outras 

companhias no 

de 

campos marginais ainda 

em negociação. 

Dutos - A Petrobrás tem 

um plano para ampliar a 

rede de dutos, em parceria 

com o setor privado. Joel 

Rennó disse que em cinco 

anos serão construídos de 

4 a 5 mil quilômetros de 

dutos novos. As Regiões 

Sul, Nordeste, Sudeste 

deve ser favorecidas. 

No fim de 1997, a rede 

de dutos da Petrobrás era 

de 11.719 mil quilômetros, 

7.4 mil dos quais em 

oleodutos e poliodutos e 

4.244 mil em gasodutos. 

Governo vai reduzir juros 

para compra de máquinas 

Taxa será reduzida de 14,5%para 10%, 

com prazo de até cinco anos para pagamento 

O governo deverá 

reduzir de 14.5% para 10% 

ao ano os juros dos 

financiamentos do Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento 
Econômico e Social 

(BNDES) para a compra 

de maquinas agrícolas, 

como tratores e 

colheitadeiras, com prazo 

de ate cinco anos para 

pagamento. A informação 
foi dada pelo ministro da 

Agricultura. Francisco 

Turra, após ter 

conversado com o 

secrelario-executivo do 

Ministério da Fazenda, 

Pedro Parente. Segundo 
o ministro, o voto 

propondo a redução será 

analisado na quinta-feira 

pelo grupo de 

coordenação de Política 

Agrícola e depois 

encaminhado ao 

Conselho Monetário 

Nacional (CMN). 

O ministro explicou 

que a redução dos juros é 

mais uma tentativa do 

governo de modernizar a 

agricultura brasileira. No 

ano passado, o CMN 

aprovou uma linha de 

financiamento de R$ 200 

milhões para a compra de 

máquinas agrícolas com 

juros fixos de 14,5% ao ano 

e até cinco anos para 

pagamento. Mas os 

fazendeiros consideraram 

os juros altos e, segundo 
o ministro, o volume de 

recursos solicitados não 

chegou a 20% do total. 

Com a redução, o 
governo espera estimular 

as vendas do setor 

enquanto não encontra a 

fórmula adequada para 

concretizar a proposta de 

renovação do parque 

nacional, com a redução 

de até 20% no preço final 

de tratores e 

colheitadeiras novos 

trocados por máquinas 

com mais de 18 anos de 

uso. Francisco Turra 

lembra que a idade média 

elevada dos 450 mil 

tratores e 48 mil 

colheitadeiras em uso no 

País acarreta perdas à 

produção, de até 20% da 

safra. Segundo o ministro, 

a proposta para a 

renovação do parque, que 

prevê redução de 

impostos e desconto de 5% 

pelas montadoras, 

esbarra em problemas 

legais, já que o Congresso 
está em recesso e o 

governo não poderia 

encaminhar agora uma 

medida provisória 

tratando da questão. 

O ministro disse 

também que o governo 

estuda a criação de uma 

linha de financiamento de 

R$ 100 milhões do 

BNDES para a 

construção e 

modernização de 

armazéns, também com 

juros fixos de 10% ao ano, 

dois anos de carência e 

até sete anos para 

pagamento. 

Cidade Limpa 

povo educado 

MOITA & MORTA 

A üfliirla 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 Sayâo Três Poderes - Fone; 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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Vereador quer interação entre cidade e 50° Bis 

O médico André 

P a u 1 i n o 

d'Albuquerque disse 

que Imperatriz 

precisa apoiar e 

promover ações junto 
ao 50° Bis, o Batalhão 

de Infantaria de Selva 

da cidade. 

Ele lembra que até 

o momento, a 

interação com os 

militares acontece 

numa única via. Ou 

seja, o Batalhão 

muito contribui para 

o desenvolvimento da 

cidade, embora a 

região tocantina 

pouco contribua para 

aquela Unidade do 

Exército Brasileiro. 

Entre as atividades 

dos militares na 

cidade, o médico e 

vereador 

imperatrizense cita a 

doação de sangue 

para o Hemomar. 

"Não fosse o 50° Bis, 

o banco de sangue de 

Imperatriz estaria 
falido há muito 

tempo", completa. 

O vereador adverte 

que as verbas de 

custeio do Quartel 
são aplicadas na 

cidade, gerando 

emprego e renda para 
a população. 

As escolas do 

município, 

acrescenta, também 

recebem a visita 

regular do corpo 

médico, melhorando 

a qualidade do 

ensino. 

"Esses três 

exemplos 

demonstram a 

importância do 

Batalhão para 

Imperatriz. Porém, 

outra atividade, a 

longo prazo aparece 

no seio da sociedade, 

próximo do jubileu de 

prata da Unidade". 

O parlamentar se 

refere a formação 

humana dos 

conscritos. Dos 

jovens que atingindo 

a maioridade, nem 

sempre estão 

maduros para 

enfrentar a vida. "No 

Batalhão eles 

recebem uma ordem 

moral baseada no 

respeito ao próximo, 

na honestidade e na 

busca incessante pela 

fraternidade". 

Oficial médico da 

reserva do Exército, o 

vereador disse que 

não esqueceu os 

tempos de caserna. 

Ele lembra de quando 

foi oficial subalterno 

do então General 

Humberto Castelo 

Branco, no comando 
do IV Exército em 

Recife. 

Sem titubear ele 

afirma os lemas dos 

dois regimentos em 

que passou. Lembrai- 

vos da Guerra, do 16° 

Sindicatos vão definir apoio 

político a candidatos do PT 

A maioria absoluta 

dos sindicatos de 

Imperatriz filiados a 

Cut — Central Única 

dos Trabalhadores, 

duscutem a 

possibilidade de um 

congresso, a ser 

realizado até o final 

deste mês, para 
definirem apoio 

político aos 

candidatos a 

presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, a 
senador Haroldo 

Sabóia, a governador 

Domingos Dutra, a 

deputado federal 

Washington Luiz e a 

deputado estadual 

Jomar Fernandes. 

Na próxima deverá 

acontecer uma 

reunião no Sindicato 

dos Jornalistas 

(Sindijori), com as 

direções dos 

sindicatos da Saúde, 

dos Urbanitários, dos 

Metalúrgicos, dos 

Rodoviários, dos 

Gráficos e dos 

Servidores Federais 

para tratar da 

organização do 

Congresso. 

Definida a data do 

encontro cada 

sindicato se 

desdobrará na 

mobilização de suas 

bases, na pretensão 

de conscientizar 

sócios e simpatizantes 

das entidades 

envolvidas nessa 

campanha a votarem 
nos candidatos do 

PT, como também 

trabalharem com 

ardor para eleição de 

Lula, Haroldo 

Sabóia, Dutra, 

Washington e Jomar 

Fernandes. 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 

721-4006/721-2506 

"A NOTICIA SEM 

I;f; 

André Pau Uno lembra o lema da Unidade do Exército em Imperatriz 

R.I. (Regimento de 

Infantaria), sediado 

em Natal e Aqui se 

aprende a defender a 

Pátria, do 14° R.I. 

sediado em Jaboatào 

dos Guaranipes. 

"Quando passo 

pela avenida 

Bernardo Sayào, 

ainda me emociono 

quando leio: 50° Bis, 

Sentinela do Portal 

Amazônia Unon: ai 

Oriental. Espero que 

a cidade, por 

intermédio da 

administração 

pública, possa efetuar 

projetos de mão 

Batalliao 

ACA 
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COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha Freqüência 

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 

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 

1 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

. Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sextí 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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(Fanfas: 
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Lei cria Superintendência 

de Trânsito e Transportes 

Depois de aprovada 

pela Câmara de 
Vereadores, a Lei n0 

859/98, que cria a 
Superintendência 

Municipal de 

Trânsito e 
Transportes (SMTT) 

e extingue o 
Departamento 

Municipal do 

Trânsito (DMT). foi 

sancionada, dia 6. 

pelo prefeito Ildon 
Marques. A SMTT 

passará, após a 

publicação da Lei. a 

ser órgão da 

Administração Direta 

do Poder Executivo 

de Imperatriz. 

Integrará o Gabinete 

do Prefeito, conforme 

f Lei n0 811/97, de 31 
ae janeiro de 1997, 

ficando vinculada 

diretamente ao chefe 

do Poder Executivo. 

Órgão normativo, a 

SMTT poderá, no 

âmbito de sua 

jurisdição e 

competência, baixar 

normas específicas de 

interesse local, 

respeitadas as 

legislações estadual e 

federal e sua 

hierarquia. Como 

i nalidade básica 

executara as políticas 

de transportes e 
trânsito no município. 

Competências da 

CMTT 

Dentre outras 

competências, a 

SMTT coordenará, 
programará e 

executara a política 

nacional de 

transporte público no 

município; e 

disciplinárâ, 

concederá, operará e 

fiscalizara os serviços 

de transporte publico 

de passageiros em 
geral, no âmbito do 
município. Outras 

funções são; 
desenvolver o 

planejamento e a 

programação do 

sistema de transporte 

público de 
passageiros, 

integrando-o ás 

decisões sobre o 

planejamento urbano 

do município; e 
detalhar 

operacionalmente o 

sistema de transporte 

público de 

passageiros, fixando 

itinerários, 

freqüências, horários, 

lotação, 

equipamentos, turnos 

de trabalho, 
integração 

intermodal, locais e 

tempos de parada, 

bem como critérios 

para atendimentos 

especiais. 

Cargo de 

superintendente 

Com a instituição 

da SMTT. fica criado 

o cargo de 

superintendente 

municipal de Trânsito 

e Transportes, de 

provimento em 

comissão, com 

simbologia isolada, 

cuja nomeação será 
feita pela livre escolha 

do prefeito municipal, 

ao nível de secretário 

municipal, designado 

como a autoridade de 

Trânsito do 

município de 

Imperatriz. O 

superintendente, por 

sua vez, atribuirá a 

servidores da SMTT, 

mediante ato 

especifico, o poder de 
policia administrativa 

de trânsito. A ele. 

ainda compete: 

representar o órgão, 

conforme as 
necessidades do seu 

funcionamento; 

elaborar a proposta 

orçamentária do 

órgão, para a vigência 

do exercício seguinte; 

solicitar as 

providências 

executivas de que o 

órgão necessitar; 

apresentar ao 

prefeito o relatório 

anual das atividades 

do órgão; e solicitar a 
realização de 

licitações, quando 

necessárias, para 

alienar, adquirir bens 

ou contratar serviços, 

conforme orientação 

do chefe do 

Executivo, de acordo 

com as / normas 

constitucionais 

pertinentes e 

legislação que rege a 

matéria. 

■-,7" 

Ciclo Vasconcelos, supcnlcndcníc de Trânsito e Trasnportes 

Desportista ressalta inauguração 

José Alves, da Escolinha do Tio Matias, 

considera louvável projeto do prefeito Ildon Marques 

O presidente da estamos satisfeitos", 

Escolinha Tio Matias, 

osé Alves, elogiou a 

titude do prefeito 

Idon Marques, que 

naugurou dois 

campos de futebol de 

várzea, domingo, 5, 

nas vilas Lobão e 

Macedo. 
"É muito bem vinda 

essa dádiva do 

□refeito de 

mperatriz. Essa 

escola já merecia um 

3ampo, há muito 

tempo. É um bairro 

carente, com muitas 

irianças que brincam 

utebol. Então, 

confessou. 

O presidente 

agradeceu ao prefeito 

Ildon Marques e ao 

secretário dos 

Esportes e do Lazer, 

Valdeci Ferreira. 

"Valdeci nos ajudou, 

diutumamente, para 

que essa praça nos 

servisse", ressaltou 

José Alves. 

Sobre o projeto do 

prefeito Ildon 

Marques, de colocar 

um ou dois campos 

em cada bairro da 

cidade até o fim do 

seu governo, 

——i 

VaMeci Ferreira, secretário da Sedei 

considerou uma maravilhoso. 

atitude louvável. 

Segundo ele, o 

programa terá a 

melhor aceitação 

possível. 

"Para Imperatriz e 

para os desportistas, 

esse prefeito tem sido 

Ele 

sempre atinge os 

seus objetivos, que 

são também os 

nossos. Ele tem 

ajudado ao futebol, 

aos bairros e às 

escolinhas", 

finalizou. 
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Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração: Prefeito Alfredo Nunes 

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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Taffar©! continua, sendo homenageado na França 

8-2 
JORNAL CAPim 

Taffarel sumiu na montanha que os seus companheiros formaram depois que ele defendeu 
o pênalti cobrado por Ronald De Bôer. Emocionado, o goleiro lembrou que "ainda falta uma 

batalha para a guerra terminar". Mas, a maneira dramática pela qual os jogadores do Brasil 

suportaram a pressão da Holanda para chegar à decisão do Mundial é um sinal de que a equi- 

pe esta mmto bem 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. 
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ESPORTE 
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Marroquino apita Brasil x França 

Com um futebol 

mais ofensivo do 

que nos jogos 

anteriores, 

Arbitro da decisão distribuiu 13 cartões amarelos 

principalmente no 
segundo tempo e 

na prorrogação, o 

Brasil dominou a 

Holanda, no 

Estádio 
Velodrome, mas só 

garantiu a vaga na 

decisão da Copa 
da França nos 

pênaltis (4x2), com 

duas defesas de 

Taffarel. No tempo 

normal aconteceu 
o empate de 1x1 e 

no extra 0x0. A 

final acontece no 

domingo, às 16h, 

em Saint-Denis. A 

Seleção Brasileira 
pega a França que 

derrotou a Croácia 
por 2 x 1. 

No tempo 

normal, o time de 

Zagalo arriscou 10 

vezes contra a 

meta holandesa. 

Nos 30 minutos de 

prorrogação, 

finalizou mais nove 

vezes. Já a 

Holanda, chutou 

nove vezes contra 

a meta de Taffarel. 

Na prorrogação, 

quatro. Além 

disso, o Brasil 

praticou um 

futebol menos 

violento, 

cometendo 11 

faltas contra 25 

holandesas. 
O diferencial da 

partida foi o gol 

marcado por 

Ronaldinho aos 40 

segundos do segundo 

tempo, depois de um 

passe perfeito de 

Rivaldo. Até então, o 

esquema calculista 
das duas equipes 

predominou. Bem 

posicionado e com 

precisão nos passes, o 

time holandês 

matava a principal 

opção de iniciativa 

brasileira, que 

pressionava a saída 
de bola tentando 

pegar a defesa 

contrária 

desprevenida. 
A Seleção 

Holandesa 
concentrava suas 
jogadas pela 

esquerda, tentando 

aproveitar o 

desfalque do titular 

Cafu na lateral 

direita. Zé Carlos, que 

o substituiu, permitiu 

em três 

oportunidades que o 
time holandês 

chegasse com perigo 

no primeiro tempo, as 

três com Zenden, 

orientado para atuar 

nas costas do lateral 

substituto. Aos 3 

minutos, Zenden 

cruzou para 

Bergkamp, que não 

alcançou. Aos 28 

minutos. o 

cruzamento foi para 

Kluivert, que 

cabeceou com perigo. 
Com o gol de 

Ronaldinho, o 

panorama do jogo 

mudou. O gol 

marcado logo aos 40 

segundos por 

Ronaldinho obrigou a 
Holanda a sair ao 

ataque. Assim, abriu 

espaço para que o 

Brasil criasse nos 

contra-ataques. Do 
início do segundo 

tempo até o final da 

prorrogação, o time 
de Zagalo perdeu seis 

chances claras de 

definir a partida. Até 

que aos 42 minutos. 

Kluivert completou 
de cabeça um 

cruzamento de 
Ronald de Bôer, 

empatando o jogo. 
Na prorrogação, 

novamente o time 

brasileiro foi mais 

ofensivo, criando três 

oportunidades 
todas com 

Ronaldinho-, 

enquanto a Holanda 

limitou-se a um chute 
de Kluivert, próximo 

à trave esquerda de 

Taffarel. Na decisão 
por pênaltis, Taffarel 

defendeu o terceiro e 
o quarto chutes 

holandeses, de Cocu e 

Ronald de Bôer. 

em dois jogos 

Marcaram para o 

Brasil Ronaldinho, 

Rivaldo, Émerson e 
Dunga. 

Com a passagem 

para a decisão, a 

Seleção Brasileira 

iguala o número de 

vezes que a 

Alemanha foi finalista 
em Copas: seis. A 

equipe do técnico 

Zagalo já supera os 

alemães em títulos 

conquistados: quatro 

contra três. Se 

conquistar pela 
quinta vez a Copa, 

será a primeira vez 

que o Brasil abrirá 

dois títulos de 

vantagem sobre os 

rivais, impedindo a 

possibilidade de ser 

alcançado na Copa 
de 2002. De qualquer 

maneira, mesmo oue 

perdesse, o t. Je 

brasileiro já 

terminaria o século 

como o maior 

campeão de Copas. 

Está é a segunda vez 

que o Brasil chega a 

duas finais 

consecutivas. A 

primeira vez foi no 

bicampeonato de 
1958 e 1962. A 

indicação do árbitro 

marroquino para 

apitar o jogo do Brasil 

diante dos donos da 

casa. 

Dunga diz que vai abandonar o futebol 

O volante Dunga 

disse que cobrar um 

pênalti numa parti- 

da decisiva de Copa 

exige um "coração 

forte, pois num mo- 

mento desses, o co- 

ração chega a 180 

batimentos por mi- 

nuto. Não é fácil. É 

uma responsabilida- 
de que poucos con- 

seguem agüentar", 

disse. "Você pode 

pensar que é fácil. 

Queria ver se você 
bateria numa situa- 

ção dessas. Não es- 

tou falando em mar- 

car. Só bater", com- 

pletou, respondendo 

a um jornalista. 

Dunga afirmou que 
o desgaste físico de 

uma partida tão lon- 

ga como a da semi-fi- 

nal pode fazer a 

performance nas co- 

branças de pênaltis 

diminuir. "É difícil. 

Depois de uma parti- 
da desgastante, com 

prorrogação, fica 
mais difícil. Mas haví- 

amos treinado e exis- 

tia uma seqüência de 

batedores. É uma res- 

ponsabilidade grande 
que eu não desejo 

para ninguém", disse 

o capitão. Ele afirmou 

que a pequena pales- 

tra do técnico Zagalo 

antes do início da sé- 

rie de cobranças de 

pênaltis foi muito im- 

portante. "Zagalo 

chegou em cada um e 

disse que tinha certe- 

za que iríamos ga- 

nhar. A confiança que 

temos no professor foi 

importante para dar 
uma força para to- 

dos." 

Rivaldo disse que o 

Brasil atacou menos 
no primeiro tempo a 

pedido do técnico 

Zagalo. "Não foi uma 

tática, mas ele pediu 

que atacássemos me- 

nos para tentar ver 

como a Holanda ia 

se comportar. De- 

pois no segundo 

tempo, já conhecía- 

mos o jeito do adver- 

sário jogar e eles 

também deram 

mais espaço" , afir- 

mou. Para Rivaldo 

"todos trabalharam 
muito. Nós jogamos 

com muita garra 

para conseguir che- 

gar à final. Teria sido 

melhor ganhar em 

tempo normal. A 

gente sabe que nos 

pênaltis quem está 
de fora sofre mais do 

que a gente que está 

cobrando." 
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Nilson 

Santos 

Cafeteira 

Encastelamento 

Foi a denominação 

usada pelo senador 

Cafeteira, para 

classificar o mando 

da oligarquia Sarney 

no Maranhão. 

Cafeteira esteve com 

sua comitiva na 

última quarta-feira 

em Açailândia, onde 

manteve contato 
com a população e 

concedeu entrevista 
em vários órgãos de 

comunicação. 

Nas entrevistas 

Cafeteira mostrou o 

estado caótico em 

que se encontra o 

Maranhão, devido o 
poder de mando da 

'amília Sarney, que 

faz verdadeiro " 

terror psicológico" 

em profissionais 

liberais, 

comerciantes e 

industriais, sempre 

buscando "apoio" 

para se manter 

fortalecido. 

Cafeteira 

comparou a forma de 

fazer política dos 

Sarneys com o susto 

que ele levou ao saber 

da falsificação de 

.h edicamentos. 

Segundo ele, os 

falsos políticos 

pensam em sí e não 

no povo. Cafeteira 

lembrou do 

cerceamento feito 
pela família Sarney 

na exibição do 

último programa do 

PPB e finalizou 

dizendo que foi 

obrigado a denunciar 
os desmandos 

administrativos na 

Procuradoria Geral 

da República, em 

Brasília. 

Segundo 
Cafeteira, a 

governadora vai ter 
que explicar porque 
pagou R$ 33 milhões 
pela construção de 

urtra estrada que não 

existe. A campanha 

agora que está 

começando e muita 

água (lama) ainda 

vai rolar por baixo da 

ponte. É aguardar 
para ver. 

Muita 

poluição 

A poluição sonora 

promete tomar conta 

desta campanha 

política. Este ano o 

barulho pode 
começar pela manhã 

e encerrar somente às 

22 horas. É que pela 

primeira vez está 

liberada a 

propaganda desde às 
08 horas da manhã. 

Qualquer 

candidato pode 
colocar seu carro de 

som nas ruas às 08 

horas sem nenhum 

problema. Da mesma 
forma os comícios 

podem ser realizados 

desde às 08 horas e o 

encerramento dar- 

se-á às 24 horas. 

Tudo muito 

bonitinho. Agora, 

haja tímpano para 

agüentar tanto 

barulho. 

Atos 

administrativos 

Está circulando o 

terceiro número do 

Jornal do Município, 

órgão de divulgação 

oficial da Prefeitura 

de Açailândia, com 

informação de todos 

os atos 

administrativos. 
Criado depois que a 

vereadora e radialista 

Silvana Silvestre 

assumiu a Assessoria 

Técnica de 

Comunicação do 

Município, o 

informativo da 
Prefeitura começa a 
virar mania entre os 

leitores. Parabéns 
pela criação e a forma 
como é divulgada a 

informação. 

Açailândia prepara campanha 

de combate ao câncer 

Prefeitura ultima preparativos para lançar campanha de combate ao câncer no 

colo do útero, que atualmente é responsável pelo óbito de 5 mil pessoas no Brasil 

Preocupado com o 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098)722-3399 

índice alarmante de 

que anualmente 23 

mil mulheres 

apresentam casos de 

câncer no colo do 

últero em todo o 

Brasil, o Governo 

Federal vai deflagar 

no próximo dia 

primeiro de agosto 

mais uma campanha 

à nível nacional, com 

vistas ao combate do 

câncer no colo 

uterino, atualmente 

responsável pelo 

óbito de cerca de 5 mil 

mulheres ao ano. 

Com duração de 30 

dias, a campanha terá 

os governadores 

como presidentes de 
honra nos estados. No 

Maranhão a 

governadora Roseana 

Sarney reuniu dia 2 

passado, no palácio 

Henrique La Rocque, 

em São Luis, as 

primeiras damas de 

todo o estado para 

definir a estratégia da 

campanha. 

Foi estimado o 

atendimento a 58.860 

mulheres em todo o 

estado, na faixa etária 

entre 35 e 49 anos. Em 

Açailândia a primeira 

dama Rosane 

Sampaio, 

Rosane Sampaio explica a importância da campanha contra o câncer 

coordenadora da Prefeitura vem da criação dj 

campanha, disse em encetando campanha 

entre vista, que esse de conscientização 

trabalho vem sendo através dos órgãos de 

desenvolvido no 

município desde o 

início da atual 

administração. 

Através de 

convênio - assegurou 

Rosane Sampaio- a 

comunicação e que 

mais de 10 mil exames 

já foram realizados, 

sem ônus para as 

pessoas de baixo 

poder aquisitivo. 

Rosane falou ainda 

Associação da 

Primeiras Damas d< 

Maranhão, send( 

eleita para est 

primeiro mandato : 

primeira dama de Sã' 

Luis, Clayr Lagc 

ficando na vice 

presidência a primeir 

dama de Açailândia. 

Câmara Municipal sedia reunião 

de associações de moradores 

Na pauta de 

amanhã o objetivo é 

explicar o significado 

do Fumac aos 

representantes das 

entidades, para que 
no domingo possa ser 

realizada a 

assembléia de criação 

do conselho, a ser 

formado por 85 por 

cento dos membros 

da comunidade e 
por cento 

representantes 
poder público. 

Toda 

15 

de 

do 

a 

documentação 

necessária à criação 
do - conselho se 

encontra na 

Prefeitura e será 

repassada aos 

representantes das 

entidades de classe 
na reunião de 

amanhã, considerada 

como preparatória, já 

que o Fumac ainda é 

desconhecido. 
Com função 

estritamente social, o 

Fundo Municipal de 

Assistência à 

Comunidade propicia 

a1 execução de 

diversos projetos, com 

recursos do Banco 

Mundial. A 

responsabilidade de 

aprovação e execução 
desses projetos cabe à 

comunidade. 
A maior vantagem 

do Fumac - e isso será 

mostrada na reunião 

preparatória- é a 

inexistência de 

burocracia. Os 

projetos são 

apresentados ao 

conselho que fará a 

avaliação de cada 
um e depois da 

análise, os aprovadc 

terão os recursc 

liberados c 

imediato para su 

execução. 

Com os recursc 

disponíveis, 

comunidade sei 

beneficiada a curl 

prazo, sem 

burocracia existen1 

nos financiamentos 

com a aprovação d( 

projetos feitos e 

Açailândia, pe 

comunidade loca 

componente c 

conselho. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h; 977-4426 
Analises Clinicas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 
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Declaração de isentos 

começa 2a nas lotéricas 

A Receita Federal informa que a partir da próxima 

segunda-feira. 13, as casas lotéricas estarão 

autorizadas a receber a declaração de isentos, 

obrigatória, para quem é portador de CPF e que 
não tenha sido declarante do Imposto de Renda 98. 

Ate o final deste mês, deverão apresentar 

informações a Receita, pessoas com CPFs de 

terminações 1 e 2, conforme calendário definido 
pelo órgão. Cerca de 180 mil declarações de isentos 

ja foram registradas em todo o pais. por telefone 

ou via Internet. 

Economia 

^nformes 

£speciftis 
I 

Machado Neto 

Quem é isento 

Pessoas que obtiveram em 97. rendimentos 
infei ioi es a R8 10,8 mil. são condiseradas isentas 

pela Receita Federal. Está também enquadrado na 

obrigatoriedade da declaração os dependentes que 
têm CPF e quem está fora do país há mais de 12 

anos. 

Formulários 
As declarações podem ser efetuadas através de 

foimuláiio próprio, que pode ser encontrada na 

Receita Federal ou adquirido em casas lotéricas e 

papelarias,pelo valor de R$ 0.10 (dez centavos). 

s. 
% ■*... um 

Por telefone 

O isento pode declarar pelo telefone 0300-78300 
ao custo de R$ 0.27 (vinte e sete centavos) por 

minuto. no caso de telefonia fixa. Pelo celular, o 

valor sobe para R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por 

minuto. 

Outra opção. é pela Internet: 
www. recei ta. faze n d a.go v. b r).. 

DrsLiqur cspccí./J hoje par:i o an/u rsario do médico 
veterinário Joso Roberto Gonçalves, gerente tegionaJ para o 
Maranhão. Tocantins. Rara e Piauí, do íjihoratório Vallée 

S.A. Ao lado de sua mulher, senhora lati ma Oliveira, e dos 
hlhos indré. Km na e Lm na, nosso amigo José Roberto 

estara nx ebendo os cumprimentos do seu vasto círculo de 
amizades. A comemoração, devera ficar mesmo para o 
domingo, dia de muita festa com o Brasil lutando pela 
conquista do penta na tinalíssima da Copa do Mundo 
contra a França, dona da casa. \a foto de arquivo, o 

aniversariante aparece em plena atividade profissional, 
examinando gado em uma das fazendas da ngião. Tim tim 

Expectativas 
O tempo vai passando e. com a aproximação do 

domingo, vai aumentando gradativamente o grau 

de expectativas do torcedor brasileiro com vistas a 

grande final deste Copa do Mundo entre o Brasil e a dona 

da casa. a França. 

Haja coração! 

De olho 

O Sindicato dos Bancários do Maranhão está de olho nas 

prováveis conseqüências que poderão advir com a compra 
de 40% do capital do Banco Real pelo ABN Amro Bank. da 

Holanda. 

O presidente l "birajara do Pindare qi ler saber se vai haver 

Humor 

Vegetariano convicto, 

Evaldo radicalizou: 

em cada martini, cinco 

azeitonas 

(Play •hoy/mai/98) 

YAZICI 

HIGHWA\ 

Intensivo e 

Superinlensivo 
de inglês 

Nocê chc^a mais r/ipido cm I on 2 

meses 

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

1 m estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteiido das aulas normais e 
toda a estrutura do Vázigi. 

F.iça já a sua escolha e alcance sua turma. 

m Superinlensivo 
Intensivo 1 de duração 

- meses dv duraçao ' votr v> üt wy 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão. 820 - Centro Fone; 72 1 ■0287 

ANíversaríANTES ACII 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

AC II e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (seif-service, 

churasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio 

Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

■JORNAL CAPITAL 

HOSPITAIS mi 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOC ORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospiiAl RfqioNAl (722- 

IN43); OrtopecHa: C línica de 

Acidentados 

(722-3363). 

«IKIUÍCIMKMO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil • Plantão 24 horas (721-0833) 

demissões, Ele espera que. com os investimentos do 
banco holandês, ocorra uma expansão do Banco Real e 

com isso possa gerar mais empregos, alem de abrir novas 

agências. 

Potencial reafirmado 

O maior e mais antigo evento agropecuário c 
comei ciai da cidade, a Exposição Agropecuária dc 
Imperatriz (Expoimp) chega a sua trigesima versão di 
forma inabalável. 

Mais de duzentos mil ingressos deverão ser vendidos 

durante os oito dias de sua realização, entre 4 e 12 (leste 
mes 

11 ec 11o de matéria sob o titulo XXX Expoimp feafirm; 
potencial da região . que esta sendo veiculada m 

Inlormativo Entpresarial da ACII, editado por 4 ãsst 
Assunção. 

fíercado- 

FTruxnceúro- 

Julho ()S 

■'S 

ho os 

PotipANÇA 
Hoje p 

Amanhã o qyi 

Fonte Bf Gazeta Mercantil (72^ ! 7Sü) 

UllR ( Fl dtRAÍ ) 

RS ""(>11 
URM (EsiAdúAl) 

RS 20 Ti 
UPC ( FT dtRAl) 

RS I.Vrírí 
DÒIAR 

RS i 27 

RS 1 19 

RS I I s 
( oi ações cie ríü 07 OS 

Ouro 
O grama no fechamento da BMAI do dia 00 07 os 

11.15 
SAIARÍO MÍNIMO 

Julho 08 RS l.rO.OO 

SAIARÍO FAMIIÍA 

')s RS 8.25 
Oferet imento; 1.1 \ K VKl \ IMFFK Al RI/ 

Paralelo 
^ lúrismo 

' ( omereial 

111 d o em materiais para esentorio escolar 
supitmenios para informática PROMOÇ ÀQ: hohm. 
pata 1 \\ rS 2 12. bobinas para calculadora (5Trírí 

RS o 20 Rua Simplicio Mqieira. 1478. Centro com 

tone 22 - N 7S e o fax 722-1400 

' v.V. 

Umo iffâs SVS2 ÍSJJO 

BAZZOLÀÜ SAI DA 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 BAZZOLAO 
MOVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar dessa grande festa, torcendo 
pela felicidade de todos.. 

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

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" Vigie/ (jgrg ggo Luís e 

gostei. Recomendo oos 

meus amigos!" 
m 
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íi maior festa do ano 

TEMPORADA DE SHOW^ 

Dia 08 
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Dia 09. 

Show com 

Leonardo e banda 

participação de 

Leandro no telão 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 

Día J2: E NCERRAMENTO COM RobERTO 

VÍLUr ' O PApudÍNho - E bANdA 

:?>x >«>:•••: «, . • 

i 

. : • .• . XM-v : >JÍ-*C..x 
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mais de 250 

mil cópias 

vendidas 

Concurso de dança country 

Prêmios: Io Lugar- R$ 500,00, 2o Lugar 

RS 300,00 e 3o Lugar - RS 200,00 

XXX Lxpoimp - A inaiorfesla Realização: Sinrural 

de Imperatriz.de 4 a 12 de julho Administração; Cel. Ventura 
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Policia Civil 

Presa suposta quadrilha que agia 

no posto do INSS em Imperatriz 

Funcionários são acusados de facilitar documentação no ato da fraude 

A chefe do posto do 

INSS de Imperatriz: Maria 

Carmem Ferreira 

Bomfim, mais as 

funcionárias Olívia 

Milhomem Sousa e Maria 

de Fátima Almeida 

Ferreira, vinha sendo alvo 

"de investigações por parte 

da Justiça Federal. Além 

da chefe do posto do INSS 

e das duas funcionárias, 

foram presos através de 

uma ordem judicial os 

intermediários do posto 

José Mardònio Ferreira 

Garcia e Ivoni Carvalho 

Milhomem. 

Após várias denúncias 

de fraude no posto do 

INSS em Imperatriz, a 

Justiça Federal passou a 

fazer investigações no 

sentido de apurar as 

denúncias. As prisões 

começaram a ser 

efetuadas apartir das 7h00 

de ontem. A última prisão 

ocorreu por volta do meio 

dia. 

O delegado Victor 

Arantes comandou 

pessoalmente a operação. 

Até o fechamento desta 

edição, ele ainda não tinha 

divulgado nenhuma nota 

a imprensa. Os mais 

complicados são os 

atravessadores. Jose 

Mardònio Ferreira e Ivoni 

Carvalho Milhome são 

acusados de intermediar a 

transação de 

aposentadorias. Já os 

funcionários e a chefe do 

posto do INSS - Maria 

Carmem Ferreira 

Bomfim, são acusados 

pela Justiça de facilitar a 

documentação no 

momento da fraude. Mais 

detalhes sobre a prisão da 

quadrilha na edição deste 

sábado, 10. 

V 

* 

Escritório do INSS em Imperatriz é investigado pela Justiça Federal 

Delegada ouve depoimento de "Satanás 

A delegada Radige 

Rodrigues Barbosa, ouviu 

na tarde de ontem o 

elemento José de Ribamar, 

vulgo Satanás. O crime 

ocorreu no final da última 

semana na curva da Maria 

Gorda e vem sendo 

investigado pela equipe da 

delegada Radige, titular da 

delegacia Especial de 

Senador La Rocque. 

Foram encontrados já em 

elevado estado de 

decomposição: Irineudo 

Duarte da Conceição, vulgo 

Breu, maranhense, 

solteiro, 34 anos de idade e 

Erisvaldo Santana Silva. 

vulgo Canção 26 anos de 

idade. 

Na tarde de ontem a 

delegada afirmou a 

reportagem que o 

depoimento do homicida 

será de suma importância 

para a conclusão do 

inquérito que poderá ser 

enviado a Justiça ainda hoje. 

Conforme as primeiras 

investigações, os dois 

elementos podem ter sido 

assassinados na 

madrugada do último 

sábado. A maconha 

encontrada no local é um 

dos trunfos que a polícia tem 

em mãos para chegar aos 

motivos do duplo homicídio. 

José de Ribamar, vulgo 

Satanás q ue e ncon trav a-se 

hospitalizado em uma clinica 

de Imperatriz recebeu alta e 

após o depoimento será 

colocado a disposição da 

Justiça. 

O elemento Erisvaldo 

Santana Silva, vulgo 

Canção, antes de morrer 

aplicou vários golpes de faca 

em Satanás e ainda ceifou a 

vida de Breu. 

O mistério na morte de 

seis mulheres continua 

Os corpos de duas 

foram encontrados no fim 

duas na noite da última 

terça-feira, em local de 

zona sul da 

criminosos. 

Os peritos não 

constataram sinais de 
violência nos corpos por 

causa da decomposição. 

Trés das vítimas vestiam 

somente calcinha. A quarta 

encontrado duas mulheres 

mortas na Avenida Cabo 

■ Maconha 

O nadador norte-americano Gary Hall, medalha de prata 

nos 50 e 100 metros, livre, na Olimpíada de AÜanta, em 1996, 

foi automaticamente suspenso pela Federação Internacional 

de Natação (Fina) depois que um exame antidoping, feito 

horas antes de uma competição, acusou novamente uso de 

maconha Hall pode ser considerado reincidente pelo Comitê 

Antidoping da Fina, que ainda estuda o caso, pois o nadador 

já havia sido pego pelo mesmo motivo durante os Jogos de 

AÜanta Se a contraprova confirmai* o uso da substância, Hall 

pode ficar de três meses a dois anos sem competir. 

na existência de um só 

assassino 

O assassinato de 

quatro mulheres no 

Parque do Estado, na zona 

sul da capital, vem 

movimentando 

e 

do 

Departamento de 

Homicídios e Proteção à 

Pessoa (DHPP). Os 

policiais acreditam na 

possibilidade de haver 

apenas um homicida, pela 

maneira como os corpos 

foram deixados. A policia 

também acha que, com a 

identificação das vitimas, 

terá condições de chegar 

ao criminoso - ou 

pretos. O local onde dois 

dos corpos foram 

encontrados é de difícil 

acesso. 

Segundo um dos 

policiais que faz parte da 

equipe de apurações, o 

autor ou autores das 

mortes deve conhecer bem 

a mata. O Parque do Estado 

é utilizado para a "desova* 

de corpos e de carcaças de 

veículos furtados e 

roubados. 

Dois corpos apareceram 
na tarde de sábado. Eram 

quase 13 horas quando o 

Centro de Operações da 

Policia Militar (Copom) 

recebeu o telefonema de 

um homem informando ter 

Os corpos estavam 

dentro do matagal. um 

distante cerca de 5 metros 

do outro, numa trilha a 100 

metros da estrada. O 97- 

Distrito, de 

Americanópolis, acionou o 

DHPP. 

O primeiro corpo era o 

de uma mulher parda, 

aparentando 30 anos, 

cabelos curtos e escuros. 

Estava apenas de calcinha 

preta. A outra mulher era 

branca, aparentava 32 anos, 

cabelos pretos e longos. 

Estava nua e calçava 

sapatos. 

Os peritos do Instituto de 

Criminalística (IC). apesar 

do estado de 

decomposição. não 

encontraram ferimentos oi i 

sinais de violência nos 

corpos. O delegado Luiz 

Marturano. encarregado das 

o resultado da necropsia vai 

indicar a causa da morte. 

Achado - Ds corpos das 

outras mulheres . âm 

encontrados na última 

noite. Reginaldo Rodrigues, 

morador da casa 441 da 

Avenida Cabo José Antônio 

da Silva Lopes, disse aos 
policiais do DHPP ter 

entrado no matagal 

acompanhado do filho para 
pegar uma pipa. 

Ele seguiu a trilha, 

passou pelo local onde no 

sábad o havia m sido 

encontrados os dois corpos 

e. ao passar por uma 

clareira, em meio ao 

matagal sentiu mai i cheiro. 

Aproximou-se e viu os 

corpos em adiantado estado 

de decomposição. "Eu já 

tinhacaminhado por uns 20 

minutos quando achei os 
corpos", disse Rodrigues, 

que conhece bem a região. 

PHOTO PINHORO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 
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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 é 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, antes de 

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

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

uma função não existente nos estatutos e que poderá ser criada nesta reunião. 
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AO ASSINANTE 
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721 2506 

ESPORTE 

Terça-feira, 14 de julho de 1998 

EDITORIA DE ESPORTE 

Responsável; Francisco do Vale 

sei* Colaboradores: Renilson 
Sousa e Edvaldo Cardoso 
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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 

sinal de que a equipe 

estava muito bem 

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 

Diinga sem indicado por Ricardo Texeir 

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 

cobranças de Cocu e 

Ronald de Bôer que 

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/que1 

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. 

a 

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 Q 

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 t 

disse que tinha 

certeza que iríamos 

ganhar. A confiança 

que temos no 

professor foi 

importante para dar 

uma força para todos." 

Último 

marcado pelas homenagens 

O Estádio Trois 

Sapins ficou lotado 

no último treino da 

Seleção Brasileira 
em Ozoir-la- 

Ferrière. A 

convivência por 

quase dois meses 

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-Ferriere 
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 ê 

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. 

% .m 
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Cafeteira pára campanha e pede 

corrente de fé por Roseana 

O senador Epitácio 

Cafeteira parou com a sua 

campanha eleitoral para o 

governo estadual, em 

virtude do estado de 

saúde da governadora 

Roseana Sarney. 

Candidato da coligação 

"Elica e Liberdade", o 

senador disse que espera 

o pronto 

reestabelecimento da 

candidata da coligação 

"Mãranliào Muito Mais" 

Roseana Sarney. 

Disputam ainda o 
Palácio Henrique De 

Rocque. Domingos 

Dutra, sustentado pelo 

PT-PCB, Marcos Almeida 

do PSTU e Marcos Igreja 

do PV. 

Cafeteira lamenta que 

alguns adversários 

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

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 publicas. 

"Agora, de forma 

oficial, quero me juntar a 

todos os maranhenses, 

numa corrente de oração 

pela saúde da 

governadora. J u ntos. 

cristãos das diversas 

i g rej a s. m u 1 ç u m a nos. 

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 qim 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 

;:£SÍÍS: 
ÉÜ 

llílli 

Cafeteira deseju 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 

\elinho Gonçalves mostra os re 

A historia do rebanho de 

Emanuel Campos 

guimarães, Nelinho. tem 

início com a própria 

formação do Zebu Mocho 
do Brasil. Seu avó. 

Salviano Monteiro 

Guimarães, em Planallina. 
GO. foi o pioneiro a utilizar 

touros zebuínos puros para 

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 consideradas 

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 
labapuà e também na 

melhoria de outros 

rebanhos voltados para o 

aumento da produção de 

carne. Nossos maiores 

sudados de 35 anos de seleção 

. T* 
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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 

j. Touro Jovem: precocidade, alta fertilidade, exce:lente nmdlmentode^mhode^^ 

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 clinico 

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. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
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LOTE RICAS JA 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 á 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 A UTORIZAÇÃO 

Os formulários já chegaram ã 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 jAor 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. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chcúu mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

Tm 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 
i ' i i 

Intensivo ^ ' nies de duraçao 
2 meses de duração • ■ 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

^/nformes 

£speciftis 

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 ã 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 tetracampeào 

da comioetição 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 {tela própria França, para novas 

conquistas. 

Por enquanto, o caneco fica nas boas mãos da França, 

ate 2002. 

O sonhorfoi apenas adiado! 

MEGA SENA (23) 

13,14, 16. 26, 32, 42 

I 

I 

Machado Neto 

11 

■ 

Vestnquc l.inibèm 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 é esposa do também médico 

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

1 ale o registro. (Foto: Moreira Silva) 

Huivior 

SaBe quaía diferença entre um 

dentista e um sádico? 

O sádico tem revistas mais novas. 

(Tia)/b l nj/ju 11/98) 

A si versa ría n tes ACN 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO A 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) 

ObsTCTRÍcU: HospÍTAl REqioNAl (722- 

1843); ORTopcdiA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFF Ul< CIMIATO: 

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 

Mercadct 

fLcwtnceÃro- 

PoupANÇA 

Hoje 

Amanhã 

()Õ()0n 

1,09 o o 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1 759) 

UfiR (FrdERAl) 

Julho 98 

UrL (ESTAdüAl) 

RS0.9(,| l 

lulho 98 

UPC (FEdtRAf) 

RS 2o 2 I 

Julho/98 

DóIar 
RS 13,99 

* Paralelo RS 1.23 

* Turismo RS 1.19 

* Comercial RS 1.1 5 

Cotações de 1 ^ 07 98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 1.T07 98 

RS 11,14 

SaUrío Mínimo 

Julho'OS RS 130,00 

SaIárío FamiIía 

Julho/98 RS 8.25 
* Ofereci meu! o: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática PROMOC ÂO: bobinas 

para FAX rS 2.12: bobinas para calculadora (>7\60) 
RS 0.29 Rua Simplicio Moreira, 1478. Centro como 

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

m 

Umo ifsfa caso 

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. 

" Viajei para São Lu/e e 

goetei. Recomendo aoe 

meue amigoe!" 

V:' '••••• 
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Polícia descobre laboratório clandestino em BH 

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 Eustâquio 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 

Proprietáf 

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". 

io e quatro funcionát 

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, 

ios foram presos em 

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 
presenle> em 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 á 
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 
já estava usando, por 

causa de sua fama. 

Testemunhas relataram 
que seu corpo enrijeceu e 
ele fez diversas caretas, 

enquanto a corrente 

elétrica 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 a 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 

D 

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 

principio ativo no 

mercado estão deixando 

muito assustados os 

portadores de doenças 

crônicas. Na próxima 

segunda-feira, o Fórum 

de Patologias - entidade 

que reúne associações 

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 i 

Crônicos, Neide 

Barriguelli. "Mas não i 

podemos ficar caiados,; 

afinal, a vida de muitos 

pacientes depende da 

qualidade dos; 

remédios." 

O secretário-geral da 

Associação Brasileira da | 

Indústria E^armacéutica i 

(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 

Kalichmann, divulgou 

ontem uma circular 

determinando a 

retomada da distribuição 

dos remédios Saquinavir, 

lote B223, e I^amivudjna, 

lotes W0277EB e 

WÔ2Ô7DC, desde que 

não haja qualquer 

alteração na embalagem 

e no frasco. Parte dos 

lotes desses 

medicamentos foi 

roubada 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. 

VJ 
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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 Uh do último 

domingo na altura do 
Café Marivete. Na colisão 

Dois corpos foram resgatados entre as ferragens sem vida 

foram vítimas; Sócrates 
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 
Boletim de 

I 

Ocorrências j 

Joberfh A/eixo I 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — j 

Maguila tratamentos no pé esquerdo, 

O pugilista Adilson fraturado por um tiro de pistola 

Rodrigues, o Maguila, deixou disparado por um investigador 

o Instituto de Ortopedia do do Departamento de 

Hospital das Clínicas, onde Homicídios e Proteção à 

ficou internado por oito dias. Pessoa (DHPP), na noite do 

Ele foi submetido a dia 3. 

Gorregedoria investiga policiais 

militares acusados de agressão 

C me o 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 

pelos militares, que 

tiveram o apoio do Grupo 
de Atuação Especial de 

Repressão ao Crime 

Organizado (Gaeco), do 

Ministério Público (MP). 
No mandado de busca 

e apreensão concedido 

pela Corregedoria da 

Polícia Judiciária, foi 

determinado que a ação 
deveria ser acompanhada 

por um promotor de 

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 

depoimentos na 

Corregedoria da PM. 
Elas incluem chutes, 

tapas, imobilizações com 

algemas, tentativas de 

afogamento, aplicação de 

choques, além 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 terim-u 

sido atendidas no 

hospital. Dados sobre os 

exames foram 

solicitados pela 

Corregedoria da PM. a uido. •'    .iv-.... um ^lumuiui uc uenuncias. us Gorregedoria da rM. 

Mulher que fugiu de maníaco é principal pista 

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

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 susj leito 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 979 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 979 DP, 

decidiu localizar 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 

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 
ela, loira e bonita, para uma em São Bernardo do Campo 

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 mosü-ar toda 

a sua "plástica". E foi levada 

para as matas do Parque do 

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, 

afio coqx) foi encontrado em 

janeiro nas matas do parque. 

Num telefonema para a irmã 

Jabaquara, no dia em que 

desapareceu, Raquel contou 
que tinha conhecido um 

homem interessante e iria 

posar para ele numa serie de 

fotos. 
O homem, descrito j tor 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 

Eram mulheres e apenas fizeram uma varredura 

de calcinha. Os peritos não numa área maior do parque 

conseguiram as impressões e encontraram roupas e 

digitais para a identificação, sapatos femininos, que talvez 

Dois dias depois, na segunda- poderiam pertencei as 
feira, na mesma mata. a 300 vítimas. . 

metro? 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 

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 

Lígia, da estação do metrô decomposição. 

identificado. A equipe C-Sul, odontologia do IML sobre as 

do Departamento de arcadas dentárias das três 

Homicídios e Proteção à mulheres assassinadas. O 

Pessoa (DHPP) recebeu do departamento informou que 

Instituto Médico-Legal (IML), as arcadas são perfeitas, 

onde o corpo foi autopsiado, Sobre a outra vítima que 

um par de brincos e três estava ao lado do Selma os 

anéis, em metal amarelo, dentes são muito bem 

encontrados durante os aiidados e sem obturações. 

exames. Policiais da "Pela arcada, os dentistas 

Companhia de Operações acreditam que a vítima tinha 

Especiais (COE) e delegados entre 17 e 18 anos", adiantou 

e investigadores do DHPP Marturano. 
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