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Imperatriz prepara festa de aniversário 

Definidos nomes das personalidades que vão ser homenageadas com a Comenda Frei Manoel Procópio 

vasta quinta-feira, quando AIL), AurelianoNeto (juiz mmmmm   - Uma 

programação que visa 

festejar com chave de 

ouro os 146 anos de 

fundação de Imperatriz já 

esta sendo fechada pelo 

Poder Executivo. 

Ontem, por exemplo, 

aconteceu a definição da 

lista das sete 
personalidades da vida 

da segunda maior cidade 

do Estado que vão ser 

homenageadas com a 

Comenda Frei Manoel 

Procópio. na próxima 

Imperatriz estará 
completando mais um 

ano de existência. 

Fazem parte da lista 
três membros da 

A c a d e m i a 

Imperatrizense de 

Letras, um militar, uma 
diretora de cursos 

profissionalizantes, uma 

ex-diretora de escola 

publica e um pioneiro da 

medicina local. 

São eles: Vito Milesi 

(presidente licenciado da 

de direito). Antonio Rêgis 

(médico). Maria Luiza 

Brandão (ex-diretora do 

Grupo Escolar Estado de 
Goiás), e Lavínia Sousa 

Amorim (diretora do 
núcleo do Serviço 

Nacional de 

Aprendizagem Comercial 
- Senac). O militar é o 

major Carlos Robério dos 

Santos, comandante do 

Corpo de Bombeiros. 
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■ Polícia 

Senad prioriza combate 

ao narcotráfico 

4. 

O juiz Walter 

Fangniello Maierovitch, 

do Tribunal de Alçada 

Criminal, do Estado de 

São Paulo, escolhido 

pelo presidente da 

República, Fernando 

Henrique Cardoso, para 

comandar a Secretaria 

Nacional Antidrogras, 

disse que a prevenção, a 

repressão ao narcotráfico 

no pais e ao tratamento 

do drogado serão as 

metas principais do seu 

trabalho no comando da 

pasta. 

Adiantou que pretende 

formar em todo o Brasil 

professores para levar a 

mensagem sobre o 

perigo das drogas às 

escolas de primeiro e 

segundo graus, propor o 

tratamento para os 

dependentes de tóxicos 

e fazer da secretaria 

uma UTI. 
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Potencinl cie Imperatriz é reconhecido em centros mais avançados do país 

Festa da Colheita acontece 

hoje em Petrolina 

Centenas de 

agricultores colocam em 

prática neste sabado, dia 

11, em Petrolina 

(povoado de Imperatriz), 

a Festa da Colheita, 

como parte da 

programação de 

encerramento da safra 

98 do Programa de 
Agricultura Social, que 
vem sendo desenvolvido 
pela indústria de celulose 
Celmar há cinco anos. 

A festa, organizada 
pela Associação dos 
Lavradores de Petrolina. 
será realizada na 
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sem cachês milionários 

Empresas que 

pagavam cachês 

milionários para que 

estrelas do esporte 

promovessem seus 

produtos estão 

revendo a estratégia 

depois que a Reebok 

rescindiu o contrato 

com Shaquille 0'Neal, 

do Los Angeles 

Lakers. A Reebok não 

foi a única a abandonar 

os jogadores da NBA. 

A Converse rompeu 

com Larry Johnson, 

dos Knicks, e a Nike 

com Oliver Miller. As 

empresas constataram 

qúe nem sempre os 
mil ionários cach es 

pagos aos atletas 

significaram aumento 

do volume de vendas. 
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. \prictdtores festejam sucesso da produção de Petrolina 

Fazenda Serra Branca e trabalhadores de dos Crentes, São Fêlix e 

reunirá também associações de Varjão Coquelândia. 

Tudo pronto para o 

show de Roberto Villar 

na 3 O11 Expoimp 

Página 7 

Economia 
4 4 % 

realiza eleição 
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Saúde 

Medicamentos falsos 

provocam mendo no país 

Caderno Dois 

Cultura 

ABRH entrega 

"Prêmios Ser Humano" 
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GiDmDp 

aflita 

por Frederico Luiz 

Chegou em 

Imperatriz 

\ I / 

C) íurdunço do INSS 

chegou em Imperatriz. 

Ontem. cinco 

funcionários do orgão 
foram presos por 

determinação da 

Justiça Federal, 

atendendo a solicitação 

da Policia Federal. 

Chegou em 

Imperatriz II 

pessoa cpie confessou ter 

participado dos golpes. 

Uma acusado abriu o 

bico e deu esse furdunço 

todo. Imaginem a 

hipótese de cinco 

pessoas contarem o que 

sabem? Meu amigo, o 

negocio vai ficar feio. 

Tem gente pedindo a lei 

do silêncio para os 

acusados. Nos mesmos 
moldes, e ate mais rígida 

que a imposta a 

Agostinho Noleto. Eu 

quero ver onde é que 

essa zorra vai parar. 

Chegou em 

Imperatriz III 

APF tem como base Em todo caso. e bom 

o depoimento de uma lembrar. que os 

funcionários do INSS 

presos anteontem são 

apenas, acusados. 

Somente quem condena 

é o Poder Judiciário. 

Alguns apressados já 

estão aproveitando para 

cercear o direito a ampla 

defesa. 

Amanhà é 

domingo 

Amanhã é domingo. 

Traga mais cerveja. 
Chega de aluguel, chega 

de patrão. Primeiro tem 

a Seleção. E depois a 

exposição. Eu quero é 

diversão, primeiro o 

caneco na mão, depois 

Roberto Villar; Roberto 

Vi liar. Roberto Villar. 

Aquele 

abraço 

Torcendo amanhã 
pelo penta: Silvio 

Macedo. Coronel 

Daladier. Antônio 

Ladeia. Otair Moreira. 

Valdinar Barros. Luís 

Duarte, Marco Aurélio, 

Carlinhos Amorim, 

Paulão do Ferro Velho. 

Ricardo Olivi. Ademar 

de Freitas, Simplicio 

Zuza. Batista do Peixe, 

Juarez Inácio, Francisco 

do Valle, Edmilson 

Sanches, Neudson 

Claudino. Cosmo 

Rodrigues, Nenca da 
Acijol. Luís Brasília, 

Zelim Galhães, Elson 

Araújo, Arimateia 

Júnior, André Paulino e 

toda a galera da 

Imperosa. Incluindo 

você. Vai que e penta 

Brasil. 

Erasmo 

Dibel 

A musica Sarará de 

Erasmo Dibel já 

projetava o que 

aconteceria na Copa da 

França. Diz o verso da 

canção: ti um penta, 

Parnoíha abaixa. A 

música se refere ao 
barco e ao rio. Mas. 

também pode ser: num 

penta, Sena acima. Nem 

Carica rouba esse 

caneco. 

Excesso 

de confiança 

Sem querer jogar água 

fria e já jogando (virgem 
que riqueza), o brasileiro 

está numa confiança 

tremenda. Nem parece a 
Copa dos Estados Unidos 

há quatro anos atrás, 

quando encaramos com 

a máxima 

responsabilidade e o 
devido temor. O fantasma 

de 50 volta a rondar em 

nosso território? 

Exorcismo 

é bom 

Então. como 

desconfiado vive. e bom 

exorcizar o fantasma de 
50. Quando em pleno 

M a r a c a n ã. c o m a 

confiança nas alturas, 

diante de duzentas mil 

teste m u n h a s , 

perdemos de 2x1 para o 

Uruguai depois de 

sairmos na frente do 

marcador. 

Seleto 

grupo 

A Copa do mundo de 

futebol é um jogo de 

figurinha carimbada. 

Meio mundo de países 

participam. Desde a 
fase eliminatório até a 

final. Mas apenas um 

seleto grupo chegou ao 

titulo. Trata-se de Brasil 

(tetra). Alemanha (tri). 

Itália (tri). Argentina 

(bi). Uruguai (bi), e 

Inglaterra. Chegaram a 

final, uma vez cada. 

mas não levaram o 

caneco: Hungria e 

Suécia. A Iluuiiida f<>i 

duas vezes para a 

decisão mas perdeu. A 

França fica fazendo 

parte dessa elite. 

Mais 

Cerveja 

A cerveja, 

amarelinha, da cor da 

camisa da Seleção, e a 

bebida da Copa. Ti 

aquecimento ate o 

chuveiro. 

Olha o 

fogaréu 

O maior patrimônio 

da C el mar são os 

eucaliptos. Não tem 

jeito. As plantas 

demoram um tempão 

para crescer. Por isso 

mesmo a Celmar 

implanfou as brigadas 

de combate a 

incêndios. Mais 

detalhes no 

informativo da 

empresa: Notícias 

Celmar. 

Feliz 

coincidência 

O medico André 

Paulino 

d'Albuquerque veio 
ontem a noite na 

redação do Jornal 

Capital para mostrar 

que o mundo e mesmo 

pequeno. Ele esteve 

nas mesmas unidades 

do Exército por onde 

passou o Coronel 

Daladier. comandante 
em exercício do 503 

Batalhão de Infantaria 

de Selva. André mais 

parecia um cadete 

recém-saído das 

Agulhas Negras. Ou um 

candidato aprovado 

para o CPÒR ou NPOR. 

Os seus tempos de 

Exercito estão bem 

lembrados na sua 

consciência. Para os 

dois. a redação do JC 

transmite num brado 
só: SELVA! 

Raimundo 

Primeiro 

Hoje é dia de 

anunciar o placar do 

jogo Brasil x França. 

Nosso editor-chefe. 

Raimundo Primeiro, é 

pe-quente em advinhar 

os resultados. Ele 

manda recado: será dois 

a um. Para o Brasil, e 

claro. 

Saint 

Dennis 

Localizada num 

subúrbio de Paris. Saint- 
Dennis será o palco da 

decisão. O protetor da 

informe 

CapÍ^AL 

Da redaçao 

monarquia francesa 

presenciara a república dos 

Ronaldinhos. 

Folha 
do Dia I 

O Jornal diário do Sérgio 

Macedo sai em agosto. A 

Folha do Dia vem ai. A 

máquina chegou ontem. 

Como dizia o saudoso 

senador Henrique De La 
Rocque, Imperatriz 
caminha na marcha veloz 
do progresso. Três jornais 
diários. Para fazer inveja a 

muita capital. 

Folha 
do Dia II 

lutura redação: aquele 

abraço. 

Airton se 

recuperando 

O Airton Sen na do 

Sistema Tu ca nus, 

Airton Sampaio Cardoso, 

esta se recuperando de 

um acidente de moto. 
Sua mulher, Auricélia, 
dá a luz hoje. na 
Materclinica. Até o 
momento, mesmo com 

duas ultra-sonografias, não 
foi possível saber o sexo do 
rebento. Amanhã a gente 
conta se e azul ou rosa. 

Batista 
do Peixe 

De redação para ' Batista do Peixe reuniu 

apoiadores na ultima 

quinta-feira no seu Pesque- 
Pague. Ele aposta no 

crescimento dá 

candidatura de Ciro 

Comes, seu companheiro 

de partido, o PPS. 

Comissão 

contra os páras! 

A comissão de 

mobilização eleitoral 

recebe, discute e aprova 

na próxima segunda-feira, 

a estratégia para derrotai- 

os pára-quedistas. 

Frederico ficou com a 
redação. Moreirinha 

organiza a infra-estrutura 
do Comitê. Zelim faz o 

roteiros dos jingles para 
TV. Elson Araújo fica com 

o rádio. A secretaria da 

comissão convida 

antecipadamente, todos 
os candidatos da região 

tocantina nas eleições 

de 04 de outubro para 

aprovarem o material 

de propaganda, botons, 

adesivos, cartazes, 

alem do manifesto. A 

reunião acontece na 

Câmara Municipal, ás 

20 horas. A reunião e 

aberta a todas as 

entidades da região 

tocantina que 

subscreverem o 

manifesto. 

Fazendo 

figa 

Vamos fazer figa. 
Para vencer e ganhar 

n o domingo. A 

Marselhesa que nos 

desculpe. Mas o Brasil 

vai para o penta 

campeonato mundial. 

Valeu a hospitalidade 

dos franceses com os 

brasileiros. Mas a 

França embarca num 

penta. Rio Sena 

abaixo. Vai naufragar. 

Com o Canal da 

M a n c h a s o b 

testemunha. Mas e 

bom fazer figa. E por 

vias da dúvidas, uma 

fezinha não faz mal 

para ninguém. 

Dr. André Paulino D'Albuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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JORNAL CAPITAL 

A TV CapítaI, CANAI 

5, ORCjll lhoSAIVl ENTE 

ApRESENTA: 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes s 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

0 {JORNAL CAPITAL é ^ p^ücação do 

Sistema Tutanu's de Produfões 

Diretor Presidente Dirck^r Comerctal Diretor dc Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Fundador: Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1995 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12 - 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. - si 603 - Tel/Fax: {021} 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 

•Semestral  

in 

.. R$ 75,00 

 R$140. 
,R$ 2S0.00 

...R$1,00 

721^ 

; Venda a miíso 

;.Atendimento ao cliente 

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

seus autores. 

SHOW ESPERANÇA 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

Dia 

11 de 

julho 

às 

9h 

INGRESSO 

5,00 

uma camiseta 

r 

® 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 



Capital Social 

O aumento da violência é 

conseqüência da política 

neoliberal, na avaliação da 

senadora Júnia Marise, do 

PDT de Minas Gerais, que 

denunciou o crescimento da 

criminalidade no Distrito 

Federal. . 
Pagina 3-2 
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■ Vitrine 

O Sinta/realizou quinta-feira, 

no auditório da OAB, o 

seminário "Reforma Tributária- 

por um Sistema Justo". O 

evento marcou a possa da nova 

delegada sindical na cidade, 

doutora Raimunda 

Carvalho Lima. 
Página 4-2 

Saúde 

Medicamentos falsos provocam 

medo em várias regiões do país 

Em todo o país, a 
possibilidade de usar 

remédio falsificado 

se transformou na 

escolha entre a cura 

e a morte para muita 

gente. Os 
responsáveis pela 

área de Saúde, nos 

estados e no governo 

federal, recebem 

diariamente 

centenas de 

denúncias vindas de 

^essoas com medo. 

As suspeitas 

incluem até a 

descoberta de 

depósitos 

clandestinos de 

sobras de 

laboratórios, mas a 

soluçào para o 

problema ainda náo 

surgiu. 

No Rio de Janeiro, 

já houve até 

ameaças de morte. O 

ameaçado foi o 

médico Edmilson 

Migowski, ex- 

coordenador 

estadual de Saúde. 

Ele pediu 

afastamento do 

cargo depois de 
comandar uma série 

de b 1 i t z e n e m 

exame. 

Em Sào Paulo, os 

responsáveis pelas 

investigações do 

caso do 

anticoncepcional 

inócuo, o Microvlar, 

fazem hoje a 

acareação dos 

interrogados que 

apresentaram 

contradições nos 

depoimentos. Serão 

interrogados o 

motorista e um 

ajudante da firma 

Vega Sopave, 

responsável pelo 

transporte do 

remédio do 

laboratório para a 

incineradora. 

A polícia aguarda 

o resultado da 

perícia, que está 

testando os resíduos 

das 10 toneladas de 

medicamentos 

encontradas 

segunda-feira no 

Jardim Varginha, na 

zona sul de São 

Paulo, para dar 

andamento às 

investigações. 

Em Brasília, a 

deputada federal 

Maria Laura (PT- 

requerimento de 

urgência. Além disso, 

ela deverá 
apresentar o projeto 

com o apoio dos 

líderes de todos os 

partidos ou de um 
terço dos 513 

deputados. 

Em Fortaleza, o 

ministro da Saúde, 

José Serra, 

denunciou a 

existência de 

quadrilhas 

organizadas. "Máfia 

é máfia; são 

bandidos que não 

ficam assim se 

mostrando. Mas de 

uma coisa nós 

sabemos: que ela é 

muito bem 

organizada." 

Em Minas Gerais a 

história dos 

medicamentos falsos 

da cidade de 

Perdões, no Sul de 

Minas Gerais, quem 

perdeu até agora 

foram os pequenos. A 

cidade de 18 mil 

habitantes, onde em 

10 de setembro do 

ano passado foi feita 

uma apreensão de 

pelo menos 54 tipos 

remédios nem como 

eles saíram dos 

laboratórios do Rio e 

de São Paulo. O 

açougueiro Celso 

Ferreira, de 32 anos, 

que descobriu que o 

remédio Meticorten, 

do laboratório 
Schering-Plough, 

comprado na 

Farmácia Hermeto, 

estava adulterado, 

separou-se da 

esposa, fechou o 

açougue e saiu da 

cidade. Ele diz que 

os amigos do dono 

da farmácia, Hugo 

César Laurente, 

passaram a boicotar 

seu comércio. Hoje 

ele trabalha como 

auxiliar de pedreiro 

em Carmo da 

Cachoeira, a 50km 

de Perdões. 

Hugo Laurente, o 

dono da farmácia, 

também não mora 

mais em Perdões. 

Mudou-se com a 

mulher e dois filhos 

para Lavras, a 30km, 

em outubro do ano 

passado, um més 

depois que o 

estabelecimento foi 
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de vender remédio 
falsificado. Ainda no 

Rio, um doente de 
Aids revelou sua 

suspeita de que o 

AZT adquirido em 
Belém era 

falsificado. O vidro 

era menor, o rótulo 

diferente e os 

comprimidos mais 

claros. A suspeita fez 

com que 580 pessoas, 

em Belém, fossem 

avisadas. O remédio 

foi' recolhido para 

ir'  

um projeto de 

resolução, propondo 

à Câmara dos 
Deputados a criação 

de uma Comissão 
Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para 
investigar as 

denúncias. Para 

instalar a CPI 

imediatamente após 

o recesso 
parlamentar, a 

deputada precisa do 

apoio de 257 

deputados num 

falsificados numa só 

farmácia e que 

aparece hoje como 

uma das campeãs de 

medicamento falso 

no país, expurgou de 

seu convívio o dono 
da farmácia e o 

açougueiro que 

denunciou a fraude. 

Dez meses depois, 

não se descobriu 

quem fez as 

falsificações nos 
conteúdos e nas 

embalagens dos 

Agora é empregado 

na farmácia de um 

parente e responde a 

um processo 

criminal (por 

falsificação de 
medicamentos) e a 

um processo civil 

movido por quatro 

laboratórios que 

pedem indenização 

por danos morais e 

materiais. 

Celso descobriu a 

fraude porque seu 

médico constatou 

que a infecçào no 

olho esquerdo tinha 

voltado a crescer. O 

medicamento não 

fazia efeito. Ele 

comparou as caixas 
do Meticorten. Os 
primeiros 

medicamentos 

vinham em drágeas. 

Os que ele comprara 

na farmácia de Hugo 

vinham em potes. 

Ligou para a 

Shering-Ploug e 

contou a história. No 

mesmo dia, 

advogados da 

empresa foram de 

São Paulo a Perdões 

e constataram que a 

embalagem era falsa. 

Os advogados 

recolheram as 

amostras falsas, 

fizeram com que 

Celso fosse a 

delegacia e 

apresentasse queixa. 

O delegado Isaias 

Confort conseguiu 

um mandado de 

busca e apreensão e 

foi à farmácia de 

Hugo. Lã prendeu o 

dono e o fornecedor, 

o advogado Paulo 

Roberto Ferreira, 

qur saiu dn Rio dt* 
Janeiro para 

entregar os remédios 

e chegava no 

momento da prisão. 

Hoje, o açougueiro 

se arrepende de ter 
feito a denúncia. 

Conta que parou o 

tratamento e ainda 

sente dores no olho. 

Reclama que a 

Shering-Ploug não 

lhe deu assistência. 

Se pudesse, 

perdoaria Hugo. "Não 

ganhei nada com isso. 

A Shering disse que 

me ajudaria e nunca 
mais me procurou. 

Náo tenho como 
processar ninguém 

porque sou pequeno. 

No processo, não vou 
falar nada contra o 

Hugo." 

Em sua defesa, 

Hugo alegará que foi 

enganado. Segundo 

ele, é comum 
chegarem nas 

cidades pequenas 
autônomos vendendo 

remédios. Mesmo se 

dizendo experiente 

(tinha a farmácia há 

13 anos) garantiu que 

não há como saber se 

a embalagem é 
falsificada, porque os 
laboratórios mudam 

constantemente. 

O delegado Isaias 

Confort, que investiga 

o caso, não acredita 

que Hugo tenha sido 

enganado. Segundo 

ele, as falsificações 

eram grosseiras. 

Remédios que eram 

embalados em 

drágeas estavam 

sendo vendidos em 

potes de plástico. 
Alguns não tinham 

nem u nume du 

laboratório no rótulo. 
Apesar de ter pego 

um dos 

distribuidores de 

medicamentos, o 

delegado não 
conseguiu avançar 

nas investigações. 

Paulo Roberto, que 

aguarda em 

liberdade, no Rio, pelo 

julgamento, alegou 

que também foi 

enganado por 
propagandistas de 

laboratórios. 

^ 

HOSPITAL SANTA MARIA 

^We/ 723- / 955 

O pioneiro da saúde imperatrizense    
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

/ 

Deputado estadual Francisco Martins, defensor da região de Balsas na 
Assembléia Legislativa Estadual. Médico, nos dias de folga faz visita 
aos municípios daquela parte do Maranhão para atender a camada de 

menor poder aquisitivo da comunidade 

Ondas Curtas 

□ Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa, Fapa ... 

□ Olavo, gente fina na gerência da Dimapi. 

□ Ontem, FHC reuniu os responsáveis pelas ações de combate à seca. 

□ Reafirmou que o governo manterá o programa. 

□ Wilson Zara canta no Litorânea, em São Luís. 

□ O músico imperatrizense é sucesso de público na capital. 

□ Major Robério Santos comanda o Corpo de Bombeiros. 

□ Prossegue em ritmo acelerado mais uma versão da Expoimp. 

□ Amanhã, tem show de Roberto Villar. 

□ Muita gente querendo dançar e cantar com o papudinho. 

□ É o show penta Brasil e todos os detalhes já estão sendo ultimados. 

□ Valmir Izídio é o presidente da Câmara Municipal. 

□ O trânsito no Mercadinho permanece desorganizado. 

□ Quando será que o problema terá uma solução? 

□ Ainda existem mototaxistas desrespeitando as leis de trânsito. 

□ Uma fiscalização mais rigorosa se faz necessária. 

□ Afinal de contas, o usuário deve ser respeitado e transportado com 

segurança. 

Jj|p 11 

Pmgramaçao de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

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

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Sesão 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

Canál 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 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Telemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

Home Shopping 
SailorMoon 
Samurai Wamors 
Grupo Imagem 
Shurato 
Feras do Carna- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal < 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

' J 

17:15 SailorMoon 
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 Mandacarú 

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 

mm ■i'. 
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Capital Social 

  Da Redação 

Radicalizando as tribos 

Atenção gatas e gatos. Tem cheiro novo no ar. A novidade é a deo- 

colònia Comics que a Água de Cheiro acaba de lançar no mercado 

para quem quer mesmo marcar presença. 

Comics tem o estilo de cada tribo, seja ela qual for; de internautas à 

clubber passados pelos adeptos dos esportes radicais. Uma criação 

de saída refrescante, com notas citricas e fougére, combinam ritmos 

de aventura, ousadia e liberdade. 

O corpo floral e ozònico ( essência responsável por aquele delicioso 

cheiro de mar) da deo-colônia7"sè diferencia pela modernidade e está 

em harmonia com o fundo musk ambarado. O resultado? Uma 

explosão de sensações marcantes para garotos e garotas. 

Você vai poder comparar a sua vida antes e depois de Comics. Se 

estava no maior baixo astral porque seu namorado lhe trocou por sua 

melhor amiga, não ligue: pense que não vai ter de aturar os discos 

dele, a pelada no sábado e, de quebra, ficar livre da amiga falsa. 
Já o garoto que premeditava uma deprê por conta da recuperação, 

a estória é outra; com Comics ele verá o lado bom das coisas. Vai ficar 

longe do irmão caçula que vai para a praia e, de repente, pode rolar 

aquela 'desta only friends". 

O slogan de Comics faz um trocadilho sugestivo — uma brincadeira 

para quem não é um pouco tímido, queito ou avesso à ação e aventura; 
"Comics. Para gente séria!" 

Se você é "sério" o bastante para radicalizar em qualquer hora e 

ocasião, pode investir em Comics. Certamente você não vai passar em 

branco. 

Comics se destaca de cara pela embalagem. Os tons fortes e 

vibrantes do verde, azul e laranja com grafismos fecho armazenam o 

produto. 

A nova deo-colònia teen da Água de Cheiro pode ser encontrada 

em todas as lojas da Griffe, por R$ 18,80. 

Real Veículos Ltda, 
Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, I437/A - Rodoviária - Fone: (998) 722-3(18(1 
Fax; ((198) 723-2347 - CEP 65.9(13-330 - Imperatriz/Maranhão 

FILIAL: Rua do Egito. 72(1/A - ( entro - Fone/Fax; (1198) 741-2572/2105 
CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 

: : 

Musico Pinheiro, do Grupo de Pagode 

Couro e Corda", fechando agenda de shows 
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Comics, nova 

deo-colônia 

desodorante 
r 

da Agua de 

Cheiro 

Apagando velinltas 

Aniversariando hoje a simpática Lourdes Santana, oportunidade 

em que receberá os cumprimentos do seu vasto círculo de amigos. 

Na cidade 

Fazendo visita a Imperatriz Marcos Coimbra, vendedor das Lojas 
Y. Yamada, cuja sede fica localizada em Belém do Pará. Sua estada na 

cidade tem como objetivo fazer contatos com empresários para saber 

efetivamente do nosso potencial econômico. 

Um toque 

De Machado de Assis, para este sábado: "eu não sou homem que 

recuse elogios. Amo-os; eles fazem bem à alma e até ao corpo. As 

melhores digestões da minha da vida são as dos jantares em que sou 

brindado". 

Política neoliberal 

O aumento da violência é conseqüência da política neoliberal, na 

avaliação da senadora Júnia Marise, do PDT de Minas Gerais, que 

denunciou, em discurso no plenário, o crescimento da criminalidade 

no Distrito Federal e em Minas Gerais. 

A senadora lembrou dos assassinatos brutais ocorridos no Distrito 

Federal e chamou a atenção para o aumento da violência em Minas 

Gerais, notadamente nos municípios de Varginha, Uberlândia, Juiz 

de Fora e Governador Valadares. Ela ressaltou o índice de 60% no 

crescimento dos crimes contra o patrimônio, em apenas um ano, na 

região metropolitana de Belo Horizonte. 

Um alô 

Para o medico Jairo Casanova, secretário de Saúde do Município. 

Trata-se de um profissional da mais alta competência e responsável 

no cumprimento de seus devedores. Ele também esteve assistindo ao 

companheiro Raimundo Primeiro, diretor de Redação do Capital, 

quando ele esteve doente dias atrás. 

\ar Freitas e Carlinhos Amorim, 

:ões da Gamara Municipal 

iWlüYl 

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

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

Conferência 
O Sintaf realizou na ultima quinta feira no auditório da OAB um 

seminário sobre "Reforma Tributária - por um sistema social justo. O 
evento marcou também a posse da nova delegada sindical em 
Imperatriz. Dra. Raimunda Carvalho Lima. 

Festa 
Os agricultores de Petrolina realizaram ontem a festa da Colheita, 

como parte da programação de encerramento da safra 98. A festa é 
parte do programa Agricultura Social, desenvolvido pela indústria de 
papel e celulose. 

Filosofia 
A filosofia de trabalho da coordenação de serviços administrativos 

da Celmar é dar apoio logístico a todos os setores da empresa. O 
COSAD, na opinião do coordenador Paulo Vasconcelos, tem uma 

responsabilidade muito grande por ser a base administrativa da 
Celmar. 

Eucalipto 
A casa do Eucalipto é a grande sensação da XXX Expoimp. A 

Celmar está participando pela terceira vez consecutiva do feira 

agropecuária e visa mostrar as vantagens do eucalipto na vida do 

trabalhador. Lá o visitante vai encontrar desde casas construidas com 
a madeira, até playground. 

Meio ambiente 
A bióloga Elisabete Braga, ministra este més um curso na região 

sobre capacitação em educação ambiental, o mesmo é dirigido a 
professores da rede publica de ensino dos municípios de Açailàndia, 
Bregào, João Lisboa Davinópoles dentre outros. 

Fralde 
Cinco pessoas foram presas pela policia federal envolvidas em fralde 

no INSS de Imperatriz, dentre elas, a chefe do posto senhora: Maria 
Carmem Ferreira, a muito a investigação era feira, agora a malha da 
instituição está um pouco branda. 

Saudade 
Que saudade do tempo em que o INSS de Imperatriz era 

comandado pela talentosa Rosa Maciél. No período em que a super 
executiva atuava como chefe a coisa era bem melhor, da safra boa da 

época ainda sobrou minha querida Graça Paiva. 

Nossos amigos Dr. Renê Almeida e Dr ". Radige 

Rodrigues, ambos delegados de polícia 

Quem 
Juntamente com Rosa Maciel atuava uma equipe de peso, como 

Helena Oliveira, Maria do Ceu, Graça Paiva Walmir Magalhães dentre 

outros, bons tempos em que a burocracia era menor e a agilidade 
muito maior. 

Denuncia 
Com a prisão destes envolvidos ainda não se salva o órgão. O 

sindicato dos trabalhadores rurais denuncia desde o ano passado, a 
existência de uma quadrilha onde atua desde funcionários, também 
agentes da policia, advogados até políticos de nossa cidade. 

Nasceu 
Retomou hoje a sua função de secretaria executiva nossa querida 

Claudia, ela estava de licença maternidade. Agora feliz da vida exibe 
a herdeira Natãlia, uma gatinha linda que virou o centro das atenções 

da família Skiil. 

Feira 
Será realizado hoje a Feira de Arte da Skiil Aliança Inglesa. Os 

alunos ira mostrar ao publico um pouco da cultura americana através 
de painéis e vídeo, a copa do mundo também será destaque na feira 
que começa as 08 da manhã. 

Ano leti vo 
O segundo semestre do ano de 98 das escolas de inglês Skiil começa 

em agosto. A movimentação em torno do inicio do semestre jã 

começaram por lá, a grande novidade deste ano será o laboratório 
de mult-midia inaugurado recentemente. 

Prestigio 
Uma das mais conceituadas revistas do país, a "Origem" está 

fazendo uma ampla reportagem a cerca das cidade localizadas às 

margens da BR-010. Em Imperatriz os repórter da revista 
contactaram com ninguém menos que nosso amigo Edmilson 
Sanches, que vai colaborar com os colegas. 

Vendas 
A exemplo das demais cidades do país a venda de carros novos em 

Imperatriz caiu muito em relação ao mesmo período do ano passado 

Informações neste sentido partem da concessionária Tocauto. que 
esta vendendo menos que o esperado. 

Vendas 
Enquanto a venda de carros novos cai, a de motos sob, o mais novo 

lançamento da Motoca. a C 100 Biss, tem alcançado uma excelente 
aceitação segundo os responsáveis pelo lançamento na região, mais 
nas ruas a grande Tebre é mesmo a Titan. 

Festa 
Troca de idade e de amor, Marinalva Sousa, uma das mais 

conceituadas executivas da cidade troca de idade ainda este més e 
aproveita para mostrar também seu novo amor, segundo quem já viu 
o felizardo, falou maravilhas, para quem não viu, o nome é Fábio 

J 

Movimentado 
Bastante movimentado o show do cantor Leonardo em Imperatriz, 

o sertanejo não quis falar com a imprensa local mais se mostrou 

bastante emocionado em palco, como se lembrasse do irmão 
Leandro, Leonardo interrompeu muito as musicas para refletir, o 
publico aplaudia. 

Urna Eletrônica 
Continua sendo testado as urnas eletrônicas da justiça eleitoral 

de Imperatriz, esta vai ser a primeira vez que os Imperatrizenses irão 
votar eletronicamente, muita gente ainda não foi testar sua agilidade. 

Corrida 
E o comercio de Imperatriz continua movimentado, os torcedores 

mais tardios estão agora indo em busca das camisas oficiais da 

seleção brasileira, na corrida pelo penta vale tudo. ate improvisar 

Betinho do Free-Bar, promete distribuir churrasco aos amigos 

durante o jogo 

Falta 

Tenho sentido muito a falta da amiga Jó, secretária executiva da 

expresso Timbira nos nossos eventos, nossa amiga ira ganhar em 

breve seu segundo herdeiro, e para tanto ja se prepara para a 

chegada, o papai está orgulhoso 

Tucanu^ 

Vídeo 
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Aniversário de Imperatriz 

Ildon escolhe comendadores de 1998 

O prefeito Ildon 

Marques definiu, ontem, 

a lista das sete 

personalidades da vida 

de Imperatriz que vão ser 
homenageadas com a 

Comenda Frei Manoel 

Procopio. no aniversário 

da cidade, dia 16 (quinta- 
feira). A Comenda será 

entregue no auditório 

Paulo Freire. da 

Secretaria de Educação 

(Seduc). as 20h. Na 

oportunidade, o prefeito 

estará também 

re inaugurando o 

auditório que passou por 

uma reforma. 

Integram a lista três 

membros da Academia 

Imperalrizcnse de Letras 

(um dos quais hoje juiz de 

direito em São Luís e 

outro um antigo professor 

e político histórico da 
cidade), um militar, uma 

diretora de cursos 

■ dissionalizanles. uma 

< x diretora cie escola 

publica e um pioneiro da 

medicina em Imperatriz. 

Os intelectuais que 

| vão ser condecorados são 

j mprofrssor \ itor Milesi.- 

presidente licenciado da 

A c a d e m i a 

Impêratrizense de 

Letras, o juiz de direito 

Manoel Aureliano 

Ferreira Neto, hoje na 

comarca de São Luís, 

depois de duas décadas 

em Imperatriz como . 

advogado, juiz. professor 

e membro influente de 

clubes de serviços da 

comunidade. 

O pioneiro da área 

médica em Imperatriz e 

o doutor Antonio Regis 

d'Albuquerque, dono. 

juntamente com sua 

esposa, medica Rimar de 

Andrade, do primeiro 

hospital da cidade, o Sãò 

Vicente Ferrer. Doutora 

Rimar já foi agraciada 

com a mesma comenda 

há três anos. 

Duas mulheres, ambas 

professoras, vão receber 

das mãos do prefeito 

Ildon Marques a maior 

condecoração do 

município: Maria Luiza 

Brandão, professora do 

ensino regular, que 

durante décadas foi 

diretora da maior escola 

publica de Imperatriz, o 

Grupo Escolar Estado de 

Goiás. Várias gerações 

de imperatrizenses se 

beneficiaram da 
disciplina rigorosa da 

diretora Maria Luísa. 

A outra professora e 

também diretora, mas de 

escola de formação 

profissional. Trata-se de 

Lavínia Sousa Amorim. a 

professora Laia. que já 

formou para o mercado 

de trabalho de Imperatriz 

e região e milhares de 

pessoas e que e vista na 

comunidade como uma 

das imperatrizenses mais 

queridas. O Senac — 
Serviço Nacional de 

A p r e n d i z a g e m 

Comercial —. por meio 

da professora Laia. e 

presença certa em todos 

os movimentos em favor 

da comunidade 

imperatrizense. 

O militar e o 

comandante do Corpo de 

Bombeiros, major Carlos 

Roberio dos Santos, que 

alem da função de 

manter em permanente 

prontidão homens e 

il 
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Cidade se prepara para festejar os seus I /O anos de fundação 

equipamentos de 

combate a incêndios, 

tem ainda participação 

ativa em todos os 

momentos sociais e 

culturais de Imperatriz e 

cidades vizinhas. 

0 sétimo comendador 

deste ano é o professor 

Benedito Batista Pereira, 

também membro da 

Acac 1 emia Imperat rizense 

de Letras, ex-vereador e 

militante histórico da 

política partidária 

imperatrizense nas décadas 

de sessenta, setenta e 

oitenta. Poeta, Benedito se 

constitui numa das mais 

importantes reservas 

culturais da região. 

Sedei inicia inscrições nas modalidades esportivas 

Mais dc mil pessoas estào sendo aguardadas para participar de modalidades como: 

corrida de rua. passeio ciclíslico. voleibol, damas, xadrez, dominó e truco 

A Secretaria fios 

Esportes e do Lazer 
(Sedef) ja está 

convidando todos os 

i m p e r a l r i-z e n s e s 
interessados. a 

participarem da 
j) r o g r a m a ç ã o esportiva 

e 1 a b o r a d a 

especialmente para 

comemorar o 

aniversário 

Imperatriz. 

Pessoa s 

apreciam diferentes 

modalidades esportivas, 
já estão sendo 

aguardadas para 

|| realizarem as inscrições. 

No próximo dia 16 de 

||^|te julho (fr féira). as 6h50. 
havera a largada, saindo 

da i)raça Brasil, da 
MM i Corrida dc Rua 16 dc 

jlllho 0s atl(.tas (|evem 

y : ^ R.* > procurar a sede da Sedei 

Secretário I aldeei Férreira. da Sedei, recufi/pra Complexo Rsportivò Barjona Lt)hão ■ l*U a as inscrições 
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Haverá também a 
Cor) ida Ciei isl ira 
"Imperatriz Somos Nós". 

a partir dás lüh. saindo 

da Av. Beira Rio. Ainda 

no dia 16. a partir das 

161130. sera o 1' Passeio 
Cirlístiro 16 dc Julho. 

saindo da praça da 
Meteorologia e com 

chegada na Beira-rio. O 

local das inscrições será 

na Liliani. que apoia o 

evento juntamente com 

a Sundown Bike, As 
prerniações serão de 

bicicletas, troféus e 
medalhas. 

As escolas irão 

participar da Taça da 

Cidade dc Imperatriz dc 
Voleibol, a ser realizada 

no Ginásio de Esportes 

da Escola Santa Luzia, 
localizada no bairro 

Santa Rita. O horário será 

as 9h. e inclui a categoria 

juvenil. Estarão 
presentes escolas como: 

Centro Educacional São 

Francisco de Assis 

(Cesfa). Dom Bosco. 

Amaral Raposo, Santa 

Luzia e Rui Barbosa. 

A programação consta 

também de torneios de 
dama, xadrez, dominó e 

truco, que serão 

realizados no salão nobre 

do Juçara Clube, a partir 

das 9h e com categoria 

livre As inscrições estão 

sendo realizadas na 
Sedei. 

Haverá ainda, às I9h, 

a Taça da Cidade de 

Imperatriz dc Skatc. na 

praça Mane Garrincha < 

a Cidade dc Imperatriz dc 
Patins, a partir das 19:30. 

também na praça Mane 
Gar ri ncha. Maiores 

informações na sede da 

Sedei. 

MORTA & MOITA 

A Miirf;i Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 
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Imagem digital e som de CD 
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Agricultores realizam Festa 

da Colheita em Petrolina 

Centenas de 

agricultores realizam 

hoje (11.07.98), em 

Petrolina - povoado a 

40km de Imperatriz 

a Festa da Colheita, 

como parte da 

programação de 

encerramento da 
safra 98 do Programa 

de Agricultura Social, 

que vem sendo 

desenvolvido pela 

indústria de celulose 
Celmar há cinco anos. 

A festa, organizada 

pela Associação dos 

Lavradores de 
Petrolina, vai 

acontecer na Fazenda 

Serra Branca e 

reunirá também 

trabalhadores de 

associações de Varjáo 
dos Crentes, São 

Félix e Coquelândia. 

O Programa de 

Agricultura Social foi 

implantado pela 
Celmar em 93 e 

consiste no plantio de 

culturas agrícolas 

consorciadas ao 

eucalipto. "O 

trabalho teve início 

na Fazenda Chapada 

Grande, no povoado 

de Varjáo dos Crentes, 

e é uma experiência 

pioneira de muita 

importância para a 
região", informa 

Fábio Medeiros, 

diretor- 

superintendente da 
Celmar. A base do 

programa é o plantio 

de arroz, feijão e 

milho entre as linhas 

de eucalipto, que é a 

matéria-prima para a 

produção de celulose. 

O resultado positivo 

nos primeiros anos do 

projeto fez com que a 

empresa estendesse 

as atividades a outras 

fazendas e cedesse 

parte de suas terras 

para os chamados 

plantios solteiros 

(fora das linhas do 

eucalipto). 

Doação - A colheita 

deste ano, estimada 

em 1.700 toneladas de 

cereais, foi iniciada 

em abril e já 

beneficiou cerca de 
500 famílias de 

agricultores. "O 

programa tem_ 

chamado a ateúção 

dos trabalhadores da 

região, pois os 

mesmos pagam 

apenas 10% à Celmar 
do total da 

produção", explica 

Darcy Francisco dos 

Santos, técnico 

agrícola responsável 

pelo projeto da 

empresa. "Este 

programa beneficia 

diretamente quase 
2.500 pessoas", 

argumenta o técnico. 

A área total de 

plantio do Programa 

de Agricultura Social 

hoje é de 1.374,69 

hectares, sendo 

1.242,69 em culturas 

consorciadas ao 
eucalipto e o restante 
em culturas solteiras. 

Com a Festa da 

Colheita, os 

trabalhadores estão 
reunindo as 1.700 

toneladas de cereais e 

repassando a parte que 
cabe à Celmar (10%), 

através das 

associações dos 

povoados. "O 

percentual relativo à 

empresa será doado a 

entidades filantrópicas 
ou diretamente a 

famílias carentes e 

escolas - neste caso, os 

alimentos passam a 
fazer parte do cardápio 

da merenda escolar 

das crianças", avisa 

Darcy dos Santos. 

Assim tem sido, 

segundo ele, ao longo 

dos anos de existência 

do programa. "Depois 

de cada colheita, a 

Celmar, juntamente 

com as lideranças 

comunitárias, 
estabelece as 

prioridades e efetua a 

distribuição dos 

alimentos". 
A Festa da Colheita 

começa às 7h com uma 

reunião entre os 

trabalhadores e 
técnicos da Celmar. O 

tema do encontro é a 

importância da 

agricultura social 
para a região. O 

evento continua por 
todo o dia de hoje 
com recreações, 

almoço de 

confraternização e 
uma festa de 

encerramento na 
parte da noite. 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 

721-4006/721-2506 
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Agricultores mostra o resultado positivo da sua produção 

MA 

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 

- 

Diário 

Diário 

Diário 
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Diário 

Diário- 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 
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Diário 

Diário 
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Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 
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Peritos usam novas técnicas para investigar crimes 

Pesquisadores utilizam laboratórios e equipamentos sofisticados para descobrir mais pistas 

Sherlock Holmes era 
capaz de estudar uma 
única pista e deduzir 
que a pessoa que a 
deixou repartia seus 
cabelos do lado direito, 
usava óculos e sofria de 
enxaqueca. No mundo 
da não-ficção, no 
entanto, é bem mais 
difícil solucionar 
crimes. As impressões 
digitais ficam borradas, 
as amostras de sangue 
são inconclusivas. 
Acrescente-se a isso 
um advogado de defesa 
sabido e um caso que 
antes parecia quase 
resolvido pode tornar- 
se inconsistente. 

Nos laboratórios dos 
Estados Unidos, os 
pesquisadores, que 
antes construíam as 
armas da guerra fria, 
estão trabalhando em 
novos dispositivos para 
ajudar a resolver 
crimes. "Não se pode 
combater terroristas e 
nuadrilhas sofisticadas 
jm equipamentos de 

alta tecnologia", afirma 
o secretário da Energia, 

Federico Pena. "Temos 
uma mensagem para os 
criminosos: cuidado, 
porque vamos 
persegui-los usando 
tecnologias que vocês 
nunca viram antes." 

Alguns traficantes de 
drogas de Washington 
tiveram um vislumbre 
dos tipos de inovações 
de que ele fala. Há dois 
anos os moradores de 
Kennewick, 
Washington, 
queixaram-se do mau 
cheiro proveniente de 
uma casa. A polícia 
suspeitou de que se 
tratasse de 
metan feia minas 
processadas por 
traficantes, mas os 
métodos usuais de 
investigação falharam. 

Em vista disso, a 
polícia recorreu a 
cientistas do 
laboratório Pacific 
Northwest, que 
forneceram aos agentes 
um sistema de coleta de 
vapor para recolher 
amostras das 
emanações 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 

CARTÓRIO DA 65A ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS PARTIDOS E CQ^ 
LIGAÇÕES POLÍTICAS PARA AUDIÊNCIA DE SOR- 
TEIO DOS OUTDOOR 

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

O doutor Adolfo Pires da Fonseca Neto, juiz elei- 
toral da 65a Zona Eleitoral, responsável pela pro- 
paganda eleitoral, convoca todos os partidos e co- 
ligações registradas para as eleições de outubro de 
1998, para audiência de sorteio dos Outdoor, a ser 
realizada no dia 10 de julho, às 17:00 horas, no Car- 
tório Eleitoral da 6õa Zona, no Fórum Ministro 
Henrique de La Rocque. E para que chegue ao co- 
nhecimento de todos mandou fixar cópia deste 
edital no átrio do Fórum, no Jornal O Progresso e 
no Jornal Capital. Dado e passado nesta cidade, 
aos 08 dias do mês de julho do ano de hum mil no- 
vecentos e noventa e oito (1998). Eu  
 chefe da 65a Zona 

provenientes da casa. 

As análises de 
laboratórios 
mostraram provas 
suficientes de produção 
de metanfetaminas 
para convencer um juiz 
a emitir uma ordem de 
busca. Em pouco 
tempo, os suspeitos 
declararam-se 

culpados. 
Provas - Grande 

parte da nova 
tecnologia tem a 
finalidade de permitir 
que os detetives 
examinem com 
detalhes a cena do 
crime sem precisar de 
muitos investigadores 
que possam 
comprometer as 
provas. "Quando há 
pessoas demais no 
local, as possibilidades 
de contaminação das 
provas aumentam 
substancialmente", 
ressaltou Dan Irwin, 
administrador do 
Projeto DOE. 

A solução 
encontrada foi 
substituir o grande 
número de agentes por 
computadores. A 
equipe de Irwin está 
testando o protótipo de 
um computador laptop 
instalado em um colete, 
equipado com vídeo 

digital e câmeras, 
telêmetros laser e um 
sistema de 
posicionamento global. 
Um detetive equipado 
com o computador 
pode enviar 
informações da cena do 
crime para o 
laboratório e receber 
instruções dos peritos. 

Os pesquisadores 
também estão 
trabalhando no que é 
designado como 
"laboratório em um 
chip", que daria ã 
polícia a capacidade de 
processar maior 
quantidade de material 
- ate mesmo amostras 
de DNA - na cena do 
crime, eliminado os 
riscos de contaminação 
a caminho do 
laboratório. 

Imagens - Mesmo as 
tecnologias em uso 
atualmente poderiam 
ser aperfeiçoadas, até 
certo ponto. É o caso 
das videocámeras que 
focalizam os clientes 
nos postos de gasolina, 
por exemplo. Em julho 
de 1995, uma câmera de 
vigilância registrou um 
assalto a uma loja de 
conveniência de 
Chattanooga, no 
Tennessee, mas a 
imagem não estava 

suficientemente nítida 

para mostrar o 
assaltante que 
disparou o tiro fatal no 
balconista. "As mesmas 
fitas de vídeo são 
usadas muitas vezes, 
prejudicando a 
qualidade da imagem", - 
esclarece Ken Tobin, 
um experiente 
pesquisador-cientista 

do Laboratório 
Nacional de Oak Ridge. 

Sua equipe estudou a 
fita e decidiu recriar o 
crime, disparando uma 
arma na loja e 
comparando as duas 
fitas. A análise mostrou 
que o homem armado 
matou o balconista a 
sangue frio, e não 
durante uma luta, 
como ele havia alegado. 
Depois de ver o vídeo 
retocado, o suspeito 
declarou-se culpado de 
assassinato em 
primeiro grau e o 
condado economizou 
os US$ 100 mil que teria 
gasto com um 
julgamento pelo 
tribunal do júri. 

Digitais - Até provas 
básicas como 
impressões digitais 
podem ficar mais 
nítidas. Geralmente é 
dificil detectar 
impressões digitais de 

crianças; a razão pela 
qual elas desaparecem 
tão rapidamente era 
um mistério para o FBI 
e a Scotland Yard. Art 
Bohanan, perito do 
Departamento de 
Polícia de Knoxville 
(Tennessee), muito 
conhecido nos Estados 
Unidos, trabalhou com 
químicos do Labortório 
de Oak Ridge para 
decifrar esse enigma. A 
resposta; as impressões 
digitais de crianças 
contêm ácidos graxos 
mais voláteis, que 
evaporam 
rapidamente. 

Os pesquisadores 
ainda não descobriram 
meios de contornar 
esse problema, mas, 
enquanto estudavam o 
assunto, descobriram 
meios de detectar 
colesterol e nicotina 
nas impressões digitais. 
"É bem possível que um 
dia nos tornemos 
capazes de obter um 
perfil com base em uma 
impressão digital, que 
nos dirá que ela foi 
deixada por uma 
mulher que fuma, usa 
cocaína e é diabética", 
declarou Bohanan. 
Esse tipo de dedução 
deixaria Sherlock 
Holmes orgulhoso. 

ABRH entrega Prêmio Ser Humano 

Eleitoral, digitei e subscrevi. 

Adolfo Pires da Fonseca Neto 
Juiz da 65a Zona 

Na festa do Top de 

RH 98 um profissional 

subiu ao palco para 
receber homenagens 

pelo seu trabalho 

individual. Sebastião 

Fernando Viana foi o 

indicado para o 

Prêmio Ser Humano 

'Oswaldo Checchia", 

concedido pela 

Associação Brasileira 

de Recursos 

Humanos (ABRH), 

auma parceria com a 

Associação dos 

Dirigentes de Vendas 

e Marketing do Brasil 
(ADVB). 

Viana é 

coordenador e 

consultor interno de 

RH da Petrobrãs & 

Pseal, em Aracaju, SE. 

Ele conquistou o 

prêmio por seu 

trabalho de resgate do 

potencial criativo dos 

empregados, 

desenvolvido na 

empresa em 

programas mensais. 

A meta é atingir 

com o programa 30% 

dos 2 mil empregados 

da unidade. "Cerca de 

300 já participaram", 

calcula Viana. O 

programa teve início 

em 1996 e os 

resultados são 

visíveis, segundo o 

consultor, que 

relaciona melhoria do 

clima organizacional, 

mais motivação e 
disposição para novos 

desafios e 

oportunidades. 

Viana idealizou o 

programa depois de 

ter feito o curso de 

formação no Instituto 

Latino-Americano de 

Criatividade 

Estratégica (Rase) em 

São Paulo. Concluído 

o curso, ele criou um 
projeto-piloto com 20 

empregados. "Eles 

participaram, 

avaliaram e 

aprovaram." 

O trabalho de 

Viana está numa fase 

fase de 
reconhecimento 

externo. No dia 20 ele 

foi convidado a 
apresentá-lo no 44° 

Criative Problem 

Solving Institute, 

encontro anual de 

criatividade 

realizado no estado 

de Nova York, nos 

Estados Unidos. 

Agora ele comemora 

o recebimento do 
prêmio da ABRH. 
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■ Taffarel 

"Herói? Não. Sou apenas um cara iluminado, abençoado. " Taffarel não quer ficar 

com os louros da vitória sobre a Holanda, que classificou a Seleção Brasileira para 

a decisão da Copa do Mundo, apesar de ter defendido duas cobranças na disputa 

por pênaltis. O goleiro viveu um dia de ídolo ontem, mas procurou seguir o exemplo 

de seu companheiro de orações, César Sampaio, para não se inebriar com os 

elogios. "A nossa profissão, principalmente a de goleiro, é ingrata. " 

JORNAL CAPITAL 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AO ASSINANTE 
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Zagallo vai manter 

supertição diante da França 

'Vive Ia France!" O 

grito francês invadiu 

as ruas de Paris, 

Marselha, Lyon e 

toda as cidades do 

país. A França está 

na final da Copa 98. 

Os anfitriões do 

Mundial 

derrubaram, os 

croatas por 2 x 1 e se 

garantiram na 

disputa do título. O 

herói da batalha 

chama-se Lilian 

Thuram. Foi dele os 

dois gols da vitória. 

França e Brasil se 

encaram no 

amanhã. Croácia e 

Holanda, se 

enfrentam hoje, pelo 

terceiro lugar. Para os 

franceses, já é uma 

vitória. Jamais eles 

tiveram uma seleçáo 

na final de uma 

Copa. Trata-se de 

uma nova revolução 

francesa? Talvez. Se 

vencerem o Brasil, 

podem se considerar 

mais que vitoriosos. 

Mas se foi difícil 

abater a Croácia, 

imagine os 

canarinhos. 

Entretanto, nunca 
se deve desprezar o 

poder da resistência 

francesa. Eles têm 

Brasil já esta 

vários soldados de 

respeito. Só que a fé da 

nação verde-amarela 

na conquista do penta é 

bem maior. Brasil e 

França já se 

enfrentaram duas vezes 

em Copas. Vencemos 

uma em 1958 (5 x 2), 

empatamos outra em 

1986 (1 x 1). Estamos na 

vantagem. "Que 

venham os franceses!", 

gritam os brasileiros. 

O técnico da Seleção 

Brasileira, Mário Jorge 

Lobo Zagallo, 

confessou, em 

entrevista concedida na 
porta concentração da 

equipe, em Lésigny, que 
vem tomando 

tranqüilizantes para 

suportar os momentos 

de tensão durante os 

jogos. Ele contou que 

tomou após o jogo 

contra a Dinamarca, 

válido pelas quartas- 

de-final, mas admitiu 

que deveria tê-lo feito 

antes da partida. 

Zagalo disse ter tomado 

meio tranqüilizante 

antes do jogo contra a 

Holanda. "Foi muito 
bom. Vou continuar 

tomando antes dos 

jogos. A vitória mexeu 

comigo, mas valeu a 

pena", declarou. Ele 

concentrado para o 

não revelou qual 

medicamento tomou 

para "não fazer 

publicidade". 

Falando sobre a 

disputa de pênaltis, 
contra a Holanda, o 

técnico disse que a 

quinta cobrança seria 

feita por Denílson, que 

entrou no lugar de 

Bebeto. "Emerson 

entrou no lugar de 

Leonardo e bateu 

bem. Ele ia chutar no 

mesmo canto que o 

goleiro pulou, mas 

teve presença de 

espírito para bater 

mais para o centro." 

Para ele, o Brasil está 

correspondendo 

gradativamente às 
suas expectativas nos 

aspectos físico e 

tático. Zagalo 

manteve seu lado 

supersticioso e disse 
que falou no ouvido de 

Taffarel, entre a 

prorrogação e os 

pênaltis, o mesmo que 

disse antes da decisão 

por pênaltis na Copa 

de 94. "Você vai ter de 

defender os pênaltis." 

Ele disse que foi 

importante sacudir 

cada um dos 

jogadores para dar 

otimismo à equipe. 

jogo que decide o mundial de 98 

Perguntado sobre o 
que sentiu após a 

vitória nos pênaltis, 

respondeu: "Alívio. 

Mas vem aí outro 

momento de tensão." 

Zagalo também 

desabafou. "Quando 

disse que ia jogar no 3- 

5-2, falaram que eu 

estava superado. Não 

vou "europeizar" o 

futebol brasileiro. 
Nosso futebol já 

conquistou quatro 

títulos. Não há porquê 

mudar. Continuarei 

com a mesma filosofia. 

Amanhã poderá vir 

outro técnico e mudar 

tudo. É um direito 

dele." Zagalo afirmou 

que só falará no futuro 

após a decisão. 

O técnico 

confirmou para a final 

a mesma equipe que 

saiu jogando contra a 

Holanda, apenas com 

a volta de Cafu, que 

cumpriu suspensão, 

no lugar de Zé Carlos. 

Segundo ele, a 

escalaçào deverá ser a 

seguinte; Taffarel; 
Cafu, Aldair, Jünior 

Baiano e Roberto 

Carlos; Dunga, César 

Sampaio, Leonardo e 

Rivaldo; Ronaldo e 

Bebeto. 

Holanda x Croácia 

decidem hoje terceiro 

lugar na Copa 

A seleção que ficar 

em quarto lugar na 

Copa da França, além 

de duas derrotas 

numa semana, 

voltará para casa sem 
recompensa. A Fifa 

confirmou que 
apenas o terceiro 

colocado receberá 

uma medalha, de 
bronze, e o quarto 

não terá prêmio que a 

distinga das 28 

seleções já 
desclassificadas do 

Mundial. 

Apesar de todos 

considerarem a 

disputa pelo terceiro 

lugar uma "tortura", a 

Fifa disse que vai 

manter este jogo nas 

próximas Copas. O 

encontro que decidirá 

a terceira posição na 

Copa da França será 

realizado hoje, no 

Estádio Parque dos 

Príncipes, em Paris. 

Por outro lado, 

todos os 45 membros 

da delegação campeã 

da Copa receberào 

medalhas de ouro, 

inclusive o 
cozinheiro. É a 

primeira vez na 

história das Copas 

que todos os 

integrantes da 

comitiva serão 
premiados. Depois 

dos jogadores vice- 

campeões, todos os 

membros i 

delegação campeã 

do mundo passarão 

pela Tribuna de 

Honrai 
A o presidente da 

Fifa, o brasileiro João 

Havelange passará o 

cargo, após 24 anos, 

ao suíço Joseph 
Blatter, eleito no dia 

8 de junho. Seu 

último ato será 
entregar a taça de 

campeão ao 

presidente francês, 

Jacques Chirac, que 

a passará para as 

mãos do capitão da 

seleçáo campeã. O 

capitão Dunga 

poderá ser o único 

jogador da história a 

levantar a taça duas 

vezes. 

m « 

DIGA NAO AOS PARA-QUEDISTAS 

I 
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Justiça atenta aos problemas 

sociais em Açailândia 

NUSOn j Promotor se desdobra para atender os problemas sociais de competência da Defensoria 

SantOS 1 Pública, mas a preocupação reside no consumo de drogas nas escolas piiblicas 

Prefeitura 
sem dinheiro 

O repasse do FPM - 

Fundo de Participação 

dos Municípios- 
chegado ontem na 

conta da Prefeitura de 
Açailândia foi 

bloqueado por decisão 

judicial. A Assema, 

órgão da categoria 

funcional do 

município entrou com 

uma ação na Justiça e 

ontem pela manhã 

saiu a liminar 
bloqueando o FPM. 

Segundo o 

presidente da 

entidade, professor 

Rosalvo Ferraz, o 

atraso no pagamento 

do funcionalismo 

abrigou a entidade a 
impetrar Mandado de 

Segurança, que foi 

entendido pelo juiz 

Edilson Caridade, 

dada a função social 

do pedido. Com essa 

medida, outras 

obrigações deixaram 

de ser cumpridas pela 
Prefeitura. 

Repercussão 

Repercutiu 

bastante em 

Açailândia a matéria 
jle capa publicada 
ontem neste 

matutino, relatando a 

prisão de três 

funcionários do posto 

de atendimento do 

INSS. em Imperatriz. 

Foi grande a vibração 

da sociedade, 
principalmente 

daqueles que 

dependem do posto 

do INSS em 
Imperatriz e residem 

em Açailândia. 

Processadas 

A Vara Única da 

Justiça Federal, 

sediada em 

Imperatriz está 

processando diversas 

empresas na região 

Tocantina, por não 

repassarem as 

contribuições devidas 

à seguridade social. A 
contrariedade a Lei n0 

8.212/95 " d " , está 

tendo repercussão 

negativa a essas 

empresas, inclusive 

uma de Açailândia. 

Vofo eletrônico 

Cerca de 700 mil 

eleitores devem votar 

este ano utilizando a 1 

votação eletrônica, 

em cinco municípios 

do Maranhão. 
Estudantes 

universitários estão 

sendo treinados para 

orientar os eleitores no 

ato da votação. 

Os 120 
universitários 

passarão três meses à 

disposição da Justiça 

Eleitoral, com quatro 

horas de trabalho 

diário. Os eleitores vão 

Ter que aprender em 

tempo recorde a usar 

as umas eletrônicas. 

Uma cidade em 

ascensão como 

Açailândia apresenta 

os problemas mais 
diversos na área 

social, que culminam 

com a busca da 

solução na Justiça. O 

Ministério Público 

tem duas 
Promotorias, com o 

promotor Willer 

Siqueira Mendes 

Gomes, titular da 2a 

Promotoria Criminal 

e Curadoria da 
Família e da Criança e 

do Adolescente, 
também 

respondendo pela Ia 

Promotoria Criminal 

e Curadoria do 

Cidadão e 

Consumidor. 

no município, ela é 

prestada através do 

Ministério Público, 

por pura questão de 

bom censo do 

promotor Willer 

Siqueira. 

O titular da 2a 

Promotoria diz que a 

maior incidência de 
problemas que 

chegam ao MP refere- 

se à área de família, 

com separação, 

guarda de crianças, 

investigação de 

paternidade e pensão 
alimentícia. Nos 

últimos meses houve 

um grande acréscimo 

na solicitação de 

expedição de 

Registro de 

Nascimento, a 

O promotor Willer esta preocupado com 
o consumo de drogas nas escolas 

escolas públicas. da 5a Cia , que tem 

O promotor não subsidiado o Ministério 

admite que os Público com o envio de 
Como os problemas pessoas fora da idade, adolescentes possam cópias dos Boletins de 
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Redução 
de Imposto 

Seja com fim 

eleitoral ou apenas 

técnico, o importante 

é que o brasileiro está 
ganhando alguns 
cemavos, com as 

novas medidas 

baixadas pelo 

Governo Federal. Na 

aquisição da casa 

própria e outros bem 

de consumo houve 

redução no IOF - 

Imposto sobre 

Operação Financeira, 

de 15 para 6 por cento. 

Com esta redução 

da alíquota sobre o 

IOF, o governo 

também deixa de 

arrecadar um pouco 

mais. porém beneficia 

dezenas de milhares 

de brasileiros. O 

volume deste imposto 

é tamanho, que 

somente este ano o 

Governo Federal já 

arrecadou mais de R$ 

Ibi. 

sao muitos, no 

momento o único 

promotor em 

exercício se desdobra 

para atender todas as 

reclamações da 

sociedade, 

principalmente 

porque, ainda tem 

o que requer a 
formação de um 

processo para dar a 

essas pessoas o direito 

a cidadania. 

Ao referir-se sobre o 

consumo de drogas, o 

promotor Willer 

Siqueira deixa 

vir a ser " adotados" Ocorrências da PM 

por traficantes, sem para a Promotoria. 

que as autoridades se Através desses boletins 
reunam para 
combater 

efetivamente esse 

crime, que tomou 
proporções bem 

- ele afirma- ficou mais 

fácil a formação de 

inquéritos e culpas dos 

acusados, com 

comprovação da 

atividade atípica, de patente sua 

atender a população, preocupação, 

acima do imaginável, prática dos crimes. 

na Defensoria 

Pública, que não 

existe na cidade e a 

comunidade carente 
nau tem como custear 
despesas com 

advogados. 

Para não deixar a 
população 

desprotegida o 

promotor Willer 

Siqueira reservou 

todas as quartas- 

feiras para 

atendimento social, 

dedicado a esta 

camada da população 

que precisa de 

principalmente 

porque, no seu 

conceito, a produção 

da polícia no combate 
as drogas nao esta 
compatível com o 

crescimento da venda 

e consumo pela 

população. 

Com vistas ao 

combate mais efetivo 

nesta área, o 

representante do 

Ministério Público 

vai reunir com a 

secretária de 

educação do 

município, com o 

quando as drogas 

passaram a ser 

comercializadas no 

interior das escolas. 
Outra 

preocupação 
apresentada pelo 

promotor refere-se 

aos poucos 

inquéritos remetidos praticadas 

à Justiça este ano, candidatos, 

Finalizando -diz o 

promotor- que o MP 

está atento a todos os 

problemas, mas que vai 

continuar agindo com 

cautela. Em relação a 
campanha eleitoral, ele 

afirma que as 
irregularidades 

por 

serão 

muito aquém dos comunicadas aos 

problemas ocorridos partidos através de 

e registrados pela notificação e que não 

assistência judiciária, delegado do primeiro 

O inciso LXXIV do Distrito Policial e 

Artigo 5o da 
Constituição Federal 
diz que " o Estado 
prestará assistência 
jurídica integral e 
gratuita aos que 
comprovarem 
insuficiência de 
recursos". Como essa 
assistência não existe 

com o comandante 

da õa Companhia 

Independente da 

Policia Militar, onde 

serão discutidas 

formas de combater o 

crescimento do 

tráfego de drogas, 

principalmente nas 

Policia Civil. Temos 

recebido muitos 
boletins 

circunstanciados, 

mas poucos 

inquérito, dada a 

incidência de crimes 
praticados na cidade, 

relata. 

Não obstante a 
preocupação 

demonstrada, o 

promotor Willer 

Siqueira destaca a 

será permitido o abuso 

do poder econômico. 

No primeiro 

momento o MP vai agir 

no sentido educativo, 

de forma que todos os 

partidos e candidatos 

recebam as 
orientações 

necessárias ao bom 

desempenho da 

campanha e que 

nenhum seja 
prejudicado, 

valiosa contribuição principalmente na 

recebida do coronel utilização dos espaços 

Edilson, comandante na mídia. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 
''iSld&P .Cp. '' 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises ( línicas Microhiologia, Rotina C ompleta, Citopatologia, Dósagens Hormonais, 

Teste ile Pateriiidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 
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Sindicato dos Comerciários 

realiza eleição 

De acordo com os trâmites legais publicados na 

imprensa local, o Sindicato dos Empregados no 

Comércio de Imperatriz, presidido por Raimundo Matias 

de Alencar, realiza eleição sindical hoje em sua sede 

situada na rua Santa Teresa, 585 - Nova Imperatriz. O 

pleito vai acontecer às 13h, devendo terminar às 20h, 

para composição da nova diretoria, conselho fiscal, 

suplentes e delegado representante. 

Chapa única 

Apenas uma chapa foi registrada como concorrente 

à eleição de hoje do novo quadro diretivo do Sindicato 

dos Comerciários. O mandato é de quatro anos. 

O atual vice-presidente, Diocleciano Fontinele das 

Chagas, será eleito presidente, fazendo revezamento 

com o presidente Raimundo Matias de Alencar, que faz 

parte da chapa nos cargos de tesoureiro e delegado 

representante. 

Detalhes depois. 

informes 

speciftis 

Quina 

Quina (426) 

05, 13, 26. 54. 67 

Novas na cidade 

Encontra-se em Imperatriz desde a última quinta-feira, 

para rever amigos e correligionários, o deputado federal 

Pedro Novaes. 

Candidato a reeleição pelo PMDB. o deputado Pedro 

Novaes passa esses dias mantendo uma série de contatos 

com lideranças com o eleitorado e lideranças políticas 

que lhe dão sustentação. 

Depois do jogo do Brasil com a França amanhã, Pedro 

Novaes estará deixando Imperatriz com destino a 

Brasília. Ele está hospedado no Hotel Posseidon. 

Emanuel Carneiro 

Destaque hoje para o aniversário do engenheiro 

agrônomo Emanuel G. Carneiro de Oliveira. 

Na próxima segunda-feira, 13, será a vez de sua 

mulher, a técnica agrícola Ivone Cavalcante B. Oliveira, 

rasgar folhinha. 

A dupla comemoração deverá acontecer amanhã, 

domingo, coincidindo com a festa da finalíssima da Copa 

do Mundo na França entre o Brasil e a dona da casa. 

Tim-tim. 

Assessoria técnica 

A exemplo de outras vezes, quem está em Imperatriz 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 
wmm Superintensivo 

Intensivo ilSll 1 mês de duraÇâo 

2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Huivior 

- ydeu caro -setencia o médico,grave 

injeíizrnente devo íhe dizer que o senhor 

tem apenas dez... 

- 'Dez o quê, doutor?! - interrompe ajíito o 

paciente. 

- Dez anos, dez meses, dez dias de vida??? 

-...nove... oito... sete... seis... cinco... 

('Fíayèoy/ma i/98) 

ANÍ\VERSARÍANTES ACH 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio 

Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS m 

URGÊNCIA 

Machado Neto 

m 

Sc 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiiAl RtqioNAl (722- 

1843); ORTopEdÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Destaque especial - um dos melhores médicos ortopédicos 
de Imperatriz e região, o Dr. Vitorio Alencar (leia-se Clínica 

de Acidentados e Hospital Sta. Mônica), tem tudo a ver 
com o Marwel, segundo informa o presidente Moreira 
Silva. Ele é irmão do engenheiro Sales de Alencar e de 

Isaura Alencar (diretora do clube) e tio da maior revelação 
da escolinha, o craque Alencar. A exemplo do Dr. Gilson 
Casanova, Dr. Vitorio está prestando assistência médica 

aos atletas mirins do Marwel, sempre quando è solicitado. 
Na foto, o Dr. Vitorio abre um sorriso para a câmera, após 

medicar o pequeno atleta Francisco Martins. \ ale o 
registro. (Foto: Moreira Silva) 

desde ontem para participar da eleição do Sindicato 

dos Comerciários e prestar assessoria técnica de praxe, 

é o secretário geral da Federação dos Empregados do 

Maranhão com sede em São Luís, Antonio Pereira Silva. 

Ele veio a convite do atual presidente, Raimundo 

Matias de Alencar, e do vice futuro presidente 

Diocleciano E das Chagas. 

Retorna à noite após o encerramento da eleição. 

Deusa cabeleireira 

Embora tardiamente, registro a passagem no dia dois 

deste mês, do aniversário da nossa amiga Deusa, 

dona do salão de beleza que leva o seu nome ali 

rua Luís Domingues, 708 (entre Simplício Moreira 

e Coriolano Milhomem). 

Vale o registro. 

Hercado- 

fCnanceíro- 

POUPANÇA 

Hoje 0,93% 

Amanhã 0,95% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 
UIír (FecIeraI) 

Julho/98 R$0.9611 

UrIí (EstacIuaI) 

Jiilho/98 RS 20.21 
UPC (FeJeraI) 

Julho/98   RS 13.99 
DÓLar 

* Paralelo R-S 1.23 

* Turismo R$ 1,19 

* Comercial R$ 1,15 

Cotações de 10.07.98 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 10.07 98 

R$ 11,15 
SaIárío Mínimo 

Julho/98 RS. 130,00 
SaIárío FamíIía 

Julho/98 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ 

Tudo em materiais para escritório,_ escolar 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: bobina 

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

RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, Centro, com o 

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

ym<3 hh w w 

BAZZOLÃO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

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

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

.. . . Aquiles Lisboa - Mercadinho. 
Uma loja em sua casa w 

" Viajei para São Luíe e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Realização: 

CAPITAL 

TÉ 
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Marque um gol de placa 

na comemoração do pent 

FICHA TÉCNICA 

SHOW ARTÍSTICO: 

Roberto Víllai- e Banda 

LOCAL 

Parque de Extxjsição Lourenço Vieira da Silva 

INGRESSO: 

R$ 5,00 

DATA: 

12 de Julho de 199? 

HORÁRIO: 

20 horas 

PÚBLICO: 

Sucesso absoluto na cidade 

0 CANTOR: 

Já está em Imperatriz 

A BANDA 

Vem com todos os titulares 

PRÊMIOS 

Disco de Ouro e Disco de Platina 



O mistério na morte de seis mulheres continua 

Os corpos de duas 

foram encontrados no fim 

de semana e os das outras 

duas na noite da última 

terça-feira, em local de 

difícil acesso no Parque 

do Estado, zona sul da 

capital; policiais acreditam 

na existência de um só 

assassino. 

O assassinato de quatro 

mulheres no Parque do 

Estado, na zona sul da 

capital, vem 

movimentando 
investigadores e 

delegados 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 polícia 

também acha que, com a 

identificação das vítimas, 

terá condições de chegar 

ao criminoso - ou 

criminosos. 

Os peritos não 

constataram sinais de 
violência nos corpos por 

causa da decomposição. 

Três das vítimas 

vestiam somente 

calcinha. A quarta estava 

nua e calçava sapatos 

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 Polícia 

Militar (Copom) recebeu o 

telefonema de um homem 

informando ter 

encontrado duas 

mulheres mortas na 

Avenida Cabo José 

Antônio da Silva Lopes. 

Os corpos estavam 

dentro do matagal, um 

Mulheres foram violentadas antes de serem degoladas 

distante cerca de 5 metros longos. Estava 
do outro, numa trilha a 100 

metros da estrada. O 979 

Distrito, de 

Americanópolis, acionou o 

DHPP 

O primeiro corpo era o 

de uma mulher parda, 

aparentando 30 anos, 
cabelos curtos e escuros. 

nua e 
calçava sapatos. 

Os peritos do Instituto 

de Criminalística (IC), 

apesar do estado de 

decomposição, não 

encontraram ferimentos 

ou sinais de violência nos 

corpos. O delegado Luiz 

Marturano, encarregado 
Estava apenas de calcinha das investigações, acredita 

preta. A outra mulher era que o resultado da 

branca, aparentava 32 necropsia vai indicar a 

anos, cabelos pretos e causa da morte. 

■ Decomposição 

O que impossibilitou a 

identificação das quatro mulheres foi 

a falta de campo para se obter as 

impressôes digitais por causa da 

decomposição dos corpos. Os 

policiais disseram ainda que a mata 

tem muitos animais que podem ter 

dilacerado os corpos. Moradores 

ouvidos informaram que o 

movimento de carros à noite e 

madrugada è grande. 

Os investigadores percorreram 

diversas vezes a trilha, da entrada da 

Avenida Cabo José Antônio da Silva 

Lopes até o local, em busca de roupas 

e documentos. Os policiais acreditam 

que as duas mulheres encontradas no 

sábado possam ter sido levadas 

mortas e, por Isso, os corpos foram 

deixados a 100 metros da entrada. 

No caso das mulheres localizadas 

existe a possibilidade de os 

assassinatos terem ocorrido no próprio 

local. 

■ Achado 

Os corpos das outras 

mulheres foram 

encontrados na última 

segunda-feira no começo 

da noite. Reginaldo 

Rodrigues, morador da 

casa 441 da Avenida Cabo 

José Antônio da Silva 

Lopes, disse aos policiais 

do DHPP ter entrado no 

filho para pegar uma pipa. 

Ele seguiu a trilha, 

passou pelo local onde no 

sábado haviam sido 

encontrados os dois 
corpos e, ao passar por 

uma clareira, em meio ao 

matagal, sentiu mau cheiro. 

Aproximou-se e viu os 

corpos em adiantado estado 
de decomposição. "Eu já 

tinha caminhado por uns 20 

minutos quando achei os 

corpos", disse Rodrigues, 

que conhece bem a região. 

Uma das mulheres 

mortas vestia somente uma 

calcinha bege clara. 

Aparentava ter 1,80 metro 

de altura. A 3 metros dela 

estava o outro corpo. 

Também vestia uma 

calcinha clara e tinha 

aproximadamente 1,60 
metro. 

Os peritos não puderam 

estabelecer a cor das 

mulheres diante do estado 

de decomposição. Na 

entrada da trilha, a poucos 

metros dos corpos, os 

policiais recolheram seis 

miçangas da cor bege. Um 

dos peritos do IC informou 

que as duas mulheres 

estavam mortas havia 

cerca de 20 dias. 

A necropsia do Instituto 

Médíco-Legal (IML) deverá 
revelar a causa da morte 

das quatro mulheres e 

também se houve violência 

sexual. Os laudos devem 

ficar prontos em uma 

semana. 

Os policiais do DHPP 

começaram a percorrer os 

distritos policiais da zona 
sul e as delegacias de 

Diadema, na Grande São 

Paulo, para levantar as 

queixas de 

desaparecimento. A 

Delegacia de Pessoas 

também está fazendo a 

pesquisa. Os 

investigadores vão visitar 

as famílias das mulheres 

desaparecidas para saber 
as amizades, os lugares 

que freqüentavam e o 

tempo que saíram de 

casa. 

O delegado Marturano 
não descarta a 

possibilidade de as 

mulheres terem sido 

mortas por traficantes. O 

detalhe dos corpos nv 1 

de calcinha faz o 

delegado acreditar na 

possibilidade de o 

assassino ser o mesmo 

em todos os casos. 

Juiz quer combate intenso ao narcotráfico 

Secretaria Antidrogas preocupada com o crescente trafego de drogas 

Maguila pode pegar 

até 2 anos de reclusão 

O juiz Walter 

Fanganiello 

Maierovitch, do 

Tribunal de Alçada 

Criminal (Tacrim). do 

Estado de São Paulo, 

escolhido pelo 

presidente da República, 

Fernando Henrique 

Cardoso, para comandar 
a Secretaria Nacional 

Antidrogas (Senad), 

disse que a prevenção, a 

repressão ao 

narcotráfico no País e o 

tratamento do drogado 

serão as metas 

principais do trabalho. 

Paulista, 51 anos, 

casado, quatro filhos, 

Maierovitch é uma das 

maiores autoridades do 

Brasil em crime 

organizado. Entre os 

planos a serem 

aplicados assim que a 

secretaria estiver 

montada está também o 

combate à lavagem de 

dinheiro do crime 

organizado ligado ao 

tráfico internacional e 

nacional. 

Pretende ainda formar 

em todo o País 

professores para levar a 

mensagem sobre o perigo 
das drogas às escolas de 

l9 e 29 graus, propor o 

tratamento para os 

dependentes de tóxicos e 

fazer da secretaria uma 

UTI. "Vamos combater o 

tráfico com pulso forte e 

remédios que resolvam e 

não com aspirina." 

"Vamos ouvir primeiro 

a sociedade civil, os 

setores empenhados em 

impedir o avanço do 

tráfico e também ter a 

polícia do nosso lado. 

Nosso trabalho é sério" 

disse. 

Advogado diz ter testemunhas que viram 

o policial agir de forma abusiva 

Pugilista, que levou tiro 
de policial, é acusado de 

desacato: pena por crime 
varia de 6 meses a 2 anos 

O delegado Marcos 

Gercke, do 109 Distrito 

Policial, enviou o inquérito 
sobre o caso do pugilista 

Adilson Rodrigues, o 

Maguila, para a 1- Vara 

Criminal do Fórum da 

Penha. O promotor 

Hidemberg de Oliveira 
Barbosa passou o dia 
estudando o caso. 

Maguila é acusado de 

desacato a funcionário 

público. A pena pelo crime 

pode ser de 6 meses a 2 anos 

de reclusão. Barbosa deve 

dar seu parecer em 30 dias. 

O boxeador continua 

internado no Hospital das 

Clínicas (HC), após ter sido 
baleado no pé esquerdo 

pelo policial do 

Departamento de 

Homicídios e de Proteção à 
Pessoa (DHPP) José Luiz 

Pereira Pinheiro, na última 

sexta-feira. 
O estado de saúde de 

Maguila é bom e a equipe 

médica do HC decidiu não 

opera-lo. Ele deverá 

continuar internado por 

uma semana para receber 
tratamento para prevenção 

de infecção. 
O advogado de Maguila, 

Aírton Sister, diz ter 
testemunhas que viram o 

policial agir de forma 

abusiva. "Quando for 

realizar a defesa, vou 
apresentá-las à Justiça." 

Sister não acredita no 
depoimento das 

testemunhas apresentadas 

pelo policial. "Um dos 
homens disse que viu, pelo 
retrovisor do carro, Maguila 

empurrando o policial e isso 

é muito estranho." 
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