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Luiz Carlos condena prefeito Ildon Marques 

e declara apoio a candidatura de Ciro Gomes 

■ 

Candidato a deputado 
federal pelo PRP, o vice- 

prefeito de Imperatriz. 
Luiz Carlos Noleto, disse 

que o prefeito Ildon 

Marques se afastou da 

população, e dos 

"momento mágico" que 
foi as eleições municipais 

de 1996. 

Ele voltou a defender a 

imediata articulação dos 

políticos em torno da 

imediata instalação de um 

pólo universitário na 

cidade. 

Luiz Carlos Noleto 

condenou a ação dos pára- 

quedistas na cidade e 

defendeu a criação do 
novo Estado do Maranhão 

do Sul, incluindo também 

uma parte do Pará. 

0 vice-prefeito disse 

que vai votar em Ciro 

Gomes para presidente da 

República. 

Página 3-1. 

I icv prcfvito de ImponUriz (csq.) diz que »Ild.io"sc afastou do povo 

Encerrado leilão da Telebrás 
r* I /ZS f \ 1 /I 1^ / \ a A * i • ... 

Desde ontem, o chargista Benilton. 
leitor do Jornal Vale a pena conferir 

Capital conta com o na Página 4-1. 

Foi encerrado as 14h04 

desta quarta (29) o leilão 

da Telebrás, que 

arrecadou ao todo R$ 

22.057.932.000. um ágio de 
63.74%. Segundo o 

n^nistro rias 

e-omunicações, . Luiz 
Carlos Mendonça de 

Barros, a maior venda de 

estatais brasileiras foi "um 

grande sucesso, o final 

feliz de um longo 

processo". O ágio 

surpreendeu o BNDES e 
deixou o presidente 

ler nando Henrique 

Cardoso eufórico. Dos três 

blocos colocados à venda 
na Bolsa do Rio, o leilão do 

grupo B, integrado pelas 

empresas de telefonia 

celular mais nobres foi o 

mais disputado. Do R$ 

1,031 bi esperado (a soma 

dos preços mínimos), o 

governo arrecadou RS 
6,413 bi. 

Tudo sobre o leilão na 

página 5-1.    ^ \ r jl. • 

Sasha é tratada 

como me^a^strela 
Uma superprodução 

digna de uma megaestrela. 

Assim foi o primeiro dia de 

visitas à apresentadora Xuxa 

e sua filha Sasha Meneghel 

Szafiiz Cercada por quatro 

seguranças, um fotógrafo e 
um cinegrafista particulares, 

a ala reservada no segundo 

andai* da Clinica São Vicente, 
Gávea (Zona Sul), recebeu 

somente parentes, amigos e 
fãs de Xuxa desde as 

primeiras horas do dia - mas ....  ... 

poucos foram os que com a recém-nascida "Deu igual ao pai", disse Elaine 

consegunani ter contato paraverqueelaémoreninha. Pereira. Página 7-2. 
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Filha de Xuxa passou o primeiro dia de 

vida cercada de extravagâncias 

Fórmula 1 

Eddie Irvine renova 

contrato com Ferrari 

O piloto irlandês 

Eddie Irvine continuará 
na Ferrari na próxima 

temporada, anunciou 
nesta quarta-feira a 

escuderia italiana, por 

meio . de um 

comunicado oficial. 
Irvine disputará em 

1999 sua quarta 

temporada pilotando para 
a Casa de Maranello, 

sendo o segundo piloto 

da equipe. O primeiro 

piloto, o alemão 

Michael Schumacher, 
já havia renovado seu 

contrato. 

Confira as novidades 
do esporte local na 

página 8-2. 

g Francisco Teles de Faria 

Missa de Sétimo dia 
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_ Últimas/Internacional 

Terremoto sacode Chile 

Li m forte terremoto entrou em pânico e morreu 5hl4 de Brasflia, e teve seu 

sacudiu esta madrugada as de ataque cardíaco. Outras epicentro nas proximidades 
legiões norte e central do duas ficaram feridas, uma do balneário de Papudo, a 

mie. Segundo delas em estado grave. O cerca de 150 quilômetros de 

inloi maçoes. uma pessoa terremoto aconteceu ás 3h 14. Santiago rio Chile. 

Greve diminui o fluxo de 

camas cm Imperatriz 

Página 3-V 

Informática 

O que fazer quando o 

disco rígido está cheio 

Caderno 2 

— 

Bioquímico assume Secretaria de 

Saúde do município 

  Página 5-2 
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E 

â i 

por Frederico Luiz 

Uma 

pena 

Otair Moreira e Arnaldo 

Alencar ainda podem 

recorrer aoTSE (Poisé, o "E" 

é aberto. Valeu Edimilson 

Sanches), mas é quase 

certos que não disputam 

mais uma vaga na 

Assembléia. Somente o 

desgaste do recurso, seria 

suficiente para paralisar suas 

candidaturas. Eles têm que 

se preocupar com a reeleição 

no ano 2.000. 

Ficou 

oAPA 

Primeiro foi Remi Ribeiro. 

Depois, Raimundo 

Polegada. Em seguida, 

Arnaldo Alencar. Apenas o 

APA ficou. O PMDB bem 

que poderia dar um fim nas 

disputas internas. A hora é de 

fechar com o vereador André 

Paulino que concorre a 

Assembléia Legislativa E bom 

não brincar com a sorte. 

Quem avisa 

amigo é 

A Estrada para Cidelândia 

está concli uda Para Amarante 

está um passo. O mesmo 

acontecendo com o ramal 

interligando a BR 010 a 

Montes Altos. Tem candidato 

que já comprou o corpete e a 

calçinha. O próximo passo será 

adquirir uma saia rodada. 

Bem grande, para aquilo 

cabeludo não aparecer. Quem 

mandou desafiar a 

governadora RoseanaSamey? 

Vestir saia não é ruim. Não dói 

e nem machuca O danado, é 

que dá um comentário... 

Antônio 

Leite 

Antônio Leite é, novamente, 

o coordenador local da 

campanha da governadora 

Roseana Samey. Luís BSB, o 

bruxo-mor. Com supervisão 

geral de Fernando Samey e 

José Reinaldo. Dá para 

agüentar o quarteto em ti? Do 

outro lado, o advogado Lula 

Almeida, sozinho, tenta 

administrar o sempre 

inadministrável candidato, 

Epitácio Cafeteira. Qual é o 

nome do filme? 

João 

Lisboa 

O prefeito de João Lisboa, 

Sálvio Dino vai com Francisco 

Almeida. O Chico Brasil. 

Francisco Holanda desistiu de 

ser candidato a Assembléia 

Sobraram Raimundo 

Cabeludo e Batista do Peixe, 

com título eleitoral da cidade. 

E a Cameleira querendo eleger 

representantes para a Casa de 

Manuel Beckman e Manuel 

Ribeiro. 

CURTO & GROSSO 

$ A OAB vai fiscalizar as ações do governo federal durante a campanha eleitoral, 

ífi- Tudo para coibir possíveis abusos, nesses tempos de reeleição. 

fi1 Esse negócio de fidelidade partidária é um risco na água. Não vale nada. 

+h Anteontem, Fernando Antunes, do PSC. disse que vota em FH(W)C- 

ífi Embora seu partido tenha candidato a presidente da República. 

$ Da mesma forma; Castelo e Conceição, do PSDB. votam em Roseana. 

Certo está o "Tchan". O negócio é a mistura do Brasil com o Egito, 

if Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paço, papaco. 

i|i Epa! O tocantino está colocando tudo quanto é arataca para papagaio, 

ifi Qual será o candidato a deputado estadual que levará o voto de "Ildão"? 

i|i João Alberto foi o único candidato ao senado que colocou suplentes da região, 

ifi Nesse ponto, Haroldo Sabóia escorregou. E sem desculpa que não achou nomes, 

tf Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paco, papaco. 

A idéia é secar papagaios, periquitos e jandaias no microondas. Por um minuto. 

Mais dois 

tripulantes 

O barco não afunda! 

O barco não afunda. 

Mais dois tripulantes 

que acreditaram no 

comandante, 

naufragaram nas águas 

geladas. Otair Moreira e 

Arnaldo Alencar, por 

determinação do TRE, 

estão fora da disputa por 

uma cadeira na 

Assembléia Legislativa. 

Porém, o capitão do 

Ildonic afirma que os 

dois afogados, deixaram 

de cumprir à risca, as 

normas de 

comportamento do 

navio. O estranho, é que 

nos outros barcos reina 

a calma. Somente no 

Ildonic acontece dessas 

coisas. Estranho azar? 

Estranho 

azar? 

O comandante do 

Ildonic continua com um 

papagaio no ombro 

direito. Ele está mais 

para pirata do que para 

membro da Marinha 

Real. Por isso mesmo, 

corre à boca miúda, que 

o fato de uma mulher a 

bordo entre os 

tripulantes, seria o 

motivo de tamanho azar. 

A mulher e o papagaio. O 

papagaio e a mulher. Eis 

o mistério da santíssima 

dubiedade. Muitos 

acreditam que os dois são 

uma só pessoa. 

ínfo*"111® 

CapÍ^L 

Da redação 

Charge 

Capital 

De Parabéns, o 

cartunista Benildo. Ele 
estréiou ontem com suas 

charges neste Diário. No 

primeiro dia, já recebeu 

cumprimentos dos leitores 
que ligaram para o JC. Ele 
veio preencher uma lacuna 

existente no jornalismo 

imperatrizense. 

Francisco 

do Valle 

Francisco do Valle, 
editor de Esportes do Jornal 
Capital, é o novo presidente 
da Comissão Pró-Liga de 

Futebol de João Lisboa. 

Vem aí, o campeonato 
amador da primeira divisão 

da Cameleira. 

Tipóia 

é o tema 

A Tipóia é o tema 

predileto das matérias 

nacionais sobre o candidato 

Luiz Inácio Lula da Silva, 

segundo colocado nas 

pesquisa de opinião. Isso e 

Brasil. O resto e o mundo 

normal. 

Sobrou 

o APA 

O PMDB que se instalou 

na Prefeitura, sempre 

rejeitou André Paulino. Mas 

como APA tem estrela 

própria, atravessou 

tempestades e calmarias. 

Sua candidatura está na 

ruas. A mesma sorte não 

tiveram, Raimundo 

Polegada e Arnaldo 

Alencar. O primeiro, 

cristão velho. O segundo, 

cristão novo. Ambos estão 

alijados da disputa por 

uma cadeira na 

Assembléia Legislativa. E 

agora José? A festa 

acabou! Ou apenas va-' 

começar? 

Raimundo 

Primeiro 

Raimundo Primeiro. 

Diretor de Redação do 

Jornal Capital, esta 

apaixonado novamente. Ü 

romance é lindo. Calma! O 

nosso querido jornalista 

está fazendo o que mais 

gosta: lendo, lendo e lendo. 

Co irerno o 
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Coligação 

Ética e Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 
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Luiz Carlos afirma que Ildon se afastou do povo 

I ice-prejèiío defende campanha contra os púira-quedistas 
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JIdno (fsq.) ostnrín nfnstndò do sons soorof/írío, nfirmn JVoloto 

Greve diminui o fluxo de 

cargas em Imperatriz 

Fiscais da Receita I 

Eles ameaçam com 

por Frederico Luiz 

Jornalista 

Fiscais da Secretaria da 

Fazenda, iniciaram as 

OGhOOm de hoje a operação 
padrão nos Postos de 

Fiscalização de Estreito. 
Timom e Estiva. 

Os três Postos são os 

principais do Estado, divisa 

com os vizinhos Tocantins e 
P, .í. e entrada da capital, por 

onde ingressam as 

mercadorias vindas do sul c 
sudeste e saem os produtos 
do Maranhão. 

Os fiscais fazem a 

Operação Padrão para 

reivindicar o pagamento da 

diferença de adicional de 

produtividade, melhorias 
salariais e das condições de 
trabalho. 

O movimento dos fiscais 

deve atrasar as cargas 

destinadas a Imperatriz. 

Estadual começaram a Operação Padrão 

a Operação Tartaruga à partir do dia II 

O presidente do Sintaf. 

José Oliveira, a entidade que 

congrega a categoria dos 
fiscais, disse que o 

movimento utiliza a greve 
como ultimo recurso. 

"Vamos fazer uma 

fiscalização de acordo com 
os manuais de fiscalização e 

comprovar que os Postos 

fiscais não tem infra- 

estrutura para uma 
fiscalização eficiente e que os 

funcionários estão mal 
remunerados", defende o 
sindicalista. 

A operação padrão 

consiste na aplicação de 
todos os procedimentos 

Operacionais da fiscalização. 
Com o trabalho, todos os 

caminhões que ingressam no 
Estado e na capital, deverão 
ter as suas cargas conferidas. 

Em períodos normais, a 

fiscalização de carga é feita 
por amostragem, verificando 

apenas os documentos das 

mercadorias. 
De acordo com o 

presidente do Sintaf a falta 
de estrutura e a rha 

remuneração resultam na 
elevação da sonegação. 

José Oliveira reivindica a 

ampliação dos pátios de 

estacionamento, áreas 
cobertas e aquisição de 

equipamentos para carga, 
descarga e armazenamento 
de mercadorias. 

Dirigentes do Sintaf 
garantem que todas as 

providências serão tomadas 
para evitar qualquer 

contratempo nas rodovias 
federais onde se localizam os 

Postos. A operação deve 

congestionar os pátios de 

estacionamento. 
Segundo o presidente do 

Sintaf, eles recebem o 

menor salário da categoria 
em todo o país. 
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Lula 

Presidente j 

O candidato a deputado quando houver um pedido 

federal pelo PRP (Partido do prefeito, estará pronto 

Republicano para trabalhar pela cidade, 

Progressista), e vice- mas disse acreditar que 
prefeito de Imperatriz, Luiz Ildon prefere o isolamento. 

Carlos Noleto, disse que a Em relação à criação do 

administração municipal novo Estado do Maranhão 
se afastou da população. 

"Não existe, sequer, 

comunicação entre o 
prefeito Ildon Marques e 

sua equipe de secretários", 

disse. 

Ele fez essas 

declarações no Programa 

Imperatriz 24 Horas, 
veiculado na TV Capital, 

canal 5. apresentado por 

Conor Farias, cm 

entrevista previamente 

autorizada pela Justiça 

Eleitoral. 

Luiz Carlos confirmou 

que há oito meses não 

comparece no prédio da 

prefeitura. Candidato pela 

coligação Maranhão Muito 

Mais. ele afirma que 

do Sul, o candidato foi 

claro em defender a sua 

criação. 

Ele também condenou 

a ação dos pára-quedistas 

na cidade. 

Segundo Luiz Carlos, o 

imperatrizense esta 
consciente de que pode 

eleger três deputados 

federais, bastando para 

isso, votar nos candidatos 

da terra. 

"E na região tocantina 

que eu moro. trabalho e 

tenho minhas atenções 

voltadas", disse. 

Surpreendente, na 

entrevista, Luiz Carlos 

declarou seu voto para 

presidente da República. 

Luiz Carlos Noleto é 
candidato pelo Partido 

Republicano Progressista 

Ele condenou o 

governo Fernando 

Henrique Cardoso e pediu 

votos para Ciro Gomes, 

que concorre ao Palácio 

do Planalto pelo PPS. 

O episódio da reeleição 

manchou todo o governo. 

As reformas essências não 

foram votadas, em 

detrimento de uma 

emenda em causa própria, 

opinou o vice-prefeito de 

Imperatriz. 

% M 
m. 

i 

■ m 

Ontem, às /9li0fhn, na Igreja Matriz de Santa Tereza D \4 vila, 

aconteceu a missa de sétimo dia em homenagem a Francisco 

Teles de Faria (segurando o neto no Braço), fundador do 

Sistema Tncann V de Comunicação 

aboia 

Lula 

Presidente 
r, 

li JL 
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Frente de oposição diverge sobre GPMF 

Com a meta de investir 

na saúde US$ 40 bilhões por 

ano, o candidato da 

coligação União do Povo- 

Muda Brasil, Luiz Inácio 

Lula da Silva - que é contra 

a manutenção da CPMF - 

não chegou a um consenso 

com os demais partidos da 

frente de esquerda (além 

do PT, PDT, PSB e PCdoB) 

sobre a idéia de manter o 

imposto para financiar a 

saúde. Por isso, a questão 

não será abordada no 

programa de saúde da 

frente, que será divulgado 

na quinta-feira passada, no 
Rio. 

A manutenção da 

CPMF divide o PT e só 

deverá ser debatida no 

momento em que for 

elaborado o programa de 

reforma fiscal do candidato, 

que não tem ainda data 

prevista de divulgação. 

- O PT é contra a CPMF 

porque o Governo não 

aproveitou o dinheiro do 

imposto. Colocou o dinheiro 

com uma mão e tirou com 

a outra, para outras 

finalidades, possivelmente 

para pagar juros da divida - 

disse Lula. 

O financiamento para a 

saúde viria da reforma 

fiscal e da vinculação de 

parte do Orçamento, como 

acontece hoje com a 

educação. A proposta prevê 

que 30% do orçamento da 

seguridade social sejam 

destinados a saúde, o que 

representaria US$ 25 

bilhões. OsIIS$ 15 bilhões 

restantes viriam da 

vinculação de 10% dos 

orçamentos estaduais e 

municipais e do combate a 

sonegação. 

que so 

ele pode tirar o 

Os eleitores que 

quiserem votar em 

Enéas Carneiro (Prona) 

para presidente da 

República talvez tenham 

sua últl ma oporti m id ade 

nesta eleição. Não que 

ele jogará a toalha, 

perdendo mais esta. 

Enéas acredita que, se 

não for eleito, em 2002 o 

Brasil terá sido varrido 

do mapa, "sucumbindo 

aos interesses 

iivt er nacionais que 

devolverão os brasileiros 

à idade das treva>". Ao 

discursar durante uma 

hora na OAB - que está 

promovendo debates com 

todos os candidatos 

avisou que, antes mesmo 

de eleito, poderá 

renunciar, disse que 

governará por medidas 

provisórias e que 

desmoralizará os 

parlamentares que se 

opuserem, repetiu a idéia 

de construir a bomba 

atômica para ameaçar os 

países ricos e chamou os 

advogados (presentes na 

platéia) de iitíunecapTó ". 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM 

IMPERATRIZ 

O delegado da Receita Federal 

em Imperatriz-MA. informa que vencerá na 

próxima sexta-feira, dia 31/07/98, o prazo para 

recolhimento da 4"- (quarta) cota do IRPF - 

Imposto de Renda Pessoa Física. 

O pagamento deverá ser 

efetuado através de DARF - Documento de 

Arrecadação de Receitas federais, preenchido 

de acordo com as instruções abaixo: 

- CAMPO - 02 - Período de Apuração - 31/ 

12/97 

- CAMPO - 04 - Código da Receita - 0211 

- CAMPO - 07 - Valor original da cota 

apurado na declaração 

- C AMPO - 09 - Aplicar o percentual de 

4.23% sobre o valor original da cota. informado 
nn .vvmiv. O" 
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». i. iv<> s1 í?s v i;v; saí 

Sistema Tu<anu's de Produfões 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor cie Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Fundador: Conor pires de Farias 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

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

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

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Trimestral 
Semestral 

Assinaturas 
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Charge 
CAPITAL 

JORNAL CAPITAL 

0 barco não 
afunda!!! 

0 barco não 
afunda!!! 
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Capital Social 

Linda Veloso 

ô 

Dr. Abreu ao lado do prefeito de 

Senador La Rocque Alfredo Nunes 

Lançamento Passai 

Ontem a Tocauto recebeu um grande número de convidados para o 

lançamento do novo Passat. Para a grande ocasião foi oferecido um co- 
quetel de fino gosto para os clientes e amigos ali presentes que foram 

conhecer a mais nova e bela máquina da concessionária Tocauto. 

Inaugurando 

A empresária Nádia da MM Jóias, ultimando a decoração de sua nova 
loja na primeira praça do Timbira shopping, com certeza será uma loja de 

muito bom gosto. Nádia promete para a inauguração um desfile de fino 

gosto pois a coleção de jóias que a amiga já tem em suas vitrines é de 
tirar o chapéu. Vamos aguardar e conferir as belezas que esta joalheria 

tem para oferecer aos seus clientes. 

Os amigos Rubens Rocha e Costa Jr. 

Simpatia em dose dupla 

TRES PODERES 

Materiais de construção Ltda 

Cimento, Telhas, Tijolos, Brita e Areia 

Rua Pernambuco. :U1, NOVA IMPERATRIZ 

IMPERATRIZ _ MARANHÃO 

Lançamento 

Estará em São Luiz no próximo dia 31 para lançar seu livro "Atrás do Bal- 

cão da Padaria", a famosa emergente Vera Loiola. 0 lançamento acontecerá 

no Chico's Restaurante. E uma promoção do decorador José Pestana. 

Nasceu Shacha 

A apresentadora Xuxa Meneguel foi agraciada nesta última terça-feira com 
a chegada da primogênita Shacha Meneguel Zaffi, que nasceu de parto cesa- 

riana e para confirmar e recepcionar a chegada da herdeira a presença do pai 

Luciano Zaffi e da Madrinha Marlene Mattos. 

Sustos 

A cantora e apresentadora infantil Pollyana neste final de semana quando 

fazia um show foi surpreendida com um balaço na perna dado por um desco- 

nhecido, não se sabe direito se foi atentado por parte de um fã, mas para 

felicidade da bela Pollyana, não teve maiores complicações a cantora está 

fora de perigo e se recupera em uma clínica da cidade. 

A bela Barbara Frota que desfila sempatia 

pela city durante estas férias 

ttm 

VAconteceu nesta última quarta-feira, a maior privatização do país, das 

12 empresas do sistema Telebrás do país, a Telesp foi a vedete do leilão. 

V A primeira dama de João Lisboa lolete Dino ofereceu com todo 

requinte um jantar ao deputado federal Sarney Filho e sua comitiva. 

VA I erra trazendo o grande show das Chiquititas, onde promete ser 

casa cheia. 

V Outro show que já está deixando os apaixonados a mil por hora, é o 

de Amado Batista que a Nativa está trazendo. Aguardem em nossa cidade 

dentro de poucos dias. 

VDe fato as tarifas aéreas estão convidativas em alguns trechos usando 

o máximo do desconto, o avião fica parecido com o ônibus leito. 

y 
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V&icme 

Roberto Oliveira 

Secou 

A gatinha Bolinha de José Bonifácio, não teve tanta intimidade com o microondas, em 

apenas um minuto de aquecimento os miolos da bichana estourou, já pensou se ela morasse 

no sertão do Rio Grande do Norte. Moraria na geladeira. E se a onda pega. 

Suspeita 

se dedicando exclusivamente a esta prática, aqui o preço do alevino está bem em conta, e 

ainda o criador recebe orientação de como fazer seu criatório. 

Segurança 

A sociedade Imperatrizense questiona a segurança da Clínica Psiquiátrica de Imperatriz. 

Com freqüência os doente internados no estabelecimentos fogem se deixar rastro, a família 

é a que tema obrigação de efetuar as buscas. Os riscos de uma acidente são eminentes. 

Fora? 

Devo está sendo mesmo o ultimo a saber, tanto se fala a cerca da impugnação da 

candidatura do Médico Arnaldo Alencar, no entanto cartazes de sua candidatura estão 

sendo fixados em toda a cidade, Otair Morefra é o único que continua fora da corrida 

sucessora. 

Previsão 

Olha esta está sendo comentada pela imprensa nacional, de acordo com as suspeitas por multo P™0" a médio vident<
;' Dináli. não acertava, Sasha teve o cordão umbilical 

Sasha não é filha de Luciano Szafir e sim do segurança de Xuxa. E não é que a menina é ^nrolado em volta do pescoço e se salvou emfunçao de uma cirurgia cesariana, os médicos 

moreninha. O povo aumenta, mas não inventa, (ou inventa?) descartam a possibMade de que Xuxa poderia morrer. 

Queimadas Viajando 

Até que as queimadas este ano não está importunando tanto como nos anos anteriores f f 0 c OST esteo
J
firmes na declsão de trocar de adade' nesta 

Mais a temperatura continua alta e levando muita gente a se refrescar com sorvete cerveia fembarca"do com desüno ^Teresina, onde irão estudai" o mercado 

refrigerante, suco e até água, é o vale tudo contra a desidratação ' de Tabalho, se tudo de certo, os dois mudam de cidade em agosto. 

Será Retomando 

A cantora Pollyana que foi contaclada para abrir o show das Chiquiütas nesta sexta-feira a Imperatnz, a diretora do INSS, senhora Graça Paiva, a 

pode nem chegar a subir ao palco, o incidente com a artista está causando muito desconforto durant®todo 0 mês de Julho na ddade de Carolina onde supervisionava í 

à saúde de Pollyana, mais as expectativas ainda é grande em todo de sua apresentação agenCla ' ^ ^ ^ 3 PrÓXmla manda chuVa do INSS' 

Separação 
índios 

Um debate entre mães e filhos nesta sexta-feira na sede da AGIR vai ressuscitar a a d v ■ r- j i .• • , , , , , , 

discussão entre filhos e companheiros dos pais, a entidade vai discutir a problemática depois APohaa 31 continua na invesügaçao de um possível quartel de drogas em nossa 

que uma das nossas colunáveis passou pelo problema, a rodada de discussão deve continuar K^í0' como fornecedores. O assassinato de um índio, somente aumenta as 

com outros temas. suspeitas, uma vez que ninguém tinha tantos motivos para matá-lo. 

Campanha Inauguração 

A para aumentar ainda mais as discussões, a entidade já sabe com quem vai votar em Em P0Ue0S dÍaS' aS n0VaS dePendêndas do CCPJ sera inaugurado, os novos 
04 de outubro, de acordo com Carlos Veras, já se sabe quem são os candidatos a deputados comPartlment08' oferecem mais conforto, e vai contai" com enfermarias, área de sol e um 

falta ajxmas fechai" para governo, senador e presidente. ' 011 0 mterno de 1Y'0 cIue ^Possível controlar a movimentação nas selas e corredores. 

Presidente? Idéia 

Mais não falaram que a nível de executiva nacional, o movimento votaria em Lula - eu dou de Um dos melhores locais para exposições nesta temporada, é o Iate 
presidente? E mais em Imperatriz, a instituição não anda de braços dados como PT nem ?fe ^te Período;08 mais afortunados se refugiamlá para desfrutar das 
tão pouco tem qualquer ligação. Pelo menos aqui, cabe uma discussão a respeito. ' S f 1 Tocantlns- 

Saúde 

A governadora Roseana Sarney, que ainda enconti-a-se em São Paulo se recuperando 

de quatro cirurgias às quais foi submetida, somente retorna a Imperatriz no próximo dia 04 

de agosto, a expectativa é de que Roseana já chegue ao Maranhão pronta para entrar em 

campo. 

Candidato 

A Associação Gay de Imperatriz e Região, está firme no propósito de lançar seu candidato 
a uma cadeira no legislativo Municipal nas próximas eleições, o nome mais cotado até 

agora é o de Carlos Veras, atual presidente. 

Piscicultura 

reSÍ30 locantina tem sidoum excelente negócio, muitas famílias já estão 

I*--' 

Cântara 

Quando os vereadores de nossa cidade retomarem do recesso, as sessões pesa devem 
ser reduzidas de três para duas semanais, a nova idéia é fazer com que as sessões não 

sejam suspensas por falta de corum, mesmo assim, muitos candidatos estarão em campo. 

Carreata 

Depois de Epitácio Cafetefra, agora chegou a vez dos candidatos a deputados, desde a 
semana passada que as ruas de Imperatriz é tomada por inúmeras carreatas, é a chamada 

arrancada de campanha, na ultima terça, Luis Carlos Noleto foi às ruas. 

Saúde 

Parece que a bola da vez, não é mais o Microvlar falsificado, o laboratório responsável 
pela distribuição do produto, já anuncia que estará com uma equipe médica, para atender 
as pacientes que conseguirem provai" que tomavam o medicamento. 
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Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 
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■ Informática 

O disco 

\íí hora cie 

A 'nari/ar n bardwarc 
r fiina ' aivlii nti' • Darr T 

a ntemoria RAM. depois 
o drive de Cl)...e chega 
então o momento de 
atualizar o disco rígido. 
Sistemas operacionais 
pesados (isso mesmo, 
estamos falando do 
Windows 98, sim!), as 

últimas novidades dos 
games e arquivos 
multimídia na Internet 

sf im convite a entupir 
seu HI), deixando o 
micro lento e o acesso 

aos dados mais difícil. 
No hora do upgrade, 

uma série de fatores 
devem ser levados em 
consideração. Primeiro, 

é preciso escolher se 
você quer instalar um 

novo HD ou adicionar 
outro disco ao micro. 
Nesse caso, o PC ficaria 
trabalhando com dois 
d i s c o s 
simultaneamente. Para 

oc técnicos da área essa 
dv.cisão depende da 

situação do micro do 
usuário. 

"Se o Hí) estiver 

a p r e s e n t a n d o 
problemas, a melhor 
opção <■ 'rocar " disco, 

nã" custa nada licar 
coni Çois iiiv '"!gpi i< 
I i ;i i) í ii .i ti di •) 

fazer? 

proprietário da Rhede 
Informática, Luiz 
Suruagy. "Assim, o 

usuário evita o risco de 

'agracia, o i/suorio o 

nerrler arniiivose ale 
procr;!mas inleiros na 

explica. 
Para o gerente da 

assistência técnica da 

Forte Informática, 
Raimundo Lima, outra 

situação que justifica a 
troca do disco rígido é a 
quando a capacidade 
dele é menor do que 500 
MB. "Nesse caso, não 

vale a pena ficar com 

um disco que não vai 
acompanhar a 

velocidade do novo HD, 
ocupando espaço 
desnecessariamente", 

garante. 

Os técnicos apontam 
as capacidades acima 

de 4.0 GB como ideais 
para aplicações mais 

leves como Windows, 
Office, Internet e alguns 
joguinhos mais 
turbinados. "As 
configurações abaixo 

disso já começam a ficar 
defasadas", diz o 
técnico da Computer 

One, Sandro Gomes. 

"Hoje. as configurações 
já chegam a 8 GB e ate 

9 GB. mas um usuário 
final que não lenha 
servidor»de red<■ nem 

precis rinua-Z'mar niu 
grande volume de dados 
não preciv i de la.ntos 
!>ie;ii>\ ii- x brinca 

importante na hora do 
upgrade é a escolha da 
controladora que o disco 
rígido vai usar. Existem 

')c/c ojnar entre troecii' o IID ou aereseentcir um segundo diseo cio micro 

; : 

% 

m 
z. 

ii.A * 

Uma gordura que traz 

benefícios à saúde 

O engenheiro Roberto Nen foi obrigado a trocar o HD 
do micro e chegou a perder arquivos e programas 

dois padrões de 450,00. 
interface para controlar 

o acesso ao disco: IDE e 
SCSI. A mais popular é 

a IDE, cuja principal 
vantagem em relação às 
controladoras SCSI é o 

preço, mais baixo. 
As controladoras 

SCSI permitem um 
acesso mais veloz aos 
dados, sendo mais 
indicadas para 

servidores e usuários 

corporativos. "Essas 
placas são mais caras e 

não justificam um 
investimento para rodar 

em PCs de uso 
doméstico", diz Sandro 

Gomes. 
Lm disco feito para 

ver usado por um tipo de 

o > n t rol a flora n ão 
funciona em outro. Por 

isso, s-c o seu antigo 
(i |<C( 1 ! iV<'I" i 111 Cl" lacç II ) 1" 

SCSI, a não ser que você 
adquira também uma 
placa adaptadora que 
custa cerca de R$ 

Não mexa no disco 

rígido sem antes fazer 
um backup do material 

que considera 
importante. Essa é uma 
premissa básica que 
deve ser seguida à risca 

pelos usuários que não 

estão dispostos a perder 
tudo em um upgrade 
mal feito ou em algum 
problema que 

eventualmente possa 

surgir. 

Foi assim que o 
engenheiro Roberto Nen 
conseguiu se livrar de 

um problema maior 

quando o HD do 
seu micro pifou. "Perdi 
alguns documentos, mas 
<» mais importante estava 
<alvo cm disquete", 

conta. Nen foi obrigado 

a trocar seu antigo HD 
de 1 o ( tL para um fie 2õ 

ficando cheio. Para as 
aplicações que preciso, 
2.5 GB é uma boa 
capacidade", acredita. 

Apesar de ser apontado 

como anti-cancerígeno, 

entre outras vantagens 

para a saúde, o azeite não 

deve ser considerado uma 

gordura diet, muito menos 

redutora de colesterol. O 

nutricionista Leonardo 

Haus lembra que o azeite 

possui teor calórico mais 

alto do que a manteiga: 

- Uma colher de sopa de 

azeite (10 gramas) tem 90 

calorias. Já esta 

quantidade de manteiga 

tem 77 calorias. A 

diferença é que a 

manteiga é uma gordura 

animal altamente 

saturada. É rica em mau 

colesterol (LDL), 

enquanto o azeite extra 

virgem é gordura 

polinsaturada, das mais 

fáceis de digerir e, por não 

se transformar em mau 

colesterol, é menos danosa 

à saúde - explica. 

As gorduras 

polinsaturadas 

proporcionam benefícios 

indiretos á saúde. Por 

aumentar ou manter os 

níveis do bom colesterol 

(HDD. o cizeite impede a 

oxidação mau colesterol 
(li >i • \ reducã" da 

oxidação tóxica do mau 

colesterol após consumo 

regular de azeite foi 

comprovada pelo médico 

Daniel Steinberg, da 

Universidade da 

Califórnia. Ele 

administrou a um grupo 

de voluntários três 

colheres de sopa de azeite 

por dia. Outro grupo 

ingeriu óleo de açafrão, 

pobre em ácidos graxos 

insaturados. O resultado é 

que no grupo que ingeriu 

azeite o LDL tinha a 

metade da probabilidade 

de ser oxidado e, 

portanto, de obstruir as 

artérias. 

Há ainda pesquisas 

recentes que associam o 

consumo regular de 

azeite com o combate ao 

câncer, como informa 

Ernst Wynder, presidente 

da Fundação Americana 

pela Saúde. 

Mas as vantagens são 

encontradas apenas no 

azeite extra-virgem, o da 

primeira prensagem das 

olivas, feita a frio. Esta 

informação deve ser 

conferida no rótulo do 

produto. Nas prensagens 

feitas si)b f()iie calor, ahik > 

a dos óleos vegetais 

comuns, a gordura 

polinsaturada se 

i rirnsten u a em. 
monoinsaturada. Sob 

fortes temperaturas, ela 

se torna saturada e rica 

em mau colesterol. 
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Jornalista e empresário Conor Farias, marqueteiro 
Luís Brasília e o governador Zé Reinai do 

Ondas Curtas 

♦ Ondas bem- vindas... 

♦ hu sou um dom da natureza. Eu pertenço ao Patrimônio Nacional da Humanidade. 

♦ ZYK, ano 2000, educação 100. 

♦ Encerram-se hoje, os festejos da Igreja Matriz de João Lisboa. 

♦ Sálvio Dino e a primeira dama são os convidados de honra. 

♦ A galera do JC também estará na festa. 

♦ Venha, junte se a nós. Venha... 

♦ Raimundo Primeiro continua firme e forte. Não mesmo? 

♦ Os políticos local estão muito acomodados... 

♦ Enquanto isso, os jandaias e os periquitos estão ensaiando o canto. 

♦ E vamos armar ás arapucas. 

♦ Em Senador La Rocque é briga de gigantes... 

♦ Alfredo x Ozias, Ozias e Alfredo... 

♦ Quem for fraco que se segure. 

♦ Lá, o povão não quer ouvir nem falar em Pavão. 4 

♦ Arapuca neles, Arapuca neles!... 

♦ Cadê o homem rico do Sul do Maranhão? 

♦ Com a palavra Chico Cavalcante! 

♦ E lógico, E lógico, E lógico! 

♦ Apa continua trabalhando. Sozinho! 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- Júnior Maria Celeste 
ça 10:55 Vamos Falar 18:15 Rede Cidade 

05:30 Diário Rural c/Deus (local) 
06:00 Informecial 1 1 :00 Acontece 19:00 Jornal 
Nutre-Shark 1 l:30Esportc Total da Band 
06:30 Jogo Aberto 12:00 CRC Realidade 19:30ReaIidade 
07:00 D 5 a - a - D i a 13:30Barra Pesada 19:55:30 Faixa No- 

News 14:00 Supermarket bre do 
07:30 Dia-A-Dia 14:30 Programa H Esporte 
09:00 Coz. Maravi- 15:20 Silvia 2 1:30Força Total - 

lhosa Poppovic Missão Fatal 
da Ofélia 16:25 Brasil Verdade 23:30 Jornal da Noi- 
09:30 Amaury 1 7:05 Novela - te 

Canal 5 TV Capital 
00:00 Flash 

05:30 Despertar 1 1:()() Com a Bola Toda 20:40 Ratinho Livre 
da Fé 1 2:00 Imperatriz 24 Ho- 21:50 Programa Ana 
06;00 Capital no Sertão ras Maria Braga 
07:00 Cidade Alerta 13:00 Repórter 190 00:10 Programa de Ne- 
08:00 Murphy Brown 1 4:00 Note e Anote gócios 
08:30 0 Quinteto 1 7:30 Cidade Alerta 00:1 5 Super Séries 
(>9:30 O inundo de 1 9:1 5 Jornal da Rec<>rd 01:30 Fala que eu te es- 

Beakman 20:00 Com a Bola cuto 
1 0:00 Desenho Munia Toda '13:90 Falando de fé 

Canal 10 TV Mirante 

05:55- pro^ram 12:45 
Eucumênico tc 

06:00 - Tclecurso 13:15 
profissionalizante 13:40 

06:15 -Telecurso 2000 II 14:15 
Grau ver de N 

06:46- Jornal da Manhã 1 5:25 
07:15 - Bom Dia Brasil daTarde 
08:00 -Angel Mix 17:15 
09:05 -esporte Espe- 1 7:55 

tacular 18:45 
11:57 - Mirante meio ranhão - 

Dia 18:55 
12:25 -Jornal do Ma- do 

ranhão 1<J Edição -20:00 

Canal 7 TV Difusora 

- Globo Espor- 

- Jornal Hoje 
- Video Show 
- Vale a Pena 
ovo 

Se sã o 

- Malhação 
-Era uma vez 
- Jornal do Ma- 
2- Edição 
- Corpo Doura- 

-Jornal Nacional 

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 
1 1:00 Família Adams 

1 1:30 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 Telemanhã 
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 Carnaval 
1 1:00 Manchete Espor- 

tiva 
1 1:30 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 Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
11:00Programa 

Clélio Silveira 
1 1:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encon- 

tro 
13:00 Cadeia com Caná- 

rio 
. 13:45 Interpró - 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

2 3:25 - Jornal d 
G1 o b o 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão 1"() 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio' 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
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 

: : í « : % 

: 
tir 

i twS--- i SM: 

» 
?S-. Wít 

Som e Luz 

Sistema Tucanu s de Comunicação 
i 
SM 



JORNAL CAPITAL Nacional Quinta-feira, 30 de julho de 1998 □ 7-2 

Sasha é tratada como megaestrela 

Filha de Xuxa passou o pi inieiro dia de vida cercada de extravagâncias dignas de uma estrela de cinema 

Uma superprodução 

digna de uma 

megaestrela. Assim foi o 

primeiro dia de visitas a 

apresentadora Xuxa e 

sua filha Sasha 

Meneghel Szafir. 

Cercada por quatro 

seguranças, um 

fotógrafo e um 

cinegrafista particulares, 
a ala reservada no 

segundo andar da 

Clínica São Vicente, 

Gávea (Zona Sul), 

recebeu sonumtc 

parenles. amigos e fãs de 
Xuxa di-sd< a-- priiimiras 

horas do dia - mas 

poucos foram os que 

conseguiram ter contato 

com a recém-nascida. 

"Deu para ver que ela é 

moreninha, igual ao pai", 

disse Elaine Pereira, 

camareira de Xuxa na 

Rede Globo há cinco 

anos. Mesmo assim - 

nem com o acesso livre 

que teve ao quarto de 

Xuxa, Elaine pôde ver 

Sasha pessoalmente. 

"Ela está sozinha no 

outro quarto com a baba. 
So pude ver na fila de 

vídeo gravada durante o 

Sasha. filha de Xuxa e Luciano Zaffír 
primeiro banho . conta. Todos usavam um 

'C'1" ura difícil adesivo redondo, 
identificar os que tinham estampado com o 
acesso a ala reservada, logotipo de Sasha criado 

Morfina 

De acordo- com o 

obstetra Carlos Dale, 

Xuxa passa bem e teve 

poucas reações 

alérgicas às doses de 

morfina que recebeu 

anós o parto, para não 

S-utir dor. "Quem toma 

morfina costuma ter 

reações de coceira e 

prurido, mas a Xuxa 

reagiu bem e só sentiu 

um pouco de coceira no 

rosto pela manhã", 

garantiu. 

Sasha nasceuàs 

0h45m de terça-feira. A 

cesariana tinha sido 

marcada para o fim 

desta semana, mas 

Xuxa entrou em 

trabalho de parto no 

u-Mueço da noite de 

a-iiteontem. Saudável, 

vSasha nasceu com 3,135 

kg, 51 cm de altura e 

fartos cabelos 

castanhos. A 

apresentadora fez a 

cesariana com 

anestesia pe ri d ura! e 

musica, a seu pedido. 

emocionados. Apenas 
Luciano e um 

cinegrafista estiveram 
com a apresentadora na 

cirurgia. Os primeiros 

indícios de que Sasha 

estava prçstes a nascer 

surgiram na noite de 

domingo para segunda- 

feira, quando Xuxa mal 

encontrou posição para 

dormir, tendo saído da 

cama às 7h30m da 

manhã reclamando do 

desconforto. 
As 20h da segunda, 

por recomendação de 

seu obstetra, Carlos 

Dale, a apresentadora foi 

à Clínica Radiológica 

Luiz Fernando Boisson, 

na Barra, acompanhada 

de Marlene Mattos, de 

sua tia, Clecy, e da ex- 

paquita Ana Paula 

Almeida. Depois da 

avaliação da variação dos 

batimentos cardíacos em 

função das contrações, o 

obstetra decidiu que era 

hora de ir para a Clínica 

São Vicente, na Gávea: 

: deveria nascer d-- 

que o cordão poderia 

estar enrolado no 

pescoço. Não houve 

dilatação suficiente para 
o parto normal. A 

caminho do parto, Xuxa 
gritou para os jornalistas 

que a acompanhavam. 

permitindo que eles 

tocassem em sua 

barriga: "Aí galera, 
estou indo. A sensação 

é de uma contração 

atrás da outra. E de 

muita felicidade", disse 

entusiasmada. 

Registro 

i'rpui> do parto. 

Xuxa ' ■ < ■ p a i de sua 

iilha, ! uciam> S/afir. 

cesariana, já que >eu> 

batimentos estavam -a- 

ali era ndo durante a- 

Luciano Szafir tem, 

hoje, uma tarefa 

muito importante: ele 

vai registrar a filha, 

Sasha Meneghel 

Szafir, num cartório 

da cidade, 

acompanhado por seu 

advogado, Luiz 

Cláudio Moreira. 

Enquanto isso, Sasha 

continua recebendo 

visitas, flores, faxes e 

presentes, de amigos, 

parentes e fãs de 

Xuxa na Clínica São 

Vicente, na Gávea. 

Xuxa e sua filha 

devem ficar lá até 

quinta-feira. Dona 
Al d a, m ãe da 

apresentadora, só 
d'UXn!| i clinica pol- 

vo lia das 4h3tím de 

ontem, mas voltou 

ainda de manhã. Atéà 

Szafir não havia saído 
da São Vicente por um 

minuto sequer. "O 

Luciano é coruja e não 

larga a Sasha um 

minuto", declarou 

Solange Meneghel, 

irmã de Xuxa. 

O pai da 

apresentadora, Luiz 

Floriano Meneghel, 

disse que achou a neta 

linda e que ela é a cara 

do pai: "O cabelo e os 

olhos são castanhos 

escuros. Ela é muito 

parecida com o 

Luciano. Só podia ser. 

Ele é o pai". A primeira 

mamada de Sasha 

aconteceu às 6h. Toda 

vez que a filha chora, 

com . fome. a 

apresentadora a 
a ma meu! a. Sasha está 

mamando 15 minutos 

i i -■ ?■> 
•vs.: 

- 
* ■ 

tmm 

% 

1» 

por Eliane Londres - uma 

das donas da clínica. 

Uma pequena leoa de 

olhos azuis e tiara 
dourada, com ainscrição 

Sasha, ilustrou também 

os papéis de carta com 

boletins de imprensa. De 

acordo com a assessora 
de Xuxa, Monica Muniz, 

o quarto também está 

decorado com a leoa, 

embora nenhum 

jornalista tenha tido 

permissão para chegar 

ao local. 

Para reforçar a lista de 

detalhes, Sasha mal veio 

ao mundo e já tem uma 

caixa de jóias. Das quais, 

três - um broche com 

dois pingentes, uma 

estrela de Davi e um anjo, 

presentes dos pais, além 
de um anel, da assessora 

-já está usando. O anel de 

Sasha é idêntico ao que 

Xuxa usa há 12 anos no 

dedo médio. "E uma 

história pessoal, foi um 

presente que eu dei à 

Xuxa há muitos anos e ela 

incorporou como parte 

dela. Agora a Sasha 

também tem um", diz a 

assessora. 

FH assina decreto 

estendendo 28% a 

todos os servidores 

O presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso assinou ontem 

o decreto que 

regulamenta a extensão 

do reajuste de 28,86% a 

todos os servidores 

ativos e inativos da 

administração federal. O 
Diário Oficial da União 

de hoje publica as 

tabelas com o índice do 

reajuste que será pago a 

cada grupo do 

funcionalismo. O 

Governo informou que 

as tabelas não trazem a 

situação de cada 

servidor, mas que o 

funcionário público 
poderá descobrir o 

reajuste se souber o 

grupo funcional em que 

se encontrava em 

janeiro de 1993 e o atual. 

Está confirmado que o 

reajuste será feito em 

folha complementar na 

primeira semana de 

agosto (referente ao 

mês de julho). Embora o 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso 

assinou o decreto que 
regulamenta a extensão 
do reajuste de todos os 

servidores 
decreto que regulamenta 

o reajuste tenha 

demorado mais que o 

previsto, por causa da 

complexidade dos 

cálculos feitos pelo 

Governo, os dados serão 

encaminhados a tempo 
para o Serpro, 

encarregado de rodar a 

folha suplementar. Cento 

e cinqüenta mil 

servidores não têm mais 

direito a reajuste, porque 

já receberam os 28,86% 

em 93. 
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Tênis 
O tenista brasileiro Fernando Meligeni avançou nesta quarta-feira para 

as oitavas-de-fínal do Torneio de Kitzhuehcl. na Áustria. Meligeni derrotou 
o austríaco Wolfgang Schranz por 2 seis a O, com parciais de 6-4 e 7-5. 

Por ter sido cabeça - de-cha ve, o brasileiro já entrou direto na segunda 
rodada. Nas oitavas-de-fínaj Fininbo, apelido de Fernando Meligeni, vai 
jogar contra o alemão Bernd Karbacher, que, de surpresa, venceu o favorito 
espanhol Alberto Berasategui. 

Nova vitória vai colocar o brasileiro nas quartas-de-fínal contra o vencedor 
da partida entre Francisco Clavet, espanhol, e Markus Hipfl, austríaco. 
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Dama 

Imperatrizense conquista medalha de ouro 

Já está em 

Imperatriz o atleta 

Sérgio Germano 

Cavalcanti, que 

representou a cidade de 
São José do Rio Preto/ 
SP na modalidade de 

jogo de damas, nos 42" 

Jogos Regionais da 6" 

Região, que realizou-se 
na cidade de 

Votuporanga, também 
no estado de São Paulo, 

no período de 17 a 25 de 

julho. 

Cavalcante, que 
também é soldado da 

Polícia Militar em 

Imperatriz, disputou 
sele partidas, obteve 

seis vitórias, e apenas 
um empate, ganhando, 

assim, a medalha de 

Sérgio Germano, que também é soldado da Polícia Militar, 

disputou sete pai tidas, obteve seis vitórias, e apenas um empate. 

Francisco Almeida, além ouro. 

Segundo ele, a sua ida 
a São Paulo não seria 

possível sem contar com 
o apoio de instituições 

como a Prefeitura de 

Imperatriz. "Agradeço o 

incentivo do prefeito Ildon 

do secretário do 

Desenvolvi ment o 
Integrado, Edmilson 

Sanches. 

Sérgio Germano agora 

prepara-se para a 

participar dos Jogos 
Marques, que me Abertos de Araçatuba, que 

encaminhou para a se realizará no período de 
Secretaria dos Esportes e 
do Lazer. Sem isso, tudo 

ficaria mais difícil", disse, 

lembrando também o 
apoio do Comando do 3'-' 

Batalhão da Polícia 

Militar, que o liberou para 
a participação nos jogos. 

Reconhece também o 

apoio de empresas como 
a Schincariol, órgãos de 

comunicação, e de 

empresários como; 

17 a 28 de setembro. 

Serão jogos de nível 

internacional, que já 
contam com a presença 

confirmada de 17 

jogadores russos. 

Para que haja a 

participação do atleta 

imperatri/ense, o 
secretario municipal dos 

Esporte é do Lazer, de 
São José do Rio Prelo, 

Celso Proto de Melo. já 

- 

ú 

K 
\ 'lota ini/K inliitcnsv sc (IcsOuvi cru cotnju íiçíio nm-ituml 

enviou olicio ao passado, Sérgio foi vice- se invicto de- 

comandante do 3" BPM, campeão paulista, c o m petições 

major francisco Melo. participando de várias internacionais em 
Somente no ano disputas no Brasil. Saiu- outubro de 97. i — - — v.. xy I. ui ly i V/ viv v/ í . 

Começam na segunda as inscrições para o leis 98 

Começam no 18h    — ^ ^ Começam no 

próximo dia 03 de 

agosto (segunda-feira) 

as inscrições para o XX 

Jogos Escolares de 

Imperatriz Qeis 98). A 

Secretaria de Esportes 
e Lazer (Sedei) dividiu 

as escolas por dia, para 

evitar transtornos (veja 

quadro). As inscrições 

terminam no dia 10. 

O XX Jogos 

Escolares acontecerão 
de 14 até o dia 23. A 

abertura acontecerá no 

gstádio Municipal Frei 

Êjpifânio d* Abadia, às 

h -Q— •- - 

18h 

Estarão competindo as 

modalidades de 

basquete,/wAc/, voleibol, 
futebol de campo, 

atletismo, natação, 

xadrez, ginástica 

artística, tênis de mesa, 

judô e damas. Os atletas 

estarão divididos nas 

categorias infantil, 

infanto e juvenil. Todas 

as escolas das redes 

pública e particular 

podem participar. 

Ano passado cerca de 

1.600 atletas estiveram 

inscritos para os jogos. 

isso sem contar o número 

de pessoas que 

trabalham nas equipes 

técnicas de cada escola 

concorrente. 
As competições em 97 

aconteceram no Estádio 

í"rei Epifánio, 
Fiqueninho, do Sesi, 

Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB), 

Santa Feresinha, Juçara e 

a pista de corrida da 

Sedei. 

A Secretaria dos 

Esportes nomeou 

equipes de trabalho para 
a organização do evento. 

0" 

Programação de inscrição das escolas para o Jeis 98 

Dia Escolas 

03/08 Cesjor, Ebenézer, Frei Manoel Procópio, Raimundo Soares da 

Cunha, José de Alencar. Tancredo Neves e Caminho do Futuro 
04/08 Adelma Lopes. Manana Luz. Santa Tereza DÁvila. Princesa 

ízabel. São José do Egito, Pedro Ferreira, Santa Rita de Cássia e CAIC 
05/08 Delahê Fiquene, Jonas Ribeiro, Governador Acher, Leôncio Pires 

Domado, CIEI II, Lrbano Rocha. L.I União e Francisco Alves I 
06/08 fiei Gil, S. Francisco Xavier. Batista, Perpétuo Socorro. 

Imperador Tocantins, Amaral Raposo e Peniel. 
07/08 

08/08 
Delta. Coelho Neto, Dom Bosco, Ceril, Graça Aranha e Balão Mágico. 

Wady fiquene. Vespasiano Ramos, Nascimento de Moraes, 

Dorgival Pinheiro de Sousa. Guilherme Dourado e Hebe Cortez 
09/08 Santa Luzia. Ci-.rb, Edson Lobão, Sao Vicente de Paula. João Silva. 

Cefet e Castelo Branco. 
. lÕ/ÕiT E.R.B.. Cesfa, Sesi e Santa Terezinha. 

DIGA NAO AOS PÁRA-QUEDISTAS 
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Nilson 

Santos 

Lançamento 

Ocorrerá amanhã (31) o 

lançamento do jornal Folhão, 

editado em Açailândia, de 

propriedade do empresário 

Júnior, proprietário do 

Mundo Gráfico. O 

lançamento do semanário 

vem gerando grande 

expectativa, já que a 

proposta é de total 

independência, com a 

persi^ectiva de en i janei n > do 

próximo ano ser 

transformado em diário. O 

empresário garante um 

jornal com matérias 

polêmicas, impressão de 

primeira e até policromia. O 

evento acontecerá no hotel 

Santa Maria e agradecemos 

pelo convite, desejando boa 

sorte ao mais novo órgão de 

(■ tunicação. 

Casa arrumada I 

Ontem pela manhã o 

prefeito Deusdete Sampaio 

empossou o novo secretário 

de saúde. A posse 

aconteceu no gabinete do 

prefeito, com a presença de 

diversos Secretários e 

amigos do bioquímico Paulo 

Lins, que tem a árdua missão 

de colocar em 

funcionamento a saúde 

municipal. 

O bioquímico Paulo 
1^ garante que desta feita 
a Secretaria de Saúde terá 

um titular até o final do 

mandado do prefeito, já que 

são amigos e o compromisso 

firmado é para caminharem 

juntos até o último dia de 

mandato. 

Casa arrumada II 

Enquanto isso a 

Secretaria de Comunicação 

continua indefinida. Ontem 

a secretária Silvana Silvestre 

conseguiu reunir-se com o 

prefeito Deusdete Sampaio, 

mas até o fechamento desta 

página ainda não tinha sido 

divulgado o resultado de 

conversa. Uma fonte 

prefeitural informou, no 

entanto, que independente 

do resultado a vereadora 

permanecerá até o final do 

més de agosto. 

Casa arrumada III 

Interessante o 

comportamento das 

pessoas. Quando os 

assuntos são favoráveis, 

todos aplaudem, quando 

acontece de maneira 

inversa o 

descontentamento é 

demonstrado sem disfarce. 

A pessoa pública deve 

satisfação à sociedade e os 

fatos que forem notícias 

devem ser divulgados, 

independentemente se vai 
ou não agradar. Assim 

como mostramos a 

exoneração do médico 
Waldecy Ferreira, estamos 

mostrando a posse do 

bioquímico Paulo Lins. 

Casa arrumada IV 

O jornalista profissional 

não tem cor, raça ou facção 

partidária. O que tem 

sempre que apresentar é a 

responsabilidade naquilo 
que escreve. Tem que ter 

fonte segura nas 

informações e colocá-las 

sempre referindo-se ao 

político ou administrador, 

sem interferir com o 

cidadão. Isso sim, é 

profissionalismo. O resto é 
apenas puxamento de saco. 

A pleno vapor 

O informativo Jornal do 

Município, de 

responsabilidade da 
Assessoria Técnica de 

Comunicação da 
Prefeitura, criado pela 

assessora Silvana Silvestre 

passará para quinzenal já 

neste final de mês, quando 

será editado o quarto 

número. 

A proposta da assessora 

- disse uma fonte- 

independente de 

permanecer ou não no 

cargo. Ela propõe que o 

jornal deixe de ser mensal 

e passe para quinzenal, 

com distribuição gratuita 

em todos os bairros, para 

que a comunidade mais 

carente também tome 

conhecimento dos feitos 
da administração 

municipal. 

Bioquímico assume Secretaria 

de Saúde do Município 

Médicos que deixaram Açailândia em busca de 

trabalho em outras cidades serão chamados de volta pelo novo secretário 

% áfcWB». ««UM—» gnw - - 

O novo secretário de saúde no momento em 

Em solenidade quais já foram pagos R$ 

simples que contou com 1 milhão, faltando 
a presença de apenas R$ 300 mil. 

secretários , amigos e Por sua vez o novo 

jornalistas, o prefeito secretário de saúde após 

Deusdete Sampaio ser empossado disse aos 

empossou na manhã de jornalistas que em 

ontem em seu gabinete, primeiro lugar vai 
no prédio da Prefeitura, conhecer a estrutura 

o bioquímico Paulo Lins, existente na Secretaria, 

na Secretaria de Saúde para então iniciar o 

do Município. trabalho determinado 

Ao apresentar o novo pelo prefeito, que lhe 

secretário o prefeito recomendou dar 

falou sobre as continuidade ao já 

qualidades profissionais existente, implantado 
e da amizade que os pelo médico Dalvadísio 

une. Disse também que Santos, 

espera a compreensão Paraibano, com 41 

de todos os funcionários anos, o bioquímico 
para que a Secretaria Paulo Lins chegou em 

possa caminhar dentro Açailândia em 86, 

da proposta inicial e as passando a trabalhar 

campanhas iniciadas como funcionário 

tenham o êxito público. Atualmente é 

esperado. funcionário municipal e 

O prefeito Deusdete assume a Secretaria da 

Sampaio talou ainda Saúde com o aval da 

sobre a situação maioria dos vereadores 

econômica da e total respaldo do 

Prefeitura, voltando a prefeito, 

relatar que ao assumir a As campanhas já 

administração havia um iniciadas como o 
débito com combate à hanséníase e 

funcionalismo na ordem mosquito da dengue 
de R$ 1.300.000,00 dos terão continuidade e 

que era empossado pelo prefeito Deusdete 

logo após a posse o 

prefeito apresentou ao 

secretário de s^úde a 
nova equipe composta 

de 40 pessoas 

contratadas para 

integrarem os dois 

grupos que participarão 

ativamente das duas 

campanhas. 

Disse o novo 

secretário que sua 

prioridade será a prática 
de uma saúde que possa 

gerar benefícios à 

população carente, que 

também é proposta do 

prefeito, na tentativa de 

evitar que a população 

de baixa renda tenha 

que se deslocar para 

outros centros como 

Teresina, São Luis e 

Belém, em busca de 

tratamento. 

Outro detalhe 

comentado pelo novo 

secretário de saúde, 

refere-se a contatos que 

serão mantidos com 

médicos que moravam 

em Açailândia, mas que 

por falta de perspectivas 

no passado mudaram-se 

da cidade, em busca de 

novos espaços para o 

exercício profissional. 

Hoje estamos 

vivendo uma nova 

realidade e não tem 

motivos para que os 

colegas médicos 

permaneçam fora da 

cidade, quando podemos 

mantê-los aqui, 

atendendo a nossa 

comunidade, 

principalmente a carente, 
que depende 

exclusivamente da saúde 
pública", disse o 

bioquímico Paulo Lins. 
O secretário recém - 

empossado disse 

também que formará 

uma equipe na Secretaria 

para atender a 

comunidade carente, 

com triagem para que os 

mais necessitados 

tenham, além do 

atendimento médico a 

receita aviada pela 

Secretaria, mesmo que 

os medicamentos tenham 

que ser comprados em 

farmácias. O que o povo 

pobre não pode é adoecer 

e morrer porque não tem 

dinheiro para comprar o 

medicamento, finalizou 
Paulo Lins. 

MOITA & MOITA 

A Murf» 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 

São mais 

de 140 canais 

.è. 721 - 3382 
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Arracs não recebem FHC 

Definitivamente o 

governador Miguel Arraes 

(PSB) não fará as honras 

cerimoniais de praxe na 

passagem do presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB) por 

Pernambuco. Com 
chegada prevista para às 

10h40 de sexta-feira, FHC 

será recebido por um 

representante do Palácio 

do Campo das Princesas, 

provavelmente o vice- 

governador Jorge Gomes 

(PSB). Motivo? A guerra 

travada entre Arraes e o 

governo federal, que se 

acirrou ainda mais com a 

decisão do governador em 

anular, na semana passada, 

o convênio com a União 

que anistiava a dívida de 

ICMS sobre as habilitações 

de celulares. 

Numa demonstração de 

quem não está nem um 

pouco envolvido com a 

chegada do presidente da 

República no estado, o 

governador, candidato à 

reeleição, programou uma 

viagem de campanha por 

municípios do Sertão, 

saindo do Recife na quinta- 

feira e só retornando no 

sábado, período suficiente 

para que o tucano cumpra 

sua programação no 

estado. No sábado, o 

presidente não estará mais 

em Pernambuco. Ele deixa 

de lado as obrigações 

presidenciais e se 

transforma em candidato 

em campanha no Ceará. 

A guerra do governador 

com o presidente 

Fernando Henrique não é 

de hoje. Desde 1995, 

quando o tucano assumiu 

o Palácio do Planalto que o 

socialista vem acusando o 

governo federal de 

discriminar Pernambuco. 

No ano passado, a crise 

veio à tona quando no 

Orçamento Geral da União 

eslava prevista a liberação 

de mais de R$ 100 milhões 

para o porto do Ceará 

contra apenas R$ 17 

milhões para o porto de 

* 

No dia 04 de outubro, você vai votar mimperiquito? 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

E 

Suape. Depois de arestas 

aparadas, os dois passaram 

um período de boa 

convivência. Na última 

visita de FHC ao estado, em 

fevereiro passado, Arraes e 

FHC trocaram elogios. 

A guerra foi retomada 

depois que uma manobra 

do deputado federal 

Mendonça Filho (PFL) fez 

com que a proposta de 

liberação de R$ 700 

milhões para Pernambuco 

como antecipação da venda 

da Celpe fosse engavetada 

Ministério do 

ijamento. 

Enquanto Arraes 

demonstra total 

indiferença à presença de 

m 

no 

FHC em Pernambuco, os 

outros dois candidatos ao 

governo do estado, 

senador Carlos Wilson 

(PSDB) e o ex-prefeito do 

Recife Jarbas Vasconcelos 

(PMDB), já confirmaram 

presença na comitiva que 

vai acompanhar o 

presidente. Já que 

Fernando Henrique não 

vem como candidato, 

Carlos Wilson também não 
vai se apresentar como 

candidato, mas sim como 

senador. O que se 

questiona é qual o papel do 

peemedebista ao lado de 

FHC, se ele não exerce 

nenhum cargo eletivo, 
"larbas vai estar no 

aeroporto e vai até a BR 101 

com Fernando Henrique 

por ser ex-prefeito do 

Recife, ex-depulado. 

federal, ser uma das 

maiores forças políticas do 

estado e ainda por ser 

candidato a governador", 

justifica o candidato a 

senador da chepa de 

Jarbas, deputado José 

Jorge (PFL). O vice- 

presidente Marco Maciel 

vai chegar antes de FHC 

para lhe recepcionar no 

aeroporto. Toda a bancada 

federal Ho PFL e o 

presidente estadual do 1 

partido, André de Paula, 

também estão isneluídos 

na comitiva presidencial. 
"" 'ÍLi. 

MA 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -Ml 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 ^.Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

• Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta • 

Diário 

Diário 

Segunda-e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Açaí Informa; 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

: EDNALVA LIMA - Deputada Federal 

1312 PT 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador CORAGEM 

PRA MUDAR 

ç Largas: 

V 098-723-2835 
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O maior leilão 

Encerrado leilão da Telebrás 

Grupo A da Telebrás rende R$ 13,937 bi 

Foi encerrado ás 

14h04 desta quarta (29) 

o leilão da Telebrás, que 

arrecadou ao todo R$ 

22.057.932.000. um ágio 

de 63.74%. Segundo o 

ministro das 

Comunicações. Luiz 

Carlos M e n d o n ç a d e 

Barros. a maior Venda 
de estatais brasileiras 

foi "um grande sucesso, 

o final feliz de um longo 
processo'". O agio 

surpreendeu o BNDES e 

deixou o presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso eufórico. Dos 

três blocos colocados à 

venda na Bolsa do Rio. 

o dão do grupo B, 

integrado pelas 

empresas de telefonia 

celular mais nobres foi o 

mais disputado. Do RS 

1.031 bi esperado (a 

soma dos preços 

mínimos), o governo 

arrecadou RS 6,413 bi. 

Os maiores negócios 

Policiais atacam 
manifestante cm frente à 

Bolsa de I alores 

O 

da Telesp. vendida por 

R$ 5,78 bi e ágio de 

64.28%. O pior foi o da 

Tele Norte Leste, que 

inclui a Telerj, vendida 

com ágio de apenas 1%, 

por RS 3,434 bi. O grupo 

C, visto como a parte 

menos atrativa do leilão, 

não decepcionou. O 

governo esperava 
foram o da 1 elesp arrecadar RS 670 mi e 

Celular, vendida por R$ conseguiu RS 1.71 bi. 

3,588 bi (agio de Deste saiu o maior ágio 

226.18%) e o da Tele pago em todo o sistema: 

Sudeste Celular. 242,40%, obtido pela Tele 

vendida por RS 1.360 bi Leste Celular. A 

(ágio de 138.59%). O Embratei e a Tele 

maior ágio foi o da Centro Oeste Celular 

Telemig Celular foram as únicas em que 

(228.69%).-O leilão do houve disputa a viva voz 

Grupo A da Telebrás porque a diferença entre 

durou menos de 30 as propostas era inferior 

minutos e rendeu RS a 5%. Do lado de fora do 

13.937 bi. Só com a prédio da BVRJ, a 

primeira parte ja havia polícia entrou em 

sido superado o preço conflito com 

mínimo total previsto, manifestantes que 

que era de RS 13,4 bi. O insistiam em ocupar a 

melhor resultado foi o avenida Antonio Carlos. 

Secretários aprovam IGMS para 

telefonia sem retroatividade 

Os secretários 

e. ' duais de Fazenda x e1 

decidiram aprovar o 

novo texto do convênio 

sobre o ICMS (Imposto 

sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços). 

Pelo novo texto, as 

operadoras de telefonia 

estão liberadas de pagar 

o ICMS que incide sobre 

a habilitação de 

telefones 

retroativamente aos 

últimos cinco anos. 

Segundo informou a 

assessoria de imprensa 

do Ministério da 

Fazenda, a decisão foi 

tomada por 

unanimidade e, neste 

momento, os secretários 

estão discutindo de que 

forma as operadoras de 

telefonia passarão a 

cobrar o ICMS. 

Se não houver 

mudanças no que diz 

respeito a prazos, ficará 

■valendo a data do 

convênio anterior. 29 de 

junho, para o início da 

cobrança. O secretário 

de Fazenda de 

Pernambuco. José Carlos 

Figueroa, que não 

concordava com o perdão 

da dívida das operadoras, 

decidiu assinar o 

convênio com ressalvas. 

O texto do convênio terá 

que ser analisado nos 

próximos 15 dias pela 

Assembléia Legislativa 

de Pernambuco e pelo 

governo do Estado, para 

que possa ser aprovado 

definitivamente. 

mmm. 
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Deputado Estadual 
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Juventude 

e Trabalho 

PT do B 

Leilão da Telebrás 

leva governo ao STJ 

O presidente do 

Superior Tribunal de 

Justiça, ministro 

Antônio de Pádua 

Ribeiro, recebeu nesta 

quinta um conflito de 

competência em que a 

União pede a 

paralisação de todas as 

ações civis públicas 

ajuizadas na Justiça 

Federal em todo o país. 

A Advocacia Geral 

da União pede que 

todas as ações que 

entrarem de agora em 

diante envolvendo a 
privatização da 

Telebrás, sejam 

julgadas por uma única 

vara, no caso, a Oitava 

Vara da Justiça Federal 

em Brasília. 

Pádua Ribeiro 

prometeu também que 

antes do dia 29. data do 

leilão de privatização, 

decidirá se mantém ou 

não a sua decisão de 

suspender duas 

liminares da justiça 

federal de São Paulo 

que impediam a cisão 
da Telebrás em 12 

holdings. Ele esta 

estudando o pedido de 
reconsideração 

apresentado pelo 

sindicato de Campinas 

e pelo Ministério 

Público Federal, que 

entraram com um 

agravo regimental 

contra o despacho de 

Pádua Ribeiro. — ...n—  -  

BNDES financiará compra de 

equipamentos das novas teles 

O ministro das 

Comunicações, Luiz 

Carlos Mendonça de 

Barros, disse em 

entrevista coletiva 

para correspondentes 

estrangeiros que o 

BNDES (Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social) 

vai financiar a 

aquisição de 

equipamentos de 

telecomunicações por 

parte das empresas 

que vierem a vencer o 

leilão de privatização 

do Sistema Telebrás. 

Segundo ele, os 

novos controladores 

vão ter de 6 a 10 anos 

para pagar o 
financiamento com 

juros de 10.5% ao ano e 

spread a ser negociado. 

A entrevista foi dada a 

8 jornalistas 

estrangeiros e em 

língua portuguesa. 

O ministro estimou 

que os novos 

controladores do 

Sistema Telebrás 

deverão desembolsar 

R$ 50 bilhões em 

investimentos e o 

ministro acredita que 

o BNDES deva 

financiar cerca de 50% 

desse valor. Num 

cálculo por alto, o 

ministro disse que o 

BNDES deve financiar 

cerca de R$ 4,5 bilhões 

por ano para que as 

empresas invistam em 

modernização e 

ampliação do Sistema 

de telefonia no país. 

Leia e 

assine o 

Jornal Capital 

Deputado Estadual 

Chico 

do Rádio 

22251 

PL 
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RECEITA DECIDE 

SIMPLIFICAR O IR 

PARA TODOS EM 99 

0 secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, 

anunciou na última terça-feira, 28, que o governo deverá 

enviar um projeto de lei ou editar uma medida 

provisória estendendo a todos os contribuintes pessoas 

físicas a declaração simplificada incluindo os que estão 

na faixa salarial tributada em 27,5% e aos que têm várias 

fontes de renda. 

Com isso, todos os contribuintes dessa faixa poderão 
optar pelo modelo simplificado na próxima declaração do 
IR/99 (ano base 98). 

SEM LIMITE 

Everardo Maciel esclareceu que o modelo 
simplificado para declaração do Imposto de Renda já 
existe "há três anos". 

Inicialmente a Receita Federal somente permitia o 
uso dessa declaração pelos contribuintes na faixa de 
renda tributada em 15%, benefício estendido ano 
passado aos declarantes da faixa dos 25%, "desde que 

tivessem uma única fonte de renda". 

TELMA VENDIDA 

Incluída no pacote de teles pertencentes à Tele Norte 
Leste, dentro do grande leilão de venda da Telebrás 
realizado ontem na Bolsa de Valores, a Telma está 
mudando de dono(s). 

Confira todos os resultados do Leilão da Telebrás e 
da Embratel, no noticiário nacional fornecido pelas 

agências de notícias integradas a este jornal. 

GARDÊNIA 
Embora tardiamente, registro a passagem ontem, do 

aniversário de minha filha Gardênia O. Machado. 
Com aquele abraço especial de sua mãe, Antônia Alice e 

do pequeno Umberto. 
Vale o registro. 

NOVA REALIDADE 

Daqui a alguns dias, quando todo o processo de 
privatização da Telebrás e da Embratel estiver 
concluído, com tudo em seus repectivos lugares, 
começará uma nova realidade para o setor de 

HOSPITAIS OB 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiiAL REqíoNAl Materno^ 

ínFantíI (722-1843); ORTopediA: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Economia 

informes 

JORNAL CAPim 

telecomunicações e de comunicações no Brasil. 
O mercado de usuários do Maranhão, (a exemplo 

do resto do País), aguarda com expectativa os 

resultados que advirão com a venda da Telma, 
integrada ao bloco da Tele Norte Leste. 

Espera-se que essa nova realidade se traduza em 
mais facilidades na hora da aquisição e instalação de 
uma linha telefônica fixa. já que no setor dos celulares, 
tudo já está mais fácil. 

Falta só baixar os preços. 
especiais 

Machado Neto 
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CAi\IPEAO DE BIC JC KOS - O atleta mirim Carlos AmLré 
Macedo Araújo, de apenas 11 anos, vem se destacando em 

torneios do Marwel, estando entre os melhores da 
agremiação. Versátil, o futuro craque é também talentoso no 
hicicros. Tanto é que, na Corri chi de Bicicros de 16 de JuIL 
organizada pela Sedei, Carlos André sagrou-se campeão em 

sua categoria, Na foto de Moreira Si ha, ele exibe com orgulho 
o seu troféu de 19 lugar. Recebe hoje as justas homenagens 

da primeira escolinha de futebol de Imperatriz. 

Humor 

Eles estão num caminhão quando 

deparam com a placa; "Túnel, 

altura máxima 2,5 metros". O 

caminhão tem 3 metros de 

altura. Um olha para o outro e 

manda ver. "Já que ninguém tá 

olhando, vamos passar". 

(Playboy/Jun/98). 

hAercado- 

Fmunceúm- 

Am'versar!aistes ACII 

* Nancy da S. Guimarães 

(A Mobília) 

* Lucinery Araújo de Sousa 

(Merc. Avenida) 

Se você está aniversariando hoje, 

receba os parabéns da ACII e do FEITO A 

MAO RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na av. 

Getúlio Vargas, esquina como rua Alagoas - 

Centro. 

Telefone 721-3565 

POUPANÇA 
Hoje  1,05% 

Amanhã 1,05% 

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

UfÍR (FEdtRAl) 

Julho/98  RS 0,961! 

UrIÍ (EsiAduAl) 
Julho os RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 
Julho/98 RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo RS 1,23 

* Turismo RS 1,20 

* Comercial RS 1,16 

Cotações de 29.07.98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 29.07.98 

RS   11,18 

SaUrío Mínímo 

Julho/98 RS 130,00 

SaUrío FamíLía 
Julho/98 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática PROMOÇÃO: bobinas para FAX; rS 2.12, 

bobinas para calculadora (57x60): RS 0,29 Rua 

Simplício Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 

e o fax 722-1400. 

BAZZOLAO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÃO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí, 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" Viaje/ pata São Lu/e e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reserv as de passagens 

721-5687 

ÜH 
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

ganhou as eleições 98 

Atenção senhores políticos, aTucanu s Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

equipe de som, telão e sonorização de aúdio e vídeo. 

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
de 8 canais, microfone, type-dack, equalizador, 
crdssolver, 3 amps, potência do som 2.500 watté 

2 - D-20 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equalizador, crossolver, 3 
amps, potência do som 3.000 watts 

3 - F-1000 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
microfone, type-dack, equalizador, crossolver, 3 

amps, potência do som 3.500 watts 

4 - Combe com um som e microfone, tocado a bateria 

5 - Trio-elétrico TUCANITS, caminhão Mercedes 11-13 
com periférico de palco 20.000 watts de potência 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANITS com 36 caixas grave 

8 - Telão Sharp U 37-X com tela dinâmica 5/4 de tamanho 

9 - Um ônibus Scania com bancos reclináveis com 
toalete abordo e som ambiente. 

FORMA DE PAGAMENTO: 
a) À vista 
b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinal 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

Deputado estadual-APA 
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Jgoletím de 

(^corrêncins 

Joberth Aleixo 

Furto 
O caminhoneiro 

Osvaldo Pereira Júnior, 

Goiano. 32 anos de idade, 

residente no setor Norte 

naquela cidade 

Comunicou que foi vitima 

furto. Conforme o 

queixoso elementos 

desconhecidos 

arrombaram o seu 

veículo e retiraram do 

interior do mesmo várias 

peças de roupas e uma 

bolsa contendo vários 

documentos pessoais. 

Perda de 
documentos I 

Francisca Dias da 

Silva, maranhense, 

casada, doméstica, 

residente na rua Paraíba- 

comunicou que perdeu 

sua Carteira de Trabalho 

e Previdência Social. 

Segundo a queixosa a 

referida documentação 

estava dentro de uma 

bolsa na qual conduzia 

dentro de um ônibus 

coletivo 

Perda de 
documentos II 

Armando Dantas de 

Sousa, maranhense, 

casado, residente na 
Simplício Moreira- bairro 

Bacuri- comunicou que 

perdeu sua carteira 

porta-cédula contendo 

vários documentos 

pessoais. Conforme a 

vítima havia dentro da 

referida bolsa cerca de 

R$ 50,00 (cinqüenta 

reais) em espécie. 

Perda de 
documentos III 

João Texeira Gomes 

Porto, maranhense, 

motorista, residente na 

rua 1Q de Maio, 

comunicou que perdeu 

sua Carteira de 

Identidade Civil, fato 

este ocorrido na manhã 

desta última quarta- 

feira quando trafegava 

pela Luís Domingues. 

Perda de 
documentos IV 

Josevaldo Mota 

Sampaio, maranhense, 

solteiro, motorista. 26 

anos de idade, residente 

na rua Estreita- - 

comunicou que perdeu 
sua Carteira Nacional de 

Habilitação. Fato 

ocorrido na tarde de 

ontem. 

Arrombamento 
Victor Cavalcante 

Oliveira Neto. 

maranhense, solteiro, 

residente no bairro 

Nova Imperatriz- 

comunicou que 
elementos 

desconhecidos 

arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência 

e levaram vários objetos. 

PIANTAO 

POUCIAL 
Quinta-feira, 30 de julho de 1998 

Delegado Josineto 

Escrivão Torquato 

Comissário íjndoso 

Perito Mário Amorim 

Agentes 
Valter,Chumbinho 

e cabra! 

Operação deflagrada pelo 

governo não itimida assaltantes 

I 

Pelo menos três 

assaltos a ônibus de linha 

estadual e interestadual 

foi registrado deste da 

deflagração da 

"Operação 180% Graus" 

até ontem. O candidato a 

deputado estadual pelo 

PSN - Medeiros (São 

Luís), esteve no plantão 

central da Delegacia 

Regional na semana 

passada para comunicar 

que o ônibus da viaçào 

Açailàndia na qual 

trafegava teria sido 

assaltado por vários 

homens. De acordo com 

a vítima os elementos se 

infiltraram em meios aos 

passageiros para colocar 

o plano em ação. O 

assalto ocorreu entre as 

cidades de Santa In és a 

Buriticupu. O registro de 

assalto no trecho que 

compreende estas duas 

cidades ê considerado 

altíssimo pelas 

autoridades policiais. 

Mesmo assim os ônibus 

continuam trafegando 
normalmente. 

Por outro lado. em 

Imperatriz nenhum 

registro de homicídio 

chegou ao conhecimento 

do Plantão Central da 

Delegacia Regional neste 

último final de semana. 

Para alguns profissionais 

da área policial a 

"Operação" deflagrada 

em Imperatriz assustou 

os elementos que 

vinham agindo com 

freqüência na periferia de 

Imperatriz. 

■ Investigações 

Polícia Civil continua investigando 

assaltos e crimes na periferia 

A Policia Civil 

continua trabalhando no 

sentido de elucidar o 

assalto seguido de 

homicídio ocorrido na 

por volta das 19h do dia 

13 último, uma segunda- 

feira 

O assalto ocorreu no 

Conjunto Novo Brasil 

(periferia de Imperatriz). 

O moto-taxistas José 

Maria de Sousa Macedo 

foi assassinado com 

vários golpes de faca tipo 

pexeira quando trafegava 

em sua moto Titan. 

O moto-taxista residia 

no bairro Cafeteira e era 

filho do lavrador Antonio 

Malaquias Macedo e 

Maria Carmelina de 

Sousa, residentes no 

povoado Bom Lugar - 

município de João Lisboa. 

Além de receber várias 

perfurações de faca, a 

vítima recebeu um golpe 

profundo na garganta, que 

por pouco não separou a 

cabeça do corpo. 

Jose Maria, era 

considerado moto-taxista 

clandestino e trabalhava 

em uma moto titan 

alugada no bairro 

Cafeteira. Apôs a prática 

do crime o autor, os 

autores do crime 

evadiram-se do local 

levando a motocicleta. Na 

época o delegado Renê 

Almeida, designou sua 

equipe para levantar 

todos os dados 

identificar ps 

assaltantes. 

Os elementos Flávio 

Costa de Aguiar. Alex 

Ferreira de Sousa e 

Cleber Santos, foram 

presos pela Polícia e 

figuram como suspeitos 

do crime e de vários 

assaltos na periferia da 

cidade. 

Nacional 

Polícia investiga tráfico de cómeas no DF 

A Secretaiia de Segurança 

de Brasília abril i inqi léritc > \ )ara 

investigai- uma quadrilha de 

tráfico de côrneas que vem 

agindo noshospitais daperiferia 

do Distrito Federal. Usando 

formulários do Hospital de Base 

de Brasília (HBB), a quadrilha 

se identificava como sendo da 

Central de Captação de Órgãos 

e extraía os glóbulos oculares e 

côrneas de cadáveres de 

pobres. Em seguida maquiava 

o cadáver com enxertos no 

globo ocular paira que a família 

não percebesse. 

A principal suspeita recai 

sobre a organização não- 

governamental Banco de 

Olhos de Brasília conveniada 

com o HBB e especializada em 

captação de órgãos. Aentidade 

atua no ramo desde 1984 e tem 

equipamentos modernos e 

uma equipe bem treinada de 

1 imlissioiriis. 

Muitos são do HBB e 

responderão asindkrância que 

pode resultar na perda do 

emprego, além de reclusão de 
até cinco anos. segundo a Irei 

de Transplantes. 

A polícia suspeita que as 

côrneas estavam sendo 

desviadas para clientes ricos, 

fora da fila determinada pela Lei 

de Transplantes, mediante 

pagamento. A ONG dispensou 

os funcionários ontem e a 

direção nãofoi encontradapaira 

dar explicações. A polícia 

recolheu nageladeira da ONG 

as côrneas de três doadores e 

13 globos oculares com disco- 

córneo removidos. Nenhum 

dos doadores estava 

identificado. Esse material 

apreendido corresponde às 

captações de uma semana. 

O Hospital de Base realiza 

de 80 a cem üranspkmtes de 
cornea por ano. monitorados 

pela central. A apreensão do 

material permite projetai- um 

total de mais de 700 doações 

ao ano, que poderiam estar 

alimentando a rede clandestina 

de transplantes. O secretário de 

Saúde de Brasília. Antônio 
Ramalho Campos, baixou 

portaria estabelecendo que 

todo pedido de exame 
sorológico para transplante de 

côrneas passe de agora em 

diante pela Central de 

Captação. 

■ Últimas 

Os arrombadorcs 

continuam infernizando 

a periferia de Imperatriz. 

O mecânico Arnaldo 

Gonçalves da Luz. 

maranhense, casado, 

residente na rua São 

Paulo - Nova Imperatriz 

comunicou que os 

larápios arrombaram a 

porta dos fundos de sua 

residência e levaram 

vários objetos. 

A falta de delegacias 

especializadas nos 

bairros mais distantes; 

do centro de Imperatriz 

vem revoltando os 

moradores. Além de 

agir nos bairros 

periféricos os ladrões 

vem agindo com; 

freqüência no centro de 

Imperatriz. 
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