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XXX Expoimp; 

Show de Leonardo é adiado para quinta-feira 

»>5 

i 

A SUNSHINE. empresa reponsável pela agenda do cantor LEONARDO em fax de hoje (veja ao lado) em face do 
estado emocional em que se encontra o cantor LEONARDO, adiou o show de Imperatriz do dia 04 para o dia 09 - 
quinta-feira. Depois de ampla negociações os contratantes chegaram a um acordo e resolveram fazer o comunicado 
conjunto que se segue: 

Coronel Ventura abre XXX Expoimp 

Calendário da XXX Expoimp - 1998 

04/07 - Sábado 
Abertura 

05/07 - Domingo 
iOhOOm - Ferra do Bezerro 
22h00m - Show com Carlos Andrade e Poliana 

06/07 - Segunda 
22hOOm - Show com Luís Carlos Dias. Zeca Tocan- 

tins e Chiquinho França 

07/07 -Terça 
22h00m - Show com Erasmo Dibcl, Nene Bragança 

e Lou rival Tavares 

08/07 - Quarta 
20h00m - Show com Couro e Corda 
22hOOm - Show cora Banda Magníficos 

09/07 - Quinta 
22h00m - Ricardo e Ricardo; Concurso de Arraial 
Show com Leonardo e banda 

10/07 - Sexta 
20h00m - Prova do Laço 
22hO()m - Show com Maurício Maltar 

11/07 - Sábado 
20h00m - Prova do Laço 
22h00m - Show com jandel e Jordão e Poliana 

12/07 - Domingo 
19h00m - Prova do Laço 
22hOOm - Show Pirotécnico com Josean Amauri e 

Roberto Vi 11 ar 

Economia 

ACII clogc os destaques dc abril c 

maio 
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COMUNICADO CONJUNTO 

Siudicalo Rural caC. Brasil, organizadora dó show do cantor 
EONARDO, vent a público comunicar o adiamento do show 
trograinado para sábado dia 04, para quinta-feira dia 09 (le julho, 

denlro da mesma Expoimp. O fato st" dá em razão do estado 
emocional que se entontrao artista, qut1 retorna ao Brasil ainda 

m avançado estado emotivo, obrigando a empresa SUNSHINE, 
respinsável pelos seus shows a proceder o adiamento, o que só 
se resolveu hoje dia 03 por volta das 13:43, conforme fax enviado 
a C. Brasil e ao Sindicato Rural. 

Vale ressaltar que tanto os contratantes cornos os contratados 
negociaram amplamente no sentido de não adiamento do evento 
era face dos prejuízos causados a ambas as partes, além do 
desconforto para quem comprou ingressos ou pretendia 
comprar, todavia não houve outra alternativa se não o adiamenlo 
do show com o comprometimento da empresa SUNSHINE de 
pedidos de desculpas e uma forte mídia nacional apoiando o 
show de quinta-feira. A empresa garante que o próprio 
LEONARDO dará suas explicações via tapes e telefone. 

Por outro lado a SI I NSI UNE afirma que em qualquer situação 
o cantor se apresentará quinta-feira, dia 09 na Expoimp. 

Em razão do ocorrido os promotores se comprometem a 
partir de segunda-feira devolver em espécie o valor 
eorrespondenle a cada ingresso para aqueles que desistirem de 
ir ao show e não quiserem esperar vê-lo na quinta-feira. Por 
outro lado, continua a venda normal de ingressos para o evento 
adiado. O endereço para quem quiser a devolução do dinheiro é 
na RUA LEÒNCIO PIRES DOURADO, 1090 - centro - os 
telefones para maiores informações são 721-6707 ou 721-1797. 

Finalizando, agradecemos penhoradamente aos 
patrocinadores que nos acompanharam nesta primeira etapa, na 
certeza de que estarão conosco no próximo passo, bem como 
agradecemos a mídia local que sempre nos deu o maior aopio. 
Ral ificamos ainda a certeza de que o evento será realizado na 
quinta-feira em face do acordo com ã empresa do cantor. 

SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ 
L EVEN1 

Te/: 098.721.1797 

Prezados Senhores: 

informamos que o show do dia 04 de julhô/98 a realizar-se na adade oe 
Imperatriz/MA, foi transferido para o dia 09 de julho 

Pedimos desculpas por todo o transtorno causado, mas infelizmente o cantor 
Leonardo nâo se encontra em condições favoráveis para realizaçao do 
mesmo, devido o (ato que ocorreu com o seu irm5o Leandro 

Desde já agradecemos a sua atenção e nos colocamos à disposição para 
eventuais esclarecimentos 

Atenciosamente 

Walter Viudes Jr. 

OSS.; FAVOR CANCELAR 0 FAX ANTERIOR QUE ESTÁ COM A DATA 
ERRADA. O SHOW IRÁ SE REALIZAR NO DIA 09 DE JULHO 
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t jiiilhenne Batista Veniura 
Rrcs do Sinrurá! 

"Ildão" reduz tarifa de 

ônibus para R$ 0,50 

Clélio Silveira Filho 
U Brasil 

■ Brasil 3X2 Dinamarca 

Seleção Brasileira 

se classifica para 

as semi-finais 

Semus retira Microvlar das farmácias 

Fabricado pelo laborató- país. essa medida se deve ao 

O prefeito Ilclon Marques 
isentou de qualquer imposto 
municipal, os negócios reali- 
zados naTrigésima Expoimp. 

De acordo com o Código 
Tributário do Município, o 
Sinrural deveria recolher aos 
cofres da prefeitura, dez por 
cento sobre o valor arrecada- 
do na venda de ingressos, ta- 
xas de estacionamento e co- 

missões dos leiloeiros. 
"Ildão" também reduziu a 

tarifa do transporte coletivo 
urbano para a Exposição de 
Imperatriz. 

O usuário agora somente 
pagará R$ 0,50 para se des- 
locar até o Parque de Expo- 
sição Lourenço Vieira da Sil- 
va. 
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rio Shering do Brasil, o anti- 
concepcional Microvlar está 
proibido de fabricação, 
comercialização e uso. 
numa determinação do Mi- 
nistério da Saúde. E como já 
foi amplamente divulgado 
pela imprensa em todo o 

fato de que esse laboratório 
havia produzido pílulas de 
farinha para testar uma nova 
máquina de embalagem e 
alega que houve extravio 
desses produtos que deve- 
riam ter sido enviados para 
incineração. Página 3 

Hdon Marques partiepará da solenidade de 
abertura da XXX Expoimp 

Esporte 

Prefeito reúne imprensa e faz 

balanço da administração 
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amam 

Taftáre! e Dunga igualam 

recorde 
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JORNAL CAPITAL 

CiDaD 

aflita 

Por isso mesmo, é o jogo 
para Ronaldinho alcançar o 

italiano Vieri na artilharia 

da Copa do Mundo. Vamos 

esperar. E torcer. Fazendo 
figa para o penta. 

Shell, mas excede de novo. 

A Gincana Mirante ganhou 

Apito 
final 

por Frederico Luiz 

Antes 
do jogo 

Gosto de fazer coluna 
esportiva dessa forma. 
Antes do jogo. Da mesma 
forma que fazem os co- 

mentaristas esportivos 

do rádio e da televisão. 
Somente assim, a gente 
coloca a mão no fogo. A 
diferença é que no jornal, 
fica melhor registrado na 

memória do leitor. Então 
vai. 

do pelos irmãos Laudrup. 

No entanto, eles necessi- 

tam ter um excelente índi- 
ce de aproveitamento, pois 
na retomada de bola pelo 

adversário, seu meío-cam- 
po não consegue proteger 

a zaga e então é pimho na 

gorduchinha. 

'y.-y 
% 

Ronaldinho 
deslancha 

Ojogoé 
nosso 

O Jogo de hoje (on- 

tem) é nosso. A Dinamar- 
ca tem uma arma mortal. 

O contra-ataque rápido e 

em bloco, sempre lidera- 

U 

O programa da Bandei- 
rante, ancorado por Lucia- 
no do Valle, Apito Final, é 
disparado, o melhor pro- 
grama de análise sobre a 

Copa da França. Gérson, 
Rivelino, Armando Noguei- 

ra, Bobó, Zito e demais con- 

vidados fazem o espetácu- 
lo no final da noite. 

outros ares. A mesmice já 

fazia sucesso. A 

modernidade deve colocar 
a gincana na estratosfera. 

Valeu! Imperatriz precisa 

dessas iniciativas. As que 

começam e terminam en- 
volvendo o grande público. 

Antônio Cabrera, que não é 
o ex-ministro da Agricultu- 

ra, dá um show na coorde- 

nação do evento. Juventu- 
de não tem idade. Tem 
muito bonachão que dá aula 

para certos rebentos, em 

termos de visão do futuro 

aplicado no presente. Im- 

peratriz, que somos nos. 
agradece. 

de mais de uma câmara e 

de diversas idéias na cabe- 
ça. E a interdependência 

anunciada. 

Site 
Lilianil 

A Liliani está de para- 
béns por sua Home Page 
na internet. A administra- 
ção de informática na em- 

presa dá uma aula de como 

proceder na super via de in- 
formação. 

Site 
Liliani II 

Ratinho 
Livre 

Gincana 
Mirante 

Luís Brasília não é a 

Quem disse que o fenô- 
meno Carlos Massa, o Ra- 

tinho, era passageiro, er- 

rou pentagonalmente (haja 

neologismo). Ratinho e 
motorista. Na pior das hi- 
póteses, cobrador. Seu pro- 

grama recebe variações 
buscando a otimização. Por- 

que película hoje precisa 

Primeiro, a Magazine co- 
locou seu Site na Intermar. 
de São Luís. pois impera- 
triz estava desprovida de 

provedores. E começou a 
evolução do visual. No iní- 
cio, apenas o batidão do 

html, a linguagem da rede. 

Depois evoluiu para os 

script em Java. A 

modernidade chegou. Ago- 

te que quer fazer as coi- 
sas do dia para a noite. 

Um certo empresário da 

cidade me pediu para fa- 

zer um site igualzinho ao 
da Liliani. Eu fui explicar 
o processo, e ele achou 
que recursos humanos é 

igual a laranja, é só ir na 
feira e escolher. Ildon 

Marques, não somente vé 
com os olhos. Nem tam- 

bém cheira apenas com o 

nariz. Não apenas a pele 
pode sentir sensações. 

Ele acredita que não se 
escuta apenas pelos ouvi- 
dos. E afinal, porque de- 

gustar apenas com a boca. 

O resumo da ópera é que 

isso é sexto sentido. 

Folha do 
Arroz 

ra, mesmo como própria 

[) r o v e d o r a , 

www.liliani.com.br, coloca 
links nos principais prove- 

dores de acesso. Tem gen- 

Não se façam de roga- 

dos. Estamos na quinta 

edição da FOLHA DE 

JOÃO LISBOA. Vem aí, a 

FOLHA DO ARROZ, o jor- 
nal de Cidelândia. Vila 
Nova dos Martírio. .-São 

Pedro d'Água Branca. 
Para anunciar, é só ligar 

para 723-2581. 

Nascido em 
04 de julho 

Hoje é o aniversário de 
Artur Fonseca Maciel. 

Ninguém menos que o fi- 
lho do nosso querido Fre- 

derico Luiz. O gatinho 

completa dez anos de ida- 
de. O garoto puxou ao pai. 

E fotogênico (não fique 
convencido Bibo Pai). 
Foto na próxima edição. 

Assinam a nota: 
Claudinha, Francisco Do 

Valle, Cristiane, Raimun- 
do Primeiro, Josélia, e 
Francisco da montagem. 

a suplente de senador é o 

pau que mais tem na cida- 
de. 

Quem 
será? 

hforw 

Fiquene 
é Fiquene 

Fiquene é Fiquene. O 

nome já diz. Armou apoi- 

ar Epitácio Cafeteira e 
conseguiu uma sobrevida. 
E primeiro suplente do 
senador João Alberto na 

chapa de Roseana Sarney. 

Qual será o nome do 

marqueteiro que está es- 
condendo a doença da go- 

vernadora Roseana Sar- 
ney? O termo a ser usado 
é imbecil mesmo. Não po- 

dendo esconder as cirurgi- 
as, apenas anuncia o local 

onde será realizada. Mas a 
causa, o motivo, é misté- 
rio. Como se essas cirur- 

gias fossem normais e até 

naturais, como a retirada 
das amígdaías ou do apên- 
dice do estômago. Eta Ma- 

ranhão caboclo de mãe 

preta e pai João. E bom 

lembrar que Roseana Sar- 
ney. até o dia primeiro de 
janeiro, é a governadora 
de todos os maranhenses. 

CapITAL 

Mundo é fantástica. E Si- 
mão está cada vez me- 

lhor. O macaco também. 

E mole, é mole mas 
sobe. Todos os dias no 

Jornal Pequeno. 

com a língua. Mas 
quem comanda os bas- 

tidores liberais é o 

vice-presidente da Re- 
pública. 

Instituto T. 
Neves 

Meninos 
cheguei 

Da redação 

Davi Alves Silva. Apoiando 

Cafeteira. Por isso é que a 
gente nunca deve dizer 
que dessa água não hcberci. 

O deputado federal apren- 

deu de verdade, e na prá- 
tica, que a política é dinâ- 
mica. 

Josué 
Moura 

PV, 
PTePSTU 

Madeira 
chegou 

Quando é que essas 

trés siglas anunciam os 

suplentes de senadores 

de Imperatriz? Candidato 

Sebastião Madeira che- 
ga hoje a Imperatriz. Com 
cobras e lagartos. Vai su- 

bir no mesmo palanque do 

seu colega de Congresso. 

I 

Josué Moura é um dana- 
do mesmo. Está movimen- 

tando a Airt como nin- 
guém. Fazendo dupla com 

Daniel Silva do Sindicato 

dos Jornalistas. Quem será 
o Batraan e quem será o 

Robin? Não importa. O cer- 
to e que fazem e aconte- 

cem na Imperacity. Inco- 

modando o Pingüim (o 
gordinho), o Charada (o 
enigmático) e o Coringa (o 
magrão e alto que sorri 
da desgraça alheia). 

Sempre com apoio de 

-Conceição Amorim. a 

mulher-gato. 

José 
Simào 

Ra-ra-rá A Copa rio 

O Instituto Tancredo 
Neves está enviando bro- 

churas com a.- Snl.ução 

ACM para 2002. Primei- 

ro, o autor, advogado 
José Wagner, deveria sa- 

ber que quem manda no 

PFL atende pelo nome de 

Marco Maciel. Segundo,, 

que Marco Maciel defen- 
de a eterna aliança com 

os tucanos, e raciocina 

até na fusão dos partidos. 

Mire-se no exemplo da 

eleição presidencial de 
1989 quando ele avalisou 

o apoio a Mário Covas 

com o atual prefeito do 

Recife. Roberto Maga- 

lhães para vice. Os tuca- 

nos. naquela época é que 
não toparam. Por isso 

mesmo, Marco Maciel 

c r i st i an i zo u Au reli an o 

Chaves. Toninho 

Malvadeza pode ser bom 

Apareceu a Margari- 
da ole. ole, olá, Q uiv 
será que vai ganirár? 
Com a urna eletrônica 
nas principais cidades 
do Estado. O fim do 
voto branco contando 
para o quociente eleito- 
ral, muita coisa vai mu- 

dar. Os deputados que 

viviam das sobras, das 
migalhas eleitorais, es- 
tão fora. A eleição pro- 

porcional toma o devi- 

do ar majoritário sem 

perder o esp-rito de 
prestigiar os partidos 
políticos. A lei eleitoral 
desse ano é a mais mo- 
derna dos últimos tem- 
pos. Continuando do jei- 
to que esta, sem essa 
história de distrital, ou 
distrital misto, nos 
achamos a fórmula cor- 
reta. Para ensinar como 

se faz democracia para 
o restante do globo. 

Dr. André Paulíno D^lbuquerque 

Ginecoiogista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Prefeito reduz tarifa do transporte coletivo na Expoimp 

O Decreto de número 
021/98 assinado pelo 
prefeito Ildon Marques 
estabelece a redução - de 
57 para 50 centavos, 
considerado o preço normal 
- do valor da tarifa a ser 
praticada pelos ônibus de 
transporte coletivo que 
fizerem linha para o Parque 
Lourenço Vieira da Silva, no 
período da XXX Expoimp 
(Exposição Agropecuária 
de Imperatriz). 

O evento começa hoje. 4, 
com o show de Leonardo e 

Banda, o primeiro - no 
Brasil - depois da morte do 
irmão dele. o cantor 
Leandro. Ao assinar o 

Usuário vai pagar apenas R$ 0,50 para chegar até a Exposição de Imperatriz 

o período da Expoimp 98. o 
prefeito Ildon Marques 
considerou a grande 
afluência de pessoas que se 
deslocam para o Parque por 
ocasião da Exposição 
Agropecuária, a maior da 
região. 

O diretor do D MT 
(Departamento Municipal 
de Trânsito). Cleto 
Vasconcelos, diz que a 
medida é favorável aos 

promotores do evento e à 
população. "E também uma 
medida simpática ao 

usuário do ônibus", avalia. 
Segundo ele. e a primeira 
vez que um Decreto 
beneficia o usuário do 

Decreto, que vale para todo transporte coletivo no 

período da Expoimp. . Até o 
dia 12 de julho, quando se 
encerra a festa 
agropecuária, o D MT atuará 
na execução e fiscalização 
do cumprimento da decisão 
do prefeito. 

Além- disso, em parceria 
com a Companhia de 
Trânsito da Polícia Militar, 
o órgão da Prefeitura de 
Imperatriz dará apoio na 
fiscalização, de um modo 
geral, ao fluxo de tráfego do 
trânsito. Nos dias passados, 
cumprindo sua missão, o 

D MT atuou na sinalização 
das vias publicas. Foram 
colocadas placas de 
estacionamento e de parada 
de ônibus e táxi. 

mm 

Ildon Marques assinou decreto que favorece XXX Expoimp 

Negócios estão isentos de impostos municipais 

O prefeito Ildon Mar- 
ques determina a isenção 
total dos impostos sobre os 
ne -^cios a serem realiza- 
do^ na XXX Exposição 
Agropecuária de Impera- 
triz (Expoimp 98) e suge- 
re ao Sindicato Rural de 
Imperatriz que transfira o 
beneficio para o povo que 
vai ao Parque de Exposi- 

ções ver os shows e a Fei- 
ra. 

Pelo Código Tributário 
do Município, o Sindicato 
Rural deveria pagar dez por 
cento sobre o que arreca- 
dar com a venda de ingres- 
sos e com taxas de estacio- 
namento. Da mesma forma, 
seriam taxadas em dez por 
cento as comissões dos lei- 

loeiros que vão trabalhar na 
Feira. ' 

Já no dia 16 de junho Il- 
don Marques havia derruba- 
do essa alíquota para 5 por 
cento. O Sindicato Rural pe- 
diu mais redução, para um 
por cento. A decisão final do 
prefeito anunciada nesta sex- 
ta-feira (03) foi a suspençào 
total da tributação. 

Semus retira Microvlar 

das farmácias 

Fabricado pelo laborató- 
rio Shering do Brasil, o an- 
ticoncepcional Microvla r 
e proibi do de fabricação, 

comercialização e uso, 
numa determinação do Mi- 
nistério da Saúde. E como 
já foi amplamente divulga- 
do pela imprensa em todo 
o país, essa medida se deve 
ao fato de que esse labora- 
tório havia produzido pílu- 
las de farinha para testar 
uma nova máquina de em- 
balagem e alega que houve 
extravio desses produtos 
que deveriam ter sido envi- 
ados para incineraçào. 

Várias mulheres consu- 
midoras do anticoncepcio- 
nal Microvlar. (de diversas 

localidades do pais) já afir- 
maram ter tido gravidez in- 
desejada. tomando pílulas 
produzidas para teste no la- 
boratório Shering do Brasil. 

Em Imperatriz, algumas 
farmácias ja retiraram o 
produto das prateleiras, 
mas o departamento de Vi- 
gilância Sanitária da Secre- 

taria de Saúde do Município, 
após recebimento do comu- 
nicado oficial do Ministério 
da Saúde, (via centro de Vi- 
gilância Sanitária do Estado) 
já adotou providências no 
sentido de repassar o do- 
cumento aos proprietários 
desses estabelecimentos, 
para posterior inspeção do 
seu cumprimento. 

Fiscais sanitários locais 
vão recolher o produto 
para proteger a saúde dos 
usuários desse medica- 
mento. como determina o 
comunicado do Ministério 
da Saúde, enviado à Impe- 
ratriz pelo diretor do Cen- 
tro de Vigilância Sanitária 
do Estado, Vitorino Cas- 
tro. 
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Imperatriz também recebeu anticoncepcional de 

farinha 
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Médico pede consórcio 

de saúde para região 

Fundada há 11 anos. a 
CAI, Clínica de Acidenta- 
dos de Imperatriz, funci- 
ona como único centro 
ortopédico da região e 
quarenta por cento do 
atendimento prestado 
são de pacientes de ou- 
tros municípios, princi- 

palmente sul do Mara- 
nhão. Pará e norte do 
Tocantins, segundo infor- 
mações do medico Evilá-; 
sio Oliveira, um dos pro- 
prietários e diretores. 

Ele defende a munici- 
palização dos serviços 
de saúde, cujo processo 
foi implantado recente- 
mente em Imperatriz, 
mas espera que os de- 
mais municípios da re- 
gião se conscientizem da 

obrigação de investirem 
no atendimento médico- 

ihospitalar de seus habi- 
tantes. 

Esse, é um dos pro- 
blemas que atingem não 
so a CAL mas todos os 

estabelecimentos de saú- 
de credenciados pelo; 
Sus. Sistema Único de 
Saúde, embora seja o 
mais prejudicado por ser 
referência regional de 
ortopedia. 

"E muito difícil, aten- 
der a demanda de pacien- 
tes. vinda de outras loca- 
lidades. porque apenas 

Imperatriz, o município 
pólo. está estruturado 
para isso. E vejo o consór- 
cio intermunicipal, como a 
única saída para esse pro- 
blema. porque não pode- 
mos deixar que o pacien- 
te venha a falecer por fal- 
ta de assistência, mas por 
outro lado também, não 
temos condições de cus- 
tear as despesas, pôr isso 
estou torcendo para que a 
Secretaria de Saúde do 
Município agilize a im- 
plantação do consórcio", 
declarou Evilasio. 

O Consórcio Intermuni- 
cipal de Saúde é uma es- 
pécie de associação entre 
municípios para a realiza- 
ção de atividades conjun- 
tas referentes à promo- 
ção. proteção e recupera- 
ção da saúde dç suas po- 

pulações. Para o municí- 
pio de pequeno porte, re- 
presenta a possibilidade 
dc oferecer à população 
um atendimento de maior 

complexidade. 
Os recém-emancipados; 

municípios da região, por 
exemplo não tem condi- 
ções de manter um hospi- 
tal. por mais básico que 
seja. pois requer equipa- 
mentos, um quadro per- 
manente de profissionais 
e despesas de custeio, re- 

presentando para a maio- 

ria deles, encargos supe- 
riores à sua capacidade 
financeira. 

Na prática, os consór- 
cios tem sido utilizados 
para o enfrentamento de 
problemas de diversas 
naturezas: atendimento; 
de urgência, emergên- 
cia, atendimento em ma- 
ternidade. saúde mental, 
entre outros. A prestação 
de serviços e a imple- 
mentação do ações de 
forma consorciada confi- 
guram condições alta- 
mente favoráveis para 
que o município venha a 
assumir as responsabili- 
dades pela gestão plena 
de seu sistema de saúde. 

E comum depararmos 
com ambulâncias e ou- 
tros tipos de veículos 

transportando pacientes 
de outros municípios 
para os hospitais de Im- 
peratriz. A situação é gra- 
ve porque se trata de pa- 
cientes que dependem 
do atendimento para 

buscarem a recupera- 
ção. 

E na opinião do médi- 
co Evilásio e outros dire- 
tores de hospitais, o con- 
sórcio se configura como 
saída mais viável, para se 
buscar condições de 
manter o atendimento a 
esses municípios. 

Produção de Áudio editado por 

computador gráfico 

Viidio \ ídro 
Super Quadra 602 

Imperatriz - MA 
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A TV CapítaI, CANAI 

ORCju Uhosaivi 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 

duçao : Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O IC vai invadir sua telinha 

SHOW ESPERANÇA 

Brotl: 

* 

ter Sn nion 

e 

. >• ' 

MO JUÇARA CIUÍSE 

Participação do 

Ministério Aliança 

INGRESSO 

5,00 

I 

« 

i 

I 
» 

III 

uma camiseta 

aiJ e uma publicação do 

Sistema Tu<anufs de Produções 

Diretor Presídctíte Diretor Comercial Diretor dc Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Fundador. Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1895 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

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

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

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro ~ RJ 

Assinaturas 

/enda avulso  

• Atendimento ao cliente 

-..R$75,00* 

 RS 140 

-R$280,00 

 R$ 1,00 

721-4006Í 

artigos e notas assinadas nas Colunas, I 
feom como os ensaios publicados, não refle- 
tem necessária mente a opinião do Jornal, 
sendo de exclusiva responsabilidade dc 

seus autores. 

S 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 



■Açaüândía 

Prefeito apresenta balanço de 

suas atividades à frente da 

administração municipal. 
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■Vitrinne 

Candidatos às próximas elei- 

ções serão reunidos pela Airt 

na próxima semana para falar 

sobre suas pretensões. 

Página 4-2 

Governador decide disputar a reeleição sem deixar o cargo 

O g o v e r n a d o r 
M i g li e 1 A r r a e s 

'PSBe candidato a 
v * c ''' i c a "i p p i a 

Frente Popular. 
■;oníirnvmi que não 
vai nedii- licenca do 

campanha eleitoral, 
que começa 
oficialmente na 
próxima segunda- 
feira. "A lei não me 

obriga a sair. O 
próprio presidente 
da República 
também não se 

desligará", afirmou 

A r r a e s, em 

entrevista no 

Programa do Meio- 

Dia. da TV Jornal. 

0 s g o v e r n a d o r e s 
Mário Covas 'PSDB 

s u o P ■ \ u 1 ou • e 

Antônio Brit t o 
1 PIMDB Rio Grande 
d o S o h se 

dedicar em tempo 
integral a 

campanha. 
Bem disposto, 

Arraes comemorou a 

"unidade" da Frente 
Popular com o 

retorno do PDT e 
voltou a criticar seu 

principal 
adversário, Jarbas 

Vasconcelos (União 
por Pernambuco) e o 

PFL, 

responsabilizando - 
os por t e r e m 

barrado os RS 700 

milhões que seriam 
11 b e r a d os pelo 
BNDES como 

para grandes obras. 
O governador 

venda da C e 1 p e. 
"Nossos adversários 
nunca pensaram em 
construir, só nos 
atacar para tirar as 

condições do 
Governo de realizar 
obras. Mas quem 

sofre não sou eu. é a 

populaçào", afirmou, 

garantindo que 
estava contando 
com os recursos 

lembrou que os 
r r a b a 1 h o s n a 
b a r r a g e m d e 

Pirapama. que vai 
reforçar o 

a h a st e c i meu i o d o 
Grande Recife, 
estão parados por 
falta de recursos. "O 
povo vai julgar e ver 
que é 

responsabilidade do 
candidato do PFL, 
do presidente 

Fernando Henrique 
e do grupo que cerca 

o candidato do PFL", 

acusou. Arraes 

minimizou o fato de 

quatro dos cinco 

vereadores do PTB 
terem anunciado 

apoio a Jarbas. "O 
PTB deve resolver a 

questão com seus 
filiados Cada um 

" ; '!" açoruo com 
seus interesses e 
sua consciência. Isto 

não altera o quadro 
político nem 
eleitoral", afirmou. 

Questionado 
sobre a vantagem 
que o futuro 
governador vai ter, 
pois contará com 

mais de R$ 2 bilhões 
da privatização da 

Celpe, Arraes disse 

que o mais 
importante deverá 
ser a forma como os 

recursos serão 
aplicados. 
"Importante não é o 
dinheiro é a 

m a n u t e n ç a o d a 
política de 
democratização dos 
serviços para a 
populaçào. É isso 
que nos diferencia 
dos outros", 
afirmou, dando como 

exemplos de acertos 
da sua 

administração os 

programas de 

eletrificação rural e 
o "Peça a Nota". 

RE retoma as atividades e terá plantão durante final de semana 

Depois de um 
recesso d'e dez dias. 
o Pleno do Tribunal 

Regional Eleitoral 
(TRE) retomou os 

trabalhos quinta. Por 
conta da movimento 

decorrente do 
registro de 

candidaturas, este 
més, o tribunal vai 

dobrar o número de 

sessões ordinárias 
de oito para 15. 

Desdequinta , as 
reuniões do Pleno 
passaram a ser 
diárias - exceto nas 
segundas e sextas- 
feiras -■ começando 

sempre às 17h. Neste 

sábado e domingo, o 

setor de protocolo e 
a secretaria 

Judiciária do 

tribunal estarão de 
plantão, das 13h ás 
17h. 

É que o prazo para 
os partidos ou 

coligações 
requererem o 

registro de suas 

candidaturas 
encerra-se às 17h do 
domingo (5), véspera 
do início oficial da 

campanha. E, de 
acordo com a Lei 
Compleméntar 64/90, 
a partir do domingo 

também, todas as 

secretarias dos 
tribunais regionais e 

do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE); 
passam a funcionar 

todos os sábados, 

domingos e feriados, 
até o dia 19 de 

dezembro, quando 
encerra-se o prazo 
para a diplomação 
dos eleitos. 

Se . um partido 

omitir o pedido de 
registro de algum 

candidato 

homologado em 

convenção, terá 24 
horas para suprir a 
omissão. Se não o 
fizer, o próprio 

interessado poderá 

fazê-lo até às 19h do 
dia 07. 

Governistas do PMDB fazem "festa" para FHC 

O ex-prefei 1 n 
ai"bas \asconcei;J.N. 
and ido to no 

PMDB para candidato a 
rcafirmar o apoio a Presidéncia, e iera 
reehdcao do seu '.empo no oiiia 

peia 
n Í i r 

coaüacao o niao fieni iq 
P S :") n 

e Cardoso entre as 1 e g e n ci a -s 
disputam a 

i ■ i o e ir o 11 a e • l vi a 

audiiorio Petronio 
Porte 11 a do Senado 
Federal. de ato 
c o n v o c a d o pelo 
grupo governista do 

o p o sicionis t a s e 
aliados do Governo, 
o PMDB perdeu o 
prazo para 
apresentar 

e ierçao. 

teve a presença de 
Fernando Henrique, 
Jarbas participou, 
junto com os 
principais caciques 

do P LI D B. de u m 

café-da-manha na 
c a s a d o n r e s i d e n r e 

'' ■ '■ ' Ca mar a 
deputado Mie hei 
Temer 'SP; esteve lá 

.m i h i s t. ros. 

parlamentares e 
candidatos 
majoritários do 
partido. 

A militáncia 

{3 e e m e d e b i s t a 
lambem foi incluída 
na festa, O senador 
í " i s Re?en d e 
candidato ao 
Governo de Goiás, e 
o e x - g u v e r n a d o r 
- 1 «.i quiilt : v ,». i .. ii i< 
disputa o Governo 
do Distrito Federal, 
foram incumbidos da 
tarefa de lotar o 
auditório, com 

torcidas organizadas 
em favor de FHC. 

Apesar da presença 
de quase todas as 
estrelas do PMDB, o 
ato teve validade 
meraménte simbólica. 

v. -> i i i i cJ i i l i 

partido não tem 
candidato a 
presidente e seus 
integrantes podem 
subir em qualquer 

Temer diz que reformas só serão retomadas após éleições 

O presidente da 

Câmara, Michel 
Temer (PMDB-SP), 

disse nesta quinta 

que qualquer 
r e f o r m a 
constitucional só 
deve entrar na 

pauta do 

ifr— 

Congresso apos as 
eleições. Temer 
afirmou que o 

recesso do 

Legislativo teve 
início oficialmente 
nesta quinta e que 
nas semanas de 

e s f o r d o 

concentrado na 
Câmara, até as 

-eleições, nenhum 
projeto polêmico 

deve entrar em 
pauta. 

As duas semanas 
de esforço 

concentrados do 

Congresso estão 

marcadas para a 
segunda semana 
de agosto e a 

primeira de 
setembro. Temer 
afirmou que não se 

espere quorum alto 
neste período. 

porque os 

parlamentares 
estarão se 

dedicando a suas 

campanhas 
eleitorais. 

A agenda da 

Câmara para este 
período será definida 

por Temer nos 

próximos dias. 

Segundo o presidente 
da Câmara, deverão 
ter prioridade os 

projetos da área social 
que contam com 

acordo para sua 

aprovação. 
. . i 

HOSPITAL SANTA MARIA 

^afiaída 723-í $55 

__ O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Upimao 

JORNAL CAPITAL 

Imperatriz Urgente 

Frederico Luiz 

Ondas Curtas 

Hoje é sábado. Traga mais cerveja. Expoimp, Expoimp, Expoimp. 

Chega de aluguel. Chega de patrão. Expoimp, Expoimp, Expoimp. 

E depois tem a Banda Magníficos. Maurício Mattar e Roberto Villar. 

Só falta o Brasil ser penta-campeão no dia 12, encerrando com chave de ouro. 

Alegria. Alegria. Porque a moda agora é ser pão-duro. Econômico até o extremo. 

"E os médicos confirmam: sorrir gasta menos músculos do que chorar. 

E do preço que está a reposição das calorias. É rir para náo chorar. 

FHC já está sentido o gostinho das facilidades da reeleição com a máquina. 

Vai usar tudo que puder para continuar a frente do Planalto. Não poderia ser 
diferente. 

O comando Delta vai começar a agir em Imperatriz. Chegou a hora. 

Depois da Copa e das convenções começa a temporada de caça as bruxas. 

Não adianta reclamar. Tem que se enquadrar. Mas há raríssimas exceções. 

A více-prefeita Vete, de itinga, é candidata a deputada estadual. 

Ela apoia Roseana que não apóia Madeira que apóia Cafeteira. 

É o samba do crioulo doido. Ou melhor, do branquelão sóbrio. 

Como diz Conor Farias; e viva eu e viva tu, e viva o rabo do tatu. 

Tem candidato a deputado que pretende, apenas, deixar seu nome conhecido. 

É a primeira vez que um kamikaze se orgulha de sua profissão. 

Melhor seria aguardar. Para ficar conhecido tem outros métodos. Menos custoso. 

Hoje é dia do Pesque Pague Batista do Peixe em João Lisboa. 

Peixe fresco com preços lá em baixo, no porão. E a turma boa de conversa. 

Íi| P ^ ^ > 1 

11 HÜÊ: 
í Is* üJ lll W ãSlfí: SÈíSS • Sííííí: 

Olha o gato aí. gente! ~É Artur Fonseca Míwiel 
10 aninhos. Filho deste interino. 

Programação 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 A m a U r y 

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:üt) 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 -Angel Mix 
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 - Sesào 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

Canal 7 TV Difusora 

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

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Sen a 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollih 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Telemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

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

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

nário 
13:45 Interpró - 
Teleraarketing 
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 fe 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal d \ 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão VO 

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 

WmÊmm. , 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

ás? 3 
im 1PPII v'"x-x' 'x-ííí;' 

xxííx í  
In Som e Luz 

Sistema Tucanu s de Comunicação 

«Tf -xx.;. 

wm iâi 
w XXX 
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Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA- 

SÃO LUÍS 

TERESINA - 

08h00 / 20h00 

08h00 / 20h30 

08h00 / llh30 / 21h00 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 17h30 

& 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

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

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem , 

da dPdREQDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com 

ar condicionado, água mineral e atendimento 
personalizado para pessoas especiais como você. 

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

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de APA9BGDA 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do no^so ônibus. 

V- 

/IP/IRECID/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

I i v 

i 

OuT-bus 

"A imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 

1 

|| ijl 
|| ££> ; ri 

um SFCálífô 
m 

m 
> 

msm si 

mmm :m z * mm** «MB 

Externo Interno 

Divulgue fiua ernpresa em 

um espaço prático, barato 

e com retorno garantido. 

Com Out-bus, sua empresa 

anda junto ao consumidor. 

m 

721-4006 

977-3608 

723-3444 

e na 

INTERNET 

Júpiter 

723-3838 

Faça a Home-Page 

DA SUA EMPRESA NA 

Júpiter 

JÚPITER 

... 

CLíiecte-se 

à Internet. 

Custo 

baixíssimo 

INFORMÁTICA 

R. Simplícío Moreira, 1498, Centro 

Tel.: 098 723-3838 / IMPERATRIZ - MA 
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Variedades JORNAL CAPITAL 

^(Áenta OíCueina 

Estatísticas 

O Departamento de Trânsito da Polícia Militar divulgou ontem os 
números da violência no trânsito de Imperatriz. De acordo com o 

levantamento feito pelo Departamento, somente nestes primeiros 
seis meses do ano foram registrados 70 acidentes com vítimas 

fatais. 

Declaração 

O secretário de Segurança para a região Tocantina, Luciano 
Abreu, irá mesmo reunir a imprensa para prestar contas de seu 

trabalho à frente da Secretaria de Segurança. O grande dia deve ser 

marcado na próxima semana. 

Boa notícia 

O secretário de Estado da Segurança Pública, Raimundo Cutrim, 
deve vir pessoalmente a Imperatriz para anunciar a imediata 

conclusão do Io Distrito Policial. Para o secretário está na hora de 
entregar mais esta obra para a comunidade. 

Ataques 

Apesar de alguns setores da imprensa atacarem o secretário 
Luciano Abreu com afirmações mentirosas, ele tem para divulgar 

um balanço de uma média de 361 inquéritos enviados à Justiça 
somente nos cinco primeiros meses dó ano. O balanço agradou 

Raimundo Cutrim. 

Declaração 

O próprio secretário Raimundo Cutrim declarou seu apoio ao 
trabalho de Luciano Abreu, o que classificou de honesto, esforçado 

e de grande importância para a segurança local. Coisa de quem 

trabalha com garra e determinação. 

O que temos 

Mais seis carros novos estáo chegando para auxiliar a Polícia 
Civil, e mais três estão sendo recuperados para entrega aos postos 
da polícia em outros municípios. Em breve toda a secretaria vai ser 

informatizada. 

Humildade 

Apesar desse saldo positivo, Luciano Abreu afirma que muito 
mais poderia ter sido feito mas, infelizmente, muitos obstáculos 
surgiram, como a perda de um grande número de agentes logo no 

primeiro semestre. Valeu Luciano, aguardamos o relatório. 

Reunião 

A Associação de Imprensa da Regiáo Tocantina vai reunir 
candidatos e imprensa na próxima sexta-feira para discutir a 
questão das eleições 98. Josué Moura quer definir metas para 
garantir uma cobertura de qualidade e definir posições dos 

candidatos. 

Ele disse 

Um candidato da cidade teria dito que tem a imprensa local no 
bolso, por isso ganharia a eleição. Por muito menos Onofre Correia 
perdeu no passado. A coisa pode até parecer, mas não é tão fácil; 

apoio se presta, não se vende. 
Pára - que dista 

Com a candidatura de Paulo Marinho a uma vaga no Congresso 
Nacional, ele perde a posição e o livre trânsito na região Tocantina, 
entrando para a lista dos pára-quedistas, uma vez que nossa região 

tem candidatos ao Congresso. 

* 

Tucani^g 

Vídeo 

Apoio 

Mais um apoio é firmado entre a Agir e entidades locais. Desta 
vez a Casa do Estudante buscou o apoio da Agir para firmar 

parcerias de trabalhos comunitários. Carlos Veras disse que este é o 
resultado de sete anos de trabalho prestados à comunidade e que 

está feliz com a união. 

E agora 

Ontem foi dada a largada para a concorrida vitória na Gincana 
Mirante. Na primeira tarefa arte e muito humor no palco da festa. 
As equipes participantes se esforçaram para mostrar o melhor. A 

festa prossegue até domingo. 

Detonar 

E eis que nasce a substituta da falecida UEEI. A nova equipe que 

centraliza os estudantes promete muito na maior festa jovem da 
cidade. Para o presidente Irineu Telles, neste momento nasce uma 

nova cara dos estudantes da cidade. 

E por falar... 

E estando nós falando de estudantes, como andam mesmo os 
trabalhos da Umes? Até agora não observamos muita coisa. Dizem 

que existe uma nova carteira mas quem procurou tirar encontrou as 

portas da entidade fechadas. 

E na Expoimp 

Nestas festas que acontecem na cidade os jovens buscam 
defender seus direitos para melhor desfrutar dos acontecimentos. 
Será. que este ano os estudantes terão direito a meia entrada na 
Exposição Agropecuária? Espero que sim, no entanto não se tem 

nenhuma informação. 

Legião 

Quem anda fazendo falta na cidade e principalmente nas 
concentrações jovens é o Legião Urbana Cover. O grupo, que 

conquistou a juventude no passado, tem tem se mantido longe dos 
palcos. O vocalista Celso Russo precisa voltar a alegrar a nós, 

admiradores e fãs. 

Senac 

O serviço, que já mostrou a que veio, deve entrar em recesso 
neste mês. Ainda não temos nada confirmado, contudo, a 

diretora Lavínia Amorim já anuncia novidades para o próximo 

semestre. Aguardem! 

Férias 

O bonito Casal Levi e Eneida Lustosa Madeira deve tirar j 
férias ainda este mês; a família aproveita a oportunidade para 

curtir o sol de Fortaleza, que aliás está uma maravilha. Ao casal 
todo o nosso carinho, respeito e admiração. 

Na Expoimp 

A Celmar, empresa de celulose, estará com estande na XXX 
Expoimp. A empresa vai mostrar além de seu trabalho já 

realizado na cidade, os avanços que pretende conquistar e 
implantar em nossa regiáo. Quem visitar o estande ganhará uma 

muda de eucalipto. 

Também na Expoimp 

O Crisâtamo e Amigos da Vida, sáo outros que estarão 
■ expondo seus trabalhos na XXX Exposição Agropecuária de 

Imperatriz. O grupo quer sensibilizar o público para a causa das 

vítimas da Aids. 

Sangue 

E o clima continua quente na cidade de Bom Jesus das Selvas. 
Depois de afastarem o padre-prefeito e depredarem a Câmara 

de Vereadores, agora foi a vez de assassinarem, com dois 
balaços, um professor em plena praça pública. O crime chocou a 

população. 
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Prefeito reúne imprensa e faz balanço da administração 

O prefeito Deusdete 
Sampaio reuniu todos 

os órgãos de comuni- 
cação de Açailândia 
quinta-feira (02) em 

seu gabinete, onde con- 
cedeu entrevista cole- 

tiva para fazer uma. 
avaliação da sua admi- 
nistração. Relatou as 
dificuldades pelas 

quais vem passando a 

sua administração, de- 
vido ter herdado mui- 
tas dívidas da admi- 
nistração anterior, que 

somente com funcio- 

nalismo deixou salári- 

os atrasados na ordem 
de R$ 3 milhões. 

Ao abrir a coletiva. 
Deusdete disse que a 
convocação havia sido 
gerada por dois moti- 
vos. O primeiro refe- 
ria-se ao 
questionamento da 

campanha eleitoral 

que se avizinha, onde 

o grupo por ele lidera- 
do tem quatro candi- 
datos a deputados es- 

tadual. Frisou, no en- 

tanto, que se depen- 

desse apenas dele, o 
grupo apresentaria 

apenas um candidato, 
mas que o grupo é co- 
eso e democrático, res- 
peitando a vontade de 
cada integrante. 

Todavia, ressaltou 

que ele, Deusdete, não 
participará da campa- 

nha como sabe e gosta 
de fazer, porque no 
momento, acima dos 

ideais, está a necessi- 
dade de resgatar a 
credibilidade da pre- 

feitura, perdida na ges- 
tão anterior. "Quero 
dizer que meu candi- 
dato neste pleito é a 
prefeitura, a qual vo- 
cês (eleitores) me de- 
ram com a responsabi- 
lidade de resgatar a 
credibilidade. Não vou 

às ruas fazer campa- 

nha para não compro- 
meter o poder públi- 
co", frisou. 

O prefeito disse 

que o compromisso 

nessa campanha será 

resumido ao pedido 
que ele fará à popula- 
ção para eleger os can- 
didatos do seu grupo e 
que não pensem em 
votar em candidatos 
que não residam na re- 

gião Tocantina. Essa 
posição, segundo 
Deusdete, é para não 
correr o risco de pro- 
vocar uma 

desestabilidade na ad- 
ministração, já que ele 
pegou a prefeitura tra- 

balhando economica- 

mente no vermelho. 

Conseguiu chegar rio 
amarelo e está prestes 

a atingir o verde, quan- 
do então as contas da 
prefeitura estarão to- 
talmente saneadas. 

Na tentativa de evi- 
tar problemas que pos- 

sam vir a redundar em 

desagradáveis 
conseqüências, 
Deusdete afirmou que 
reuniu com seu secre- 

V. 

Prefeito concede coletiva para falar das dificuldades administrativas e do 
trabalho de resgate de credibilidade da prefeitura 

tariado e decidiu que 
todos trabalharão de 
comum acordo com a 
finalidade de mudar a 
imagem da prefeitura 
diante da sociedade, 

buscando o bem-estar 
do funcionalismo e não 

a promoção pessoal 
como fizeram os admi- 
nistradores que o an- 
tecederam. 

Deusdete lamen- 
tou que desde o início 
da administração ve- 
nha trabalhando para 
pagar débitos contraí- 
dos na gestão anterior, 

como a conta da pre- 
feitura com a Cemar, 

que mensalmente são 
descontados 5 por cen- 
to do ICMS para esse 
pagamento. Citou ain- 

da nesta "herança" o 
salário do servidor 

municipal, cujo atraso 
somava R$ 1.380.000,00 
e a ação que foi obriga- 
do a mover na Justiça 
contra o ex-prefeito, 

devido o desapareci- 

mento do dinheiro do 
servidor municipal, 
descontado para o 
Siprev. 

Obras com ajuda do governo estadual 

Ao fazer o balanço 
da administração, o 
prefeito Deusdete res- 
saltou a importância 
das campanhas ence- 

tadas pela prefeitura, 
com vistas a assistên- 
cia à saúde dos seus 
munícipes, destacan- 

do a campanha contra 
a.hanseníase iniciada 

c .a primeiro passado, 
em convênio com a 
Fundação Nacional de 
Saúde. Disse o prefei- 
to que na próxima se- 
mana a Secretaria de 
Saúde do Município 

vai iniciar a campanha 

contra a dengue e na 
semana seguinte ou- 

tra campanha será ini- 

ciada, para combater o 
câncer no colo do úte- 

ro. 
Mesmo com a pre- 

cariedade dos recursos 

existentes - 'disse 

Deusdete - o municí- 

pio vem realizando tra- 
balhos nesse sentido, 

liberando mil exames 

de prevenção do cân- 
cer todos os meses e 
que a secretária de 
ação social, Rosane 

€' 

Populares mudam para as casas construídas pela prefeitura 

Sampaio encontra-se 
em São Luís, onde aca- 

bou de receber a coor- 

denação das ações de 
combate ao câncer no 

colo do útero. 
Deusdete frisou que 

neste ano e meio a sua 
administração voltou- 

se para as áreas de 
educação e saúde. Na 
área educacional a va- 

lorização do professor 
tornou-se fator pre- 
ponderante, com os 
salários sendo eleva- 
dos de R$ 120.00 por 

mês, para R$ 300,00 
por turno e que em seu 

primeiro ano de man- 

dato dedicou 65% do 
orçamento do municí- 

pio à educação, cum- 
prindo assim um com- 

promisso de campa- 

nha, onde pedia aos 
pais que dessem a 
oportunidade de colo- 

car os filhos na escola. 
Hoje - disse ele - 

Açailândia tem um sis- 
tema educacional que 
tornou-se modelo no 

Maranhão; temos a es- 

dessas 220 casas 
construídas na zona 
urbana, dará início à 
construção de 680 ca- 
sas nos assentamen- 
tos, obra também 
conveniada pela pre- 
feitura. 

Encerrando a cole- 

tiva, o prefeito 
Deusdete falou da 

transformação da saú- 

de semi-plena em ple- 
na, melhorando o 
atendimento, e da im- 
plantação dos Conse- 

lhos Administrativos 

nos distritos de 
Córrego Novo e Novo 
Bacabal, a exemplo do 

implantado no distrito 
do Pequiá. 

cola Lourenço Galletti 

que é a melhor escola 

pública do Estado e 
pagamos o maior salá- 
rio para o professor no 

Maranhão. 
Na coletiva, o pre- 

feito deu ênfase à 

construção das casas 
populares que está 
construindo, através 
de convênio, com 120 

casas já entregues 
para famílias de baixa 
renda e nos próximos 

dias iniciará a constru- 
ção de 100 casas. Além 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 
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"Domingo Dançante" Todos os domingt 

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

Parentes, amigos e colegas de trabalho festejaram o 
aniversário da Zetinha, chefe de gabinete da prefeitura, que aniversariou 

dia 24 passado. Por problemas particulares Zetinha passou a data na 
cidade de Belém e somente na última sexta-feira (26) retornou a 

Açailândia, sendo homenageada. 
As homenagens não pararam, e quarta-feira (01.07) a 

aniversariante foi homenageada pelos colegas de trabalho. Cada um 
recebe o que merece e as homenagens prestadas à Zetinha fizeram jus a 
forte personalidade que ela possui, conquistando o respeito e a amizade 

de todos. Parabéns. 

Quatro anos reais 

Dia primeiro passado o governo federal comemorou quatro 
anos do Real, lançando as novas moedas de um, cinco, vinte e cinco e 
cinqüenta centavos e a moeda de um Real. Com novo formato, cores e 
esfinges diferentes, as novas moedas ratificam a estabilidade da moeda 

brasileira. 
Com o slogan "Real, 4 anos que mudaram o Brasil", o 

presidente Fernando Henrique comemorou o plano econômico; fez o 
lançamento das novas moedas e encheu de esperança os brasileiros, 

prometendo combater o desemprego. 

Só a Record mostrou 

Por incrível que pareça, somente a Rede Record veiculou 
matéria sobre o falecimento de um dos maiores apresentadores de 
televisão, ocorrido quarta-feira passada (01.07) e que foi sepultado 

ontem. Com mais de 30 anos de rádio e televisão, Edson Bolinha Cury 

morreu de câncer aos 61 anos. 
Bolinha começou como comentarista esportivo, passando 

depois a apresentador, onde revelou grandes valores musicais. Os últimos 
4 anos foram os piores na vida do apresentador, que afastou-se da 

televisão há dois anos, quando piorou do câncer. Irreverente, Bolinha foi 
verdadeiro descobridor de talentos. Ele faleceu nas primeiras horas de 

quarta-feira no hospital 9 de Julho, em São Paulo. 

Precocidade 

O Maranhão está batendo recorde em gravidez precoce, em .. 
adolescentes na faixa de 16 anos. Em levantamento recente do IBGE, foi 
constatado que a gravidez em adolescentes na zona rural chega a 20 por 
cento nas jovens entre 16 e 19 anos, enquanto na zona urbana atinge 13 

por cento da população na mesma faixa etária. 

Prevenção do câncer 

Como vem acontecendo nos últimos anos, o governo do Estado 
inicia no próximo dia primeiro de agosto a campanha de prevenção do 

câncer mamário e uterino. Ano passado 59 mil mulheres foram atendidas 

somente na capital. 
Para este ano o governo espera atender acima de cem mil 

mulheres. O câncer no seio e no colo do útero tem gerado problemas 
com sérias conseqüências e a prevenção ainda é a melhor maneira de se 

evitar maiores gravidades. 

Quem tem a explicação ? 

Vereadores reclamam que estão sem receber o salário há três 
meses, porque o prefeito não cumpriu as determinações da lei, 

efetuando o repasse da Câmara dia 20 de cada mês. Na entrevista 
coletiva concedida pelo prefeito na última sexta-feira, Deusdete 

Sampaio afirmou que está fazendo normalmente o repasse da Câmara, 
com o último ocorrido dia primeiro de julho, portanto, na quarta-feira. 

Cabe ao vereador Sidney Figueiredo, presidente da Câmara, dar as 
explicações cabíveis. Ou será que essa explicação terá que ser dada por 

Freud ? 

••• 

A anivensaàSnte 

na chefia de gabinete da prefeitura. 

Assentamento 

A Secretaria de Comunicação do presidente Fernando Henrique 
Cardoso está aproveitando o momento para divulgar em nível nacional, a 

estatística que o governo tem em relação aos assentamentos na zona rural. 
Segundo a divulgação oficial, o governo de FHC assentou 300 mil 

famílias em mais de 800 milhões de hectares. Se os assentados permanecerem 
na terra, o conflito agrário tende a diminuir, embora essa não seja a vontade do 

MST, que está recrutando famílias brasileiras residentes no outro lado da 
fronteira, paia retomarem ao Brasil e invadirem tenas alheias. 

Otimismo 

Ao comemorar os quatro anos de estabilidade do Plano Real, disse o 
presidente Fernando Henrique Cardoso que o Brasil está no sexto ano de 

crescimento de conquistas econômicas e que vai igualar as conquistas sociais. 
Essa igualdade social é que a nação está realmente precisando. 
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COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

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 Viraçao 
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 sexr 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Açai Informa: 

Passagens: 
098- 723-2885 
721-1287 

(largas: 

098-723-2HTS 

p, 

LABORATÓRIO 
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REVELAÇÃO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTOS 
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Jarbistas denunciam "uso da máquina" 

O PMDB - partido 
do ex-prefeito Jarbas 
Vasconcelos, candida- 

to ao Governo do Es- 
tado pela coligação 

União por 
Pernambuco - ingres- 
sou, no Tribunal Regi- 
onal Eleitoral (TRE), 
com um pedido de 

abertura de inquérito 

contra o PSB, partido 

do governador Miguel 
Arraes, candidato à re- 
eleição pela coligação 
Frente Popular. O mo- 

tivo alegado é o "uso 
da máquina pública" 
na convenção do PSB, 
realizada no último 
domingo (28), no Cen- 
tro de Convenções. A 

notificação responsa- 
biliza, além do gover- 

nador, os candidatos e 
presidentes dos parti- 

dos da Frente Popular 

e prefeitos mobilizados 
para o evento. 

A representação 
peemedebista recorre 
ao artigo 73 da Lei Elei- 
toral para respaldar o 
pedido de punição 
"dos responsáveis". O 

partido enviou, ainda, 

cópias de reportagens 
e fotografias de jornais, 
para denunciar o uso 
de veículos oficiais das 

prefeituras de Chã 
Grande, Riacho das 
Almas, Custódia, 
Quipapá, Jupi, Águas 
Belas e Altinho, no 
transporte de pessoas 
para a convenção. 

De acordo com arti- 

go 73, "são proibidos 
aos agentes públicos, 
servidores ou não, ce- 
der ou usar, em 

banefício do candida- 

to, partido ou coliga- 
ção, bens ou imóveis 
pertencentes à admi- 
nistração pública". 
O crime eleitoral 

prevê, como pena, 
multa que varia 

de 5 a 100 mil 

ufirs. 
A nova ação do 

PMDB esquenta a 

briga jurídica no 

TRE, que vem 
sendo tratava 
desde antes da 
oficialização das 
candidaturas, 

através das con- 
venções. 

Freire é o vice na chapa de Ciro Gomes 

O ex-governador 

Ciro Gomes, candida- 
to do PPS à Presidên- 
cia da Republica, 
anunciou ontem que 
o senador Roberto 
Freire - presidente do 
PPS e principal 
articulador de sua 

candidatura - será o 

candidato a vice-pre- 
sidente na chapa. A 
candidatura de 

Freire já havia sido 
c gitada antes, mas o 
PPS preferiu oferecer 

a vice ao PTB, com 

quem vinha negoci- 

ando apoio. Os 
petebistas. no entan- 
to. acabaram aderin- 
do ao palanque do 
presidente FHC. 

Ciro Gomes tem 
aparecido, até agora, 
em terceiro lugar nas 

pesquisas - atrás de 

FHC e de Lula (PT) - 
e terá pouco tempo 

no guia eleitoral 
(apraximadamente 
2,5 minutos). Suas 

chances, contudo, 
são consideradas 

"muito boas" por 
Freire. 

"Quando as cam- 
panhas estiverem re- 
almente nas ruas, o 
eleitor vai se 
conscientizar de que 

a reeleição de Fer- 
nando Henrique re- 
presenta a mesmice, 
um prato requenta- 

do: que a candidatu- 

ra de Lula não con- 
vence. trata-se de 
uma derrota anunci- 

ada, e que Ciro Go- 
mes é o único que 

tem condições de re- 

alizar um programa 

de governo capaz de 
promover o desenvol- 
vimento com justiça 
social", confia. 

Um dos parlamen- 
tares mais bem arti- 
culados do País, 

Roberto Freire ven- 
ceu todas as eleições 

proporcionais que 

disputou.e apenas 
uma majoritária (a de 
94, para o Senado). 

Em 72, pelo antigo 
MDB, Freire dispu- 

tou a Prefeitura de 
Olinda e obteve o 
maior número de vo- 
tos, mas foi derrota- 
do para Aredo Sodré 
da Mota (Arena) pela 
soma das 
sublegendas. Em 74, 
se elegeu deputado 

estadual e, em 78, de- 
putado federal, man- 

dato que renovou em 
82. 

Em 85, já com o 
PCB na legalidade, 

Freire disputou a Prefei- 
tura do Recife pela legen- 

da e perdeu. Em 86, ele- 
geu-se deputado federal 
constituinte e, em 89, 
candidatou-se à Presi- 
dência da República 
com o objetivo de divul- 
gar as idéias do PCB. Em 
90, reelegeu-se deputado 
federal, ainda pelo PCB, 
e em 94, já no PPS, ele- 

geu-se senador pela 

Frente Popular. Em 96, 
foi novamente candidato 
a prefeito do Recife, com 
apoio do governador 

Miguel Arraes (PSB), e 

sofreu sua pior derrota 

Jarbas critica "federalização" do discurso da Sucursal 

O candidato da 

União por 

Pernambuco ao Go- 

verno do Estado, 

Jarbas Vasconcelos 

(PMDB), previu que 

a campanha eleito- 

ral deste ano mante- 

\a tradicional po- 

larização no Estado, 

desta vez entre o 

seu nome e o do go- 

vernador Miguel 

Arraes (PSB), can- 

didato à reeleição 

pela Frente Popular. 

Após participar, em 

Brasília, de ato pro- 

movido pelos gover- 

nistas do PMDB 

para manifestar o 

apoio à reeleição de 

FHC, Jarbas anun- 

ciou para os próxi- 

mos dias a apresen- 

tação de seu progra- 

ma de Governo. Ele 

disse que fará uma 

campanha 

propositiva, em 

cima de um projeto 

de desenvolvimento 

para o Estado, "que 

está mergulhado em 

absoluto caos". 

O candidato tam- 

bém garantiu que 

não aceitará qual- 

quer tentativa dos 

adversários de bai- 

xar o nível da cam- 

panha. Segundo ele, 

"a população não 

está interessada em 

bate-boca, e sim em 

discutir propostas 

capazes de solucio- 

nar seus proble- 

mas". Sobre a estra- 

tégia montada pela 

Frente Popular, que 

pretende nacionali- 

zar os debates du- 

rante a campanha, o 

ex-prefeito do Reci- 

fe lembrou que não 

é candidato a presi- 

dente da República, 

mas a governador. 

"Um eleitorado 

politizado, como o 

de Pernambuco, não 

aceitará o argumen- 

to de que a política 

monetária é a res- 

ponsável pelos pro- 

blemas do Estado". 

Para Jarbas, essa es- 

tratégia não dará 

certo; "Discutindo 

as questões locais, 

eu tenho mais de 

50% nas pesquisas, 

enquanto o adversá- 

rio não passa dos 

20%". 

O candidato acha 

que a montagem fi- 

nal de ambas as cha- 

pas - a sua, com os 

deputados Mendon- 

ça Filho e José Jor- 

ge; e a de Miguel 

Arraes. com o ex-se- 

cretário Fernando 

Bezerra e o deputa- 

do Humberto Costa 

- facilitou a vitória 

de sua coligação em 

outubro. Segundo 

ele, ao contrário do 

que ocorreu na 

Frente Popular, o 

processo de escolha 

do vice e do senador, 

na União por 

Pernambuco, foi 

"absolutamente 

tranqüilo e sem 

qualquer arranhão". 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 

721-4006/721-2506 

"A NOTÍCIA SEM 

FRESCURA" 

Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração: Prefeito Alfredo Nunes 
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Sucesso em 

qualquer lugar 

BRINDE 

NA COMPRA DE QUALQUER FOGÃO VOCÊ LEVA DE BRINDE 

UMA LUVA E UM CONJUNTO DE FACAS - 6 PEÇAS 



8-2 Sábado, 04 de julho de 1998 
Esporte JORNAL CAPITAL 

TafFarel e Dunga igualam recorde 

O goleiro Taffarel e o vo- 
lante Dunga igualaram no 
jogo de ontem, contra a Di- 
namarca, o recorde brasilei- 
ro de participações em jo- 
gos de Mundiais. Eles irão 
se juntar ao "Furacão da 
Copa de 70". Jairzinho. Os 
dois jogadores realizaram 
quatro partidas na Copa da 
Itália (90). ate que o Brasil 
foi eliminado pela Argenti- 

conquista do tetra nos Es- 
tados Unidos (94), foram 
mais sete partidas. Contra 
os dinamarqueses, chega- 
ram ao quinto jogo na Fran- 
ça. somando 16 jogos pela 

Seleção em Copas. 
O ponta-direita Jairzinho 

também jogou três Mundi- 
ais. Na Inglaterra (66). dis- 
putou as três partidas da 
primeira fase. No México 

na nas oitàvas-de-final. Na (70). foram seis jogos até a 

conquista do tri. Finalmen- 
te, na Alemanha (74). foram 
mais seis. 

Dunga. ou Carlos Caeta- 
no Bledorn Verri. de 34 
anos. ficou estigmatizado 
após o fracasso na Copa da 
Itália. Depois de virar até 
nome de uma "era", no sen- 
tido pejorativo, recuperou- 
se e acabou como capitão 
do time que venceu o Mun- 
dial de 94. nos Estados Uni- 

dos. levantando a taça. 
Dunga foi convocado 96 ve- 
zes e disputou 92 partidas 
com a camisa canarinha. jo- 
gando 7.630 minutos e 

marcando sete gols. "Nun- 
ca passou pela minha ca- 
beça bater essa marca ou 
iguala-la. So vou pensar 
nisso depois do jogo", dis- 
se. 

Cláudio André Taffarel. 
de 32 anos já chegou até a 

abandonar a Seleção, após 
a derrota para o Uruguai 
na Copa América de 95. 
quando foi criticado pelo 
presidente da CBF. Ricar- 
do Teixeira. Hoje. Taffarel 
não descarta disputar seu 
quarto Mundial daqui a qua- 
tro anos. Taffarel. foi convo- 
cado 119 vezes e jogou 108 
partidas. E o jogador mais 
experimentado do atual gru- 
po de jogadores. Foram 

9.457 minutos em campo e 
68 gols sofridos. 

O técnico Zagalo disse 
que vai comemorar mais o 
recorde do que Dunga e 
Taffarel. "Eles merecem, 
eu fico muito contente. São 
dois atletas injustiçados. 
que souberam dar a volta 
por cima com a camisa da 
Seleção e estão na terceira 
Copa de suas carreiras", 
afirmou. '■ » ^ í ® ■> e.wv. wvv. « Fv, W V. jv^auwi n». luicllll cuuniuu. 

Italia e França: uma partida emocionante 

A Seleção Francesa con- 
tou com Zidane. seu princi- 
pal jogador, para o jogo de 

ontem as 11b30. contra a 
Itália, no Stade de France. 
em Saint-Denis. O jogador 
foi suspenso por dois jogos, 
após ser expulso contra a 
Arábia Saudita. A partida foi 
confirmada como a mais di- 
fícil da França neste Mun- 
dial até o momento, devido 
à disciplina tática dos italia- 
nos e ao artilheiro Christian 
Vieri. Os franceses não pu- 
deram contar com o atacan- 

te Henry. que está machu- 
cado no tornozelo esquer- 
do. Pires entrou no seu lu- 

gar. 
"São eles que devem pro- 

curar o ataque", provocou 
antes do jogo o técnico da 
Itália. Çesare Maldini. Esta 
é foi filosofia para atrair o 
adversário e pegá-lo no con- 
tra-ataque. usufruindo da 
velocidade de Vieri. A Fran- 
ça conseguiu se virar sem 
Zidane nas duas partidas 
nas quais não pode contar 
com o atleta, mas sofreu 

durante 114 .minutos para 
conseguir vencer o 
Paraguai, aos 9 minutos do 
segundo le.mpo da prorro- 
gação, nas oilavas-de-íinal. 

O jogo foi uma prova de 
fogo para a equipe francesa, 
que tem 11 de seus jogado- 
res no futebol italiano e lula 
para se igualar ao adversá- 
rio em preparação física e 
aplicação tática, os dois pi- 
lares que constituem a his- 
tórica fortaleza da "Squadra 
Azzurra". 

A Italia chegou a Copa 

com humildade, atormenta- 
da pelas críticas ao modelo 
de jogo adotado pelo técni- 
co Maldini. velho pariidario 
do "resultado a qualquer 
preço." Mas. durante o tor- 
neio. a equipe italiana foi se 

sobressaindo, transforman- 
do-se em candidata ao títu- 
lo. Com o status de ter sido 
três vezes campeã, a Itália 
enfrentou os franceses com 
garra, em função do passa- 
do de glorias. 

O jogo Itália x França ofe- 
receu ao espectador um vi- 

brante duelo entre a melhor 
defesa da Copa - um gol so- 
Irido (-m quatro ". o- . ■ n 
goii ador \ u n. arlilhoiro da 
competição com cinco gols. 
ao lado de Batistuta, 

Sem nenhum gol na eta- 
pa normal de jogo. as duas 
seleções tiveram que pas- 
sar pela temível prorroga- 
ção. Para a França esta foi a 
segunda decisão em tempo 
complementar neste Mun- 
dial. Para chegar às cjuartas- 
de-final. teve de vencer o 
Paraguai também numa 

prorrogação, de onde saiu 
o primeiro gol de ouro da 
C' ma 

Depois de muita tensão 
e nenhum gol no tempo 
normal e na fase comple- 
mentar. a disputa partiu 
para os pênaltis, onde a 
França levou a melhor, con- 
vertendo quatro gols. con- 
tra três da Itália. O sonho 
de ser campeã mundial 
pela primeira vez pela Se- 
leção Francesa, começa a 
tomar corpo com a vi té 
de ontem. 

Crise de relacionamento altera Croatas se isolam para decisão 

conduta dos jogadores alemães sem se assustar com o adversário 

A revelação do meia 
Moeller sobre os proble- 
mas de relacionamento al- 
terou a conduta dos jogado- 
res da Alemanha. O treina- 
mento no estádio Charles 
Ehermann. quinta-feira 
pela manhã, foi marcado 
pelo silêncio, com o grupo 

limitando-se a cumprir as 
determinações do auxiliar- 
técnico Erich Rulemoeller. 

O técnico Berti Vogts 
conversou rapidamente 
apenas com o libero 
Matthaeus, ao final do trei- 
namento. Liberados, os jo- 
gadores saíram correndo 
para o vestiário, evitando 

entrevistas. O atacante 
Klinsmann. o melhor ami- 

go de Moeller. deixou o 
campo cabisbaixoe não es- 
condia uma fisionomia irri- 
tada. Não atendeu nem a 
pedidos de autógrafos de 
alguns torcedores, Somen- 
te Matthaeus decidiu con- 
versar com jornalistas e 
fãs. 

Vogts, que contra a 
Croácia vai completar 100 
partidas no comando da 
Seleção Alemã, evitou a 
polêmica ao comentar o 
assunto. "Há jogadores 
que não suportam o frio e 
a neve da mesma forma 
que há outros que não gos- 
tam de ficar na reserva", 
disse, enigmático. • 

O técnico reconheceu 

ler sido duro no tratamen- 
to com Moeller. na parti- 
da contra o México. "Real- 
mente gritei varias vezes 
para que ele jogasse como 
eu queria", disse o treina- 
dor. revelando uma insatis- 
fação com a atuação do 
meia. 

O atacante Bierhoff pro- 
curou minimizar a situa- 
ção. dizendo ser normal 
um jogador ficar insatisfei- 
to quando está na reserva. 
"Thon e Moeller foram 
substituídos durante a 
Copa. o que realmente dei- 
xa qualquer um muito tris- 
te". afirmou. Bierhoff já 

marcou três gols de cabe- 
ça na Copa. 

Antes do jogo de fute- 
bol "mais importante da 
nação croata", segundo o 
técnico Miroslav Blazevic. 
os jogadores não paracem 
assustados com o fato de 
lerem pela frente uma 
equipe trés vezes campeã 
mundial. Os croatas trei- 
nam tranqüilos, sem o as- 
sedio que os jornalistas 

lazem as seleções de pon- 
ta. 

No hotel, um lugar 
equipado com campos de 
golfe e piscinas para ba- 
nhos em águas termais, a 
equipe se isola de toda a 
expectativa criada pela mí- 
dia. "Festejamos a vitoria 
contra a Romênia, mas já 

voltamos ao nosso esque- 
ma de disciplina militar, 
porem longe do barulho 
que se faz sobre a parti- 
da". disse Blazevic. 

O treinador croata, nas- 
cido na Bosnia- 
Herzegovina, se entusias- 
ma pelo encontro com os 
alemães. A derrota por 
2x1 nas quartas-de-fina! 
do Camprunato Europeu, 
ha dois anos. ainda e lem- 
brada pelos jogadores. 
"Falar de revanche me 
parece muito primitivo", 
diz o Blazevic. "Jogamos 
contra nossos amigos", 
diz em tom diplomático, 
uma referência ao fato de 
que em 1991 a Alemanha 

foi o primeiro pais a reco 
nhccer o estado croata. 

"Queremos: reunir todí 
nossa energia para apro 
veitar esta possibilidadí 
histórica. Não temos o di 
rei to de pêrdé-la". di; 
Blazevic. A confiança e oti 
mismo resultam do fatc 
de que a Croácia, dispu 
laudo seu primeiro Mf1. 
diai. vem fazendo uma 
campa n h a c o n s i d e r a d a 
surpreendente. "O que al- 
cançamos até aqui é fan- 
tástico. Agora pertence- 
mos ao jet-set, o circule 
de quatro campeões mun- 
diais. como novatos", di2 
o capitão da equipe 

Zvonimir Boban.     j" v iii a././í ci , nv incimifi z>vuiuimi u u ijcii i. 

Bergkamp caminha em busca de um recorde na Seleção Holandesa 

O atacante holandês 
Dennis Bergkamp poderá se 
tornar o maior goleador da 
história da seleção de seu 
pais hoje, contra a Argenti- 
na. Ele precisa marcar pelo 
menos um gol na partida. 
Bergkamp vive o melhor ano 

.de sua carreira. Eleito me- 
lhor jogador do campeonato 
inglês e campeão da Liga e 
da Copa pelo Arsenal, o ata- 
cante é apontado como o 
herdeiro dejohan Cruyff. 

Mais maduro. Bergkamp 
aprendeu a conviver com al- 
guns medos como o de suas 
seguidas contusões e o de 
voar. Sua passagem pelo 
Internazionale de Milão foi 
trágica por ser incapaz de 
tomar um avião. Ele chega- 
va cansado por ir de carro, 
enquanto o resto da equipe 
ia de avião. Este ano. 
Bergkamp também foi elei- 
to pela Fifa como o terceiro 
melhor jogador do mundo. 

atras apenas de Ronaldihho 
e Roberto Carlos. O atacan- 
te ja marcou 35 gols pela se- 
leção holandesa, marca al- 
cançada por Faas Wilks há 40 
anos. 

O zagueiro Reiziger prova- 
velmente não jogará contra 
a Argentina. O técnico Guus 
Hiddink disse que o atleta, 
uma peca-chave na defesa. 

• ainda sente dores no pé. Em 
seu lugar pode entrar o ver- 
sátil mêió-campista Win ler 

Passarella vê Holanda como a melhor equipe 

O técnico da Seleção -Argentina. Daniel Passarella, embora tenha falado pouco di 
lante a Copa. acredita que a Holanda tem a melhor equipe. Sua opinião é baseada na 
partidas que os holandeses disputaram nas eliminatórias, vencendo os adversário 
com facilidade, e no que" já apresentou na França; 

Na ultima partida da primeira fase, contra o México, a Holanda apresentou um ót 
mo rendimento, principalmente no primeiro tempo. Nos 20 minutos finais, no entante 
não conseguiu conter a pressão dos mexicanos, que conseguiram chegar ao empat 
depois de estarem perdendo por 2x0. 

O ponto mais forte da Seleção Holandesa é seu ataque e ai se encontra o maior foc 
de pi eocupaçào de Passarella. Determinadas liberdades táticas em campo, que favon 
cem jogadores criativos como Seedorf e Philip Cocu. também podem ser perigosa 
quando a bola esta eonl o adwrsano. 
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Praia do Cacau, e mais um fim de semana sem segurança para os banhistas 

A grande freqüência deixa as pessoas ainda mais expostas aos riscos que a praia oferece sem a devida infraestrutura 

Mais um fim de se- 
mana chega e a Praia 
do Cacau ainda não 
conta com um esque- 
ma oficial e adequado 
para garantir a segu- 
rança das pessoas. Mas 
mesmo sem a 
infraestrutura neces- 

sária, os banhistas pro- 
metem lotar o local. Por 
este motivo existe 
grande preocupação de 
alguns organismos em 
acelerar o interesse das 
autoridades responsá- 
veis para que logo seja 
montado um esquema 
adequado que garanta 

a integridade de quem 
frenquentar a área de 
lazer. O* Corpo de Bom- 
beiros, segundo infor- 
mações de seu coman- 
dante local, major 
Robério dos Santos, 
está esperando apenas 
que uma solicitação ofi- 
cial seja feita pela Se- 
cretaria de Indústria e 
Comércio, responsável 
pr > organização da 

praia, para que a 
corporação comece a 
agir na área dando o 
apoio necessário para a 
população que para ali 
se desloca. Mas a se- 
cretaria também de- 
pende. para determi- 

nar a atuação dos bom- 
beiros, de vistoria de 
técnicos do Ibama, que 
é quem de fato deter- 
mina até que ponto a 
Praia do Cacau está 
preparada para rece- 
ber banhistas sem mai- 
ovQs riscos para suas 

vidas. Nesse aspecto, 
de acordo com esclare- 
cimentos do chefe regi- 
onal do Ibama, Wolglan 
Mendes, a vistoria foi 
feita recentemente por 
técnicos vindos de 
Brasília, faltando pouco 
para que a liberação ofi- 
cial aconteça. Este, po- 
rém, ressaltou não ver 
nenhum problema na 
proposta apresentada 
pela Prefeitura Munici- 
pal. Mas enquanto as 
providências por parte 
das autoridades com- 
petentes não são toma- 

das, a comunidade con- 
tinua correndo riscos 

ao freqüentar a praia, 
que não oferece a me- 
nor estrutura em todos 
os termos. 

Robérios dos Santos 
se mostrou preocupado 
quanto a questão, di- 
zendo temer pela inte- 
gridade do 
imperatrizense, que, 
por não dispor de mui- 
tas opções de lazer gra- 
tuito e por gostar das 
belezas naturais do rio 
Tocantins, não espera 
maiores providências, 

e apenas que as areais 
apareçam, para procu- 
rar diversão na Praia do 
Cacau, não levando em 
conta os perigos que 
existem sem a segu- 
rança necessária ofere- 
cida pelos órgãos com- 
petentes. Disse tam- 
bém não saber quando 
a praia será liberada de 
fato, mas adiantou es- 
perar que seja logo 

para que o Corpo de 
Bombeiros possa fazer 

sua parte no 
concernente a seguran- 

ça dos freqüentadores. 
Faz úm alerta para 
aqueles que já se diri- 
gem a Praia do Cacau 
que tenham cuidado e 
diminuam a freqüência, 
pois os riscos são gran- 
des e mesmo todos sa- 
bendo disso, alguns 
não têm o cuidado de 

se prevenir e abusam 
da bebida alcóolica e 
ainda entram nas 
águas, 0 que para ele é 
muito perigoso. "O ris- 

co é grande, principal- 
mente no período em 
que o rio está baixando, 
quando a velocidade da 
água é maior e todo o 
cuidado é pouco, espe- 
cialmente em se tra- 
tando de crianças. Eu 
até peço para os pais 
que sejam cautelosos e 
não levem ainda crian- 
ças para a praia, porque 
estão expondo-as a ris- 
cos sobre os quais não 
têm controle. Esperem 
a abertura oficial quan- 
do a segurança será ga- 
rantida", assinala. Para 
ele, os finais de sema- 
na. como hoje e amanhã 
, são os dias de maior 
preocupação com afo- 
gamentos nas águas do 
rio, já que muita gente 
se faz presente a praia, 
tornando ainda maio- 
res os perigos. "Quanto 
mais gente, maior o ris- 
co de que aconteçam 
coisas inesperadas e 

■ * 

Praia cio Cacau lotada, mas sem nenhuma segurança: 
um risco para a vida dos freqüentadores 

sem controle. Nós do 
Corpo de Bombeiros 
tememos pela vida do 
imperatrizense que 

gosta de visitar as be- 
lezas de nosso rio, de 
aproveitar o lazer ofe- 
recido pelas praias, 
mas estamos confian- 
tes que nos próximos 
dias eles possam con- 
tar com todas as medi- 
das de segurança para 
um lazer sadio às mar- 
gens do Tocantins", 
adianta. 

Os bombeiros de Im- 
peratriz estão sempre 
preparados para cum- 
prir sua missão em 
qualquer área, seja na 
água ou na terra, mas é 
necessário, segundo o 
major, a colaboração de 

todos. "Cada um deve 
fazer sua parte, pois 
assim está contribuin- 
do consigo mesmo e 
mantendo sua integri- 
dade. Sobre a praia nos- 
sa preocupação é do- 
brada e nossas ações 
também, mas temos a 
certeza que sem a aju- 
da da comunidade não 
há-êxito. Justamente 
por esse motivo pedi- 
mos que redobrem os 
cuidados quando forem 
se divertir nas águas do 
Tocantins", finaliza. 

Populares ouvidos 
por O Capital disseram 
esperar que logo tudo 
esteja em perfeitas 
condições para que as 
pessoas não fiquem 
expostas aos perigos. 

Enfatizaram que já 
que o rio começou a 
baixar mais cedo pela 
falta de chuvas, os res- 
ponsáveis deveriam 

ter pensado nisso e 
observado que logo o 
imperatrizense ia pro- 
curar as praias e se 
assim tivesse agido, 
os locais freqüenta- 
dos às margens do To- 
cantins estariam to- 
dos prontos para o pú- 
blico inclusive, e, 
principalmente com a 
segurança garantida, 
que é um dos pontos 
mais importantes e 
que deveria ser a pre- 
ocupação maior de 
quem tem a função de 
oferecê-la à popula- 
ção. 

Imperatriz pára mais uma vez em função da Copa do Mundo 

Ontem foi mais um 

dia em que a cidade 
andou de maneira di- 
ferente devido mais 

um jogo da Seleção 
Brasileira na Copa da 

França. O 
imperatrizense, que é 

um torcedor nato por 

ser amante do futebol, 
nesta sexta outra vez 
alterou sua rotina para 
chegar em casa mais 

cedo e ver o jogo com 
toda a tranqüilidade. 

Como aconteceu des- 

de a estréia da Sele- 
ção" no mundial, o ho- 
rário de trabalho e de 
atendimento na maio- 

ria dos setores de Im- 
peratriz foi adaptado 
em função do horário 

da competição. O que 
se pôde observar com 
toda a euforia foi uma 
grande movimentação 

na parte da manhã no 
comércio e na rede 

bancária. Muita gente 

deixou para a última 

hora a compra de ob- 
jetos alusivos a Copa e 
por isso as lojas de 
confecções e brindes 

de um modo geral, re- 
ceberam muitos clien- 

tes em busca de aces- 

sórios que o deixasse 
ainda mais no clima do 
futebol. Nos bancos o 
maior movimento era 
mesmo de pessoas em 

busca de sacar, e al- 

guns poucos de depo- 
sitar dinheiro e outros 

tipos de transações fi- 
nanceiras. 

O Banco do Estado 

do Maranhão foi um 
dos mais movimenta- 
dos, uma vez que o pa- 
gamento do funciona- 

lismo estadual ainda 
estava em evidência, 

com muitos servidores 
aproveitando para 

descontar seus con- 
tracheques. Nem mes- 

mo o auxílio dos cai- 
xas eletrônicos foi o 
suficiente para evitar 

as filas nesta institui- 
ção bancária. Quando 

o banca abriu suas por- 
tas, às lOhOO, como 
previamente marcado, 

os clientes já faziam 
fila ã frente da agência. 

Mesmo com o grande 
número de pessoas, foi 
possível atender den- 

tro do horário previs- 
to. As 15h00, encerra- 
mento do expediente, 
extraordinariamente, 

o movimento já era pe- 
queno, até porque nin- 

guém se mostrava in- 
teressado em perder o 

grande jogo. Nos de- 
mais bancos a movi- 
mentação foi pratica- 
mente a mesma, sen- 

do que alguns com 
mais e outros com me- 

nos clientes sendo 
atendidos. 

A correria foi gene- 
ralizada ao final do ex- 

pediente do comércio 
e no horário adotado 

pela direção e cumpri- 

do à risca pelos funci- 
onários restava ape- 
nas o silêncio de mais 
um dia de trabalho 
cumprido. No Calça- 

dão, onde se concentra 

o maior número de lo- 
jas, não foi diferente, e 
vendedores, diretores 

e clientes deixaram o 

local mais cedo do que 
de costume. A única 
euforia era mesmo a 
dos torcedores, que 
animados, assistiam a 

disputa pela TV. 
As ruas de Impera- 

triz, a partir das 04h00 
estavam praticamente 

desertas e o tão compli- 

cado trânsito nosso de 
cada dia deu lugar a 

calmaria e ao silêncio. 

Até mesmo nas princi- 
pais avenidas pouco se 

via de veículos circulan- 
do, podendo se consi- 
derar até mesmo que 

nenhum, em compara- 

ção aos dias normais na 
mesma hora. 

Ontem serviu mais 

uma vez para reforçar a 
paixão que o brasileiro 

e o imperatrizense, de 
forma particular, tem 
para com o futebol. 
Toda a torcida esteve 

unida por uma causa 
comum, o espetáculo 

da Copa do Mundo da 
França, que está quase 
chegando em sua reta 

final, mas ainda prome- 
tendo muitas emoções. 

LABORATÓRIO 

Dr, Clésio Fonseca 

Análises Clínicas Micro biologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises loxicológicas. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
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ACII eLeçe os 

d ESTAQUES dE 

aBríI e maío 

A Associação Comercial e Industrial de Impreratriz 
(ACII), dando prosseguimento à promoção iniciada no 

ano passado de indicação do Empresário do Ano, no 

âmbito do comércio e da indústria, elegeu na reunião 

do último dia l9, os Destaques Empresariais dos meses 

de abril e maio. Auto Peças Amazonas Ltda (comércio) 

e Lowen Industrial Madeiras Ltda (indústria), foram 

as empresas de destaques de abril, em maio, o destaque 

empresarial da ACII ficou com Dispama Distribuidora 

Ltda, (comércio) e a Casema Indústria e Coméricio 

Ltda. (indústria). Até o final do ano, serão eleitos 20 

Destaques Empresariais, dez representando o 

comércio e dez representando a indústria, dentre os 

quais serão escolhidos os Empresários do Ano 

(comércio e indústria), em solenidade festiva. 

Fevereíro e março 

Dei masol Comércio de Gases e Oxigênio Ltda. 

(comércio) e Horizonte Madeiras Ltda. (indústrias), 

foram os destaques empresariais eleitos pela ACII para 
o mês de fevereiro. 

Em março, os escolhidos foram: Frigobar (comércio) 
e Empresa Nossa Senhora Aparecida (indústria). 

Próxímos d estaques 

Os Destaques Empresariais de junho e julho, 

deverão ser eleitos na última reunião da ACII prevista 
para o final do mês, segundo informa o assessor de 

Imprensa Tasso Assunção. 

Novos sócios 

A ACII aprovou na reunião do dia 1Q, a filiação de 

dois novos sócios: a Agrocampo Indústrias e Comércio 

Ltda., dirigida por José Teles de Almeida (novo 

presidente do Juçara Clube), e a Pec Senen Comércio 
e Representações Ltda., de Cosme Otoni Mesquita 

Chaves (ex-diretor da Cooperativa). 

Através de ofícios, a ACII está comunicando a 
filiação e dando as boas-vindas aos novos e ilustres 

sócios. 

Nova campanIia 

Ainda sobre filiação de sócios da Associação 

Comercial e Industrial de Imperatriz, a entidade está 

definindo detalhes para o lançamento no dia 31 deste 

mês, de nova e arrojada campanha com o objetivo de 

inscrever novas empresas em seu quadro social. 

Um movimentado coquetel deverá marcar a nova 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superíntensivo 
de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça ja a sua escolha e alcance sua turma. 

Superíntensivo 
Intensivo 'êli 1 mês de duração 

2 meses de duração ' 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

^nformes 

Especiais 

Machado Neto 

ei 

'ém. 

my. 
m 

yyy 

■m 

Destnquc do hojo, Alfredo Nunes prefeito de 

Senador La Rocque 

campanha de filiação de novos sócios, informa ainda o 

nosso amigo Tasso Assunção. 

FoUia óe João LisboA 

Das mãos do diretor-presidente, o companheiro 

Humor 

- Como é que é, não viu o 

semáforo fechado? - grunhe o 

guarda, parando o motorista 

infrator. 

- O semáforo eu vi, sim, seu 

guarda. O que não vi foi o senhor. 

(Playboy/mai/98) 

Aniversariantes ACII 

Se você está aniversaríando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). 

Na Av. Getúlio Vargas, 

esquina com a rua Alagoas- 

Centro. 

Fone: 721-3565. 

HOSPITAIS l)l< 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiTAl REqioNAl (722- 

1843); OrtopecHa: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFKRECIMKNTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Frederico Luiz, recebo a edição de junho do jornal 

Folha de João Lisboa". Com farto material do vizinho 

município, de Imperatriz e região, sem talar nos artigos 
e colunas,*entre outras opções de leitura, com destaque 

para o espaço assinado pelo próprio Frederico "João 

Lisboa URGENTE", onde o talentoso jornalista e agora 

empresário, mostra todo o seu estilo já consagrado na 

imprensa regional. 

Ele ressalta que nos próximos dias estará circulando 

também a "Folha do Arroz", com notócias de Cidelândia 

e municípios circunvizinhos. 

CoopERATlvíSMO 

Comemora-se hoje, o Dia Internacional ao 

Cooperativismo, com os cumprimentos da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr. CarlosTadeu (721- 
8921). 

Mercodo- 

fUxcxnceÃro- 

PoupANÇA 
Hoje    0,97% 

Amanhã ;   0,97% 

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

UIír (FecíeraI) ^ 
•lulho/98. RS 0.9611 

UrIí (EstacIuaI) 
Julho 98 . RS 20.21 

UPC (FecIeraI) 
•lulho/98 R$ 13,99 . 

DóLar 
* Paralelo   R$ 1,22 

* Turismo RS 1,19 

* Comercial  '..   R$ \js 

Cotações de 03.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 03.07.98 

 -   ■...  11,25 
SaIárío Mínímo 

Julho/98 RS. 130.00 

SaIárío FamiTía 
Julho/98   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática, PROMOÇÃO: bobinas 
pára FAX: rS 2,12: bobinas para calculadora (57x60) 

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

fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

ZIEÉi 
Idb 

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

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

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" Viajei para São Luíe e 

gostei. Recomendo aos 

meus arnigoe!" 

Reservas de passagens 

1 721-5687 



A maior festa do ano 

VENPOIUDA DE SUO WS 

Dia 04: 

Abertura com 

Leonardo e banda - 

participação de 

Leandro no telão 

Banda 

icos - 

LTma noite do 

mais puro 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 

W/f 

mSm ■< 
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Día 12%. Encerramento com RoBerto 

VÍLIaR ' O PApudÍNho ' E bANdA 

Com disco i 

de ouro e 

platina, 

mais de 250 

cópias 

iK.n- 

vv; 
c->»a 

m   

Concurso de dança country 

Prêmios: 1° Lugar- R$ 500,00, 2o! 

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

XXX Expoimp - A maior festa Realização: Sinrural 

de Imperatriz, de 4 a 12 de julho Administração: Cel. Ventura 
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Policia Militar 
Polícia/Geral 

JURNAL (APITAI 

Policia Civil 
■ : 

Grevistas radicalizam e fecham delegacias 

Policiais civis, em gre- 
ve há 50 dias, decidiram 
radicalizar o movimento. 
Durante a tarde de quin- 
ta-feira. representantes 
do Sinpol - o sindicato da 
categoria - invadiram vá- 
rias delegacias da capital, 
região metropolitana e 
interior de São Paulo, 
além de quartéis onde os 
plantões da SSP estão 
funcionando desde o iní- 
cio da paralisação. Os sin- 

dicalistas obrigaram os 
policiais a abandonarem 
os prédios, esvaziaram 
pneus de viaturas e ate li- 
bertaram. por conta pró- 
pria. um homem que es- 
tava detido na Delegacia 
de Entorpecentes, acu- 
sado de consumo de ma- 
conha. Na Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veí- 
culos (DRFV), houve dis- 
cussões quando alguns 
agentes tentaram resis- 

tir ao apelo do Sinpol. ale- 
gando que ocupavam car- 
gos de chefia. 

O vice-presidente do 
sindicato. Cláudio Mari- 
nho. explicou que a de- 
cisão de obrigar os poli- 
ciais que furaram a gre- 
ve a deixarem os prédi- 
os foi tomada numa as- 
sembléia. "Quem deve fi- 
car nos prédios são os 
delegados, que já estão 
ganhando muito bem". 

sentenciou, observando 
que a categoria ficou ain- 
da mais revoltada depois 
que o Governo do Estado 
enviou um projeto de lei 
á Assembléia Legislativa. 

"O projeto não contem- 
pla os policiais de nível 
médio, pois não incorpo- 
ra ao vencimento-base as 
gratificações de risco de 
vida e auxilio moradia. 
Sendo assim, ao se apo- 
sentar, perde-se as duas". 

Ao chegarem na DRFV. 
Marinho e alguns sindica- 
listas criticaram a falta de 
sentimento de 
corporativismo dos com- 
panheiros. Segundo garan- 
tiram, era naquela DP 
onde havia maior número 
de policiais que furaram o 
movimento. 

O grupo do Sinpol tam- 
bém impediu um PM de 
deixar um veículo recupe- 
rado na DRFV. assim 

como o dentista Adriano 
Cavalcanti também não 
pôde reaver o seu Gol. No 
inicio da tarde, a Delega- 
cia de Roubos e Furtos - 
onde havia cinco pessoas 
presas - ficou sob a guar- 
da do delegado-adjunto 
Alcides Garret. Já na En- 
torpecentes, Marinho sol- 
tou o desempregado Luiz 
Severino da Silva, 29. de- 
tido por consumo de ma- 
conha. 

PT acusa o presidente de 

cometer "crime eleitoral" 

Com pose de candidato, FHG toma 

café em padaria de cidade-satélite 

O Partido dos Trabalha- 
dores informou que vai in- 
gressar na segunda-feira 
com representação no Tri- 
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) contra o presidente 
Fernando Henrique Cardo- 
so por ter participado, de 
ato político organizado 
pelo PMDB para apoiar 
sua candidatura à reelei- 
ção. O anúncio foi do líder 
do partido na Câmara, de- 
putado Marcelo Déda 
(SE), que considerou cri- 
me eleitoral o fato da so- 
lenidade ter sido realizada 
nas instalações do Senado. 
"A legislação eleitoral pro- 

íbe o uso eleitoral de pré- 
dio público", informou 
Déda. 

Outra irregularidade 
que será apontada pelo PT 
será o fato de Fernando 
Henrique estar fazendo 
campanha fora de época, 
antes do dia 6 de julho. "A 
solenidade foi um ato de 
campanha eleitoral 
inquestionável. Além dis- 
so, o PMDB não pode apoi- 
ar Fernando Henrique por- 
que a convenção do partido 
deliberou não ter candidato", 
mas este outro argumento 
está sendo avaliado como 
uma questão interna do 

PMDB, frisou Déda. "O PT 
ainda está recolhendo as 
provas", acrescentou o líder. 

No comitê do presidente 
Fernando Henrique, o coor- 
denador político, Euclides 
Scalco, comentou que o au- 
ditório Petrònio Portela 
"vem sendo cedido até para 
a realização de formaturas", 
mas, segundo ele, "a Justi- 
ça é que decidirá se é cri- 
me ou não". Scalco disse 
que o presidente não par- 
ticipou do ato como candi- 
dato à reeleição, pois o re- 
gistro das candidaturas ain- 
da não foi formalizado no 
TSE. 

O presidente Fernan- 
do Henrique disse quin- 
ta-feira que o aumento 
do desemprego registra- 
do pelo IBGE foi "uma 
variaçãozinha pequena". 
O instituto, cujos índices 
são os únicos considera- 
dos pelo Governo, regis- 
trou aumento de 0,24 
pontos percentuais em 
maio em relação a abril. 
FHC iniciou o dia de 
quinta-feira comendo pão 
quente com manteiga e 
tomando cafe em copo 
de geléia no balcão da 
Panificadora e Confeita- 
ria Peres, na cidade-saté- 
lite do Gama (distante 
60 quilômetros de Brasí- 

lia). O presidente havia 
visitado a mesma padaria 
quando o Plano Real fez 
um ano. Agora, no quar- 
to aniversário, voltou 
para constatar se havia 
mudança no preço dos 
produtos e no padrão de 
vida do dono do estabe- 
lecimento. 

O pão. que em 95 cus- 
tava R$ 0.09. passou a 
custar R$ 0,10. "Acabou 
a promoção da época", 
justifica Arnaldo Silva 
Peres, 27. dono da pada- 
ria. O cafezinho continua 
custando R$ 0,25. No lan- 
che de quinta. FHC gas- 
tou R$ 0.55, pois o pão 
com manteiga custa R$ 

0.30. Ele pagou com uma 
cédula de R$ 1. amassa- 
da, que trazia no bolso do 
paletó. "Não tenho ainda 
as moedas novas", disse 
o presidente. Ele ganhou 
o troco errado; R$ 0,25 
em vez de R$ 0,45. Nos 
16 minutos em que per- 
maneceu na padarm. 
FHC foi cinco vezes cú-. 
primentar os presentes. 
Deu autógrafos, apertou 
mãos, ouviu pedidos e 
ganhou panfletos de uma 
igreja evangélica. "Não 
estou em campanha", 
afirmou. FHC chegou no 
carro oficial cercado por 
cinco outros com segu- 
ranças. 

Lula insinua que o Governo não vai pagar reajuste do servidor 

O candidato da Frente 

de Oposição (PT, PDT, 
PSB, PCB e PCdoB) à Pre- 

sidência, Luiz Inácio Lula 

da Silva, insinuou quinta- 

feira ultima que o presi- 

dente Fernando Henrique 
Cardoso não pagará o rea- 
juste de 28,86% aos servi- 
dores públicos federais. 

"A única possibilidade que 
esses funcionários têm de 

receber isso é se eu ga- 

nhar as eleições", disse 

Lula, em entrevista à Rá- 

dio Atual, em São Paulo. 

"Nesse Pais só se cum- 
prem decisões judiciais 
contra o pobre", disse 
Lula, em referência á de- 

cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em favor 

de 11 funcionários civis 

que pediam o reajuste 

dado aos militares em ja- 

neiro de 1993. Após a re- 

solução do STF, o Gover- 
no decidiu estender o re- 
ajuste a todos os servido- 

res civis. Segundo Lula, 

Fernando Henrique está 

usando o reajuste para fa- 

zer campanha. "O presi- 

dente está vendendo a 

idéia de que o aumento é 

uma generosidade dele, 

quando, na verdade, é 
uma decisão do STF", afir- 
mou. "Não há nada mais 
demagógico do que essa 

posição do presidente." 

A Medida Provisória 
1.704, publicada na quar- 

ta-feira (01) no Diário Ofi- 

cial da União, determinou 

que, para receber os atra- 

sados, os servidores terão 
de firmar ura acordo com 
o Executivo, aceitando re- 
ceber em até sete anos. 

Lula criticou a forma de 
pagamento. 

Ele atacou a política 
econômica do Goverrk. j 

a alta do desemprego. "O 
presidente Fernando Hen- 

rique deveria ler em sua 
campanha política-eleito- 
ra! um outdoor como o rei 
do desemprego." 

Demora da reforma gera prejuízo de R$ 5 bilhões 

A não aprovação da re- 
forma da Previdência Soci- 

al, esse ano, custará RS 5 
bilhões ao País. Segundo o 

ex-ministro da Previdência 

Social deputado Reinhold 
Stephanes (PFDPR), esse 

é o prejuízo conjunto da 
União, Estados, municípi- 
os e do próprio Instituto 
Nacional do Seguro Social 

(INSS), com o adiamento 
da votação do segundo tur- 

no da reforma da Previdên- 
cia. O valor é o que o Go- 

verno deixaria de gastai- 

se já estivesse em vigor o 

redutor de 30% sobre as 
aposentadorias do setor 

público acima .de R$ 
1.200,00 e tivesse conse- 

guido brecar as aposenta- 
dorias precoces. 

"Nada do que já foi vo- 
tado está valendo", lamen- 

tou Stephanes, lembrando 

que a não conclusão da vo- 
tação. em segundo turno, 

impede o Governo de pro- 

mulgar qualquer coisa re- 

lativa à reforma 
previdenciária. Para o ex- 

ministro, faltou empenho 

dos líderes dos partidos 

que apoiam o Governo 
para mobilizar os parla- 

mentares para a votação. 

"Foi uma irresponsabilida- 
de conjunta", acusou, 
acrescentando que agora a 
reforma só será votada no 

próximo ano. De acordo 

com Stephanes, todos 
aqueles que comemora- 

ram o adiamento da"vota- 
ção amargarão, num futu- 

ro próximo, o custo que 
isso representará para 

toda a sociedade. 
Antes do aumento do sa- 

lário mínimo, em maio, a 
estimativa de déficit para 

o ano - diferença entre a 

arrecadação e o gasto com 

o pagamento de benefíci- 
os - já era de R$ 5,18 bi- 
lhões, contra os R$ 3,09 
bilhões de déficit em 1997. 

Com o reajuste do salário 
mínimo, o déficit estima- 

do, com referência apenas 

aos segurados do INSS, 

saltou para perto de R$ 7 
bilhões. 

Leia e assine 

JornaI CapítaI 

O Seu Líder Diário 

"A notícia 

sem frescura" 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


