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Candidatos defendem Maranhão do Sul 

Os sete postulantes à Câmara Federal reacendem movimento pela criação do novo Estado 

Os sete candidatos a defender em bloco o 
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deputado federal, com 

título eleitoral da região 

tocantina, defendem a 

criação do novo Estado do 

Maranhão do Sul. 

São eles, Dr. Valter, PPB 

de Açailândia, e os 

imperatrizenses: Davi 

Alves Silva, PPB; 

Sebastião Madeira, PSDB; 

Ednalva Lima e Manoel 

Maranhão do Sul. 

Com aproximadamente 

quatrocentos mil votos, a 

região tocantina conta 

com apenas dois 

deputados federais e dois 

deputados estaduais. 

Em virtude da 

campanha tocantina de 

mobilização eleitoral e da 

urna eletrônica em 

da Conceição, ambos do Imperatriz, maior cidade 

PT; Fernando Antunes, da região, espera-se um 

Imperatriz insiste em defendera autonomia completa em relação à São Luís 

PSC e Luiz Carlos Noleto, 

PRP. 

Eles disseram que uma 

vez eleitos, buscarão no 

Congresso Nacional 

aumento do número de 

vagas nos parlamentos 

estadual e federal. 

Mais detalhes na 

Página 3-1. 

Últimas 

Fora da disputa 

Jornalistas loca! 

lamentaram na tarde de 

ontem o veto dos 

vereadores Arnaldo 

Alencar (PMDB) e Otair 

M freira (PTB) que 

pi etendiam chegar a 

Assembléia Legislativa 

do Estado. Os dois são 
peças importantes no 

governo do prefeito Ildon 

Marques de Sousa. 

Segundo informações 

prestadas a reportagem, 

Otair Moreira e Arnaldo 

Alencar não prestaram 

conta da última 

campanha eleitoral em 

tempo hábil. 

Antes da convenção o 

prefeito de Imperatriz já 

declarava apoio ao 

presidente do diretório 

municipal Raimundo 

Carvalho. Em cima da 

hora, Ildon resolveu 

apostar no líder do 

governo na Câmara, 

vereador Arnaldo 

Alencar e o também 

vereador de sustentação 

Otair Moreira. Na 

semana passada a 

reportagem procurou os 

dois parlamentares que 

afirmaram não ter 

conhecimento de um 

processo no TRE contra 

os mesmos. Após a 

confirmação do veto, a 

reportagem não 

conseguiu localiza-los. 

Lula diz que lei 

eleitoral favorece F HC 

V 

Uma eletrônica 

desestimula voto nulo 

A instalação do voto 

eletrônico é um fator de 

desestimulo ao voto em 

branco ou nulo. 

Para votar em branco, 

o eleitor precisa apenas 

apertar a tecla confirma. 

Para votar nulo, é até 

mais difícil do que votar 

corretamente. 

Nesse caso, o cidadão 

para anular seu voto, terá 

«1. F 

bem mais fácil votar na urna eletrônica 

que digitar um número confirmá-lo. 

errado, ou seja, inválido, e Página 3-1 

O presiden te Fernando 
Henrique Cardoso, 
acompanhado pelos 

sindic -alistas Paulinho e 
Luiz. bitònio Medeiros, 

em solenidade de entrega 
de diplomas 

ü candidato do PT à 

presidência, Luiz Inácio 

Lula da Silva, disse nesta 

segunda-feira, durante 

debate na OAB, que a lei 

eleitoral brasileira é 

antidemocrática e 

favorece o presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso. Lula aproveitou 

o encontro em Brasília, 

para entregar um 

documento ao 

presidente da OAB. 

Reginaldo Oscar de 

Castro, pedindo que a 

entidade fiscalize as 

ações do governo federa 

durante as eleições 

Desde domingo, o petista 

está usando tipóia no 

braço esquerdo, devido a 

uma inflamação nc 

cotovelo. Mesmo tendo 

de cancelar o 

compromisso 

dominicais. Lula não 

deixou de criticar 

governo 

Henrique Cardoso. 

Estrela da TV 

Doença no pulmão mata a 

atriz Lourdes Mayer no Rio 

A atriz Lourdes 

Mayer, 74, uma das 

pioneiras da televisão 

brasileira, morreu na 

noite de sábado, no 

Rio de Janeiro. Ela 

não resistiu a um 

enfisema pulmonar. 

Lourdes estava 

internada no Hospital 

Evangélico, na Tijuca 

(zona norte), com 
problemas 

respiratórios. 

Carioca, Lourdes 

Mayer atuou no início 

das TVs Tupis, 

Excelsior, Continental 

e participou de novelas 

de rádio, na Rádio 

Nacional. 

Na Globo, 

participou da novela 

"Dancin'DaysM, de 

Gilberto Braga, e fez 

pequenas 

participações em 

episódios do "Você 

Decide", seus últimos 

trabalhos. 

í Poh 'tica 

Apatia tor 

1 campanha e 

s • 

na conta da 

m Imperatriz 
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pontos do Botafogo 

Caderno 2 

O cantor Luciano, da dupla Zezé 

Di Carmgo e Luciano está 
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E 

por Frederico Luiz 

O ESTADO DO 

MARANHÃO 
Um gesto elegante de 

O ESTADO DO 

MARANHÃO ao dirigir 

matéria especial sobre o 

falecimento de Francisco 

Teles de Faria, fundador 

do Jornal Capital, 

acontecido na ultima 

quinta-feira. 

A pleno 

vapor 

Na cidade, o voto 

espontâneo já pertence 

aos candidatos da terra, os 

minhocas. Basta andar 

pelo mercadinho, pelas 

quatro bocas ou pelo 

calçadào. Esses três 

termômetros indicam que 
os papagaios estão com 

seus dias contados. Mesmo 

que a mala com dinheiro 

tenha uma grana 

incontável. 

Wilson 

Filho 

O presidente da 

Comissão dos Direitos 

Humanos da OAB, Wilson 

Filho, é uma liderança 

política emergente na 

cidade. Nas próximas 

eleições ele deve ser 

candidato. E o preço da 

inserção no seio da 

sociedade, 

Arnaldo 

Santos 

O candidato Marcos 

Igreja, do PV, pode ter uma 

surpreendente votação entre 

os leigos católicos engajados. 

Não devido ao sobrenome do 

candidato. Tudo por conta da 

influência de Aroaldo Santos, 

presidente municipal da sigla 

Arimatéia 

voltou 

Já está recuperada, a mãe 

do apresentador Aimatéia Jr. 

O bom filho, que estava no 

Rio de Janeiro prestando 

assistência médica a sua 

genitora, já está no comando 

do Rádio Alternativo pela 

Nativa FM. 

Não 

dá! 

Sarney não tem jeito. 

Mesmo no Amapá, seu 

candidato a governador não 

emplaca. Lá, a esquerda ja 

está consolidada. Mesmo 

com sua candidatura 

impugnada pelo TRE, João 

Capiberibe, PSB, que 

recorreu ao TSE, é o líder das 

pesquisas. Na segunda 

colocação vem um pedetista. 

O candidato apoiado por 

Sarney tem um medíocre 

terceiro lugar, de acordo com 

os Institutos de pesquisa. 

CURTO & GROSSO 

'!' Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paco, papaco. 

T Os pára-quedistas já aportaram em Imperatriz. Primeiro veio a cavalaria deles. 

'i1 Ou seja, na frente os federais para corromper os candidatos a estadual. 

^ Depois chegam as estaduais para colocar a pá de cal nos minhocas. 

^ Mas eles não contavam com a astúcia do eleitor tocantino. Esse ano. mais consciente. 

^ A tática das jandaias, tão vitoriosa em eleições passadas, está com os dias contados. 

'i1 Agora vai. Vai mesmo. F(H)WC ê imprescindível para o Mercosul. Amenem. 

'I1 Na emenda, amarra a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. 

'I' Na emenda, os dois estavam dançando. Na emenda, depois deram pra brigar. 

LtJ Primeiro foi o sinal para Raimundo Polegada. Depois foi a vez de Arnaldo Alencar. 

11 Arnaldo pode ficar sem a Assembléia e sem a presidência da Câmara. 

! - O prefeito "Mão" não parece interessado em eleger deputados estaduais da cidade. 

'l1 O drama é que certos candidatos querem na verdade o dinheiro da "viúva". 

Coisa que "ildão" jamais permitirá na sua administração. 

Gorbachev, 
Bush e Collor 

Certa vez, Deus 

chamou três líderes de 

países importante do 

globo. E permitiu que 
eles fizessem uma única 

pergunta sobre suas 

nações. Mikhail 

Gorbachev da ex-URSS, 
George Bush dos EE.UU 
e Fernando Collor do 
Brasil decidiram então 

perguntar sobre o futuro 
de seus países. Para o 
russo, Deus respondeu 

que a Rússia terá um 

período de paz e 

prosperidade, e em 
seguida disse: "mas não 
será no seu governo". 

Depois, para o presidente 

americano, O Todo- 
Poderoso respondeu da 

mesma forma: "Haverá 

prosperidade e riqueza, 
mas não no seu governo". 

Foi quando Collor chegou 

com toda sua imponência 

e ouviu de Deus: "O Brasil 

tem jeito. Será uma nação 
bela e próspera. MAS, 

NÃO NO MEU 

GOVERNO" 

Frederico de 
botina nova 

O titular da coluna 

Cidade Aflita, Frederico 
Luiz, está de botina nova. 

Com solado em pneu que 
é mais resistente. Motivo: 

o jornalista está andando 

pelas capoeiras e não pode 
ver um papagaio, uma 

Jandaia ou um periquito 

que vai logo esfolando o 

animal. Cuidado com o 

ínfo*"016 

CapHaL 

Da redação 

Ibama! 

Ai-do-nic 
lldonic 

O barco não afunda! O 

barco não afunda. 

Continua a guerra dos 

bastidores para saber 
quem será o Leonardo Di 
Caprio do lldonic. Por 

favor, a pronúncia correta 

é Ai-Do-nic. Enquanto 

nada se define, fica a 

indefinição. O 

comandante vai mesmo 
arregaçar as mangas para 

eleger um deputado 

estadual? Ou será que 
cada um vai ter que se 

virar com seu bote salva- 
vidas? Depois das 

denúncias de 

superfaturamento do 

"bandeco" da tripulação, 

agora vem a apatia no 

convés. Mesmo assim, é 
bom lembrar: o barco não 

afunda. Glup-glup-glup- 

gl u p-g lup-g 1 up-glu p-g 1 u p- 
glup. 

Ciro explica 
o crime 

O crime de lesa-pátria 
contra o Brasil será 

consolidado hoje. Nem 
mesmo os EE.UU. ou o 
Japão, Mecas do 

capitalismo, passaram 

100% das 

telecomunicações para a 
iniciativa privada. E os 
tucanos, travestidos de 
sociais democratas, ainda 
comemoram como um 
avanço. Pode? Ciro Gomes 
está certo. O governo FHC 

é um mar de 

incompetência e de 

casuísmo. 

Cartilagem 

de carneiro 

Essa é minha! 

Ninguém tasca. Agora 
vai. esse menino. Vai 

mesmo. Estão 

apreendendo até mesmo 
Cartilagem de Tubarão 
falsa. E aqui pertinho, em 

Bacabal. Era a 

cartilagem de farinha. O 
furdunço está anunciado. 
Antes eles misturavam 
farinha com essência de 
peixe. Agora é sebo de 
carneiro capado com 
"aquele balcalhau". Tem 
gente chupando o que não 
deve por correspondência. 
E só ligar para o 0900... 
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Candidatos apoiam Maranhão do Sul 

Cresce o movimento pelo voto nos candidatos da terra 

por Frederico Luiz 

Jornalista 

Os três candidatos a 

deputado federal, 

entrevistados pelo 

Imperatriz 24 Horas, 

veiculado na TV Capital, 

canal 5. foram unânimes 

em defender o voto 

regional. 

O trio. formado por 

Ednalva Lima. PT: 

Sebastião Madeira. PSDB 

e Fernando Antunes. PSC; 

apoiaram a iniciativa de 
criação do Maranhão do 

Sul. 

Ainda não foram 

levadas ao ar. as 

entrevistas com Manoel da 

Conceição, PT; Davi Alves 

Silva. PPB e Luiz Carlos 

Noleto do PRP. 

, Vorém, uma coisa ê 

certa. Cresce a bandeira 

do voto nos candidatos da 

terra e contra aqueles que 

abusam do poder 

econômico, para 

alcançarem dividendos 

eleitorais. 

Basta andar nas ruas. 

conversar com o cidadão 

ou aferir por intermédio de 

pesquisa, para perceber 

que o sentimento de amor 

a região tocantina se 

consolida entre os 

imperatrizenses. 

Dessa forma, o comitê 

tocantino de mobilização 

eleitoral, parece que estava 

certo, quando iniciou a 

campanha de valorização 
dos candidatos com 

domicílio eleitoral na 

região. 

A campanha surte o 

efeito desejado. Integra as 

candidaturas locais com o 

eleitor. Soldando esse 

vínculo por meio de 

propostas para o 

desenvolvimento 
econômico, político, social 

e cultural. 

Destaca-se também, o 

caráter apartidario dos 

defensores desse voto 
regional. Ele encontra 

ressonância e não 

p e r m i t e d i s c r i mi n a ç ã o 

contra posições 

ideológicas. 

Diminuindo o abuso do 

poder econômico. 

Elevando a consciência da 

população. E indicando o 

caminho da emancipação, 

as lideraranças locais 

cortam o cordão umbilical 

e passam a depender de si 

próprio liara sobreviverem. 

E claro, que como toda 

criança, mesmo a ruptura 

do cordão não significa a 

total independência. Ao 

contrario. 

Mas, muda 

radicalmente o conceito da 

Apatia toma conta da 

campanha em Imperatriz 

Os postulantes a 

deputado estadual e 

federal da cidade ainda 

não decolaram suas 

respectivas candidaturas. 
Muitos deles ainda não 

•"'jssificaram seu nomee 
a maioria da população 

não os reconhece. 

Nove entre dez 

candidatos colocam a 

culpa da apatia, na grave 

crise econômico- 

financeira que assola o 

1 )aís. 

Uma percentual 

pequeno afirma que o 

povo está desiludido com 

a política e que o 

eleitorado somente se 

pronunciará perto de 04 

de outubro. 

Antes da Copa da 

França, a esmagadora 

maioria dos analista, 

creditavam a paixão pelo 

futebol, o principal motivo 

das paralisações nas 

campanhas. 

Porem, com o fim da 

Copa do Mundo, as 

campanhas continuam em 

banho-maria. 

O Horário Gratuito de 

Rádio e Televisão, que 

começa no dia 12 de 

agosto, assume este ano 

uma dimensão maior, 

inclusive nas campanhas 

proporcionais. 

Ele que já era o elo 

maior entre o eleitor e os 

candidatos a cargos 

majoritários, devera 

responder também com 

aqueles que disputa uma 

vaga na Casa de Manuel 

Beckman ou na Câmara 
Federal. 

Muitos candidatos, 

entretanto, estão 

enfrentando enorme 

dificuldades de fazerem 

campanha porque estão 

acostumados com a 
velha política de troca de 

favores. 

Com o dinheiro 

escasso, eles agora, se 

reciclam. E tentam 

convencer seus eleitores 

acerca da propriedade de 

suas propostas. 

Wí: 

Governo 

bomingos 

butra 

PT 

Lula 

Presidente 

mm 
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região tocantina. Que no 

mínimo será tratada com o 

respeito que merece. 

Os para-quedistas estão 

com seus dias contados. 

Os infantes estão 

vencendo a guerra. 

Batalha a batalha. 

As minhocas se 

consolidam na terra. 

Os papagaios são 

afujentados. 

E o Rio Tocantins 

continua cada vez mais 

nosso. 

Uma eletrônica 

desestimula voto nulo 

Processo de votação favorece candidatos proporcionais 

Avinstalaçào do voto 
eletrônico ê um fator de 

desestimulo ao voto em 
branco ou nulo. 

Para votar em branco, o 

eleitor precisa apenas 

apertar a tecla confirma. 

Para votar nulo, ê até 
mais difícil do que votar 

corretamente. 
Nesse caso, o cidadão 

para amílar seu voto, terá 

que digitar um número 

errado, ou seja, inválido, e 

confirmá-lo. 

Para votar certo, basta 
digitar um número válido e 

confirmar o voto. 

Nas capitais onde foi 

instalada nas eleições 

anteriores, a urna eletrônica 

diminuiu de forma sensível 
os votos em brancos das 

chapas proporcionais. 
Um dos fatores para 

aumentar a performance 
dos candidatos é a 

curiosidade e a ansiedade 

em votar eletronicamente, 

pela primeira vez, neste ou 

naquele candidato. 
Do ponto de vista 

psicológico, é como se a 

pessoa fosse votar pela 

primeira vez. 
De acordo com as 

normas do Tribunal 

Superior Eleitoral, o 

primeiro voto na urna 

eletrônica é para deputado 

federal. Em seguida, vota- 

se no deputado estadual, 
governador de Estado, 

Presidente da República e 

finalmente, no senador. 

O eleitor pode levar um 

ou mais gabaritos, o nome 

técnico dos populares 

"santinhos", para auxiliar 
na votação, 

Além de diminuir o 

tempo de votação, porque 

é sempre mais fácil digitar 

um número do que 

escrevê-lo, a urna 

eletrônica acelera a 

apuração. 

* 
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Lula compara Proer a um desfalque 

O candidato do PT à 

Presidência da 

República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, 

surpreendeu ontem a 

platéia que ouvia sua 

palestra na Ordem dos 

Advogados do Brasil 

(OAB) pelo exemplo 

escolhido para mostrar 

a relação existente 

entre o poder 

econômico e a Justiça 

brasileira. Segundo 

Lula. pode ser preso no 

País um cidadão que 

rouba um vidro de 

remédio para salvar a 

vida do filho, enquanto 

"a gente vê pessoas que 

dão desfalque de US$ 

10 bilhões, no caso do 

Proer, em liberdade, 

Em palestra na OAB, candidato usa exemplo para demonstrar falta de justiça no País 

advogados governando o País". 

Longe da platéia, em 

entrevista, Lula irritou- 

se, ao ser indagado se 

fizera uma referência 

ao presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

"Isso é o de menos", 

desconversou. "Ou seja, 

estou acabando de 

dizer que eu não sei 

quem é." Para ele, 

"teoricamente pode ser 

o presidente do Banco 

Central ou o ministro 

da Fazenda". 

Lula entregou ao 

presidente da OAB, 

Reginaldo de Castro, 

dois documentos com 

as propostas para o 

Poder Judiciário. O 

petista foi aplaudido 

pelos 

quando prometeu 

interromper toda a 

iniciativa para a adoção 

da súmula vinculante. 

O mecanismo - que 

obriga a primeira 

instância a seguir as 

decisões do Supremo 

Tribunal Federal (STF) 

em processos idênticos 

- é tido por muitos 

I 

Lula: discussão pela ética 

modernizar nossos 

códigos e leis". Outro 

compromisso assumido 

juristas como o único foi o de acabar com o 

meio de desafogar a uso "indiscriminado" de 

Justiça brasileira. Para 

o candidato, o efeito 

vinculante "é um fato de 

debilitamento e até 

mesmo de esterilização 

do Poder Judiciário". 

O petista prometeu 

multiplicar "iniciativas 

legislativas para 

medidas provisórias, 

limitando-se a editá-las 

unicamente em casos 

de emergência. Lula 

previu que -o 

Congresso, na próxima 

legislatura, não criará 

dificuldades para a 

reforma do Judiciário. 

Nasce Sasha, a filha de 

e 

Nasceu ontem, no Rio, as A futura mãe saiu da 
0h45, Sasha, a filha da clínica radiológica 
apresentadora Maria da entusiasmada: "Estou indo, 
Graça Meneghel, a Xuxa, estou superfeliz", 

de 34 anos. A informação foi comentou. Antes de ir para 
dada pela assessora da a maternidade, a 
artista, Mônica Muniz, apresentadora quis passar 
Xuxa foi internada ontem á em casa para pegar as suas 
noite, na Clínica São roupas e as do bebê. Xuxa 
Vicente, na Gávea para dar chegou à Clínica São 

a luz a sua primeira filha, Vicente as 22h36, 
Sasha. A artista foi fazer á sorridente e muito 
noite um exame de ultra- tranqüila, acompanhada 
som em uma clínica da sua empresária efutura 

radiológica na Barra da madrinhadobebê.Mariene 
Tijuca quando o médico Mattos. O pai da crianca. 
copsiloii que ela estava LudanoSzafiitquenloesta 
"com contrações amplas de mais namorando Xuxa. 
10 em 10 minutos". chegou à clinica as 22h20. 
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i Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 

Página 2-2 

dois 

Imperatriz-MA, Quarta-feira, 29 de Julho de 1998 

■ Esporte 

Luxemburgo manda 

Dinei raspar cuca 

para começar uma 

nova vida 

Página 8-2 

Telebrás: como o leilão de 

hoie vai mexer com sua vida 

Controto estipula c/ue tarifas terão redução de ate /()%, habilitação será gratuita e número de Unhas vai aumentai 

A priva lização (1(5 
Sistema Telebrás irá 
provocar uma redução de 

até 70% nas tarifas 
telefônicas e derrubar para 

zero o preço cobrado hoje 

para a habilitação dos 
aparelhos celulares (R$ 317 

em São Paulo) e para a 

'"slalação das linhas lixas 
51,36). Isso porque os 

novos donos das empresas 

terão de cumprir um 

detalhado cronograma de 
redução de preços e 
expansão de serviços. 

Essas exigências estão no 
Plano Geral de Metas para 

a Universalização do 
Serviço Telefônico. 

Pile prevê, por exemplo, 

que as tarifas locais terão 

de estai" pelo menos 4,9% 

mais baratas atê 2003. A 

maior redução do período, 

no entanto, irá ocorrer com 

ligações internacionais. 

Seu preço deverá cair dos 

atuais R$ 0.94 para, no 
máximo, R$ ().!Í7 (-70%). 

Também terão queda 

expressiva 051'' ) a< laritas 
!• i' • urhanas d* 'V- 'rao 

! >.( )83. 

Da nu--ma Uaiua. a 
, a-, a ■■ 

processo como a única 

alternativa para o País sair 

do atraso em que se 
encontra em relação á 

oferta do número de linhas 

por conjunto de habitantes. 
Segundo dados da 

União Internacional de 
Telefonia (UIT) , o Brasil 
ocupa a vergonhosa 43a 

posição em um ranking de 

qualidade composto por 48 

países com mais de 1 

milhão de linhas instaladas. 
O levantamento mostra 

que perdemos, inclusive. 

semana o prazo para a 
instalação das linhas. 

Atualmente, não ha prazo 

certo para a realização do 
serviço, que pode (e 
costuma) demorar até 

três anos nas grandes 

cidades. 

Caso as empresas não 
cumpram as 
determinações previstas 

no plano de metas, elas 

■ Tecnologia 

Também a partir da 

privatização, as 

empresas de telefonia 
terão de investir pesado 

no desenvolvimentos 

equipamentos para 

telefonia do mundo), a 
participação desse tipo 

de tecnologia no 
mercado deverá saltar 

da maioria dos países da poderão ser multadas e 
América Latina em até perder a concessão. A 

número de linhas por 

grupo de cem habitantes. 

Enquanto o Uruguai tem 
26 linhas de telefone fixos 
e a Argentina, 18, 

registramos a péssima 
marca de 10,9/100. 

As diferenças 

fiscalização ficará a cargo 

da Agência Nacional de 
T e 1 e c o m u n i c a ç õ e s 
(Anatel). 

Já para o ministro das 

Comunicações Luiz 

Carlos Mendonça de 

Barros, mais que as 

de novas tecnologias. O dos atuais 30% para 100%. 
exemplo mais 

conhecido é a própria 

oferta de linhas 
digitais. De acordo com 

a Alcatel 

fabricante 
(a maior 

de 

afirma o professor de 
economia da Unicamp 

Márcio Wohlers. Entre 
esses serviços, ele cita 

o celular pré-pago, que 
funciona com um 

As operadoras cartão, parecido como 
também terão de de crédito. O aparelho 

oferecer inúmeros tem capacidade para 
serviços diferenciados um tempo 

para não perder espaço determinado de 

para a concorrência", conversação. 

■ Esporte 

Flamengo 

continuam quando metas estipuladas no 

comparamos o número de programa de privatização, 

Botafogo 

telefones públicos 

instalados aqui e em outros 

locais do mundo. 
Registramos apenas 3,26 

aparelhos por grupo de mil 

pessoas, enquanto a mela, 

fixada pela União 

Intenuicional de Telefonia 
(\ Tf) e (L 7.5 por mil. 

■D p! uh meias preyt■ 
o aurnenlo dos aluais 16,8 

imi d linhas 

será a concorrência entre 

as empresas a real 
responsável pela redução 

de preços no futuro. 

Barros lembra que. da 

mesma forma que as 

empresas que operam a 

banda B em lodo o País 
vão e incorrer com as 

uperad -ra^ le celular, as 
empresas de telefonia fixa 

terão <i concorrência das 

A alegação: Sérgio Manoel e Wágner não 

teriam condições de jogo 

Botafogo, por entender que e suspensos por dois jogos, 

os jogadores Sérgio Manoel O STJD foi extinto pela nova 

Wagner não tinham Lei Pelé, que em seu texto 

A partida entre 

Flamengo e Botafogo, no 

domingo, que terminou 

empatada em 1 a 1, pode não 

ter sido decidida com o apito 

final do arbitro Carlos 
Fugênio MiiTin, O 

Flamengo, por intermédio 

de seu advogado e vice- 
nn"ddenltj inndien MichH 

e _ 
condições de jogo. Ambos diz que as federações e 

tinham sido suspensos na confederações esportivas 

ultima partida do Botafogo 

no Campeonato Brasileiro 

de 97. por terem sido 
citados na súmula do juiz da 
oarlida. S;inl de Brito, oor 

deste crescimento na 

oferta, as empresas que 

irão operai* a telefonia fixa 
terão de reduzir para uma 

dos leilões para a 

concessão dos serviços 
devera ficar pronto em 
outubro deste ano. 

ao delegado da partida, Liís 

Desideralti, requerendo 

têm de adequar seus 

tribunais a uma nova 

configuração, com três 

representantes da Ordem 

dos Advogados do Brasil 

tOAB); um do Nndicafti 

dos Jogadores; um do 
Sindicato dos Árbitros; um 

Wagner e Sérgio Manoel 

 , -x  foram julgados pelo 

judicialmente a abjudicação Superior Tribunal de Justiça dos clubes da primeira 

(retirada dos pontos) do Desportiva (STJD),daCBF, divisão e um da CBL 
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Programação tle TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da (ira 

A apresentadoru e cantora Pollyana, se recupera bem do susto que levou 

ca 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 .logo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia 

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

Ih osa 
da Ofélia 
0 9:30 A m a u r y 

Canal 5 TV Capital 

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

Heakman 
1 0:00 I)esenbo Mania 

J ú n i o r 
1 0:5 5 Vamos Fala r 
c/Deus 
I 1:00 Acontece 
II :30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
1 3:30Harra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa li 
15:20 Silvia 

Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 

1 l:()() Com a Bola Toda 
12:00 Imperatriz 24 Ho- 

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
1 9:1 5 Jornal da Record 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Maria Celeste 
18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornai 
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 eli te es- 

cun» 
03:00 Falando de te 

Canal 10 TV Mirante 

Ondas Curtas 

♦ E o Maranhão do Sul. para ou continua? 

♦ Chico Coelho e André Paulino estão juntos, levantando esta bandeira. 

♦ Chega de Ilha. Chega de humilhação. Chegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

♦ Pollyana se recupera bem do susto. Este cabra, é um cabra de peia. 

♦ Como pode querer dar fim a uma pérola! 

♦ Queremos vê-la o mais rápido na telinha e nos palcos. ()k! 

♦ E não sou apaixonado! 

♦ Uai!, Uai. Um abraço ao companheiro Luís Duarte. 

♦ AKDHRGWRUEGAPAHEGl^IWEYRl^QWEYAPAEQJ OMTÍUGTO^MDBIEHUIH 

♦ Virgem que riqueza II. De tanto armar arapucas, o homem já acabou como o sapato. 

♦ A males que vem para o bem. Agora vamos encarar os penqilitc)s de botas cara-de-vaca. 

♦ O já deputado Zequinha Sarney, fez várias visitas as cidades vizinhas. 

♦ O prefeito Alfredo Nunes, não dormiu no ponto. 

♦ Agora é compadre Zequinha Sarney! 

♦ Numa demonstração de muito respeito lhe deu um dos filhos para balizar. 

♦ Arimatéia Jr., já voltou ao batente. E bola pra frente. 

^ A minha Imperosa continua linda... 

05:55- prògrani 12:45 
Eucumênico 

06:00 - Tclecurso 13:15 
profissionalizante 1 3:40 

06:15 - Tclecurso 2000 11 14:15 
Grau ver dc N 

06:46- Jornal da Manhã 15:2 5 
07:15- Bom Dia Brasil d aTa r d e 
08:00 -Angcl Mix 17:15 
09:05 -esporte Espc- 1 7:55 

tacular 18:45 
1 1 :57 - Mirante meio ranhão - 

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

ranhão 1- Edição 20:00 

Canal 7 TV Difusora 

5 - Globo Espor- 

- Jornal Hoje 
- Vídeo Show 

- Vale a Pena 
ovo 

Se sã o 

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

-Jornaí Nacional 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
1 1:00 Família Adams 

1 1:3() A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui .Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

2 0:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

2 3:25 - Jornal da 
Globo 

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

preço da Paixão" 
03:53 Corujão 11 

Jeannie e um Gênio 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

• jÉi f 

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 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça 

no I^ar 
07:30 Escola Bíblica na 

TV 
08:00 Home Shopping 
08:1 5 Sailor Moon 
08:45 Samurai 

Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 

10:55 Feras do Carnaval 
1 1:()() Manchete Espor- 

tiva 
11:30 Ediçã.0 da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Eutsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 (irupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
1 7:00 Sessão Animada 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
11 :()0Progrania 

tro 

no 

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

> 
13:00 Cadeia com Caná- 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Leila Richers) 
20:15 Série Hardball 
Força Bruta 
21:10 Jucá Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

i 

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

i|à Pli. Jili fci- É 
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Capital Social 

Eleição 

Começou a acirrada campanha eleitoral, você já encontra com os carros com 

propagandas políticas em todos os bairros da cidade, os candidatos da cidade que 

se cuidem, pois os pára-quedistas como são chamados, estão mais simpáticos, Que 
me desculpem nossos amigos da city. 

Linda Veloso 

mm 

Wwm m 
mm 

y s mm* 

é 
... 

A simpática amiga Eleuza Souza 

Na city 

A bela amiga Vânia Azevedo se encontra na terra gozando férias, em sua 

companhia as filhas Brenda e Natália, a amiga que todas as férias não esquece a 

Imperosa aproveita e rever amigos. 

O amor é lindo 

Quem anda desfilando com um lindo gato é a charmosa Lucinha, o belo que 
anda bastante apaixonado, declara mesmo aos quatro ventos sua paixão, esta 

semana fez questão de mandar uma faixa com lindas declarações de amor. flores 

e tudo mais. 0 rapaz é um verdadeiro colírio e deixa muita gente de queixo caído. 

E isso aí amiga, vá em frente com essa felicidade. 

Embarcando 

A empresária Eliete Eernandez arrumou as malas, com destino a Recife para 
rever negócios ligados a sua empresa e descansar um pouco. A amiga permanecerá 

na bela cidade por uns dez dias e logo voltará a Terrinha com muitas novidades. 

O simpático e charmoso Wilson Maia 

pousou ao lado dos amigos 

r 

má 

Í 

O casal vinte da Mirante, Antônio 

Filho e sua simpática Janete 

'M 

□□□ 

O Candidatos que se deixam manipular por marqueteiros 

já tem apelido: surfista eleitoral. Não abrem mão de estar 

sempre na onda. 

O Ao que parece o pleito de outubro não será uma despeita 

entre marqueteiros: Com processos estourando em toda 

parte, parece uma guerra para os advogados. 

O Com a obra na Avenida Neiva de Santana praticamente 

andando na marcha de tartaruga, o trânsito para chegar ao 

Parque da Lagoa virou um caos. 

O De uns dias pra cá, tá difícil circular na cidade sem 

deparar com uma Blitz, isso é sinal de trânsito organizado, 

mais ainda acho que o melhor local dos policiais seriam em 

frente aos bancos, casas lotéricas e mercadinho, não nesses 

pontos tranqüilos que pouca gente anda. 

O O carro que a Peugeot vai fabricar no Brasil é o 206, 

um modelo pequenos sucessor do 205. No Brasil o carro 

terá motor 1.0. 

LJ O grupo CCI promoveu o ls grande Rally do Sertão, 

em Carolina. Aconteceu ontem a noite. O grupo GM 

escolheu Carolina através da rota, e por ter estada de chão. 

J 

R 

A 

ÊS PODERES 

/lateriais de construção Ltda 

Cimento, Telhas, Tijolos, Brita e Areia 

Rua Purnambuco. B 11, NOVA 

IMPERATRIZ 

■1K ATRIZ 

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

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

Roberto Oliveira 

Passa bem 

Corrigindo, a cantora Pollyana sofreu um atentado durante uma apresentação na cidade 
de Dom Elizeu, o tiro atingiu a perna esquerda da artista, mas a mesma já prestou depoimento 

à policia da cidade paraense 

Festival 

O Maranhão serárepresentado no 14 Rio Cine Festival. O cineasta e diretor do departamento 
de assuntos culturais da UFMA, Euclides Moreira Neto, vai mostrar a importância do festival 

guarnicê para a produção de filmes e vídeo na região nordeste. 

Festejo 

Começa neste dia 04 de agosto, os festejos da comunidade de Nova Vitória, quase toda a 

programação já está elaborada, faltando apenas alguns acertos, a comunidade espera receber 
um grande numero de fiéis de toda a cidade e região, a coordenação está sendo feita pela 
senhora Francisca Veras de Sousa. 

Santa Rita 

O bairro de Santa Rita também está se preparando para o seu festejo, a festa que já é uma 

das mais tradicionais da cidade deve acontecer em agosto. No ultimo final de semana a 

comunidade se reuniu para elaborar a programação e delegai* poderes. 

Curso 

Será ministrado em breve em nossa o curso de cabeleleiro, com especialização em penteados 

e químicas. O mesmo será ministrado pelo competente cabeleleiro Américo, de São Luis. O 

curso com duração de três dias, acontece no Timbira Shopping. 

Cinema 

O que acontece em Imperatriz não é exatamente a falta de espaços culturais, é um incentivo 
à cultura. Imperatriz conta hoje com apenas um cinema, que ainda sofre como descrédito, o 

publico ainda não se abtuou a ir ao cinema, ou não dispõem de verbas para tanto. 

Exames 

Corre na cidade uma rápida desconfiança da credibilidade dos nossos laboratórios, não é 
difícil encontrai* pessoas que desconfiam dos resultados de exames, em muitos casos quando 

o mesmo exame é realizado em outro laboratório o resultado é diferente. O que estaria 

acontecendo? 

Contas 

Muitos Imperatrizenses estão recebendo em suas residências, cobranças de contas de 
energias já pagas pelo consumidor, a prática já causou em alguns casos o corte no fornecimento 
de energia elétrica, quando caso fica esclarecido, o cliente não é nem ressacido do prejuízo. 

Telefone 

Casos semelhantes acontece na Telma, muitas cobranças vem na conta de ligações que 
nunca foram feitas, ao reclamar, a única informação é de que as mesmas foram feitas quando 

o cliente tem a certeza de que não foram. Quem passa por isso fica sempre no prejuízo. 

Congresso 

O jornalista do século XXI. Este é o tema do 28 Congresso Nacional dos Jornalistas, que vai 

ser realizado no Rio de Janeiro no periodo de 05 a 09 de agosto no Hotel Gloria. Paralelo ao 

congresso, acontece também o XV Encontro Nacional de Repórter fotográficos e 

cinematográficos. 

Vigilha 

Para driblai* os moradores e a justiça, os cabos eleitorais estão realizando vigilhas pelas 

ruas de Imperatriz, durante a noite, os pichadores e chegam a pinchar muros, paredes e 

fixar centenas de cartazes de candidatos diferentes até em órgãos públicos. 

Perseguição 

Teria sido este o motivo de impugnação da candidatura dos vereadores Arnaldo Alencar 
e Otair Morefra? Os analistas políticos e os próprios candidatos acreditam que sim, mais 

será que os dois ameaçavam tanto? Não reparei neste detalhe. 

Cartilha 

Publicitários e marketeiros estão fazendo de tudo para chamai* a atenção dos candidatos 
e prospectar jobs. Os profissionais alem de oferecer serviços infalíveis para que os candidatos 

cheguem a vitória, ainda estão lançando cartilhas para garantir o sucesso nas urnas. 

Campanha 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão que começa no dia 18 de agosto é a 

principal arma d( )s candidatos a uma vaga no governo para ganhar as eleição, uma vez que 
a campanha de rua ainda não conseguiu empolgar o eleitorado. 

Tempo 

Roseana Sarney terá mais tempo de campanha no rádio e na TV, 16 minutos dividido 
em dois blocos de 8 minutos e dois segundos, já o candidato da frente ética pela liberdade 
terá 13 minutos, uma diferença de dois minutos em cada horário. 

Simulação 

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Milson Coltinho, 

escolheu a cidade de Caxias para ser o palco da primeira eleição simulada no estado. A 

simulação está marcada para o dia 16 de agosto e contara com sistema de apuração 

eletrônico. 

Legião 

O grupo Legião Urbana Couver que a muito não vinha se apresentando para o nosso 

publico, volta a pisar os palcos tocantinos, a volta dos meninos acontece nesta sexta-feira no 

hool do Timbira Shopping. 

Show 

E as chiquititas vem mesmo à Imperatriz. As meninas prodígio do SBT chegam nesta 
sexta feira à nossa cidade para uma única apresentação no estádio municipal. Ai)esai* do 

grande investimento e da confiança dos organizadores, as pessoas não estão nada empolgadas. 

:■ x 

PoIIyanna presta depoimento depois do atentado em Dom Elizeu 

/ 
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Opinião 

O verdadeiro 

analfabeto 

por Nilson Santos 

da Sucursão em 

Açailândia 

Na edição de sábado 

passado publicamos 

matéria sobre a possível 

saída da vereadora 

Silvana Silvestre, da 

Assessoria Técnica de 

Comunicação do 

Município. Fontes 

ligadas à Prefeitura 

garantiram que a 

vereadora estaria 

deixando a Prefeitura e 

retornando à Câmara, 

por falta de apoio do 

prefeito, uma vez que ela 

contraiu diversos débitos 

em nome da Prefeitura, 

com o aval do prefeito e 

estava sem condições de 

cumpri-los, porque havia 

- cebido promessas, mas 

não o cumprimento. 

Os débitos contraídos 

foram para o 

desenvolvimento do 

trabalho de construção 

da imagem do executivo 

como um todo, incluindo 
a imagem do prefeito. 

Nos três meses à frente 

da pasta o resultou de 

maneira positiva, com 

notoriedade no trabalho. 

A secretária de 

comunicação fez a parte 

dela. mas não teve a 

iciprocidade. Daí o 

pedido de exoneração do 

cargo e seu retorno à 

Câmara, afirmou a fonte. 

Ontem a matéria do 

jornal acabou por se 

transformar no "prato do 

dia", tanto por parte de 

funcionários da 

Prefeitura quanto por 

funcionários da Câmara 

e até vereadores. Nas 

abordagens que sofri 

recebi cumprimentos da 

maioria, mas recebi 

críticas de uma minoria 

que acabou por agredir a 

vereadora, chamando-a 

de "traidora", porque 

estava se exonerando da 

função, quando o prefeito 

Deusdete ainda eslava 

viajando. 

Existem dois tipos de 

analfabetos: No primeiro 

caso, a pessoa não teve 

oportunidade de 

aprender a ler nem 

escrever, sendo portanto 

perdoável, já que ela não 

teve culpa da falta de 

oportunidade. No 

segundo caso a pessoa 

aprendeu a ler e a 

escrever, mas não sabe 

interpretar a leitura, 

sendo portanto o 

verdadeiro analfabeto, e 

no meu ponto de vista, 

sem perdão 

Na matéria ficou 

evindenciado que a 

vereadora Silvana 

estava aguardando o 

retorno do prefeito para 

entregar seu pedido de 

exoneração e não que 

havia deixado a 

Prefeitura, na ausência 

do prefeito. Outro fato 

que não foi colocado na 

matéria porque não 

houve necessidade, 

refere-se ao diálogo 

mantido entre «a 

vereadora e o prefeito, 

quando do convite para 

assumir a Assessoria de 

Comunicação. 

No momento da 

conversa ficou acertado 

que Silvana aceitaria o 

cargo por um período de 

três meses, com vistas a 

adaptação. Os 

c om p r o mi sso s fi rmados 

pela vereadora com o 

prefeito foram 

cumpridos e a imagem 

dele foi restaurada. A 

reciprocidade também 
fazia parte do acordo de 

adaptação. Se uma das 

partes não fosse 

cumprida a vereadora 

retornaria à Câmara 

Municipal. Chamar a 

vereadora de "traidora" 

como eu 

lamentavelmente ouvi, 

por causa da matéria, 

deixa patenteado o 

analfabetismo do 

interlocutor, que 

aprendeu a ler e 

escrever, porém 

jamais aprenderá a 

interpretar a leitura. 

Esse sim, é o 

verdadeiro analfabeto. 

secretário 

Há oito dias a Secretaria de Saúde do Município 

está acéfala com a saída do médico Waldecy Ferreira 

Desde terça-feira da 

semana passada que a 

Secretaria de Saúde está 

sem titular. O médico 

Waldecy Ferreira que 

assumiu no lugar do 

médico Dalvadísio Santos 

passou apenas oito dias 

como titular, deixando a 

Secretaria para cuidar dos 

seus afazeres, por questão 

de " conveniência ". 

Segundo uma fonte 

ligada à Secretaria, o 

médico Waldecy Ferreira 

assumiu a pasta da saúde 

municipal depois de vários 

encontros mantidos com o 

'Prefeito Deusdete 

Sampaio. Por ser técnico, 
o médico teria colocado 

algumas exigência que 

teriam sido aceitas pelo 

prefeito -garante a fonte- 

mas que não foram 

cumpridas. 

Descontente com o 

andamento dos trabalhos 

o médico teria preparado 
seu pedido de exoneração 

para entregar ao prefeito 

Deusdete Sampaio tão 

logo ele retornasse da 

viagem que havia 

empreendido semana 
passada, com destino ao 

município de Tailândia, no 

interior do Pará. Todavia - 

assegura a fonte - o 

secretário não conseguiu 

aguardar o retorno do 

prefeito e acabou por 

deixar a Secretaria. 

Disse a fonte que o 

secretário Ferreira 

encontrou a Secretaria 

com diversos problemas, 

embora tivessem passado 

a ele a informação que a 

situação estaria 

totalmente sanada. 

Mesmo assim -relata a 

fonte- ele pensava em 

continuar, mas ao chegar 

o repasse da Secretaria 

para o pagamento dos 

funcionários e 

fornecedores, os débitos 

foram empenhados e os 

cheques feitos, mas o 

pagamento não se realizou 

porque o prefeito viajou 

sem despachar com o 

secretário de saúde e não 

apôs sua assinatura nos 

cheques. 

O secretário passou a 

^er pressionado pelos 

credores -disse a fonte- e 

Waldecy Ferreira foi secretário por apenas oito dias 

acabou por deixar a 

Secretaria, que passou a 

ser administrada pela 

secretária Ana, chefe de 

gabinete da Secretaria de 

Saúde. Todo o trabalho 

iniciado teve que ser 

paralisado -lamenta a 

fonte- por falta de uma 

administração na 

Secretaria. 

Ontem o prefeito 

Deusdete voltou a 

despachar do seu 

gabinete na Prefeitura, 

com o médico Waldecy 

Ferreira entregando o 

pedido de exoneração, 

deixando ainda mais vaga 
a Secretaria de Saúde, 

que já estava com suas 

atividades paralisadas. 

Por outro lado não foi 

dado conhecimento se o 

prefeito chegou a 

despachar com a 

secretária de 

comunicação, vereadora 

Silvana Silvestre, que 

também estava 

demissionária e 

aguardava apenas a 

audiência com Deusdete 

Sampaio para retornar ao 

legislativo. 

Ao ser convidada pelo 

prefeito para assumir a 

Assessoria Técnica de 

Comunicação do 
Município, a vereadora 

Silvana Silvestre disse ao 

chefe do executivo que 

precisava de 90 dias para 

que houvesse a adaptação 

mútua, caso contrário, ela 

retornaria ao legislativo. 

Tudo acordado a 

vereadora 

desencompatibilizou - se 

(licenciou-se) da Câmara 

Municipal e assumiu a 

assessoria de 

comunicação, iniciando o 
trabalho de construção da 

imagem da 

administração e 

principalmente do 

prefeito Deusdete 

Sampaio. 

Para esse trabalho a 

assessora precisa efetuar 

algumas despesas, o que 

foi plenamente 

concordado- com o 

prefeito. Os 90 dias 

pedidos pela vereadora 

expiram-se depois de 

amanhã (31) e até ontem 

todos os compromissos 

assumidos estavam 

pendentes. 

Mesmo doente a 

vereadora manteve 

contato com a chefe de 

gabinete do prefeito, onde 

solicitou audiência para 

despacho, com a 

finalidade de decidir a 

situação -garante uma 

fonte da Prefeitura- que 

chegou ao extremo 

máximo da tolerância, 

devido as cobranças que 

recebia diariamente, até 

em sua residência, dos 

débitos contraídos em 

função do trabalho 

realizado na Assessoria de 

comunicação, onde deu 

notoriedade ao prefeito 

Deusdete Sampaio. 

Outro fator que pode 

pesar na decisão da 

vereadora, se ocorreu a 

audiência e os problemas 

não foram solucionados, 

refere-se as visitas diárias 

que ela recebe em seu 

gabinete na Prefeitura, 

feita pelos eleitores. Dada 

sua popularidade, Silvana 

é procurada diariamente 

por várias pessoas que 

precisam de ajuda e 

buscam junto a ela, que de 

uma forma ou outra 

sempre tem uma solução. 

Quando nada, pelo menos 

uma palavra de alento. 

Na audiência para 

despacho solicitado ontem 

pela secretária de 

comunicação, continha 

em sua pauta o 

pagamento de vários 

débitos feitos em nome da 

Prefeitura e com aval do 

prefeito e que precisam de 

solução urgente. Silvana é 

amiga do prefeito 

Deusdete e , caso ele dê 

solução a todos os 

compromissos assumidos 

ela poderá permanecer na 

Assessoria de 

Comunicação, caso 

contrário ela retornará à 

Câmara Municipal - 

enfatizou a fonte. 
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oastidores 

Mãe fiscalizou sessão de fotos 

Alicinha sem tarja. A 

bela atriz Danielle 

Winits tirou a roupa 

para a "Playboy" sob a 

marcação cerrada da 

mãe. K que a 

empresária Nadja 

W i n i t s a Co m p a n h o u 

todo o ensaio 

fotográfico da filha, 

que rolou no final de 

junho em Las Vegas 

(cidade cheia d e 

cassinos nos Estados 

Unidos). As fotos 

foram realizadas em 

vários hotéis, cassinos 

e motéis (hotéis de 

beira de estrada usado 

por viajantes) pelo 

Gata da TV tirou a 

fotógrafo J.R. Duran. 

"No começo do ensaio 

fotográfico tive um 

c e r t o 

constrangimento. Mas 

eu já havia preparado a 

minha cabeça para 

isso", comentou a mãe 

de Danielle. Segundo 

Nadja, a atriz 

representa um 

personagem de uma 

história que será 

mostrada nas páginas 

da "Playboy". A revista 

sai dia 4 de agosto. 

"Não posso adiantar 

muito da história 

senão perde a graça. 

Mas as fotos começam 

roupa nos cassinos 

nos motéis de beira de 

estrada e terminam 

nas suítes de luxo dos 

hotéis e nos cassinos", 

adiantou. Algumas 

fotos também foram 

realizadas nas ruas de 

Las Vegas para 

aproveitar o cenário 

colorido da cidade. 

"Na rua, ela não posou 

nua, mas com roupas 

b em p r o v o cantes", 

falau Nadja. 

Na cidade dos 

cassinos, a atriz não 

perdeu tempo e 

resolveu fazer uma 
fezinha nas máquinas 

c a ç a - n i q u e rs. "El a 

de Las Vegas sob o olhar alerta da mãe 

jm litsã? 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

jogou algumas moedas 

e ganhou US$ 15 

(cerca de R$ 18). Ealei 

para e1a p a r a r 

e n q u a n t o estava 

ganhando", disse 

Nadja. A mãe de 

Danielle contou que. 

anos atrás, esteve em 

Las Vegas e também 

apostou um pouco de 

d i n h e i r o, m a s n ã o 

conseguiu ganhar 

nada. "Por isso, falei 

para a Danielle parar 

enquanto era uma 

vencedora. Afinal, os 

cassinos foram leitos 

pra gente perder 

dinheiro", brincou 

MM 

tse-m 

Duniclh ■ 11 rnits ti eu nwt c seni tiniu nn F/nyhtn 
 /  — 

ACA 

COMPROMETIDA COM A TUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

.20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Linha 
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Imperatriz x Marabá- 

Imperatriz x Fortaleza 

Impératriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rio Branco 

..Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

>• - Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

ç , Diário 

| Diário 
5 biário 

Sfcgunda e quint^ 

Diário j 

Diário 

Segunda-e Sábg^ío 

Domingo, quinta e^í&xta 
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MST ocupa BNDES em protesto 

contra venda da Telebrás 

Integrantes do MST 

(MoviméiUo dos 

Trabalhadores Rurais 

Sem Terra) ocuparam 

nesta lerca-tcira o prédio 

do BNDTS (Banco 

Nacional de 

1) e s e n V o 1 v i ni e n l o 

hconomico e Social), no 

centro do Rio. 

O ministro das 

Comu nicacões. Luiz 

Carlos Mendonça de 

Birros, se encontra no 

prédio. Os manifestantes 

ocuparam o térreo e o 

primeiro subsolo do 

edifício. Todos os 

elevadores foram 

desligados para que os 

membros do MST não 

ocupassem outros 

andares. 

Segundo comunicado 

da Fittel (Federação 
Interestadual dos 

Trabalhadores em 

Empresas de 

Telecomunicações), a 

ocupação por cerca de 

200 integrantes do MSTé 
parte das manifestações 

contra o leilão de 

privatização do Sistema 

Telebrás, marcado para 

hoje. na Bolsa do Rio. 

PT promete antecipar 

resultado do leilão da Telebrás 

Vinte e três corretoras se 

cadastram para leilão da Telebrás 

O RT acusou o 

governo de realizar um 

leilão "de cartas 

marcadas" para a venda 

da Telebrás. O partido 

vai publicar o resultado 

do leilão, marcado para 

fcc; '}ria. com 

N antecedência para 

recolhei" provas e entrar 

com uma ação pedindo a 

nulidade da venda. O 

ministro Luiz Carlos 

Mendonça de Ba (tos 

(Comunicações) foi 

chamado de "gàngster" 

e de "trambiqueiro" pelo 

presidente do PT. José 

Dirceu, e pelo candidato 

do partido a 

Presidência. Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

,í)irceu disse que o 
resultado da venda da 

estatal será conhecido 

antecipadamente por 

mensagem cifrada, por 

meio de um jornalista ou 

pela Internet. "Vamos 

anunciar o resultado do 

leilão, vamos ler provas 

e vamos pedir a nulidade 

da venda", afirmou. O 

presidente do PT 

afirmou que o próprio 

ministro das 

C o m u n i c a c õ e s 

reconheceu que parte 

da venda do Sistema 

Telebrás já foi definida. 

Mendonça de Barros 

declarou que apenas 

uma empresa vai 

concorrer para a 

compra da Lmbratel e 

que as empresas 

européias vão dividir 

entre si as ires holdings 

de telefonia fixa. "L um 

jogo de cartas marcadas 

entre ele (ministro) e os 
competidores", afirmou 

Dirceu. Sobre as 

(1 ec 1 aracões. .\Iendonca 

de Barros afirmou: "O 

senhor José Dirceu é 

um mentiroso e 

caluniador. Ele já disse 

isso no leilão da Vale 

(Companhia Vale do Rio 

Doce. privaiizada em 

maio de 97) e não 
provou nada". 

Os dois pe ti st as 

reagiram ás declarações 

do ministro de que o 

governador Miguel 

Arraes (INF) estaria 

chantageando o 

governo ao recuar da 

decisão de não cobrar 

ICMS (Imposto sobre 

Circulação de 

Mercadorias e de 

Serviços) sobre 

habilitação de linhas 

t e 1 e f o n i c a s 

retroativamente. A 

decisão de Arraes 

desvalorizaria a venda da 

Telebrás, segundo o 

ministro. Ele afirmou na 

sexta-feira passada que 

Arraes deveria 

"chantagear a mãe dele". 

"Isso e linguagem de 

gàngster. O ministro 

deveria respeitar o Brasil, 

respeitar o governador e 

todo cidadão brasileiro", 

afirmou Dirceu. 

Em seguida. Lula 

afirmou: "E grave tentar 

enganar a sociedade 

brasileira. Primeiro 

desvaloriza a Telebrás e 

depois anuncia que o ágio 

será de 100%. Estão 

brincando com coisas 

que eles não conhecem, 

estão brincando com a 

sociedade. O Brasil está 

sendo vítima de um 

tTambiqueiro". As 

declarações dos petistas 

foram feitas na sede da 

OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil), 

seção do Distrito Federal, 

onde Lula participou de 

um debate. 

O superintendente- 

geral da Bolsa de 

Valores do Rio de 

Janeiro, Sérgio Berardi, 

informou nesta terça- 

feira que 23 corretoras 

já estão cadastradas 

para participar do leilão 

de privatização do 

Sistema Telebrás, 

marcado para as lOh 

de hoje. 

Ele ressaltou que 
isso não significa que 

sera esse o numero de 

consórcios para o leilão, 
já que cada corretora 

poderá representar até 

3 consórcios, sendo um 

em cada grupo do 

leilão. 

O número ainda pode 

ser alterado, já que 

alguns consórcios 

podem não se 

confirmar até o fim da 

l a r d e d e s t a q u a r t a, 

quando vence o prazo 

para o depósito de 

garantias financeiras para 

participar do leilão. 

As corretoras 

credenciadas são as 

seguintes: Agenda 

Atlântica; BBM; Boavista 

Bozano, Simonsen 

Bradesco; Brascam 

Concórdia; Égide; Fator 

Fleming Graphus 

FonteCindam; Futuro 

Garantia; Interbank; Itaú 

Liberal; Omega; Primus 

Safra: Stock-Máxima 

Sudameris; e Unibanco. 

Sertanejo Luciano está solteiro 

Luciano e Fabiana romperam um relacionamento de 

dois anos e o sertanejo tá curtindo a vida de solteiro 

As fãs apaixonadas 

pelo cantor Luciano, 

mano do Zezé Di 

Camargo, podem voltar 
a sonhar. O sertanejo 

rompeu o noivado com 
a atriz Fabiana Alvarez 

e está solleiríssimo. O 

fim do relacionamento 

de 2 anos aconteceu há 
cerca de 2 meses, mas 

foi mantido em segredo. 

Depois que os ex- 
pombinhos superaram a 

dor da separação, eles 

resolveram assumir que 
não estão mais juntos. 

Mas pessoas que eram 
ligadas ao casal contam 
que Fabiana ainda 
espera que aconteça 

uma reconciliação. Já o 

cantor, segundo 

amigos, está curtindo a 
vida de solteiro. 

Luciano, que já foi 

casado 2 vezes, quer 

ficar sozinho por um 

bom tempo. O motivo 

do fim da relação ainda é 

um mistério. Os rumores 

São de que Luciano não 
estava gostando muito de 

dividir a noiva com os 

c o m p r o m i s s o s 
profissionais da atriz. 

Fabiana está atuando na 

novela "Estrela de Fogo", 
da Record. Ela interpreta 

a malvada Isaura e faz par 

romântico com o ator 

Rodrigo Veronesi. Há 

boatos de que o galã já 
está na fila para 
conquistar o coração de 
Fabiana. A atriz conheceu 
o cantor Luciano num 
show, em Araraquara 

(interior de SP), quando 
ainda era adolescente. Ele 

cantou o sucesso "E o 

Amor" e apontou para 

Fabiana, na platéia. No 

final do show eles se 

encontraram e trocaram 

telefones. Mas só 3 anos 

depois o romance 
começou. 

Luciano, que hoje 
está com 25 anos, 
nunca foi de perder 

tempo. Seu primeiro 

casamento aconteceu 
quando ele linha só 15 

anos e ainda era office- 

boy. Sua namorada 

Cléo, que tinha 14 

anos, ficou grávida e 
eles se casaram. 

Nasceu o primeiro 

filho do sertanejo, 
Wesley, que está com 9 

anos. O segundo 
casamento foi em 94, 
com Mariana Costa, 
irmã de Leandro e 

Leonardo. Desta 
relação nasceu Nathan, 
que está com 5 anos. 

Mas o casamento 

durou só 1 ano e ele 

logo começou a 

namorar Fabiana. E há 
quem garanta que ele 

já saiu com 2 atrizes 

globais: Carla Muga e 
Rita Guedes. 
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E Fórmula 1 

Um tribunal internacional confirmón nesta terça-feira a vitória de Michael Schumacher. da Ferrari, no GP 
da Grã-Bretanha, no julgamento de um pedido de impugnação apresentado pela McLaren-Mercedes. 

Segundo anunciou a FIA. o tribunal aprovou a decisão dos comissários da prova, disputada em 12 de julho, 
que anularam o "stop and go" (penalização de 10 segundos no box) imposto ao piloto alemão por ter feito uma 

ultrapassagem sob bandeira amarela. 

"Após ler ouvido os representantes e todas as partes envolvidas, o Tribunal Internacional de Apelação confir- 

mou as decisão dos comissários esportivos. Os resultados do Grande Prêmio da Grã-Bretanha são, assim, 

definitivos", diz o comunicado oficial divulgado pela FIA. > 
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E Seleção 

Novo técnico no fim de agosto 

Ricardo Texeii 

Não restou ninguém 

no comando técnico da 

Seleção Brasileira de 

futebol. A derrota para 

a França na final da 

Copa do Mundo, dia 12 

passado, no Estádio de 

Saint-Denis, provocou 
uma mudança radical 

na Comissão Técnica. 

O presidente da 
C o n fede ra ç ã o 

Brasileira de Futebol 

(CBF), Ricardo 

Teixeira, encerrou 

ontem o ciclo de Zagalo 

como treinador da 

Seleção e aproveitou 

para acabar também 

com os demais cargos 

da Comissão. Os novos 

nomes serão 

anunciados até o dia 31 
de agosto. O substituto 

de Zagalo poderá 

acumular os cargos de 

técnico da Seleção e de 

clube, para observar de 

perto os jogadores e 

reformular a equipe 
para a Copa de 2002. 

Paulo César Carpegiani 

e Wanderley 

Luxemburgo são os 

nomes mais cotados. 

Zagalo só teve 
certeza de que que não 

era mais o técnico da 

Seleção após conversar 
por meia hora com 

Ricardo Teixeira, no 

gabinete do presidente 

dá CBF. Saiu sorrindo. 

a destituiu cuiteoutem toda a comissão técnica da seleção brasileira c/ue perdeu a final da Copa, 

com Zagallo a frente. Luxemburgo e Capergiani são os nomes mais fortes 

mas já sabia que se 

despedia do cargo, após 

quatro anos de trabalho 

nesta última fase. A 

experiência do treinador 

não será desprezada, 

segundo Teixeira. 

Embora não pretenda 

Convidar" Zagalo pára 

assumir qualquer função 
de comando na Comissão 

Técnica, o dirigente 

garantiu que ouvirá o 

técnico na hora de tomar 

decisões. "O Zagalo é um 

nome que não pode ser 

esquecido", afirmou. 
"Como conselheiro, não 

está descartado." 

A dissolução da 

Comissão Técnica, "do 

goleiro ao ponta- 

esquerda", como Teixeira 
fez questão de enfatizar, 

atinge todos os homens 

que trabalharam com 

Zagalo na Copa do Mundo 
da França - do mais 

pfóximo, o administrador 

Américo Faria, ao mais 

distante, o coordenador- 

técnico Zico. Além desses, 

deixam os cargos os 

médicos Lídio Toledo, 

apontado como um dos 

vilões da campanha da 

Seleção na Copa, e 

Joaquim da Mata. o 

supervisor Carlos Alberto 
da Luz, os preparadores 

físicos Paulo Paixão e 

Marcos Moura Teixeira, o 

fisioterapeuta Claudionor 

Delgado e o preparador 

de goleiros Wendell 

Ramalho. 

O presidente Ricardo 

Teixeira pode reaproveitar 

alguns nomes dentro do 

novo organograma da 

Seleção. "Vou conversar, 

vou ver, vou ouvir a 

diretoria para escolher os 

nomes", afirmou o 

dirigente. Segundo ele, o 

trabalho da Comissão 

Técnica foi excelente, 

"mas alguns membros 

não queriam mais 

continuar". O objetivo 

agora é iniciar logo o 

trabalho de reformulação 
e renovação da equipe, 

destacou. 
A Seleção vai disputar 

três competições 

importantes em 99: a 
Copa das Confederações, 

rio México; a Copa 

América, no Paraguai, e o 

Torneio Pré-Olímpico, no 

Brasil. "É um trabalho de 

quatro anos", observou o 

dirigente. Indagado sobre 

qual seria o perfil do novo 

treinador, Teixeira 

respondeu: "Precisa ser 

experiente, ler bom senso 
e fazer um trabalho a 

longo prazo." O escolhido 

estreara em setembro. Os 
dois amistosos 

programados para agosto, 
no Japão e na Coréia, 

foram cancelados, a 

pedido do presidente da 

CBF. "Não podíamos 

começar a trabalhar sem 

reestruturar toda a 

Comissão Técnica", 

justificou. 

O trabalho da 

Comissão precisa ser 

interligado com o de 

todas as divisões de base. 

Por isso, a mudança pode 

provocar demissões 

também nas demais 

categorias. "Tenho várias 

nomes em mente para a 

Seleção, mas vou escolher 

um de acordo com o 

conjunto da nova 

Comissão", prometeu. 

w 

Zagalo deixa a C BF falando nos títulos conquistados e no 
ra ymhi y inu nto por seu trabalho € 

■ Brasiieirão 

Luxa manda Dinei raspar cuca 

para começar uma nova vida 

Surpresa na esperada 

apresentação de Dinei ao 
Timão. Contratado ao 

Guarani na semana 

passada, o atacante chegou 

ontem com a cabeça 

raspada, eliminando o 

cabelinho tingido de 

branco que vinha usando. 
E ele abriu; a ordem foi 

do técnico Wanderley 

Luxemburgo. 

"Raspei sábado de 

manhã. O Luxemburgo 

leve uma conversa comigo 

e achou melhor que eu 

fizesse isso. Com o outro 

cabelo, eu ficava com cara 

de largado, irresponsável", 

falou Dinei. 

Em 9(), a carreira de 

Dinei foi detonada por 

doping com cocaína num 

jogo do Coriliba, onde ele 

jogava. Ele passou por 

tratamento e hoje dá 

palestras para grupos de 

drogados para que eles se 

livrem do vício. 

. Luxemburgo confirmou 

que falou pro jogador mudai". 

"Ele tem que zerar agora. 

O que passou, passou. E uma 

nova vida que começa para 

ele", soltou o técnico. 

Revelado nos juniores 

do Timão em 90 e ex- 

integrante da torcida 

organizada Gaviões da 

Fiel, Dinei sonhava em 

voltar ao clube desde que 

foi vendido pro futebol 

suíço em 92. 

DIGA NAO AOS 
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A direção estadual do 

PT lançou ontem a 

apólice "oPTei Seguros" 

para os filiados e 

simpatizantes do partido 

em São Paulo. O seguro 

será administrado pela 

corretora Correnti, 

ligada à associação de 

funcionários do Banco do 

Brasil, e as apólices 

estarão garantidas por 

um pool de três 

empresas: Vera Cruz, Sul 

América e Porto Seguro. 

O partido entrara apenas 

com a marca e o banco de 

dados de seus filiados. 

Em troca, vai receber 

20% sobre a 

comercialização do 
produto. 

Pelos cálculos do 

diretório municipal e da 

Correnti, o produto pode 

ser adquirido, entre 

simpatizantes e filiados, 

\\" 1 milhão de pessoas. 

Lm dois anos essas 

vendas poderiam 

produzir um faturamento 

mensal de R$ 1,5 milhão, 

o que significaria um 

Partido vai ganhar 20% do negócio, que 

rendimento de R$ 300 mil a vida do partido. 

PT de São Paulo lança apólice de seguros 

será administrado por empresas do ramo 

PFL sugere criar 'cadeia 

flutuante' no litoral paulista 

Proposta faz parte de pacote apresentado pelo 

partido e candidato do PPB promete estudá-la 

para o PT estadual. A 

venda do produto é vista 

por alguns como um 

passo para a 

independência financeira 

do partido. 

Mais cauteloso, o 

presidente do diretório 

paulista. Antônio Palocci, 

lembra que o partido tem 

apenas 160 mil filiados 

em São Paulo e acha 

qualquer previsão 

arriscada. "Vamos criar 

um produto com a 

credibilidade do PT. mas 
é difícil prever quanto 

será arrecadado", avalia. 

Palocci também 

ressalta que o partido 

não se envolverá na 

administração do 

negócio. "Nosso interesse 

não é vender seguro, 

apenas oferecer um 

serviço ao filiado e tentar 

obter algum 

rendimento", explica o 

dirigente.-"O petista faz 

um seguro para a sua 

própria vida e ao mesmo 

tempo ajuda a assegurar 

" A idéia, entretanto, 

não é pioneira. No Rio 

Grande do Sul, o próprio 

PT já colocou em prática 

esse mesmo plano de 

seguros. "A idéia básica 

é a mesma", admite 

Palocci. "Mas lá é um 

pouco diferente, porque o 

partido se envolve mais 

no controle do negócio", 

anota. "Aqui, não 

teremos nenhuma ação 

administrativa." 

De qualquer forma, a 

intenção e estender esse 
projeto para o Pais inteiro 

e oferecer novos 

serviços. "Estamos 

conversando com o Zé 

Dirceu (presidente 

nacional do PT) para 

criar um plano nacional", 

informa o presidente 

regional. Por enquanto, o 

plano oferece apenas 

seguro de vida para o 

participante. "Em breve 

vamos criar seguro para 

residência, automóvel e 

outros serviços", adianta 

Palocci. 

Fraude 

Enfermeiro do Emílio Ribas 

faturava em cima do defunto 

O promotor Paulo Jurissic. 

do Ministério Público, 

começou a investigar uma 

j ' ude de quase meio milhão 

contra o Instituto de 

Previdência do Município de 

São Paulo, o Iprem. Os 

acusados da fraude são um 

enfermeiro do hospitl Emílio 

Ribas e um técnico em 

computação, que 

exploravam um defunto para 

\yò\' a mão na grana. Tudo 

começou com a morte do 

funcionário público Ary de 

Toledo Santana, falecido em 

julho de 1990. Sua mulher, 

Yolanda Santana, recebia 

legalmente o salário de R$ 14 

mil, que era a pensão do 

marido. Mas em dezembro 

de 94 a grana começou a 

passar para outras mãos. O 

pior é que a mulher já tava 

morta desde 92. Diz o 

promotor Paulo Jurissic que o 

técnico em informática José 

dos Reis Caversan, que 

trabalhava na Prodam (centro 

de processamento de dados 

do município), mas estava 

lotado no Iprem, falsificou os 

documentos do defunto Ary 

e começou a receber a grana 

em nome de um funcionário 

■fantasma. Cláudio Moreira 

dos Santos. Quem ajudava 

na fraude, segundo o 

promotor, era José Elsom 

Vieira da Rocha, enfermeiro 

do hospital Emílio Ribas. Os 

dois espertinhos faturaram 

a soma de R$ 471.215,89. 

Foram dedurados pelo 

superintendente do Iprem, 

Bertoldo Salum. Agora 

respondem inquérito na 

primeira delegacia de 

crimes funcionais da 

Delegacia de Defesa do 

Consumidor. "O rombo 

pode ser maior e envolver 

mais presuntos", falou o 

promotor. 

m 

m 

Deputado Estadual 

fi n y 1 1 n 

70611 

Juventude 

e Trabalho 

PT doB 

Umas das idéias do 

pacote de sugestões 

entregue ontem pelo 

secretário municipal de 

Planejamento, 

Guilherme Afif 

Domingos, ao candidato 
do PPB, o ex-prefeito 

Paulo Maluf, é a criação 

de cadeias flutuantes no 

litoral paulista. Segundo 

o secretário, que está 

licenciado para 

coordenar as propostas 

do PFL, as cadeias 

funcionariam em 

barcos, "mas ficariam 

afastadas da costa", 

para não provocar 

protestos da população 

local. 

Cauteloso, Maluf não 

se comprometeu a 

incorporar a idéia ao seu 

plano de governo, mas 

prometeu estudar o 

caso. Ele pareceu, 

porém, já estar bastante 

informado sobre os 

custos do projeto. "A 

construção de um 

presídio terrestre custa 

de R$ 10 milhões a R$ 12 

milhões e um navio 

antigo, sem motor e 

sem caldeira, vale US$ 

60 a tonelada - 15 mil 

toneladas sai por R$ 1 

milhão", calculou na 

hora. "Parece-me que é 

de custo mais barato, mas 

ainda é preciso 

amadurecer a idéia." 

Maluf mostrou-se 

empolgado com a idéia de 

criar uma zona de 

processamento de 
emprego e exportação na 

zona leste, como sugeriu 

o PFL, mas ficou reticente 

com a cadeia flutuante. A 

última proposta polêmica 

defendida pelo pepebista 

foi a construção de 200 

quilômetros de fura-fila 

na capital, proposta do 

prefeito Celso Pitta, a 

quem ajudou a eleger, 

que até agora não foi 

executada. 

Liminar suspende leilão de 

privatização da Embratel 

O juiz Edward 

Carlyle, da 1- Vara de 

Federal do Rio, 

concedeu liminar de 

efeito suspensivo 

contra o leilão da 

Embratel, marcado 

para quarta-feira, na 

Bolsa de Valores do Rio 

de Janeiro. A liminar 

que suspendeu o leilão 

foi motivada por uma 

ação civil pública 

movida pelo procurador 

Daniel Sarmento. 

O juiz Carlyle não 

reconhece a 

concentração do 

julgamento das ações 

contra a venda do 

Sistema Telebrás na 8S 

Vara Federal de 

Brasília. Carlyle disse, 

em seu despacho, que 

essa decisão pareceu 

mais política do que 

judicial e que não 

recebeu nenhuma 

documentação sobre a 

decisão do Superior 

Tribunal de Justiça 

tomada na segunda. 

O juiz disse que não 

basta a divulgação da 

decisão por meio da 

imprensa. A ação que 

resultou nessa liminar 

baseou-se 

principalmente na 

contestação do preço 

mínimo fixado para as 

empresas do sistema. 

O procurador 

Sarmento, em nome do 

Ministério Público 

Federal, solicitou à 

Coppe (Coordenação de 

Projetos de Pós- 

Graduação de 

Engenharia da UFRJ) 

uma avaliação das 12 

empresas. Este valor, 

não revelado pelo 

Ministério Público, foi 

comparado à avaliação 

do Ministério das 

Comunicações. 

Deputado Estadual 

Chico 

do Rádio 

22251 

Leia e 

assine 

Jornal o 

Capital 

PL 
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PERNAMBUCO TIRA 

A ALEGRIA DE 

DONOS DE 

TELEFONES 

Pois é. Um decreto do governador de Pernambuco. 

Miguel Arraes, rejeitando o acordo firmado 

recentemente na reunião da Confaz (Conselho 

Nacional de Política Fazendária), obriga os governos 

estaduais à cobrança retroativa do ICMS que deixou de ser 

recolhido nas habilitações de telefones fixos e celulares feitas 

a partir de 1993. O acordo que permitiria anistiar essas 

dívidas, celebrado há pouco mais de uma semana, só valeria 

se ratificado por todos os Estados/Pernambuco bateu pe. 

tirando a alegria dos donos de telefones que se consideravam 

livres da retroatividade do imposto em questão. 

MUITO DINHEIRO 

De acordo com cálculos do Confaz, os Estados têm cerca 

de R$ 800 milhões a recolher em Impostos sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS). retroativo a 1993 sobre 

as habilitações de telefones fixos e celulares, além de outros 

serviços, como o 0900. 

E muito dinheiro e o Estado de Pernambuco não abre 

mão da sua fatia, deixando os usuários "arretados" com a 

decisão do governador Miguel Arraes de não ratificar o 

acordo sacramentado há pouco mais de uma semana pelos 

secretários estaduais de Fazenda (mais o Distrito Federal) 

junto ao Confaz em Brasília. 

COQUETEL NA ACII 

Caso não tenha havido mudança na programação, deverá 

acontecer nesta sexta-feira. 31, na ACII um coquetel de 

lançamento de nova campanha de filiação de novas empresas 

em seu quadro social. 

"A Força da União" será o lema da campanha que deve 

marcai* o inicio de uma nova fase na historia da ACII. segundo 

informa a relações públicas da entidade, Glailde Pires do 

Amaral. 

novos sócios 

Em sua coluna " Informes Empresariais", assinada no 
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HOSPITAIS HE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospiTAÍ ReqioNAl Materno- 

ínFantíI (722-1843); OnTopcdiA: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

y/nformes 

£speciftis 

Machado Neto 

::::: 

: : 

; 

w% - ■? 

Dupla 

certa. E 

Humor 

perversão, na 

a passava o dia 

atuando no mercao e 

ações, à noite, ainda saía 

para rodar a bolsa 

(Playboy/jun/98). 

Am'versaríantes ACU 

Se você está aniversariando 

hoje, receba os parabéns da ACU 

e do FEITO A MÃO 

RITvTAURATJTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio Vargas, 

esquina como rua Alagoas - 

Centro. 

Telefone 721-3565 

"Informativo Empresarial" da ACII (de julho), Glailde 

relaciona os seguintes sócios que acabam de se filiar 

á entidade: 

* Cosme Otoni Mesquita Chaves. (Prec Semem 

Com. e Rep. Ltda.); 

* José Teles de Almeida (Agrocampo): 

* Carlos Alberto V. de Sousa (Broadway); 

* João Batista Mariano Carneiro (Pneus Brasil Ltda.); 
* Antonio José Messias (Pneu Zero): 
* Francisco de Assis Miranda (Siderúrgica StD Matilde) 
A partir de agora, coloco neste espaço para a publicação 

dos novos socios da ACII, a exemplo do trabalho que há 
anos venho realizando em prol da Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz. 

TELE BRÁS: TUDO PRONTO 

Caso o bilionário leilão das teles não seja suspenso 

por uma liminar de ultima hora, a Telebrás deverá ser 

privatizada hoje, incluindo no bolo a 

Telecomunicações do Maranhão S.A.. empresa 

pertencente ao sistema. 

O governo espera a principio, arrrecadar RS Io.ti 

bilhões com a venda dos 13% das ações que possui do 

Sistema Telebrás. 

. I,\/I ERSARJO ■ Desloque especin! hoje /toro o 
nniversnrío de um dos médicos mais conceituados do 

Maranhão. Estou falando do psiquiatra JOÃO EU 
OLHEIRA, diretor da Clínica Psiquiátrica de Imperatriz, 

com consultório na av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 
próximo à Clínica de Acidentados. Médico e empresário. 

o Dr. João EU Oliveira merece todas as nossas 
considerações, a exemplo de tantos outros profissionais 
da medicina que ao longo dos anos têm contribuído para 

melhoria da saúde da população e do próprio 
desenvolvimento desta cidade. Aqui em foto de arquivo, 

o ilustre e amigo aniversariante recebe os nossos 
cumprimentos especiais. Tim tini 

COMBUSTÍVEIS 

A partir de hoje. e sobretudo no transcurso da próxima 
semana, os preços dos combustíveis deverão cair ainda 

mais de acordo com as medidas de desregulamentação 

do setor adotadas pelo governo federal. 
De imediato, deverá ser reduzido o preço do óleo 

diesel. já a partir de hoje, entre 3% e 3,5%. 

O da gasolina, ainda não tem data definida, mas devei á 

ficar entre 2,5% a 3%. abaixo da tabela praticada 

atualmente pelos postos de revenda ao consumidor. 

Mercctdo- 

f Cncvnceércr 

.05% 

.05% 

Julho ÕS 

ii.iliuvOK 

Julho/98... 

* Paralelo. 

PoupANÇA 

Hoje      

Amanhã  

Fonte; BC'Gazeta Mercantil (723-1759), 
UÍÍR (FÊCIERAI) 

RS 0,961 1 

UrB (EsiAdlJAl) 
Rs 2 i M 

UPC (FEdERAl) 

 RS 13.99 

DóIar 

 RS 1,24 

* Turismo   RS 1,20 

* Comercial RS 1,16 

Cotações de 28.07,98 
Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 28.07.98 

RS   10,95 

SaIárío Mínímo 

Julho/98 RS. 130,00 
SaIárío FamiTía 

Julho/98 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: r$ 2,12: 

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

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

e o fax 722-1400. 

ym<3 

DAZZOLAO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MOVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÀO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí, 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

- - -   ' —jçssxj—z:   

" Viajei para São Luíe e 

gostei. Recomendo aoe 
m 

i 

meufi amigofi!" 

  . A4I 

Reservas de passagens 

1 721-5687 
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

lücanifò Produções 

ganhou as eleições ÍB 

Atenção senhores políticos, aTucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

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

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
de 8 canais, microfone, type-dack, equalizador, 
crossolver, 3 amps, potêhciá"do som 2.500 watts 

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

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

amps, potência do som 3.500 watts 9 - Um ônibus Scania com bancos reclináveis com 
toalete abordo e som ambiente. 

4 - Combe com um som e microfone, tocado a bateria 
FORMA DE PAGAMENTO: 

5 - Trio-elétriço XUCANITS, caminhão Mercedes 11-13 a) À vista 
com periférico de palco 20.000 watts de potência b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANITS com 36 caixas grave 

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

b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinai -»■ 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

Deputado estadual-APA 
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Jgoletím de 

Ocorrências 

Joberth Aleixo 

Arrombamento 

Amarildo da Silva 
Júnior, maranhense, 

solteiro, residente na 

rua Antonio Miranda - 

comunicou que os 

larápios visitaram sua 

residência e levaram 
um aparelho de som 3 

x 1 e vários objetos de 

pequenos valores 

Perda de 

documentos I 

Maria Aparecida da 

Silva, maranhense, 

solteira, residente na 

rua Amazonas - bairro 

Nova Imperatriz esteve 

na Depol para 

comunicar que perdeu 
sua carteira porta- 

cédula contendo vários 

documentos pessoais. 

Perda de 

documentos II 

Josué Gaspar 

Saraiva, paraibano, 

residente na rua 

Godofredo Viana, 

também comunicou a 

perda de todos seus 

documentos pessoais. 
Fato este ocorrido na 

tarde do último sábado. 

Perda de 

documentos III 
Antonio José 

Menezes dos Santos, 

cearense, casado, 

residente bairro 

Bacuri - comunicou 

que perdeu sua 

Carteira de Trabalho e 

Previdência Social. 
Fato ocorrido na tarde 
de ontem quando 

trafegava pelo centro 

comercial de 

Imperatriz. 

Agressão 

Marinete Duarte e 
Silva, mineira, 

solteira, residente na 

rua Luís Domingues - 

setor Beira Rio 

comunicou que foi 

agredida por dois 

elementos 

desconhecidos. De 
acordo com a vítima o 

fato ocorreu por volta 

das 23h do último 

sábado. 

Assalto 

Marion Gomes de 
Lima, maranhense, 

casado, comerciante, 

residente na rua A-Vila 

Redenção comunicou 
que foi assaltado por dois 

elementos ainda 

desconhecido. Segundo 
a vítima os dois 

elementos ocupando 
uma bicicleta e armados 

de revolver calibre 32. 

PLANTÃO 

POUCIAL 
Quarta-feira, 29 de julho de 1998 

Delegado Joslneto 

Escrivão Torquato 

Comissário Moraes 

Perito Mário Amorira 

Agentes 
Eliane, Cabral e 

Francisco Carlos 

Quinta do J acó vem 

tirando o sono da PM 

A policia militar vem 

recebendo diariamente 

várias denúncias de 

intensa movimentação de 

desocupados na Quinta do 
Jacó. Para evitar que os 

marginais tomem conta 

do local a PM vem 

intensificando o número 
de viaturas no local. 

A Polícia Civil também 

já foi chamada para fazer 

uma blitz no local. No 

inicio da semana passada 

uma equipe de policiais 

lotados no Plantão Central 

da Delegacia Regional 

local no comando do 

delegado René de 

Almeida, estiveram na 

Quinta do Jacó- Região da 

Ribeirinha atendendo o 

chamado da doméstica 

Maria José. 

De acordo com a 

polícia, a doméstica teria 

ido ao Plantão Central da 

Delegacia Regional 

registrar ocorrência do 

desaparecimento do seu 
esposo e que o mesmo 

teria sido visto na Quinta 

do Jacó na companhia de 

três menores identificados 

pelas iniciais: J.R. S, C.S e 

■ Nacional 
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Polícia Militar auxiliou 

J.C., e que todos estavam 

armados com uma faca 

tipo pexeira e que teriam 

aplicados vários golpes em 
seu esposo. 

A policia civil com o 

reforço da Polícia Militar 

que também estiveram no 

local na tentativa de 

resgatar o corpo e capturar 

os acusados. O local 

a PC na tentativa de capturar menores infratores 

segundo os policiais vem levaram sua bicicleta 

sendo usado pelos 

marginais para a prática 

de tráfego de drogas e 

dosava. 

Segundo a esposa da 

vítima, os marginais 

arrastaram seu esposo 

para o matagal e em 

seguida após lhe 

espancar bastante 

Esta semana a Policia 

Militar prendeu vários 

elementos nas 

imediações da Quinta do 

Jacó com certa 

quantidade de maconha. 

Um dos elementos 

presos foi entregue ao 

delegado Augusto 

Gabina (DPCA). 

Menino carioca tinha lavado 

o bicho e só queria seca-lo 

Domingo de manhã, 
a gata Bolinha, de José 

Bernardo Ferreira, de 6 
anos, foi dar um passeio 
e voltou pra casa suja. 

O dono lavou a bichana, 

para ela não se resfriar, 

resolveu secá-la no 

microondas. Bumü! Até 
agora a mãe do menino 

está tirando os restos 

mortais do animal, 

espalhados pelo forno. 
A explosão aconteceu 

por volta das lOh. no 

bairro de Jacarepaguá 

(zona oeste do Rio). 

" Parece piada, mas foi 

uma coisa muito triste. 

Meu sobrinho, 

coitadinho, estava bem- 
intencionado. Só queria 

secar a gatinha. O 

menino está muito 

assustado. Chora o tempo 

todo. Foi horrível. A 

cabeça explodiu e foi 
miolo pra tudo quanto foi 

lado", contou a tia do 

moleque, a comerciária 
Joana Barbosa Gomes, de 

34 anos. Segundo Joana, 

a irmã dela, Ana Maria 

Gomes Ferreira, de 30 

anos, mãe do menino, 

tinha ido a igreja 

evangélica quando 

aconteceu a tragédia. 
"Minha irmã deixou o 
menino dormindo. Mas 

nunca ninguém ia 

imaginar que ia 

acontecer uma coisa 

dessas." Quando Ana 
Maria voltou pra casa, a 

desgraça já estava feita. 

"A vizinhança estava no 
portão. Ela chegou a 

pensar que tivesse 

acontecido algo com o 
J.B.. O menino chorava e 

gritava: 'Quero minha 

Bolinha de volta. Quero 

minha Bolinha de volta'." 
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Foi a mãe que ensinou J.B. 

a mexer no microondas, 

que fica sobre a pia da 

cozinha. "Ele sabe 

esquentar a comida e fazer 
pipoca no microondas. 

Sobe no banquinho, põe o 

prato lá dentro e liga. E 

mais seguro que o forno 

comum porque não mexe 

com fogo", diz a tia. J.B. 
lavou a bichana no 
quintal. Depois, pôs a gata 

sentada no prato giratório 
e programou o 

microondas para um 

minuto, como faz pra 

esquentar o rango. 
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