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Dois balaços fulminam professor em 

plena praça de Bom Jesus das Selvas 
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0 professor Caetano de 
Moraes foi executado on- 
tem em Bom Jesus das Sel- 
vas com dois balaços desfe- 

ridos à queima-roupa. 
Os trés acusados de co- 

meterem o bárbaro crime, 
de acordo com o pai da víti- 
ma, assassinaram seu filho 
por motivos políticos. 

Caetano de Moraes co- 
memorava na praça local, 
mais uma decisão judicial 
que favorecia a manutenção 
do Pastor Pedro Fernandes 
à' frente da prefeitura. 

A disputa pelo controle 
da prefeitura de Bom Jesus 
faz sua primeira vítima fatal. 

Antes, correligionários 

do pastor Pedro Fernandes 
e do padre Ribamar, afasta- 
do do cargo pela Câmara, 
trocavam insultos e agres- 
sões físicas. 

A eleição de um padre e 
um pastor para uma prefei- 
tura colocou a cidade na 
mídia nacional como exem- 
plo de tolerância religiosa e 
de união em torno de obje- 
tivos. 

Menos de dois anos após, 
Bom Jesus das Selvas apa- 
rece no cenário político 
como o município que re- 
solve a bala, as questões ad- 
ministrativas. 

Mais detalhes na Página 
8. 
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Consumidor 

procura órgão 

de defesa 
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Segue trabalho da 

Fumbeart em Imperatriz 146 anos 

A Federação das Uniões 
de Moradores de Bairros e 
Entidades Afins da Região 
Tocantina (Fumbeart) da 
prosseguimento as suas 
atividades. que são 
contínuas. O presidente da 
entidade. José Pereira, 
disse que sempre existe um 
trabalho a fazer 
diariamente. A cada dia. 

disse ele, surgem novas 
propostas e necessidades a 
serem postas em prática, 
dessa forma a Fumbeart 
vem produzindo bons frutos 
para seus associados. 

O presidente informou 
que uma das novidades que 
destaca atualmente diz 
respeito ao trabalho que os 
vereadores do município 

desenvolvem a pedido da 
Federação de Moradores, 
que são as sessões 
itinerantes para os bairros 
da cidade. Na sua 
concepção a atitude é de 
grande importância, já que 
serve como linha de 
integração entre os 
parlamentares e a 
população. Página 5 

Gelmar distribui mudas de 

eucalipto na Exposição 

Pelo terceiro ano consecu- 
tivo, a industria de celulose 
Celmar participa da Exposi- 
ção Agropecuária de Impera- 
triz com o estande Casa do 
Eucalipto. Como nos anos 
anteriores, a empresa está 
montando uma estrutura es- 
pecial para receber um gran- 
de numero de visitantes. O 

estande da Celmar na 30:! 

Expoimp. que sera aberta 
amanhã e vai até o dia 12 de 
julho, tem como tema os pro- 
gramas sociais Melhoria da 
Qualidade de Vida e Agricul- 
tura Social. 

Cerca de 30 técnicos da 
empresa estarão envolvidos 
com o estande durante os 

nove dias de exposição. 
O Projeto Melhoria da 

Qualidade de Vida está re- 
presentado logo na entrada 
da Casa do Eucalipto. Pai- 
néis com fotos ilustram os 18 
meses de atividades do pro- 
grama da Celmar em parce- 
ria com o Instituto Pró- 
Natura. Página 3 
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Faltam exatos 14 dias para o aniversário da cidade, E como fez ao ano 
passado, a Prefeitura Municipal está preparando uma grande festa para 

comemorar a data de Id de julho • IdO3 Aniversário de Imperatriz. 
Uma comissão organizadora foi formada ainda no mês passado para 

cuidar dos preparativos. A comissão é formada por Francisco Brandão 
(da Secretaria de Iníraestrutura), Jackson Silveira (Secretaria de 

Esportes), professor Sebastião Rodrigues (Educação) e Maria José 

Marconcine (Educação). Página 6-2 

Economia 

i Receita Federal deflagra operação 

jamais vista 

Página 6 

O vice-govemador José Reinaldo Ta- 

vares será o coordenador da campa- 

! S nha govemista na região Página 2 

• Esporte 

Beheto não perdeu o ta lento apesar 

das v aias 
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cidADE 

aflita 

por Frederico Luiz 

nada pelo impagável 
José Simão. Com a Copa 
do Mundo, a coluna ga- 

nhou ainda mais por 
meio do oxigênio dos 

gramados. Aqui no 
Mará, o Jornal Pequeno 
a reproduz na íntegra. 

Casal 
10 

Tempo 
do PMDB 

♦♦♦ 

Com a indefinição do 
PMDB, o tempo da si- 
gla deve ficar 

distribuído com os de- 
mais partidos que rea- 

lizaram convenção na- 
cional conforme prevê a 

lei eleitoral. Dos males, 

o menor. FHC deixou 

de abocanhar importan- 

tes segundos na 

telinha, durante o horá- 
rio eleitoral gratuito. 

José 

Reinaldo 

O vice-góvernador 

José Reinaldo Tavares 
será o coordenador da 

campanha governista na 
região Tocantina. Pelo 

estilo conciliatório do 

ex-ministro dos Trans- 

portes, Roseana deve 
optar pela tática do água 
com açúcar. Ou seja. 
quem imaginava uma 

máquina azeitada vai se 

contentar com sublime 
equilíbrio e decisões 

exaustivamente discuti- 
das. 

José 
Simào 

Imperdível a coluna 
do Macaco Simão, assi- 

O ex-prefeito de Caxi- 
as, Paulo Marinho, PSC, 

e sua mulher, a deputa- 

da federal Márcia Mari- 

nho, PSDB, é o casal 10 
da política brasileira 

esse ano. O primeiro 

concorre a vaga de sua 

mulher, na Câmara dos 

Deputados, e ela será 
candidata à Assembléia 

Legislativa. O casal 20 é 
de Sampa. Eduardo 

Suplicy tenta renovar 

seu mandato de senador 
e sua mulher, Marta 

Suplicy, concorre ao Pa- 
lácio dos Bandeirantes, 
sede do governo 

paulista. 

É ou 
não é? 

Há uma dúvida exis- 

tencial na Terra do Frei 

Manoel Procópio. A 

candidata a deputada fe- 
deral. Nice Lobão, mu- 

lher do senador Edison 
Lobão é ou não ê da 

terrinha? Qual o critério 
para não ser pára- 

quedista? To be or not to 
be. The Question! 

Critérios 
claros 

Por isso mesmo, de- 
fendi a formação de um 

comitê, com sede pró- 
pria. slogan unificado 

pelos candidatos e inclu- 

sive uma logomarca. E a 

definição dos critérios, é 

claro. Jogar no escuro 
tem essas desvantagens. 

Piada 
de salão 
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Correndo nos corre- 
dores do Congresso. Sar- 
ney afundou a UDN. De- 
pois a Arena e o PSD. 

Sua próxima vítima é o 

PMDB. 

Furdunço 
anunciado 

r 
E o furdunço está 

anunciado. Existem di- 

versos critérios. Quer 
ver? O nascimento. O 

tempo de moradia. O 
título eleitoral, somen 
te para citar alguns 

Além, é claro, ou é es- 

curo? O famoso servi 

ços prestados. E qual o 

critério para serviços 

prestados? Por exem- 
plo, Marcos Kovarick 

do P C d o B, dirigiu o 

Iterma e liberou finan- 

ciamentos para a re 
gião Isso e serviço 

prestado? É! L Paulo 

Marinho,' fez o que peh 
cidade? O negócio é 
mais embaixo. Depois 

aparecem os "malas' 
com suas malas, ou en 
tão com o "bafo" e pon 

to final. Afinal, será 

mesmo que temos vo 

cação eterna e etérea 

para carpideiras? F 

gas, e muito bem, para 

chorar, de preferência 

depois do dia 04 de ou- 

tu bro. 

Erro da 
oposição 

Essa história de lan- 
çar Ricardo Murad para 
o Senado da República é 
uma faca de dois legu- 

mes. A oposição preten- 
de que o Palácio Henri- 

que De La Rocque im- 

pugne a candidatura ale- 
gando que o mesmo é 
parente da governadora 
(Ricardo é irmão de Jor- 
ge Murad, casado com 

Roseana). 

Tentativa 
de mídia 

Espera a oposição, en- 

costar o governo na pa- 

rede; Ao entrar com uma 

ação no TSE pedindo a 
impugnação, o governo 

fornece farto material 
para debater a tese da 

casualidade do segundo 

casamento da governa- 
dora. E o samba do cri- 
oulo doido. De acordo 

com Ricardo Murad, Ro- 
seana estava separada de 

Jorge Murad, e voltarapi 
a casar novamente para 

torná-lo inelegível. Pelo 

começo, percebe-se que 

essa conversa vai longe. 
E mais, coloca nas barras 
do Tribunal, a vida pes- 

soal dos candidatos. 

Burros na 
lama 

Essa tática pode ser 

errada, por demais. Pri- 
meiro pelo prejuízo de 

vasculhar a vida íntima da 

governadora Roseana 
Sarney. A sua condição 

feminina, sempre discri- 
minada no país de 

machistas coloca-a como 
vitima. Depois do escân- 
dalo da outra "mulher" 

de Lula, na campanha 

contra Collor de Mello, o 

Brasil não aceita esse 
tipo de argumento. 

Constituição 
e lei eleitoral 

infof"16 

Capí^L 

Da redação 

Todo mundo sabe que 
existe ura período para 

reclamações e pedidos 
de impugnação, de acor- 
do com a lei eleitoral vi- 

gente no país e regula- 

mentada pelo TSE, o Tri- 
bunal Superior Eleitoral. 

Porém, uma vez eleito, 

mesmo sem contestação, 

Murad pode não assumir. 

Trata-se de matéria cons- 
titucional. Diz o parágra- 
fo sétimo, do Artigo 

quatorze do Capítulo IV 
da Constituição: São 

Inelegíveis, no território 

de jurisdição do titular, o 

conjugue e os parentes 

consaguíneos ou afins, 
até o segundo grau ou por 

adoção, do Presidente da 

República, de Governa- 

dor de Estado ou de Ter- 
ritório, do Distrito Fede- 
ral, de Prefeito ou de 

quem haja substituído 
dentro dos seis meses 

anteriores ao pleito, sal- 
vo sc já titular de manda- 

to eletivo c candidato a re- 

eleição (o grifo é do re- 

dator). 

Questão vai 
para o STF 

Como se trata de ma- 
téria constitucional, por- 

tanto. imprescritível (as 

prescrições previstas es- 
tão na Constituição). Ri- 

cardo Murad. se ganhar, 
não leva. Sarney Filho 

pode ser candidato por- 

que já tem mandato 

eletivo e é candidato a 

mais uma reeleição para 
a Câmara dos Deputados 

como prevê o grifo do tó- 

pico anterior. 

João Alberto 
garantido 

quer partido de sua co- 

ligação vai deixar tudo 
como está. Na hipótese 
de perder nas urnas, 

tem garantido o tapetão. 
Basta chegar na segun- 
da colocação. 

Exporta 
suplentes 

Então é quase certo 
que João Alberto ou qual- 

Primeiro foi a fase do 
ouro. Depois a madeira. 
Em seguida-o arroz. 

Agora é a vez dos su- 

plentes de senador. Ri- 
cardo Murad enfrentou 

problemas para encai- 
xar o segundo suplente. 

Apareceu o empresário 
Moacir Spósito e tudo 
foi resolvido. Ele agora 

junta-se a Fiquene. An- 
tônio Leite e Simplicio 

Zuza. Ei! Você ai. Quer 

um suplente aí. quer um 

suplente ai! Adivinha 
onde o PT e o PSTL vão 

buscar seus respectivos 

suplentes para o Sena- 
do? 

Dr. André Paulino D^lbuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Leonardo abre amanhã a XXX Exposição de Imperatriz 

Sinrural adota sistema rigoroso para credenciamento 

>\.r: 

Vi 

Coronel (tiiilhcrmc Ventura prove n maior hxposição já realizada em 

Imperatriz. 

0 Sindicato Rural garan- 
tiu ontem os últimos de- 

talhes para a abertura da 
XXX Exposição de Impera- 
triz. Expoimp. 

O evento tem confirma- 
do o sucesso comercial 
pois todos os estandes fo- 
ram negociados com mais 
de um mês de antecipa- 

ção. 

Prestadores de servi- 
ços. indústrias, estabele- 

cimentos comerciais de 

todos os segmentos de ati- 

vidades. estão presentes 
na principal feira agrope- 
cuária do meio-norte bra- 
sileiro. 

ü cantor Leonardo abre 

a Exposição e deve lotar 
as dependências do Par- 

que de Exposições Lou- 

renço Vieira, localizado na 
BR 010, saída para Brasí- 
lia. 

Ele confirmou, ontem, 
da França, que seu primei- 

ro show em solo brasilei- 

ro depois da morte do ir- 
mão Leandro será em Im- 

peratriz. 

Leonardo se emocio- 
nou e não conseguiu com- 

pletar uma das músicas ao 

cantar, no Estádio Pare 

des Princes. em Paris, ao 

lado de Zezê di Camargo. 
Luciano, Chitãozinho e 
Xororó. 

A organização do even- 
to adverte para o creden- 

ciamento que este ano 
será ainda mais rigoroso, 

em relação ao ano passa- 

do. 
A partir das seis horas 

do próximo sábado, so- 

mente passa nos portões 
da Exposição quem esti- 

ver com ingresso ou cre- 

dencial, avisa a diretoria do 
Sinrural 

O coronel Guilherme 

Ventura, presidente do Sin- 
dicato Rural disse que a 

exposição mostra o poder 

dos agro pecuaristas da re- 
gião. 

"Com o contínuo aumen- 
to da produtividade, e sem 
contar com incentivos do 
governo, os agropecuaristas 

interferem na sociedade por 
intermédio do contínuo pro- 
gresso no campo", disse. 

Polêmica pelo uso da linha 0900 não se restringe ao Brasil 

A polêmica pelo uso dos 
-'■rviços da linha 0900 não 

restringe apenas ao 
Brasil. Segundo o 

procurador Nelson 
Santiago, em Portugal, um 
prejuízo de L$ 10 mil na 
conta telefônica de uma 
família motivou o 
parlamento daquele pais a 

aprovar uma lei que 
regulamenta o serviço. 

Lm criança de 10 anos 
ligou para um programa 
infantil e esqueceu o 
telefone fora do gancho. 
Como o pai e a mãe 
trabalhavam o dia inteiro, a 
ligação ficou valendo ate a 
chegada da família a noite. 

O alto custo foi parar na 
Justiça. Em Portugal, os 
serviços 0900 são 
conhecidos como Linhas de 
Valores Acrescentados. Em 
Pernambuco. ha um 
projeto de lei. tramitando 
na Assembléia Legislativa 
que prevêá regulamentação 
do uso das linhas. Caso sela 

aprovado, as linhas 900 so 
poderão ser usadas se o 
consumidor solicitar os 
serviços à Telpe. 

Para Nelson Santiago, o 
projeto já é um avanço mas 
ainda não é o ideal. Ele diz 
que. ha uma infração da 
Telpe ao Código de Defesa 
do Consumidor. No artigo 

39 do documento consta 
que ê vedado ao fornecedor 
de produtos e serviços, 
dentre outras práticas 
abusivas, enviar ou entregar 
ao consumidor, sem 
solicitação prévia, qualquer 
produto ou fornecer 
qualquer serviço. "Está 
claro que o contrato ê feito 

entre a Telpe e as empresas 
e o cliente, sem ser avisado, 
ê quem paga o prejuízo. Isso 
infringe o Código", acredita. 
A ação movida pelo 
Ministério Público solicita 
da Justiça a interrupção dos 
serviços ou o uso apenas 
quando solicitado pelo 
consumidor. 

Gelmar distribui mudas de eucalipto na Exposição 

Empresa usa comunicação virtual para mostrar projetp ambienta! 

Pelo terceiro ano conse- 
cutivo. a indústria de celu- 
lose Celmar participa da 

iposicão Agropecuária 
de Imperatriz com o estan- 
de Casa do Eucalipto. 
Como nos anos anteriores, 
a empresa esta montando 
uma estrutura especial 
para receber um grande 
numero de visitantes. O 
estande da Celmar na 30- 
Expoimp. que será aberta 
amanhã e vai ate o dia 12 
de julho, tem como tema os 
programas sociais Melho- 
ria da Qualidade de Vida e 
Agricultura Social. 

Cerca de 30 técnicos da 
empresa estarão envolvi- 
dos com o estande duran- 
te os nove dias de exposi- 
ção. "Queremos repetir o 
sucesso dos anos anterio- 
res. quando superamos a 
expectativa em termos da 
quantidade'de visitantes, e 
mostrar a população as 
ações que a Celmar vem 
desenvolvendo nas areas 
social e ambiental", infor- 

ma Fernando Martinho. 
assessor jurídico da em- 
presa. 

O Projeto Melhoria da 
Qualidade de Vida esta re- 
presentado logo na entra- 
da da Casa do Eucalipto. 
Painéis com fotos ilustram 
os 18 meses de atividades 
do programa da Celmar em 
parceria com o Instituto t 
Pro-Natura. Vinte pessoas 
dos povoados de São Felix. 
Petrolina. São Domingos e 
São Francisco, comunida- 
des beneficiadas com as 
ações do programa, se re- 
vezarão no estande para 
explicar aos visitantes so- 
bre as mudanças na região, 
nas areas de saúde e edu- 
cação. com o advento do 
projeto. 

Transparência - Lm 
computador com transpa- 
rências ficara a disposição 
da comunidade com infor- 
mações completas sobre a 
Celmar. Para cada dia. a 
Casa do Eucalipto contara 
com um coordenador, um 

técnico e três recepcionis- 
tas que. alem de atenderem 
o publico, distribuirão foi- 
deres explicativos e mate- 
rial educativo sobre os ris- 
cos das queimadas. 

A celmar ampliou o es- 
tande e construiu, nos-fun- 
dos da Casa do Eucalipto, 
canteiros com demonstra- 
ção do Programa de agricul- 
tura Social. "Ali a comuni- 
dade poderá perceber cla- 
ramente como e possível 
conciliar o plantio de euca- 
lipto com outras culturas, 
como o arroz e o feijão", 
explica Fernando Marti- 
nho. O plantio consorciado 
nas fazendas da Celmar já 
beneficiou centenas de fa- 
mílias carentes e este ano 
a colheita do Programa de 
Agricultura Social e de 
1.700 toneladas. 

Outra novidade do es- 
tande na 305 Expoimp ê um 
playground construído todo 
a base de madeira de euca- 
lipto. "Na realidade, o nosso 
estande e um retrato com- 

pacto da preocupação da acrescenta o assessor jurí- cantor Leonardo, a empresa 
Celmar com os aspectos so- dico. Durante os nove dias estará distribuindo mudas 
ciais, o meio ambiente e as de exposição, que começa de eucalipto aos visitantes 

riquezas culturais da região", amanhã com um show do do seu estande. 
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Irinta técnicos da Celmar garantem o funcionamento do estande da Celmar 
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ApRESENTA: 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

     è xuaa ptibli cação do 

Sistema Tutanufs de Produções 

Diretor Presidente Diretor ('omercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundador: 
Wi 

Çonor pires de Farias 

. ,   

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 

Assinaturâs 

.RS 75,* 

Rendimento ao cliente 

.RS2ÍÍ 

 RS 1,00 

721-4006 

Os artigos o nota.v .»>sinadas nas Cohmas, 
Mn corno os ensaios publicados, náo refle- 

ton  "    niniao do Jornal, 
sendo dc i-x». iu-.v.i i esp»msabilidade de 

seus autores^ 

SHOW ESPERANÇA 

e Banda 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

O 
i tu 

Dia 

11 de 

julho 

. às 

9h 

INtíRESSO 

5,(K) 

uma camiseta 

® Tele-tijolos 

» hh mam mm wmm mm ^m mm tmm ama aem mm mm   

- 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 



■Urgente 

Sebastião Madeira chega 

amanhã a Imperatriz. 
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PSN decide lançar candidatos ao Governo e Senado 

O Partido da 
Solidariedade 

Nacional - PSN - 

decidiu lançar chapa 

majoritária própria 
para ás eleições 

A decisão foi tomada . 
na sede do PDT, após a 
dissolução da Força 
Popular de 
Pernambuco, quando 
os pedetistas 
anunciaram que iriam 

voltar a integrar a 
Frente Popular. O 
professor de medicina 

da UFPE, Frederico 
Brandt. que seria o 

candidat o a vice - 

de Anatolio Juliào 
(PDT) e José Queiroz 
(PDT), agora é o 

candidato a 
governador pelo 
partido. 

A vaga de vice será 

ocupada pela decisão de lançar garantiu. 
fazendária com 

formação em 

administração de 
empresas e ciências 

biomédicas, Ana Maria 

estudante de 
sociologia da UFPE, 
Gilvan Alves, foi o 
nome escolhido para 
candidato a senador. 
De acordo com 

candidaturas próprias, 
ao invés de seguir o 

PDT e o PMN, que 

rumaram para o 

palanque do 

Arraes (PSB),. 
candidato à reeleição, 
não significa que o PSN 
tenha nada contra a 
Frente Popular. 

"Estamos, isto sim, a 

O presidente 
regional do PSN e 

candidato a vice- 

presidente da 
República, Alexandre 

s a0 3. c. vi m p. c r a. 

justificando que o 
partido não participou 
da convenção da Força 
Popular de 

Pernambuco. "Não 
fomos comunicados da 

Frederico Brandt, a favor do nosso partido", reunião. E, quando o 

resultado nos foi 
anunciado, lançar uma 
chapa só do PSN foi 

inevitável. Vamos 
continuar divulgando 

as propostas do nosso 
P d i o i d o c t o Pi t a n d o 

impedir que as forças 
neoliberais sejam 
vitoriosas", disse, 
acrescentando que 
essa é uma 
determinação do PSN 

em todo o País. 

PTB sobe no palanque de FHC 

O PTB decidiu , por 
.M votos a 90, apoiar a 
reeleição do 
presidente Fernando 
Henrique e rejeitar a 
vice-presidência na 
chapa de Ciro Gomes 
(PPS). A liberação de 
emendas ao 
Orçamento de 
deputados petebistas 
e a pressão do PFL e 
PSDB foram os fatores 
lembrados para 
garantir a volta do 
partido à aliança pela 
reeleição. "Sem a 
intervenção do 

overno e dos outros 
partidos o Ciro 
ganhava", lamentou o 
deputado Israel 
Pinheiro Filho ' MG). 
que defendeu a 
formação de uma 
uhapct U-Oiii u PPS. 

Os governistas 
preferiram atribuir o 
resultado às 
composições . nos 
Estados para a eleição 
de deputados 
federais. "Temos dois 
deputados federais e 
esperamos chegar a 
quatro, coligados com 
o PFL e o PPB. César 
Maia (candidato do 
PFL ao Governo do 
Rio) e Francisco 
Dornelles (presidente 
regional do PPB) 
deixaram bem claro 
que seria inaceitável o 
PTB não apoiar o 
mesmo candidato 
para presidente", 
afirmou o presidente 

regional do PTB 
fluminense. Roberto 
Jefferson que 
& ara iitiu iodos us 25 

votos dos 
convencionais do Rio 
para a reeleição. 

Para o líder do PTB 
na Câmara, Paulo 
Heslander (MG), 
outro fator decisivo 
para o resultado a 
favor do Governo foi a 
neutralidade na hora 
da decisão do 
presidente nacional 
da legenda, senador 
José Eduardo 
Andrade Vieira (PR), 
que deixou a 
convenção no meio e 
viajou ao Paraná, para 
assistir ao enterro de 
um parente. 

Na abertura da 
convenção, Andrade 
Vieira fez um longo 
discurso em que 
admitiu a prática de 
barganha por parle 

dos parlamentares 
petebistas para 
garantir a adesão da 
legenda ao Governo. O- 
núcleo de apoio a Ciro 
Gomes dentro do PTB 
estava em São Paulo, 
Ceará e em parte da 
seção mineira do 
partido. 

O trabalho pró-FHC 
foi conduzido pelo 
ministro do 
Planejamento, Paulo 
Paiva, e pelos 
deputados Paulo 
Heslander e 
Rodrigues Palma 
(MT). 

Com a decisão do 
PTB de apoiar o 
presidente FHC, o 
candidato tucano terá 
23 minutos e 41 
segundos diários de 
p i o p a g anda e 1 e 11 o r aí 

gratuita no rádio e na 
TV. O espaço 
destinado a FHC 
representa 47% dos 50 
minutos diários 
disponíveis para os 
candidatos ã 
Presidência. Se o 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
acolher todos os 
pedidos de registros 
que deverão ser 
encaminhados pelos 
partidos até o próximo 
dia 5, serão 13 os 
candidatos a 
presidente. 

A decisão do PMDB 
de não apoiar a 
candidatura à 
reeleição custou a FHC 
dois minutos e 16 
segundos a menos de 
rádio e TV por dia. O 
inaior benefieiadu com 

o resultado da 
convenção de domingo 
foi o candidato do PT, 
Luiz Inácio Lula da 
Silva. Sem o PMDB na 
disputa, , o cálculo 
estimado de tempo - já 
que nenhum número 
foi oficializado pelo 
TSE - dá ao petista dez 
minutos e oito 
segundos diários de 
propaganda. Lula 
acrescentou mais um 
minuto e 51 segundos 
ao programa diário. 

O tempo de cada 
candidato será 
dividido em dois 
blocos diários de 
programa, com 25 
minutos cada. A 
propaganda eleitoral 
gratuita começa em 18 
de agosto e prossegue 
ale 1° de outubro. 

Queiroz e PDT recuam e voltam à Frente 

Depois de ter 
anunciado 
oficialmente uma 
chapa própria com o 
sociólogo Anatólio 
Julião (PDT) para 
governador e o 
professor 
universitário 
Frederico Brandt 
(PSN) para vice, com 
a intenção de garantir 
a candidatura ao 
Senado do ex-prefeito 
de Caruaru José 
Queiroz, o PDT 

' iv 

recuou, , e decidiu 
retornar ã Frente 
Popular do 
governador e 
candidato à reeleição 
Miguel Arraes (PSB). 
"Este não é um ato 
constrangido. 
Estamos retirando a 
candidatura em favor 
da unidade das forças 
populares e para 
ajudar ^a consolidar a 
aliança entre Lula 
(candidato a 
presidente), Leonel 

Brizola (vice- 
presidente) e Arraes", 
afirmou Queiroz. 

O ex-prefeito de 
Caruaru - preterido 
como candidato a 
senador pela Frente 
Popular, que preferiu 
indicar o deputado 
Humberto Costa (PT) 

comunicou sua 
decisão à cúpula do 
partido e submeteu 
aos delegados 
presentes ã 
convenção, realizada 

na sede do PDT. A 
aprovação por maioria 
ocorreu sem 
discussão. A 
desistência se 
consolidou após 
várias pressões, 
através de 
telefonemas de Lula, 
Brizola, Arraes e José 
Dirceu, presidente 
nacional do PT. 

Queiroz disse ter 
recebido o aval de 
Brizola para decidir 
sobre a questão e, 

surpreendendo a 
todos, resolveu ficar 
de fora até das 
eleições 
proporcionais. "Vou 
trabalhar para a 
Frente Popular e 
confirmar minha 
contribuição para 
unidade sem 
concorrer a qualquer 
cargo", explicou. 

A comunicação 
oficial ao governador 
Miguel Arraes 
aconteceu em um 

encontro antes do 
desfecho da 
convenção, no 
escritório do dirigente 
pedetista João 
Monteiro. Satisfeitos, 
Arraes e seu 
candidato a vice, o ex- 
prefeito de Petrolina, 
Fernando Bezerra 
Coelho (PSB), 
compareceram à 
convenção para 
comemorar o 
desfecho da crise, que 
durou uma semana. 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Lembra disso: Dorian Meneses (esq.) sequer pensou em retornar a 
cena política, mesmo depois de passar um longo verão como 

interventor de Imperatriz: 

Ondas Curtas 

Francisco do Valle está na Ilha do Amor. Fazendo o Tecão Maravilha criar raízes. 

O interino sou eu. Eu mesmo. Estava com uma saudade das ondas curtas. 

Por isso hoje é curto e grosso. Meu bom José Simão. Rá-rá-rá. 

Bota figurinha, bota meu amor. Bota fotografia bota meu amor. 

A Gincana Mirante vai entrevistar lldão na Praia do Cacau. Até ai tudo bem. 

Ildon Marques vai falar se é contra ou a favor do top less no balneário. 

Proibido como é, o furdunço já é geral. Imagine se liberar os peitos. f 

Calma. O lldão e o Faustão são de mentirinha. Verdadeiras, só as bacangas. 

E o Brasil vai ser penta. Espero que não seja Parnaíba abaixo. 

Tem gente brincando de ser candidato a deputado. Depois vão sentir uma puta dor. 

Feliz recuperação governadora. Os maranhenses torcem por sua saúde. 

E João Alberto hein! Montou a operação tigre para cima da raposa e da galinha. 

Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. Capa. 

Contra-capa. Contra-capa. Contra-capa. Contra-capa. Contra-capa. 

Madeira chega no sábado à Imperatriz. Na bagagem, o apoio a Cafeteira. 

E um Partido partido. Em frangalhos. Mas com preciosos minutos na TV e no rádio. 

Dessa vez ele ganhou a quebra de braços com a grande família. 

E vem rasgando o verbo oposicionista. Quem tiver telhado de vidro que se agüente. 

E o PMDB nacional. Ulysses Guimarães deve estar uma arara com os tucanos. 

O PSDB, literalmente, colocou na lata do lixo a sigla que combateu o regime. 

O PFL está animado com ACM para 2002. O PSDB quer serrar esses planos. 

FtogamaçãodelV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
N utre-Sha rk 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia 

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canai 5 TV Capital 

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

05:30 Despertar 
da Fé 
06;00 Capital no Sertão 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Murphy Brown 

08:30 O Quinteto 
09:30 O mundo de 

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- program 12:45 
Eucuménico te 

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

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

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

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

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

ranhão 1o Edição 20:00 - 

Canai 7 TV Difusora 

- Globo Espor- 

- Jornal Hoje 
- Video Show 
- Vale a Pena 
ovo 

Sesão 

- Malhaçào 
-Era uma vez 
- Jornal do Ma- 

2a Edição 
- Corpo Doura- 

Jornal Nacional 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhà 
06:30 Igreja da Graça 

no Lar 
07:30 Escola Bíblica na 

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

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

11:00Programa > 

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

nário 
13:45 Interpró - 

Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
1 9:30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal di. 
Globo 

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

preço da Paixão" 
03:53 Corujão li " 

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 Perigosa'- 

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 Mandacarú 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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Linda Veloso 
I 

Retornando 

Depois de muitos meses distante de nossa cidade, 

retorna hoje à terrinha a jovem Vanessa Simões, que 

passou uma temporada em Alfenas, onde foi estudar. 

Lá, deixa saudades e um coração apaixonado. Depois 

do tempo em Alfenas viajou para o Rio de Janeiro, 

onde prestou vestibular para Direito e foi aprovada. 

Hoje, os pais Claumir e Tereza Simões recebem a 

filha com todo orgulho e estão organizando uma 

festa para os amigos. 

Homenagem 

O apresentador Fausto Silva prestou uma linda 

homenagem a dupla Leandro e Leonardo no último 

domingo; um momento muito emocionante. Fábio 

Júnior e Zezé di Camargo e Luciano também 

homenagearam o amigo. Faustão mostrou desde a 

grande saudade do povo brasileiro até a homenagem 

do escritor Benedito Rui Barbosa. O fã clube Talismã 

de Goiânia tem recebido mais de 600 cartas para a 

família do grande artista, que partiu deixando muita 

saudade. 

São João Society 

O companheiro Jonas Ribeiro recebe a sociedade 

hoje no Shalon Haras Clube para a grande noite 

junina, e você não pode perder esta l)ela festa do 

nosso colunista. Por lá tem muito forro e comidas 

típicas. 
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í íishI ciinigo, Evcindro e Hlieíh Fcniãiides, com o simpático 

medico Antônio Alberto 
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Mnrlene Borges no Indo de sim mne, donn (ioinnn, em evento 

recente 

simpnücos ninigos l.uiz Dnndn e o médico (H/son h\ t 

E MAIS... 

* Agüenta coração. Hoje tem mais um jogo do 

Brasil. E o imperatrizense como é pé-quente já 

faz apostas altas e se apronta para fazer o car- 

naval no Zero Grau. Junte também sua turma e 

vá comemorar em grande estilo a vitória. 

* A renda do último CD lançado por Leandro 

e Leonardo será destinada a organizações que 

lutam contra o câncer no país. 

^ A música escolhida para ser o carro-chefe 

do útlimo CD é 4'Deu Medo". Por sinal uma 

linda canção que será cantada com saudades 

desse maravilhoso ídolo que hoje canta no céu. 

——— —- 

Veículos Ltda. 
Automóveis s.ã. 

MOVIDOS PELA PA1XAO 

MATRIZ: Rua Magoas, 143^ A - Rodoviária - Fone; (09S) 722-3080 
Fax; (OTS) -2J-234-- CE? 65.003 330- Imperatriz/Maranhão 

FII.IAI Rua do Fgito. 720/,Á ( entro - Fone/Fax: (OÚS) 741-2572/2105 
( KP 65900-000 - BaKasMaranhão 

irtVlViviiCWiVivK 

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

Celular (098) 977-2190 - CLP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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Noventa Oíivecta 

Variedades 
JORNAL CAPITAL 

Curso 

Teminamhoje as inscrições para o curso de pintor de parede oferecido 
pelo benai. O curso visa em primeiro plano capacitai' as pessoas leieas no 

assunto a realizarem pequenos trabalhos em suas residências. O início das 
aulas ainda náo está deílnido. 

Confraternização 

Os concludentes do curso de examinador de trânsito e diretor geral de 
ensino em auto escola estarão hoje recebendo os certificados em uma 

recepção no Juçara Clube. Para o evento, já está confirmada a presença do 
governador em exercício do Estado, José Reinaldo Tavares. 

Romaria 

Comunidades católicas de todo o Estado ja se preparam para a Terceira 
Romana da Juventude, a realizar-se nos dias 15 e 16 de agosto em Caxias. 
UrSte ano o tema da Romaria será "Juventude Conscientizada. Cidadania 

Conquistada". 

Novo endereço 

A escola de natação Aqua Clube está agora em sua sede própria em novo 
endereço. A escola, que passa a atender na ma XV de Novembro vai 

^muar oferecendo aulas de natação, judô, capoeira, ginástica olímpica 
hidroginastica e futebol. Vale lembrar que as aulas são para crianças e 

adultos. 

Boa notícia 

Uma boa notícia para a comunidade imperatrizense, o Meb não vai mais 

™ , r^0??a clc?ade' fnas ampliará sua atuação para atender Imperatriz 
e Maiaba. O orgao esta fazendo agora um redimencionamento de seus 

trabalhos para melhor atender. 

Pesquisa 

Numa pesquisa realizada pelo Movimento Eclesial de Base foi detectada 
amda umajpande carência da atuaçáo das entidades populares na política 

publica. Por isso a ONG vai atuar mais concretamente neste setor nos 
próximos três anos, começando em agosto. 

Alfabetização 

co,Hy
m ^ado projeto do Meb de Imperatriz está hoje comemorando um 

saldo positiva O programa de alfabetização de adultos tem uma soma de 15 
grupos espalhados pelos bairros da cidade e dois na zona rural; o resultado 

tem sido tao bom que o Movimento pensa em ampliar sua atuação. 

Juventude 

Já foram iniciados os preparativos para a a realização do Dia Nacional da 
Juventude, que acontece sempre na segunda semana de outubro Como 

estamos em ano político, o tema de 98 será, "Nas Asas da. Juventude", com 
sub-tema "Juventude e Direitos Humanos". Vale a pena se agendar. 

Queimadas 

Na segunda quinzena de julho devem ser fortalecidas as queimadas na 
região Tocantma. Ate o momento as já registradas, segundo o Ibama são 
isoladas e nao oferecem riscos. De acordo com Wolglan Mendes, o órgão 

amda espera orientação de Brasília para fazer um trabalho de prevenção. 

Nascimento 

Muito já se tentou, mas infelizmente a maioria dos órgãos criados para 
defender o meio ambiente morrem antes de respirar. Agora uma nova ONG 
esta nascendo, tendo um grupo de 15 pessoas que se levantaram para ser a 

voz do meio ambiente na cidade. 

Quem síío 

Esta entidade tem hoje uma média de 15 pessoas que formam os 
conselhos Fiscal e Administrativo; como coordenador esta Ruan, ex- 

funcionario da Floresta Rio Doce. Uma das primeiras metas vai ser escolher 
um novo destino para o lixo. Paulo Almeida está entre os sócios. 

Viciando 

dia 18 n « dest™0 a ,Noy.a íguaçu, no Rio de Janeiro no próximo 
e 0 cooi:denador da regional da Pastoral da Juventude do Maianhao. Eles irão participar da 12a Assembléia Nacional das Pastorais de 

Juventude do Brasil. 

Na luta 

HiO.^dlC0 Carlos Noleto está viajando a nossa região no intuito de 
3 candldatura a.Gamara Federal. A nova tarefa de Luiz Carlos tem sido garantir sua vitona, e para isso conta com o apoio da esposa 

Mansteia Noleto e de entidades diversas. 

Recorde 

Quando se afirma que Imperatriz é um celeiro cultural não é exagero • 
ainda para este ano esta previsto o lançamento de uma media de 15 novos 

livros. Isto, somente de escritores da cidade. Vale lembrar que eles não 
dispõem de qualquer incentivo público. 

Apoio 

na Sua con
)
venÇao 0 aPoio irrestrito a candidatura de Cafeteira ao governo do Maranhão, mas manteve em aberto o 

apoio a esquerda para o Senado. Isso pede novas rodadas de negociações 
para um fechamento com Jaime Santana. 

Mudanças 

A Associação dos Advogados de Imperatriz tem nova diretoria.. A 

Tucanu^ 

Vídeo 
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O advogado Michel e seu filho Michel Júnior 

renomâda ciiminalista Helena Amoilm entregou a presidência ao advogado 
Maico Aurélio dos Santos, que ainda não falou a imprensa sobre os novos 

rumos da associação. 

Exposição 

A artista plástica Dony Santana expõe durante todo este mês no ha 11 do 
1 inibira Shopping. As teias da artista estão a venda e o preço pode varia 

comorme obra e moldura. Vale a pena conferir as novidades oferecidas poi 

Dony. 

Prisão 

Diolinda Alves e José Rainha Júnior, líderes do MST que tiveram suas 
pnsoes decretadas pela justiça após julgamento nesta semana, cumprirão a 
pena em liberdade mas perdem .a condição de réu primário. Os dois líderes 

embora já tenham terras, continuam invadindo áreas e lucrando alto. 

Long Life 

A empresa de planos de saúde está aumentando as mensalidades dos 
associados sem ao menos consultar os clientes. No caso de uma reclamação 

o cliente tem de pagar multa de 80 reais; em São Luís este fato foi 
registrado. Será que aqui também? 

Posse 

E amanhã será a posse do presidente e do governador do Rotarv Clube de 
Imperatriz; sai o medico Levl Madeira com uma pauta de atividades 

cumprida e com aplausos de todos os rotarianos. 

Praias 

E neste final de semana tem praia e muito sol as margens do rio 
Tocantins. Os freqüentadores assíduos da Praia do Imbiral, como a 

cabeleireira Luciene Hundeskait, promete animar o domingo no novo poíiit 
da cidade. 
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■ CULTURA 

FCI retoma projetos 

Represntantes da Fundação já estiveram reunidos com o prefeito Ildon Marques 

que garantiu o repasse das verbas para a concretização dos trabalhos. 

A Fundação Cul- 

tural de Imperatriz 

(FCI) já retomou os 

projetos que serão 

desenvolvidos ainda 

ení 98. A Instituição 

passou um período 

fechada. Na próxima 

terça-feira (07) ha- 

verá uma reunião 

para análise dos 

cinco trabalhos que 

já estão prontos 

■ Tapa-buracos 

para serem 

reiniciados. Entre 

eles estão: Plano 

Editorial, Plano 

Fonográfico. Oficina 

de Artes. Projeto 

Platéia e o XII Fes- 

tival de Poesia Con- 

to e Crônica. 

Segundo o vice- 

presidente da FCI. 

Gilberto Freire, isto 

se deve ao fato de 

que a Prefeitura Mu- 

nicipal de Impera- 

triz já está repas- 

sando as verbas ne- 

cessárias ã 

concretização dos 

projetos. "Todos os 

representantes da 

Fundação estiveram 

presentes na ultima 

reunião realizada 

juntamente com o 

prefeito Ildon Mar- 

ques, que garantiu o 

repasse dos recur- 

sos", informou. 

Um dos últimos 

eventos realizados 

pela FCI, foi a XVI 

Feira de Artes, en- 

cerrada no último 

dia 28. na Praça da 

Cultura. No local, 

cerca de 40 barracas 

estiveram dispostas 

com exposição do ar- 

tesanato regional. 

Houve ainda festival 

de quadrilhas e 

apresentação de 

grupos de danças li- 

gados à cultura po- 

pular. O objetivo foi 

proporcionar espaço 

ã produção da re- 

gião, assegurando o 

intercâmbio cultu- 
ral. 

Um dos próximos 

projetos a ser reto- 

mado ainda de ime- 

diato, ou seja, a par- 

tir do mês de agosto, 

será Leitura nas Es- 

colas que visa apro- 

ximar a literatura 

(leitura e 

dramatização) com 

os alunos das esco- 

las de primeiro grau 

da Rede Municipal 

de Ensino. 

Operação continua no centro e periferia 

A Secretaria da 

. ^ f r a e s t r u t u r a 

(Sinfra) dã prosse- 

guimento ã operação 

"Tapa-buracos", be- 

neficiando ruas do 

centro e da periferia 

da cidade. Nos me- 

ses de abril, maio e 

» Copa do Mundo 

junho, a área total 

beneficiada foi de 

6.600 metros qua- 

drados. 

Dentre outros, em 

abril foram atingi- 

dos pela operação os 

s e g u l n t e s 

logradouros: ruas 

Aquiles Lisboa, 

Pará, Bahia. 

Alagoas, Teresa 

Cristina. Simplício 

Moreira, Sergipe e 

Paraíba, no Centro; 

e Rio Grande do 

Norte e Amazonas, 

no Nova Imperatriz. 

No mês seguinte - 

maio - foram benefi- 

ciadas: ruas Dom 

Pedro I e João Pes- 

soa. no Bacuri; e 

Três. Treze e Rafael 

de Almeida, no par- 

que Buriti. Ali, como 

nas demais localida- 

des, as obras consis- 

tiram na recupera- 

ção dos principais 

logradouros. 

Mais recente, fo- 

ram beneficiadas as 

avenidas São Sebas- 

tião, Bernardo 

Sayào. Getúlio 
1 

Vargas e Dorgival 

Pinheiro de Sousa, 

além das ruas Rui 

Barbosa, Gonçalves 

Dias e Coronel 

Manoel Bandeira, no 

centro. A operação 

terá continuidade 

nos próximos dias. 

Prefeitura muda horário em virtude do jogo do Brasil 

Em virtude da par- 
ticipação da Seleção 

•asileira de Futebol 
na Copa do Mundo da 
Franca, os horários 
de funcionamento 
das diversas secreta- 

rias e órgãos, da ad- 

ministração direta, 
indireta do município 
e fundacional sofrem 
mudanças . conforme 
decreto de numero 
020 (1° de julho), do 

prefeito Ildon Mar- 
ques. de acordo com 
o artigo 51 da Lei Or- 
gânica do Município. 

Hoje quando o Bra- 
sil enfrenta o time da 

Dinamarca, o expedi- 

ente será das 8h às 
14h. Normalmente, a 

prefeitura é aberta 
ao público das 13h as 
19h. 

O decreto do pre- 
feito Ildon Marques 

estabelece, ainda, senciais permanecem 

que os órgãos respon- com seus horários 
saveis pela manuten- normais de funciona- 
çào dos serviços es- mento. 

Consumidor procura 

órgão de defesa 

Balanço do mês de junho revela resultado positivo da Deeon 

Alem da pesqui- 
sa de preços da 

cesta básica, reali- 
zada mensal m e n - 
te. a Defensoria do 

C o n s u m i d o r teve 

outras atividades 
n o m é s d e j u n h o. 

"O co n s u m 1 d o r 

esta cada vez mais 

exigente. Temos 

sido p r o c u r a d o s 
para atender a di- 

versos casos", in- 
forma o diretor, 
João M a rq u e s d a 
Silva. 

As mercadorias 

apreendidas com 
data de validade 

vencida totalizam 
55 1 unidades, de 

diversas marcas - 
aponta o relatório 

expedido n o u 11 i - 
mo dia 3 0 de ju- 

nho. 

Órgão da Prefei- 
tura de Impera- 
triz. v i n c u 1 a d o a 

Secretaria do De- 

senvolvimento Ru- 
ral ( S é r u r ). a 

Decon trabalha na 

defesa do consu- 
midor local. 

No mês que pas- 
sou. o diretor João 

Marques da Silva 
expediu 17 ofícios 
e notificações, rea- 

lizou 16 audiências 
e fiscalizou 32 es- 

tai) eleciment os. 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: Conor Farias 
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Imperatriz 146 Anos 

Faltam exatos 13 dias 
para o aniversário da 
cidade. E como fez no 
ano passado, a 
Prefeitura Municipal 
está preparando uma 
grande festa para 
comemorar a data de 16 
de julho- o 146° 
Aniversário de 
Imperatriz . 

Uma Comissão 
Organizadora foi 
formada ainda no mês 
passado para cuidar 

dos preparativos. A 
Comissáo é formada 
por Francisco Brandão 
(da Secretaria de 
Infraestrutura), 
Jackson da Silveira 
(Secretaria de 
Esportes), professor 
Sebastião Rodrigues 
(Educação) e Maria 
José Marconcine 
(Educação). No último 
dia 30, eles se reuniram 
com membros de todas 
as secretarias 
municipais envolvidas 
na preparação do 
evento para discutir 
alguns detalhes 
pendentes. (02), a 
Comissão voltou a se 
reunir, às 15 h, na 
Prefeitura. 

A princípio, segundo 
Francisco Brandão, a 
grande festa de 
aniversário será 
marcada, na véspera 

(15), pela realização de 
um culto no Estádio 
Frei Epifánio d' Abadia 
e uma missa na 
Catedral de Fátima. O 
culto e a missa serão 
realizados às 19 h e 20 h 
respectivamente. 
Haverá também shows 
de artistas, na Beira- 
Rio, organizados pela 
Fundação Cultural de 
Imperatriz. 

O imperatrizense 
será despertado no dia 
16 com uma alvorada e 
uma grande salva de 
fogos. A Banda da 
Polícia Militar é que 
deverá tocar." Também 
estamos definindo a 
participação de um 
trio-elétrico", informou 
Brandão. 

As 7h darão início a 
programação esportiva, 
pára logo em seguida 
começar o desfile com a 

Começam preparativos para o aniversário 
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Imperatriz sc prepara para comemorar mais iim aniversário: 140 anos 

passará o desfile. 
Ainda não ficou 

definido o local onde 
será montado o 
palanque para as 
autoridades e entrega de 

prêmios. Segundo o 
coordenador da Sinfra, 
poderá ser montado 
como no ano passado, 
na frente da Prefeitura. 

Divulgação 
A Prefeitura também 

está preparando um 
foi der sobre a cidade 
para ser distribuído nas 
principais vias de 

participação de escolas, 
Polícia Militar, 50° Bis, 
segmentos da 
comunidade, Celmar 
etc. Os mototaxistas e 
a Cooperativa dos 

Caminhoneiros 
demonstraram 
interesse de participar 
da programação, 
segundo Brandão. 

A programação 
esportiva que ficou a 
cargo da Secretaria de 
Esportes e Lazer 
(Sedei) já está definida. 
O secretário Valdeci 
Ferreira nomeou 
equipes para cuidar de 
cada um dos eventos. 
Da programação 
esportiva consta a 
Corrida 16 de julho. 
Taça cidade Imperatriz 
de Bicicross, 
Campeonato de 
Voleibol, Torneios 
(dama, xadrez, dominó 
e truco),. futebol 
interbairros. Torneio de 
Futebol -Novos 
Municípios", Passeio 
Cidade de Imperatriz 

m 

'■ 
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acesso de turistas 
(a e ro porto, ro d o vi á ria 
e Porto da Balsa) e 
também para toda 
população. O objetivo 
é informar mais sobre 

Imperatriz com d adi. 
históricos e também 
sobre a localização 
geogrãfica. população 
etc. Também estão 
planejando a 
colocação de out- 
doors na entrada da 
cidade, na estrada de 
João Lisboa e 
aeroporto 

Skate, Passeio 
Ciclís tico ' 'Liliani- 
Sundown BikeTaça 
Cidade de Imperatriz 
de Patins e Corrida 
Ci dística. 

Como em 97. o 
prefeito Ildon Marques 
fará a entrega da 
"Comenda Frei Manoel 
Procopio" a pessoas 
que se destacaram e 
fizeram a história de 
Imperatriz . Este ano 
serão seis 
homenageados com a 

medalha. 
O desfile das escolas 

ficou a cargo da 
Secretaria de 
Educação (Seduc). A 
Secretaria de 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Rural (Serun esta 
programando o desfile 
de representantes da 
agropecuraria no 
município. 

A Sinfra esta 
cuidando da limpeza e 
pintura de meio-fio 
das ruas por onde 
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Pedetistas insistem que ajuda a Lula pesou na decisão do partido 

Na avaliação de al- 
guns integrantes da 
Frente Popular, o re- 
cuo de José Queiroz na 
intenção de disputar o 
Senado teve um aspec- 
to mais amplo; contri- 
buir para manter a es- 

tabilidade da aliança 
nacional PT/PDT/PSB, 
e a unidade em torno 
da chapa Lula/Brizola 
na disputa presidenci- 
al. É que, além de 
Pernambuco, o PDT 
vinha amargando pro- 
blemas com o PSB em 

outros Estados, nas 
disputas regionais. 

No Paraná, os socia- 

listas apoiam a candi- 
datura do governador 
Jaime Lerner, do PFL, 
considerado por Leo- 
nel Brizola um "trai- 
dor" do PDT. No Mato 

Grosso, a situação se 
repete: o PSB apóia o 
governador Dante de 
Oliveira, que trocou o 
PDT pelo PSDB de 
FHC. Os dois casos vi- 
nham deixando 
Brizola bastante irrita- 

do. "Não poderíamos 
arriscar comprometer 

a estabilidade da cha- 
pa Lula/Brizola, que é 
o nosso maior compro- 
misso", afirmou um 
pedetista, procurando 
explicar o recuo. 

Na sexta-feira pas- 
sada, Brizola deixou de 
comparecer à conven- 
ção nacional do PSB 
que homologaria o 
apoio do partido a 
Lula, para presidente, 
e ao seu próprio nome 
para vice. No mesmo 

instante, recebia José 
Queiroz, no Rio de Ja- 
neiro. Pouco antes, em 

Brasília, Lula reunira- 
se com Arraes para de- 
fender o nome de 

Humberto Costa (PT) 
para o Senado. No Re- 

cife, o presidente naci- 
onal do PT, José Dir- 
ceu, e o estadual, Fer- 
nando Ferro, tentaram 
novamente demover 
Queiroz da candidatu- 
ra ao Senado, para não 
dividir a esquerda e fa- 
cilitar a vitória do can- 

didato adversário ao 

Senado, deputado 
José Jorge (PFL). An- 
teontem, o assunto foi 
objeto de nova reu- 
nião, dessa vez entre 
os articuladores da ali- 
ança nacional das es- 
querdas. 

O PT chegou a con- 
vidar Queiroz para 
ocupar a coordenação 
da campanha de Lula 
em Pernambuco. Ou- 
tros argumentos não 
faltaram, mas o que 
pesou, acima de tudo, 

foi a garantia de espa- 
ço para a candidatura 
de seu filho, o deputa- 
do Wolney Queiroz, à 
Câmara Federal. Fora 

da Frente Popular, a 
reeleição de Wolney era 
muito difícil. Dentro, e 
com tratamento vip, 

suas chances são reais. 
Também pesou a pres- 
são dos prefeitos e can- 
didatos a deputado es- 
tadual do PDT, cuja 
campanha havia sido 
planejada em cima da 
participação na Frente. 

Seis candidatos disputam Governo do Estado 

Seis candidatos es- 
tão oficialmente esco- 
lhidos por seus parti- 
dos para disputarem o 
Governo de 
Pernambuco nas elei- 
ções gerais de 4 de ou- 
tubro. Este número fi- 
cou conhecido ontem, 
após o encerramento 
do prazo para a realiza- 
ç de convenções par- 
tidárias. Durante os 90 
dias da campanha 
(contados a partir do 
próximo dia 6), os 4,8 
milhões de eleitores do 
Estado vão poder esco- 
lher entre o governador 

Miguel Arraes (PSB), 
que busca a reeleição 
pela Frente Popular; o 

ex-prefeito do Recife, 
Jarbas Vasconcelos 
(PMDB), da União por 

Pernambuco; o sena- 
dor Carlos Wilson 
(PSDB), da coligação 
Muda Pernambuco; a 
advogada Lúcia 

Albuquerque, do PSC, 
em nome da Frente In- 

dependente de 

Pernambuco, o servi- 
dor federal Joaquim 

Magalhães,- do PSTU, e 
o médico Frederico 
Brandt, do PSN. 

Dos 28 partidos exis- 
tentes em 

Pernambuco, 25 agru- 
param-se em quatro 

coligações, e duas le- 
gendas optaram por 

concorrer com candi- 
datos isolados. Para a 
única vaga ao Senado, 

a Frente Popular (PSB/ 
PT/PDT/PCB/PCdoB/ 
PGT/PMN/PTB) esco- 
lheu o deputado fede- 
ral Humberto Costa 
(PT). A União por 

Pernambuco (PMDB/ 

PFL/PV/PPB/PSDC/ 
PTN/ PDT/ PL/PRTB) 

lançou o também de- 
putado federal José 
Jorge (PFL). A aliança 
Muda Pernambuco 
(PSDB/ PPS/PSL/ 
PRP) optou pelo vere- 
ador do Recife, 

Waldemar Borges 
(PPS). 

Quanto aos peque- 

nos partidos que deci- 
diram-se por candida- 
turas próprias, a Fren- 
te Independente (PSC/ 
PRN) definiu-se pelo 
advogado João 
Olímpio Mendonça 
que, em 96, concorreu 
pela primeira vez à Pre- 
feitura do Recife. Já o 
PSTU bancou a candi- 

datura do sindicalista 
José Carlos Temporal 
(já disputou o mesmo 
cargo há quatro anos) 
e, finalmente, o do 
PSN, lançou o estudan- 

te de sociologia Gilvan 
Alves, que disputa o 

Senado pela primeira 
vez. 

Como o prazo só en- 

cerrou à meia noite de 
, até o fechamento des- 
ta edição, as chapas 
proporcionais (deputa- 
dos federais e estadu- 
ais) ainda estavam in- 
definidas. Isto porque a 
nova legislação eleito- 
ral é muito flexível nes- 
te aspecto. Permite 
uma diversidade de 
possibilidades de alian- 

ça (as chapinhas), 

contanto que os parti- 
dos envolvidos façam 
parte da coligação que 
apóia a chapa majoritá- 
ria. Ontem à noite, os 
partidos ainda tenta- 
vam os arranjos mais 

convenientes às neces- 
sidades de suas listas 

de candidatos. 
Mesmo sem passar 

pela dor de cabeça de 
fechar chapas propor- 
cionais ou majoritária, 

o PRN foi o último par- 
tido a realizar conven- 
ção, no Estado. Só às 
17h, o partido levou ao 
TRE o livro de atas 

para registrar o termo 

de abertura. Sem can- 
didatos próprios, os 
colloridos apenas ho- 
mologaram a decisão 

de coligar-se ao PSC 
garantindo, com isso, 

um palanque para a 
candidatura 

bumerangue, do ex- 

presidente Fernando 

Collor de Mello. 

FHC ganha apoio de mais um partido: sinônimo de campanha fortalecida 

O PTB decidiu , por 
121 votos a 90, apoiar a 
reeleição do presidente 
Fernando Henrique e 
i ^eitar a vice-presi- 
dência na chapa de 
Ciro Gomes (PPS). A 
liberação de emendas 
ao Orçamento de de- 
putados petebistas e a 
pressão do PFL e 
PSDB foram os fatores 
lembrados para garan- 
tir a volta do partido à 
aliança pela reeleição. 
"Sem'a intervenção do 
Governo e dos outros 
partidos o Ciro ganha- 
va", lamentou o depu- 
tado Israel Pinheiro Fi- 
lho (MG), que defen- 
deu a formação de uma 
chapa com ó PPS. 

Os governistas pre- 
feriram atribuir o resul- 
tado às composições 
nos Estados para a 

eleição de deputados 
federais. "Temos dois 
deputados federais e 
esperamos chegar a 
quatro, coligados com 
o PFL e o PPB. César 
Maia (candidato do 
PFL ao Governo do 
Rio) e Francisco 
Dornelles (presidente 
regional do PPB) dei- 
xaram bem claro que 
seria inaceitável o PTB 
não apoiar o mesmo 
candidato para presi- 
dente", afirmou o pre- 
sidente regional do 
PTB fluminense, 
Roberto Jefferson, que 
garantiu todos os 25 
votos dos convencio- 
nais do Rio para a ree- 
leição. 

Para o líder do PTB 
na Câmara, Paulo 
Heslander (MG), outro 
fator decisivo para o re- 

sultado a favor do Go- 
verno foi a neutralida- 
de na hora da decisão 
do presidente nacional 
da legenda, senador 
José Eduardo Andrade 
Vieira (PR), que deixou 
a convenção no meio e 
viajou ao Paraná, para 
assistir ao enterro de 
um parente. 

Na abertura da con- 
venção, Andrade Vieira 
fez um longo discurso 
em que admitiu a prá- 
tica de barganha por 
parte dos parlamenta- 
res petebistas para ga- 
rantir a adesão da le- 
genda ao Governo. O 
núcleo de apoio a Ciro 
Gomes dentro do PTB 
estava em São Paulo, 
Ceàrá e em parte da 
seção mineira do parti- 
do. 

O trabalho pró-FHC 

foi conduzido pelo mi- 
nistro do Planejamen- 
to, Paulo Paiva, e pelos 
deputados Paulo 
Heslander e Rodrigues 
Palma (MT). 

Com a decisão do 
PTB de apoiar o presi- 
dente FHC, o candida- 
to tucano terá 23 minu- 
tos e 41 segundos diá- 
rios de maior benefici- 
ado com o resultado da 
convenção de domingo 
foi o candidato do PT, 
Luiz Inácio Lula da Sil- 
va. Sem o PMDB na 
disputa, o cálculo esti- 
mado de tempo - já que 
nenhum número foi ofi- 
cializado pelo TSE - dá 
ao petista dez minutos 
e oito segundos diários 
de propaganda. Lula 
acrescentou mais um 
minuto e 51 segundos 
ao programa diário. 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 

721-4006/721-2506 

"A NOTÍCIA. SEM 

FEESCUEA" 

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 Sexta-feira, 03 de julho de 1998 Esporte JORNAL CÂPITÂL 

Ronaldinho treina na marra 

'Treino é treino e jogo 

é jogo", dizia Neném Pran- 

cha, um dos filósofos de 

futebol produzidos pelo 
Brasil. Se valer, o que 

aconteceu quarta-feira, em 
Nantes, não deve apavorar 

os brasileiros para o jogo 
contra a Dinamarca, hoje. 

O que se viu no coletivo 

não empolgou. Foram pou- 
cas chances de gol. E só 

uma vingou, com Bebeto 
concluindo um cruzamen- 

to de Rivaldo da esquerda. 
Não havia muitas divididas, 

por medo de contusão. Os 

espaços tornaram-se en- 

tão mais generosos. O me- 
lhor desempenho foi de 
Denílson, que deu dois be- 
los dribles em Júnior 
Baiano. Mas o treino foi o 
que a Comissão Técnica 
determinou. As ordens 

eram justamente para evi- 

tar as divididas mais for- 

tes. Os jogadores, obedi- 

entes, pouparam-se. E 

Zico desculpou-se: "O mais 

importante foi definir o po- 

sicionamento". Para quem 
compareceu às arquibanca- 
das ficou a imagem nega- 

tiva: os 42 minutos de co- 
letivo foram os piores que 
a Seleção fez na França. 

Espera-se que Neném 
Prancha tenha razão. 

O técnico Zagalo levou 
o treino coletivo era ba- 

nho-maria para não correr 
o risco de perder jogado- 

res por contusão. Pelo 

menos quatro entraram 

em campo após sofrerem 
com problemas físicos nos 
últimos dias. O mais gra- 
ve de todos é o atacante 
Ronaldinho, que sente do- 
res no joelho esquerdo, 
está fora do peso e - a no- 

vidade revelada quarta - 

está com uma inflamação 

no músculo da coxa es- 
querda. Os outros que não 

estão bem são o volante 

César Sampaio e os zaguei- 

ros Aldairé Júnior Baiano. 
"Estamos com alguns pro- 
blemas de contusões. Não 

é hora de exigir mais dos 

jogadores na véspera de 
uma partida", explicou 

Zagallo. 
O atacante Ronaldinho 

fez questão de participar 
do coletivo. Ele queria pro- 

var que não estavá sentin- 
do dores no joelho, após 

ter ficado de fora do trei- 

no de terça- feira. Zagalo 

nem queria colocá-lo em 
campo. Mas ele insistiu, 
como forma de demonstrar 
que não corre risco de per- 
der a partida contra a Di- 
namarca, que vale uma 
vaga para a semifinal da 

Copa da França. Ontem, 

porém, Ronaldinho partici- 

pou novamente do treino 
no estádio De La 

Beaujoire, em Nantes. 
"Esta é a intenção. Ainda 

não falei com o doutor 
Lídio, mas foi melhor par- 

ticipar do treino e se pre- 
parar para o jogo", disse 

Zagalo. 

Além do excesso de 

peso e das dores no joe- 
lho, o atacante Ronaldinho 

está com uma inflamação 
no músculo da coxa es- 

querda. Foi o fisioterapeu- 
ta da Seleção Brasileira. 

Claudionor Delgado, que 
revelou a inflamação no 

músculo da coxa esquerda 
de Ronaldinho. 

Delgado garante, po- 
rém. que o jogador atua 
quarta-feira. Há suspeita 
até de ser uma tendinite: 
"Houve um estresse do 

tendâo patelar. O jogador 

precisa é de 30 dias de re- 

pouso para se recuperar. 

Mas como isso não é 

possível, trabalhamos nó 

processo de fortalecimen- 
to muscular, suprimindo a 
falta de repouso com ses- 
sões eletrotermoterapia", 

afirmou. O atacante está 
passando diariamente por 

sessões de raio laser, 

ultra-som e correntes te- 

rapêuticas, além de três 

vezes ao dia fazer trata- 
mento com gelo. 

O técnico não chegou 

sequer a avaliar o treino, 

como costuma fazer quan- 
do o coletivo não agrada. 
"Foi apenas um apronto. 

Coloquei os jogadores só 
para se movimentarem. 
Vamos guardar as energi- 
as para o jogo." disse 
Zagalo. Ele garantiu que 

Ronaldinho, o jogador que 
mais preocupa a comissão 

técnica, vai jogar, "sem 

problemas". 
O técnico parou o trei 

no apenas uma vez par; 

cobranças de faltas 
Rivaldo e Bebeto acerta 

rarn uma cada. Mas acaba 
ram trombando um contr: 
o outro numa jogadinh: 

para rolar a bola para Rc 
bqrto Carlos. Na segund 

tentativa, deu certo e o h 
teral conseguiu fazer o ai 

remate, para a defesa d 

Carlos Germano. 
Zagalo aposta nas jogí 

das de, bola parada, que j 

renderam três gols á Sek 
ção Brasileira na Copa 

Mesmo contra uma defesi 
alta, ele acredita tambén 
que César Sampaio poss; 
voltar a aparecer. "Ele < 
nosso homem surpresa" 
disse, como se os dina 
marqueses não soubessen 

que o volante já marcoi 

trés gols na Copa. 

Zagalo dá freio nos avanços dos laterais 

Pelo menos contra a Di- 

namarca, os laterais Cafu 

e Roberto Carlos deverão 

ser comedidos no apoio ao 
ataque. Eles foram instru- 

ídos a tomar muito cuida- 
do com as jogadas ofensi- 

vas dos dinamarqueses, 

que começam sempre pe- 
las pontas. O técnico 

Zagalo observou, na parti- 
da contra a Nigéria, que o 

time dinamarquês ataca 

muito bem com dois joga- 
dores "bem abertos, como 

se fossem pontas: 
Jorgensen pela direita e 

Brian Laudrup, pela es- 

querda. No meio, o 
Michael Laudrup faz o lan- 

çamento, e os dois saem 
rápidos pelas pontas, para 

abrir a defesa. Temos de 

estar atentos para esta jo- 
gada", disse Zagalo. 

O treinador aproveitou 

o coletivo para posicionar 

os dois laterais, que têm 

sido a principal opção 
ofensiva da Seleção até 

aqui. Zagalo sabe, porém, 
que não pode ficar apenas 

preocupado em neutrali- 

zar a Dinamarca e esque- 

cer de jogar. "E importan- 
te sabermos como eles 
jogam, mas não podemos 

deixar de fazer o nosso 
jogo. Por isso estamos 

nos preparando, com trei- 

nos táticos e o coletivo." 
Para o lateral Cafu, a Se- 

leção terá que saber ocu- 

par bem os espaços para 
não dar chance à Dinamar- 
ca. "Teremos uma aten- 
ção a mais neste jogo, 

com muito cuidado nas jo- 

gadas pelas laterais. Te- 
mos que fechar bem esse 

setor para não sermos sur- 

preendidos", analisou. 

Além de se precaver 

nas laterais, Zagalo pediu 

atenção redobrada aos vo- 
lantes Dunga e César 

Sampaio para a cobertura. 
O treinador reconhece 

que a Seleção tem encon- 
trado muita dificuldade 
para criar jogadas pelo 
meio do ataque, em razão 

da forte marcação em 

cima de Ronaldinho. Por 
isso, a abertura de bolas 

pela lateral continua sen- 

do importante. 

O técnico da Seleção 

Brasileira, Zagalo, disse 
que também quer a ajuda 
da "mão de Deus" para 

que a Seleção Brasileira 
triunfe na Copa do Mundo. 
O treinador iniciou a 

guerra de nervos com os 

rivais argentinos, possí- 
veis adversários nas semi- 

finais da Copa do Mundo. 

Zagalo disse que o time 

de Passarella, Batistuta e 
companhia foi beneficiado 

pela arbitragem no jogo de 

terça-feira contra a Ingla- 
terra, repetindo o que 
aconteceu na Copa de 
1986. no México quando 

Maradona marcou um gol 
com a mão contra os mes- 

mos ingleses. So que, des- 

ta vez, a mão do zagueiro 
Chamot desviou a trajetó- 

ria da bola dentro da área. 

num pênalti ignorado pel 

juiz. 
"Eu quero ganhar da D 

namarca por meio a zer 

com um gol de mão, já qu 
nunca tive a oportunidad 
de ter a ajuda das mãe 

para vencer: será que iss 
é um privilégio dos argei 

tínos?", questionou o tre 

nador da Seleção Brasile 
ra. mais irônico do qi: 

nunca. 

Bebeto não perdeu o talento apesar das vaia; 

Mesmo com as vaias e 

reclamações dos torce- 
dores, Bebeto vem de- 

monstrando que o tempo 
não lhe roubou o talento 

que o transformou num 
campeão mundial. Seus 

desafetos dizem que está 
em idade avançada, é 

muito lento e que não 

merece ser titular da Se- 

leção Brasileira que luta 

pelo pentacampeonato. 
Há apenas quatro 

anos, Bebeto estava co- 

berto de glórias. Era a 

metade construtiva da 

dupla de ataque que le- 

vou o Brasil ao 
tetracampeonato, ao lado 
de Romário. Mas se os 

críticos são muitos, o 
apoio vem do lugar mais 

importante da comissão 
técnica: o treinador 

Zagalo. Bebeto faz tudo o 

que se pede, diz Zagalo. 
"E aos 34 anos se movi- 
menta como ninguém", 

ressalta. "Mas parece 

que ninguém percebe 
isso". Depois de cada par- 

tida, a imprensa brasilei- 

ra pergunta a Zagalo se 

ele vai colocar Bebeto no 

banco e sair jogando cora 
Denílson. A resposta é a 
mesma: um sonoro 

"não". 

Mas. contra o Chile. 

Zagalo tirou Bebeto nos 

primeiros minutos da 
etapa complementar e 
colocou Denílson. De- 
pois, disse que gostou 

mais do jogo brasileiro 

no segundo tempo, em- 

bora o Brasil tenha feito 
trés dos quatro gols na 

primeira metade. "Sim- 

plesmente não entendo", 

disse um frustrado 
Bebeto. 

"Os outros erram pas- 

ses, mas é sempre minha 
culpa". Nesses "outros" 

pode-se incluir 

Ronaldinho. Mas 

Ronaldinho ninguém tira 

do time, de tal forma que 
os outros é que tém de 
se adaptar ao seu estilo 

de jogo. Bebeto. que dis- 

puta seu terceiro Mundi- 

al. ressalta: "Tenho 34 

anos e a mente e o corpo 
de um garoto. Já-fui cam- 
peão mundial e não te- 
nho de mostrar nada para 

ninguém". 

Com César Sampaio. 

no entanto, dá tudo cer- 

to. Os três gols que mar- 

cou na Copa, mexeram 

com a cabeça dos 
apostãdores da bolsa de 
Londres. O volante da 

Seleção é o sexto coloca- 

do na bolsa entre os jo- 
gadores mais cotados 

para ser o artilheiro do 

Mundial. Ele faz parte de 

uma lista formada na mai- 
oria por goleadores como 
Ronaldinho. Vieri e 

Batistuta. Os dois últi- 

mos dividem a artilharia 
da Copa com cinco gols. 

Aos 30 anos. César 

Sampaio explicou que 

vive um bom momento na 
carreira. O volante brasilei- 

ro disse que ficou contente 

com a inclusão do seu 
nome na lista dos 

apostadores da bolsa. Mc 

não tem a pretensão de li 

tar pela artilharia do Mui 

dial. Ele admite que n? 
tem condição de compet 
com os atacantes das sei 

ções que também consegi 

ram a classificação para: 
quartas-de-final. 

César Sampaio assist 

ontem ao teipe do jogo e 

tre Dinamarca e Nigéri 

Ele observou atentamen 
a participação do me 

Michael Laudrup. "E inc 

vel, mas a maioria das . 
gadas de ataque da Dir 

marca parte dos pés des 

jqgador". afirmou. "Ele i 

almente é um craque 
como está ha anos na se 

ção da Dinamarca, o esqi 
ma Vira em torno do seu 

te boi". 
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Fupemasul está engajada no combate as queimadas 

Imperatriz já pode sentir os efeitos negativos do fogo. Na semana passada esteve envolta por uma nuvem de fumaça 

Desenvolver ativida- 
des no campo da pes- 
quisa ambiental e de 
proteção da natureza 
nas regiões Sul, Oeste 
e Tocantina. Esta é 
uma das funções que se 
propõe a Fundação 
para Proteção, Defesa, 
Consultoria e Educação 
Ambiental destas três 
partes do Estado 
(Fupemasul), que hoje 
se dedica a uma pes- 
quisa ligada a preser- 
vação das margens do 
rio Tocantins. O presi- 
dente da entidade, Sér- 
gio Alves, informou que 
a cobertura para o tra- 
balho ser executado 
com maior precisão 
será feita desde Impe- 
ratriz até Estreito, para 
onde a equipe se deslo- 
ca através das águas do 
rio, em barcos. Os da- 
dos serão colhidos por 
fotografias e filmagens. 
O material servirá 
como base para os téc- 
nicos que vão avaliar as 
necessidades mais ur- 
gentes do rio, de forma 
especial de suas mar- 
gens. já que a intenção 
é 'zer a rearborização 
do local e também de 
conscientização das 
pessoas que ali vivem e 
precisam saber como é 
necessário manter a 
vida dele e como fazer 
para não destruí-lo. 

O trabalho da 
Fupemasul será desen- 

:V 

Conscientizar os agricultores sobre o fogo 
é uni dos objetivos da Fupeniasul 

volvido em parceria 
com o Corpo de Bom- 
beiros e vai ser inicia- 
do na semana que vem. 
"Um dos maiores patri- 
mônios naturais de Im- 
peratriz e região, o rio 
Tocantins, precisa ser 
preservado. E foi pen- 
sando nisso que nossa 
entidade decidiu agir 
enquanto ainda há 
tempo. Porque pode- 
mos observar que do 
jeito que as coisas an- 
dam, em pouco anos 
não mais poderemos 
contar com os benefíci- 

os que esse grandioso 
rio nos proporciona. 
Sem medidas de pre- 
servação, deveremos 
sofrer sérias 
conseqüências e não é 
isso que deseja a 
Fupemasul, uma enti- 
dade criada para defen- 
der os interesses da 
natureza em trés gran- 
des e importantes re- 
giões do Maranhão", 
alerta. 

A vigilância sobre as 
queimadas também faz 
parte dos projetos mais 
recentes . da 

Fupemasul, que por ob- 
servar a grande inci- 
dência dessa prática 
tão antiga na região, 
resolveu mais uma vez 
dar cobertura aos pro- 
gramas de combate e 
prestar um serviço de 
esclarecimento à popu- 
lação rural, que é quem 
mais utiliza as queima- 
das para o cultivo da 
terra para plantio, bem 
como ações ■ de 
detecção e combate ao 
fogo aos redores de Im- 
peratriz e outras par- 
tes. Sérgio Alves expli- 

cou que as medidas 
nesse sentido tendem a 
ser urgentes porque já 
pode ser notado indíci- 
os de queimadas nas 
áreas que compreen- 
dem a zona rural de 
Imperatriz. Deu como 
exemplo a fumaçca que 
se espalhou pela cida- 
de na semana passada, 
onde ficou público que 
os agricultores deram 
início as queimadas em 
suas lavouras. "Vimos 
na semana passada 
que a cidade ficou en- 
volta em uma nuvem 
de fumaça, onde as pes- 
soas sentiram na pele e 
nos olhos, onde mais se 
refletem os efeitos des- 
sa prática, que não será 
fácil a convivência com 
o problema neste ano. 
Por motivos como estes 
é que a Fupemasul está 
engajada na campanha 
de combate as queima- 
das e vai fazer o que es- 
tiver ao seu alcance 
para evitar maiores da- 
nos com a natureza e 
com a população atingi- 
das pelo fogo", garante. 

Todo um trabalho de 
observação é desenvol- 
vido nesta época para 
detectar onde mais se 
queima. Com os regis- 
tros oficiais parte-se 
para o controle atra- 
vés de medidas-que 
vão desde esclareci- 
mentos aos infrato- 
res, até multas defen- 

didas na nova Lei de 
Crimes Ambientais. 
"O que não queremos 
de maneira nenhuma 
é que nosso céu azul 
seja tingido pelas nu- 
vens negras de fuma- 
ça e que nossa gente 
sofra e venha a ter 
problemas com sua 
saúde em função de 
uma prática tão pre- 
judicial e que precisa 
ser combatida", 
enfatiza. 

A maior preocupa- 
ção dos organismos 
que defendem a pre- 
servação da natureza 
com relação ao fogo 
está voltada para os 
próximos três meses, 
que é o período que 
antecede as chuvas. 
Exatamente porque a 
falta de chuvas pro- 
porciona mais condi- 
ções para o alastra- 
mento deste e é quan- 
do os agricultores 
preparam a terra para 
plantar. Em novem- 
bro, provável início do 
inverno, pelo menos 
se não houver nenhu- 
ma alteração climáti- 
ca com fenômenos 
como o El Nino, que 
neste ano confundiu 
tudo em termos de cli- 
ma, diminui a preocu- 
pação, pois com a che- 
gada das chuvas fica 
mais fácil de se com- 
bater os efeitos nega- 
tivos das queimadas. 

Segue trabalho da Fumbeart em Imperatriz 

A Federação das Uni- 
ões de Moradores de 
Bairros e Entidades 
Afins da Região Tocan- 
tina (Fumbeart) dá 
p-^sseguimento as suas 
aAiidades. que são con- 
tínuas. O presidente da 
entidade. José .Pereira, 
disse que sempre exis- 
te um trabalho a fazer 
diariamente. A cada dia, 
disse ele, surgem novas 
propostas e necessida- 
des a serem postas em 
prática, dessa forma a 
Fumbeart vem produ- 
zindo bons frutos para 
seus associados. 

O presidente infor- 
mou que uma das novi- 
dades que destaca atu- 
almente diz respeito ao 
trabalho que os verea- 
dores do município de- 
senvolvem a pedido da 
Federação de Morado- 
res, que são as sessões 
itinerantes para os bair- 
ros da cidade. Na sua 
concepção a atitude é de 
grande importância, já 
que serve como linha de 
integração entre os par- 
lamentares e a popula- 
ção. "Nós precisamos 
conhecer realmente o 

trabalho dos vereado- 
res, não apenas os que 
representam, que estão 
à frente das entidades, 
mas e fundamentalmen- 
te o povo, que precisa 
ver e saber o que está 
sendo feito pelos seus 
representantes; e estas 
sessões são uma forma 
que encontramos para 
unir as duas coisas e le- 
var as propostas da Câ- 
mara no que se refere ao 
cuidado maior de nossa 
cidade". A respeito dos 
encontros dessa nature- 
za já realizados até o 
momento, falou que o 
povo se comportou de 
forma a demonstrar bas- 
tante interesse, obser- 
vando como os vereado- 
res conduziram o ato e 
principalmente o que 
ofereceram em termos 
de melhorias concretas 
para as comunidades 
assistidas. "Nas sessões 
itinerantes .podemos 
observar que o povo 
prestigiou mais que na 
Câmara, quando vemos 
que pouca gente se faz 
presente diurante as 
sessões semanais. Tal- 
vez por ser um fato novo, 

mas acreditamos que 
assim tem sido porque 
as pessoas estão cansa- 
das de apenas ouvir fa- 
lar; elas querem mais é 
ver para crer e presen- 
ciar para reivindicar 
seus direitos". Além de 
tudo. relatou ainda que 
os populares tém per- 
manecido durante as 
sessões inteiras e não 
apenas passam e olham 
de longe. Acredita ser 
bom não só para a comu- 
nidade, mas para os par- 
lamentares mirins, que 
sentindo o interesse e a 
necessidade do povo 
que representa, de per- 
to, se sensibilizam e pro- 
curam desenvolver um 
trabalho melhor e mais 
voltado a ele. 

Após o recesso do Par- 
lamento Municipal, que 
começou no dia primei- 
ro, José Pereira disse 
que os trabalhos 
itinerantes devem reco- 
meçar, já existindo uma 
programação previa- 
mente preparada, cõm 
os nomes de localidades 
enviados para que estes 
elaborassem uma pauta 
a ser seguida quando do 

reinicio de suas ativida- 
des. "Nós fizemos o pe- 
dido de continuidade 
das sessões itinerantes 
e estamos agora aguar- 
dando uma resposta do 
Palácio Dorgival Pinhei- 
ro de Sousa. Mas pode- 
mos assegurar que nos- 
sos representantes de- 
vam continuar com os 
encontros em lugares 
diferenciados e não ape- 
nas na Câmara ou nos 
gabinetes a portas fe- 
chadas", ressaltou. 
Quanto a influência das 
eleições que se aproxi- 
mam, o líder comunitá- 
rio ressaltou entender 
que pode ser um entra- 
ve para a presença dos 
vereadores nas comuni- 
dades, tendo em vista 
cada um ter seu interes- 
se político, mesmo não 
sendo eleições munici- 
pais. Vê que cada um 
tem sua parcela de 
resposnabilidade no 
processo eleitoral que se 
aproxima, com apoio aos 
candidatos de suas le- 
gendas, mas não acha 
que os interesses do 
município ficarão em úl- 
timo plano. "Sei que a 

influência das eleições é 
grande e pode compro- 
meter as sessões 
itinerantes, mas não 
vejo porque elas devam 
ser paralisadas. Prefiro 
acreditar que os parla- 
mentares do município 
ponham em primeiro lu- 
gar suas obrigações com 
o povo que os elegeu, 
apesar da maioria achar 
que ás coisas não serão 
assim e que tudo só vol- 
tará ao normal depois 
de 04 de outubro", diz. 

Uma outra atividade 
desenvolvida em Impe- 
ratriz através da 
Fumbeart e que ameaça 
ser paralisada é o plan- 
tio de árvores às mar- 
gens do rio Tocantins. 
José Pereira informou 
que ainda não foi oficia- 
lizada se será ou não dei- 
xado de lado o plantio 
neste período de verão, 
mas que tudo indica que 
assim será procedido e 
atribuiu a pausa que vai 
ser dada ao respeito que 
a entidade tem com o 
verão, uma vez que o 
plantio é feito nas riban- 
ceiras do rio e o período 
não é dos mais propícios. 

"Provavelmente convida- 
rei todos os envolvidos no 
projeto de plantio de árvo- 
res na beira do Tocantins, 
que serve como sustenta- 
ção do mesmo, para que 
seja apresentada uma 
proposta de adiamento do 
processo, que pode voltai' 
a acontecer normalmente 
com as primeiras chuvas 
do final o ano. Isto deve ga- 
rantir mais sucesso para a 
nossa proposta de preser- 
vação do rio Tocantins", 
assegura. 

O líder, ao fazer um ba- 
lanço das atividades de- 
senvolvidas nos primeiros 
seis meses do ano, escla- 
receu ter sido um semes- 
tre altamente positivo, 
porque foram cumpridas 
as propostas programa- 
das e ainda se fez, em al- 
guns termos, até mais do 
que se esperava. Para ele 
os pontos produtivos fo- 
ram todos aqueles que 
atingiram os anseios dos 
associados e que foram 
possíveis graças ao esfor- 
ço comum. As perspecti- 
vas para o segundo semes- 
tre também são boas, de- 
vendo muita coisa ser fei- 
ta já nos próximos dias. 
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JAMAIS VISTA 

^ A Secretaria da Receita Federal, sob o comando de 

Everardo Maciel, arma um bote sem precedentes na 

história fiscal do Brasil. Desde o último dia le. a Receita 

Federal está convocando 60 milhões de brasileiros e 

10 milhões de empresas para se recadastrarem junto 

a ela. Trata-se de uma verdadeira "guerra" ao 

contrabando e à sonegação, as operações em paraísos 

fiscais e outras medidas realmente de grande impacto 

em relação aos contribuintes que não estão nem ai para 
o rugido do leão do Imposto de Renda. 

Matéria completa na edição desta semana da revista 

Época, nas bancas, distribuída pela Dimapi. 

Joãozíto 

Recado hoje para o amigo e correligionário João 

Ricardo Neto. o popular Joãozito. presidente da 

Cooperativa de Trabalho de Imperatriz (Cqõpertrim). 

Aos poucos nosso amigo joãozito vai retomando o 
curso normal da vida. após o inesperado impacto 

emocional sofrido com a morte de sua mulher. 

Francisca Lacerda -Holanda. 

Vale o registro. 

Cursos íimícíacIos 

A Fundação para o Desenvolvimento Comunitário 

(Fundeco). iniciou na última terça-feira. 29, dois dos 

três cursos programados para este ano. dentro da 

política de geração de emprego e renda desenvolvida 

pela entidade desde sua criação. 

Os CURSOS 

Foram iniciados dia 29/6. os cursos de: Peças 

Intimas e Malhas, ambos com 30 dias de duração. Cada 

curso está oferecendo 30 vagas, segundo informa a vice- 

presidente da Fundeco e coordenadora do projeto, 

Auzéria Bonfim Bezerra. 

Ela acrescenta que o terceiro curso, de Modelagem 

Industrial, será iniciado no dia 29 deste mês e encerrado 

no final de outubro, oferecendo 90 vagas. 

informes 

£speciftis I 
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Machado Neto 
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BAh COS MAIS CEDO - Hoje, por conta 

d() J0E() do Brasil contra a Dinamarca às 
1 (ih, a rode bancaria funciona em horário 

especial novamente: das lOh às 15h. O 
comercio deverá fazer o mesmo das vezes 

anteriores em dias de jogos da Seleção 

Brasileira na Copa do Mundo realizada na 

frança. Vamos fazer figa e bola pra 

frente! 

ExpECTATÍVA 

A população vive grandes expectativas por conta da 

abertura amanhã. 4. da XXX Expoimp. cujo 

encerramento será no dia 12 (domingo). 
Uma das expectativas gira certamente em torno do 

esperado show de Leonardo, que, com a inesperada 
morte do irmão Leandro, trilha agora carreira solo. 

contando também com a participação (gravada) do 

Humor 

- Fingiu de novo que gozou, 

hein? - pergunta o marido à 

mulher. 

- Não, juro! Desta vez, 

cochilei de verdade. 

(Piayboy/ma i/98) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

\ occ chega nuiis 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 já a sua escolha e alcance sua turma. 

Superintensivo 
Intensivo 1 mes de duraçao 

2 meses de duração yc« 5? é&xri 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

A nívers a rían tes ACII 

Se você está aniversaríando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-ser vice, 

churrasco no quilo, marmitex 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). 

Na Av. Ge túlio Vargas, 

esquina com a rua Alagoas- 

Centro. 

Fone: 721-3565. 

HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Reterência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospiiAl REqioNAl (722- 

1843); OtiTopcdiA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMEIVTO: 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

irmão no telào e do publico, fazendo a segunda voz. 

Vai ter muita emoção nesse show. sem dúvida. 

EviUsio/ Dos Santos 

Recado também hoje, para o boa praça Francisco 

Evilásio T de Melo e sua mulher, Maria dos Santos. 

Sem duvida um casal amigo que comanda com mão 

tirme a Livraria Imperatriz, ali na Simplício Moreira, 

setor da Praça de Fátima. 

Aquele abraço. 

HíldA NÂO ExisTÍL 

Você sabia que a Hilda Furacão, interpretad,' "a 

telinha de l\ pela atriz Ana Paula Arosio nunca existiu? 

Pois é. O escritor Roberto Drummond. autor do livro 

que originou a minissérie global, abre o jogo na edição 

desta semana da revista Época. Nas bancas, via Dimapi. 

Mercodo- 

FLviaviceírcy- 

.0,07" n 

.0.97% 

PoUpANÇA 
Hoje  

Amanhã  

Fonte: BC Gazeta Mercantil (723-1759). 

Ufiu (FcdERAl) 
Julho 98 RS 0.oi-li 

üuri (EsiAduAl) 
kilho 98 [»ç 2ii | 

UPC (FEdERAl) 
Julho/98 R$ 13,99 

DóIar 
* Paralelo RS 1.22 

* Turismo...  R$1.19 
* Comercial RS 1.15 

Cotações de 02.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 02.07.98 

 11,25 
SaLárío Mínímo 

Julho/98   RS 130,00 

SaUrío FamíIía 
Julho/98   "RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

ludo em materiais para escritório, escolar c 

suprimentos para informática PROMOÇÃO: bobinas 

para FAX: rS 2.12. bobinas para calculadora (57x60) 

RS 0.29. Rua Simplício Moreira, 1478. Centro, com o 

fone 722-1.478 e o fax 722-1400, 

ümo ht# 9fn sm cm# 

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. 

" Víaíel para São Luís e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 

W 
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Partícípe: 

O 

O 

>1 maior festa cio ano 

TEMPORADA DE SIIOWS 

Dia 04: 

Abertura com 

Leonardo e banda 

participação de 

Leandro no telão 

♦ 

> í "• 

Uma noite 

forró 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 
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Día 12: Encerramento com RobERTo 

VíIIar - O PApudiNho " E bANdA 

Comdisco 
'' 1 •-, 

y-v-yy 
í rw; -: 

»>:"• ::'í 

.1 

■ í 
mim / mm 

IfiB 

de ouro e 

'.9 : 

• < ■ ' <,»•«»> í , Oi-Vi-. ■>* .W<.>t-x </♦«, í.> 

mais de 250 

copias 

i 

Concurso de dança country 

Prêmios; 1" Lugar- R$ 500,00, 2o Lugar 

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

XXX Expoimp - A maior festa Realização: Sinrural 

de Imperatriz* de 4 a 12 de julho Administração; Cel. Ventura 
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Professor é executado em Bom Jesus das Selvas 

Disputa política faz mais uma vítima fatal município está sem delegado 

O professor Caetano de 
Moraes foi executado ante- 
ontem, à noite, em Bom Je- 
sus das Selvas com dois ba- 
laços. 

Três acusados do crime 
estão desaparecidos da po- 
lícia. 

Os acusados são conhe- 
cidos por Bozó, Júnior e 
Barbosa. 

De acordo com o pai da 
vitima. João Moraes, o cri- 
me aconteceu com requin- 

tes de crueldade. 
Bozó e Júnior teriam se- 

gurado a vítima e Barbosa 
teria tomado o revólver do 
professor e desferido dois 
tiros a queima-roupa. 

Caetano de Moraes es- 
tava na praça de Bom Jesus 
comemorando mais uma 
decisão judicial que favore- 
ce a permanência do pas- 
tor Pedro Fernandes à fren- 
te da Prefeitura local. 

Desde o início do ano 

que o município vive esse 
clima tenso. A disputa ju- 
dicial se arrasta em 
liminares e ações nas di- 
versas instâncias do judici- 
ário. 

Os partidários do. prefei- 
to eleito e que recebeu 
impeachment da Câmara de 
Vereadores queimaram a 
sede. do Legislativo, fato 
que alcançou repercussão 
nacional. 

O vereador Marcos Co- 

mes lamentou o episódio. 
Segundo ele, essa disputa 
judicial e política não pode 
ser levada às últimas 
conseqüências. 

Tanto o pastor 
Fernandes quanto o padre 
Ribamar não são encontra- 
dos em São José de 
Ribamar, município recém 
emancipado e teve sua pri- 
meira eleição no dia 03 de 
outubro de 1996. 

A vitória de um padre e 

um pastor para a prefeitura 
alcançou repercussão naci- 
onal e internacional. 

Alguns analistas chega- 
ram a comparar a eleição 
como um passo concreto 
para o ecumenismo e a to- 
lerância religiosa em todo o 
globo. 

A história mostrou ser 
diferente. O município ago- 
ra enfrenta o terror. 

Há mais de dois meses 
que Bom Jesus das Selvas 

está desprovido de delega- 
do de polícia. 

Apenas três policiais mi- 
litares são os responsáveis 
pela segurança da comuni- 
dade. 

O soldado Soares disse 
que sem a presença de um 
delegado, os crimes so- 
mente são investigados 
quando uma autoridade da 
policia judiciaria de outra 
cidade comparece ao muni- 
cípio. 

Bandido furta carro mas Ladrões de bancos continuam agindo 

não consegue levar veículo 

A Policia Rodoviária Fede- 
ral (PRF), localizou na noite 
de segunda-feira (29), um 
carro totalmente destruído 
pelo fogo. O Verona placa 
JYE-5466 de Cuiabá (MT), foi 
abandonado, possivelmente 
por bandidos em uma estra- 
da de chão cercada de mui- 
tas árvores a 600 metros da 
BR-364, a cerca de 36 quilô- 
metros do posto da PRF, no 
Coxipó. Pelas primeiras in- 
formações levantadas pela 
PRF o veículo teria sido to- 
mado de assalto na Rua 13 

■ Ônibus 

de Junho, no centro de 
Cuiabá, por volta das 16 ho- 
ras do mesmo dia. 

Na realidade, o Verona foi 
furtado às 16h30 de segun- 
da-feira na Rua 13 de Junho, 
depois que seu proprietário, 
José Alves Feitosa o estaci- 
onou e saiu para fazer umas 
compras. Na volta a surpre- 
sa: os ladrões já haviam 
desaparecido com o 
Verona completo, inclusive 
com ar condicionado. 

Hoje pala manhã 
Feitosa, que mora no bair- 

ro Cristo Rei, em Várzea 
Grande (Grande Cuiabá) 
foi foi surpreendido nova- 
mente com a localização de 
seu carro totalmente 
destruído pelo fogo. A Po- 
licia chegou a suspeita de 
"golpe do seguro", mas as 
dúvidas foram descartadas; 
"Quem queima carro para 
dar golpe não deixa muita 
coisa dentro dele, inclusi- 
ve o ar condicionado", co- 
mentou na manhã de on- 
tem o inspetor Barros da 
PRF. 

Os ladrões de bancos 
que usam moto voltaram 
a atacar na tarde de on- 
tem. Eram 15h55, quan- 
do dois homens, um de- 
les apenas usando capuz 
invadiram o Posto do 
Banco do Brasil de paga- 
mento e arrecadação que 
funciona dentro do Conse- 
lho Regional de Engenha- 
ria e Arquitetura (Crea). 
na Avenida Rubens de 
Mendonça número 491, 
na área central de Cuiabá. % 

Os valores roubados 

não foram revelados pela 
direção do Banco do Bra- 
sil, mas calculá-se que os 
bandidos levaram mais ou 
menos RS 10 mil em me- 
nos de cinco minutos. 

Para chegar até o Pos- 
to do BB os ladrões pri- 
meiro renderam a funci- 
onária Ana Paula, que 
teve um revólver aponta- 
do para a cabeça dela. De- 
pois os bandidos rende- 
ram o caixa Wilson Barros 
e saíram correndo do pos- 
to. 

Uma testemunha que 
estava na frente da Crea 
na hora do assalto disse 
que os ladrões estavam, 
em uma moto vermelha e 
fugiram em alta velocida- 
de na contra-mào. 

Como na contra-mào? 
O senhor quer dizer- que 
eles voltaram pela Rubens 
de Mendonça sem pe^ar 
a outra pista? "Sim". i- 
pondeu a testemunhas. 
"Eles entraram pelo lado 
da borracha ri a e pegaram 
o bairro Araés". afirmou. 

E a segurança no 

transporte coletivo? 

Seis ladrões assalta- 

ram uma estudante e 

aprontaram a maior con- 
fusão dentro de um cole- 
tivo na madrugada de 

ontem. Tiros e corre- 
corre causaram pânico 
dentro de um coletivo 

onde trés pessoas acaba- 
ram baleadas e um dos 
assaltantes preso em fla- 

grante. Tudo começou 
na parada de ônibus da 

Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, em 

frente ao Colégio 
An tares. Seis rapazes as- 

saltaram a estudante Ana 
Gomes, 27, e saíram cor- 
reu d o em direção ao 

Coxipó. Logo em segui- 
da os seis ladrões entra- 

ram no mesmo ônibus 
que a estudante viajava 

em frente a Lanchonete 

Sinuelo. 

Assustada, Ana Go- 

mes conta que resolveu 

criar coragem e avisou o 
motorista sobre os la- 
drões que estava dentro 

do coletivo da Viação 
Brasil que faz a linha 
Osmar Cabral-Centro. O 
motorista por sua vez, 

resolveu parar o carro 
em frente a Delegacia 
Especializada de Roubos 

e Furtos (Derf). Lá co- 

meçou o sururu com a 

chegada da Polícia Poli- 
cia. 

Um dos assaltantes, 
posteriormente identifi- 
cado como Osmar dos 

Reis Amoriello, o 
"Denis", 19, residente 
no bairro Osmar Cabral, 

estava armado com um 

revólver calibre 32 de 

cinco tiros com todas as 
capsulas deflagradas foi 

preso dentro do coletivo 
enquanto os outros cin- 
co fugiram depois de ati- 

rarem diversas vezes 

contra a Polícia. 

Atirando, "Denis" 
atingiu o fiscal Lírio Ca- 
jueiro FJlho, 27, que foi 
ferido com um tiro no 

braço e dois na perna, e 
Francisco Abílio da Sil- 

va, baleado de raspão na 

barriga e no braço. O tu- 

multo aconteceu dentro 

do ônibus, e os seis la- 
drões causaram muito 
pânico. "Denis" foi autu- 
ado em flagrante na de- 
legacia Regional Metro- 

politana pelo delegado 

José Luiz por crimes de 

roubo e dupla tentativa 
de homicídio. 

w Atropelamento 

Um carro em alta velocidade atropelou Claudionor Pinheiro. O aciden- 
te aconteceu por volta de 1 hora da madrugada de ontem, em frente ao 
Posto São Mateus, na BR-364. 

Fonseca chegou ao PSMC por volta de Ihlõ com traumatismo de crâ- 
nio, cortes na cabeça e escoriações generalizadas. 

Nos bolsos da vítima a PRF encontrou uma correspondência com o 
endereço: Rua 30, Quadra 23, Casa 14 Jardim Industriário 1, região do 
Coxipó (Zona Sul da Capital) Fonseca continua internado no PSMC em 
estado grave. 

■ Tragédia 

Fm Mirassol do Oeste, o camioneiro José Aparecido Lula. 12. matou 
acidentalmente o próprio filho. O pequeno Thiago, de quatro anos, que- 
brou o pescoço depois de cair do caminhão dirigido pelo pai. Thiago esta- 
va no estribo do carro, quando Lula saiu sem ver o filho. 

■ Homicídio 

Lourival Nogueira Pinho, 27, foi assassinado a tiros. A morte de Lourival 
teria sido planejada. Elias foi até a casa de Lourival como se quisesse 
apenas conversar com ele. Ao sair na porta, no entanto, Lourival levou 
vários tiros e morreu na hora. 

■ Cadáver 

Um homem branco, de mais ou menos 1 metro e 70 centímetros de 
altura, cerca de 60 quilos, cabelos grisalhos, dentes superiores total- 
mente prótese, inferiores naturais com falhas e estragos e dois pingen- 
tes em ouro na arcada frontal, foi encontrado morto na manhã de on- 
tem. 

O corpo do desconhecido de mais ou menos 45 a 50 anos, estava 
jogado às margens da BR-070 no lado esquerdo do sentido Cuiabá- 
Cáceres e já estava lá segundo o IML há mais de três dias e em adianta- 
do estado de decomposição. 

O homem meio calvo trajava sandálias havayanas pretas, bermuda 
xadrez em preto e branco e camisa amarela e seu corpo apresentava 
visíveis sinais de perfuração a bala. O corpo que pode ser de um 
camioneiro morto em assalto, está na câmara fria do IML. 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 
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