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Cafeteira chega a Imperatriz 

e anuncia prioridades 

Candidato da coligação "Ética e Liberdade " escolheu a região Tocantina para abrir a campanha 
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O governador 

Epitácio Cafeteira 

escolheu a região 

tocantina para abrir 

oficialmente sua 

campanha para o 
governo do Estado. 

Ontem ele esteve 

mantendo' contatos 

políticos e visitando 

lideranças em 

Imperatriz, Açailândia e 

João Lisboa. 

Acompanhado de sua 
mulher. Isabel Cafeteira: 

e da candidata a vice- 

governadora, Clay Lago; 

o senador afirmou que a 

pessoa humana receberá 

atenção especial de seu 

governo. 

"Cada homem e cada 

mulher desse Estado 

receberá as atenções 

básicas do governo. A 

juventude que está nas 

escolas necessita da 

certeza que os 

governantes atuam para 

gerar emprego e renda. 0 

cidadão, o contribuinte, 

não quer um Estado 

entregue a interesses 

particulares", disse 

Cafeteira. 

Também participaram 

da comitiva do candidato 

da coligação "Ética e 

Liberdade", o prefeito de 

São Luís, Jackson Lago, o 

deputado federal Sebastião 

Madeira, o advogado Lula 

Almeida e o ex-prefeito de 

João Lisboa, Raimundo 

Cabeludo. 

Mais detalhes na 

Página 3. 
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Senador Epitácio Cafeteira lançou a campanha da coligação 

PPB PDT PSDB PSB PMX PSL PTdoB e PR\ 

■ Esporte 

Sedei divulga tabela e resultados 

dos jogos do Interbairros 
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i xonardo faz show hoje na Expoimp 

O shoM' vai ser no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva 

Emocionado, cantor diz que sente a falta do irmão Leandro a todo instante 

O cantor Leonardo estará 

em Imperatriz nesta quinta- 

feira. 0 show vai ser no 

Parque Lourenço Vieira da 

Silva. local onde 

tradicionalmente acontece a 

Feira Exposição 

Agropecuária. numa 

promoção do Sindicato Rural 

(Sinrural). 
A comissão organizadora 

informa que foram colocados 

á disposição do público 33 mil 

ingressos, sendo que a 

maioria já foi vendida. 

E a segunda vez que 

Leonardo se apresenta na 

cidade. A primeira, porém, 

estava acompanhado do 

irmão Leandro, com quem 

formava uma das principais 

duplas sertanejas do pais, 

morto recentemente vítima 

de um câncer no estômago, 

conhecido como tumor de 

Askin. 

A imprensa explorou ao 

máximo a tragédia do cantor 

Leandro. Isso comoveu 

repórteres, cinegraíistas e o 

público telespectador. 

Ganhou até da Copa do 

Mundo e das eleições no 

noticiário da TV. 

O interesse pelo drama do 

cantor é compreensível. Toca 
fundo no público o caso do 

ídolo popular, que lutou 

arduamente para chegar ao 

sucesso, ser vítima de 

tamanha fatalidade aos 36 

anos. 

Caderno 2 

e página 7-2 
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Dftnardo, mesmo emocionado, prossegue agenda de shows sem o irmão Leandro 

Amtmtki Economia 

lucra vistoria área a ser 

desapropriada em Carutapera 
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Alíquota de cigarros 

pode aumentar 100% 

piiill 
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Só falta mais uma vitória para o 

pentucampeonato 
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JORNAL CAPITAL 
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aflita 

por Frederico Luiz 

Cafeteira 
chegou 

V 

O senador Epitácio 

Cafeteira foi o primeiro 

candidato ao governo 
do Estado a visitar 

Imperatriz. Ele e sua 

comitiva estiveram 

ontem na cidade. 

Depois seguiram para 

Açailândia e João 

Lisboa. A governadora 

Roseana Sarney estáno 

interior de São Paulo se 

recuperando de uma 
cirurgia e somente 

retorna a cena política 

no final de julho. 

Domingos Dutra, da 

coligação PT-PCB; 

Marcos Almeida do 
PSTU e Marcos Igreja 
do PV estão mantendo 

contatos políticos na Ilha 
do Amor. 

Candidatos 
ou nào? 

Está o maior 

furdunço. Só acredito no 

Poder Judiciário. 

Enquanto o TRE não 

mandar a lista oficial 

dos candidatos a 

deputado estadual, é 

somente conversa. Tem 

gente dizendo que é 

candidato mas sequer 

pediu registro de sua 

candidatura. E outros 
fizeram o inverso. 

Pediram o registro mas 

poderão desistir da 

empreitada. Éta Brasil 

caboclo de mãe preta e 

pai João. 

Agora 
vai? 

Foi ontem a noite a 

reunião do Comitê 

contra os pára- 

quedistas. Na sede da 

Câmara Municipal. 

Todos os candidatos a 

deputado foram 

convidados. Amanhã eu 
publico a lista dos que 

compareceram. O 
restante, é carpideira. 

Muito bem paga para 

chorar o defunto. São os 
que renunciam à batalha 

para depois jogar a 

culpa no povo. 

Arimatéia 
Júnior 

Encontrei ontem com 

Arimatéia Jr. Um grande 
amigo. Um grande 

abrâço. Estou contigo e 

não abro. Nem para um 

trem carregado de 

pólvora e aquele 

candidato tirando 

baforadas em cima. 

Com mais 
saudades 

Ontem eu pedi, mas 

não deu. De acordo com 

a editoração, tinha 

muito texto. Será que 

vai dar hoje: bota 

figurinha, bota meu 

amor. Bota figurinha. 

Bota meu amor. Mas por 

favor, deixe de lado as 

figurinhas carimbadas. 
Os figurões também. Só 

a figurinha. Sem 

fotografias de jornais e 

folhas, amiúde. Em 

Imperatriz, jornal com 

figurinha tem nome. 

Valdecy 
Ferreira 

Falta dois tópicos 

Raimundo Primeiro? 
Virgem que riqueza. 

Tem reunião hoje na 

Câmara!. O primeiro 

está na cabeça. Eu tiro 

de letra. O segundo, vai 

para o Fredson: hoje 

lazendo a editoração 

eletrônica. Bota 
Figurinha. Eu sou um 

figuraço. Bota figurinha. 

Mais figurinha. Jornal 

que nào tem figurinha 

não é jornal. E Valdecy 

tinha razão. Mas parece 

que os homens da 

grandes redes nacionais 

acordaram. Deixaram 
de criticar por criticar, 

sem qualquer base, 

atitudes de 

comportamento do 
escrete canarinho e 

possíveis deficiências 

técnicas deste ou 

daquele jogador. 

Bastou um simples 
engano do médico 

Lídio Toledo, para 

repetirem a uma só voz: 
é por isso que 

Ronaldinho está sem 

explosão, ele está 

gordo! Quando o rapaz 
está magérrimo para 

seu peso e idade. 

Depois o Dunga que 

falava demais e jogava 

de menos. No final deu 

a lógica. A Rede Globo 

se deu por vencida. 

Nào colocou jogador na 

guilhotina depois da 

vitória diante da 

Holanda. O secretário 

dos Esportes e Lazer, 

Valdecy Ferreira, ja 

cantava essa bola. 

ainda na segunda 

partida da Copa I 

França, na fase 

eliminatória. O homem 

está por dentro. 

Rochae 

Madeira 

Tanto que o deputado 

federal Sebastião 

Madeira colocou a mão 

no fogo por seu colega. 

Roberto Rocha. Dos 

cristàos-novos, Roberto 
Rocha era a menina dos 

olhos dos tucanos. Lá se 

foi. Ele e seu pai, o ex- 

governador e prefeito de 

Balsas, Luís Rocha. 

Somente Madeira deixou 

de perceber que água 

mole em rocha dura, tanto 

bate até que fura. E 

madeira não é água. É 

pau prá dá em doido. 

Luís 

Carlos 

O afastamento do vice 

prefeito de Imperatriz da 

administração Ildon 

Marques é sintomática. 

Faz um tempão que Luís 

Carlos Noleto 

çjespacha 

gabinete no Palácio 

Branco. Aliás, prevenido, 

Luís Carlos Noleto está 

procurando votos nos 

rincões mais distantes. Ele 
não pára na cidade. Seguro 

morreu de velho, 

desconfiado vive. 

Nice 

Lobào 

Informe 

CapITAI 

X 

Da redação 

em 
nao 

seu 

A candidata a deputada 

federal, Nice Lobão, 

enfrenta dois problemas 
cm Imperatriz. O primeiro, 

é alçar vôo próprio. No 

começo da campanha, 

quando se vé, fala ou 

escreve sobre Nice Lobào, 

logo vem a explicação que 

é mulher do senador 

Edison Lobão. Apesar de 
ter empresas na cidade, 

leia-se Capri Veículos, TV 

Difusora e coligadas, Nice 

Lobão ainda é, por muitos, 

considerada uma para- 

quedista. Passado esse 

primeiro impacto, e com o 

apoio velado do prefeito 

Ildon Marques, sua 

candidatura tende a 
crescer na cidade. 

Davi Alves 
Silva 

O deputado federal Davi 

Alves Silva já detonou sua 

campanha no Estado. Ele 

disputa o título de 

deputado federal mais 

votado em todo o 

Maranhão. Com esse 

cacife, pode tentar disputar 

o senado, ou até mesmo o 

governo do Estado em 

2002. 

Cafeteira 

largou 

O senador Epitácio 

Cafeteira deslanchou sua 

campanha rumo ao Palácio 

Henrique De La Rocque. 

Começou prestigiando a 

região Tocantina. Pela 

aparência, Cafeteira vem 

com tudo. Até parece que 

ele descobriu a fonte da 

juventude. E esperar pra 

ver. 

Ginecologista 
ou parteiro? 

questão de afirmar que é 

parteiro. "Sou um 

excelente parteiro, cada 

criança que nasce é para 

mim uma satisfação. 

Quem sabe um cientista, 

um engenheiro, um 

presidente, um juiz, será o 

futuro daquele recém- 

nascido?", sempre 

questiona. Ele não gosta de 
ser chamado de 

ginecologista. E muito 
menos de obstetra, embora 

seja cirurgião. Ele até 

brinca: no domingo serei 

um obspenta. 

A mala 

chegou 

* 

Definivamente o médico 
André Paulino nào pode 
ser tachado de mascarado. 

Nem de mauricinho de 

cabelos brancos. Faz 

Os pára-quedistas e 

suas malas estão 

começando a chegar. Em 

Senador La Rocque, um 

pavão misterioso é o 

pássaro formoso do 

prefeito Alfredo Nunes. Eu 
quero ver quando a copa 

acabar. Haja enchente. 

Jackson 

Lago 

O prefeito de São Luís 

está de corpo e alma 

nessa campanha 

eleitoral. Para amigos, 

confidéncia que não quer 
perder de forma alguirs. 

Preciso for. o homem" 
está disposto até a pedir 

licença da Prefeitura de 

São Luís. 

Rateio 
de recursos 

O senador Odacir 

Soares, do PTB de 

Roraima, disse que alguns 

estados da Amazônia estão 

recebendo um volume 

maior de recursos dó 
Fundo de Financiamento 

Constitucional do Norte. 
FNO, do que outros 

estados. 

Éo 

bicho 

A Expoimp 98 está 

sendo um sucesso de 

público e expositores. 

Dr. André Paulino D^lbuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Cafeteira abre campanha em Imperatriz 

O senador Epitácio 

Cafeteira abriu, 

oficialmente, ontem em 

Imperatriz, sua campanha 
para o governo do Estado. 

Acompanhado de sua 

mulher, Isabel Cafeteira, 

ele declarou que a pessoa 

humana será o norte de 

suas ações no Palácio 

Henrique De La Rocque. 

Cafeteira disse que 

prestigiará a região com 

ações concretas. 

"Imperatriz é a segunda 

cidade do estado, tanto em 

população quanto em 

importância econômica", 

disse. 
Ele confirmou sua 

posição favorável à 

criação do Maranhão do 

Sul. 

"E uma região que 

< dende ter sua 

Senador afirma: "meu governo não será obstáculo para o Maranhão do Sul" 

independência em relação Madeira disse que 

a capital e meu governo 

não será obstáculo a essa 

justa reivindicação,dos 

tocantinos", disse. 

A candidata a vice- 

governadora pela 

coligação "Ética e 

Liberdade", Clay Lago, 

disse que sua preocupação 

com emprego e renda para 

a juventude a levou a 

aceitar o desafio. "Vamos 

para a vitória", afirmou. 

A caravana contou 

ainda com a participação 

do deputado federal 

Sebastião Madeira, do 

prefeito de São Luís, 

Jackson Lago. do 

advogado Lula Almeida, e 

do ex-prefeito de João 

Lisboa e candidato a 

deputado estadual, 

Raimundo Cabeludo. 

apesar das pressões, o 

PSDB não cedeu e marcha 

ao lado "da bandeira da 
liberdade, onde sempre 

esteve, contrario a 

oligarquia que domina o 

Estado há 32 anos". 

O prefeito de São Luís, 

Jackson Lago, disse é 

preciso mudar a forma de 

administrar o Estado. "Os 

interesses particulares 

jamais podem se sobrepor 

aos interesses coletivos", 

disse. 

O advogado Lula 

Almeida declarou que os 
socialistas, democratas e 

personalidades que 

combatem a corrupção 

estão na trincheira da 

coligação "Ética e 

Liberdade". 

"A candidatura de 
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Epitácio Cafeteira manteve, ontem, contatos 
políticos em Imperatriz, Açailândia e João Lisboa 

Cafateira, sequer A coligação que PMN-PTdoB-PSL e PRN. 

pertence ao próprio sustenta a candidatura de Ontem mesmo, a 

senador, é uma exigência Epitácio Cafeteira reúne o comitiva seguiu para 

da sociedade", disse Lula. PPB-PDT-PSDB-PSB- Açailândia ejoão Lisboa. 
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Patrocinador: 

Armazém Paraíba 

Sucesso em Qualquer Lugar 

MVIITA & MVIITA 

A Miir(;i Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

Instalação imediata e o menor preço da cidade. 

São mais 

de 140 canais 

Av. Bernado Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 
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ApRESEINTA: 

SHOW ESPERANÇA 

Brother Simion 

e Banda 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes s 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

Dia 

11 de 

julho 

às 

9h 

INGRESSO 

5,00 

uma camiseta 

0 JORNAL CAPITAI, é uma p^^cação do 

Sistema Tu€anu's de Produções 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundadon Conor pires de Farias 
Ô2 de setembro de i 995 

Assinaturas 

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 - Sáo Paulo - SP. 

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

 RS 75,005 

"Anual RS 280,00 

\'máa avulso    RS 1.00 

| Atendimento ao cliente 721-4006 : 

i- Os artigos e notas assinadas nas Cohmas, ^ 

bem como os ensaios publicados, não refle- 
tem necessariamente a opinião do Jornal, 

; sendo de exclusiva i   do 
C seus aut'»r 

al| 

ral; 

S Tele-tijolos 

- Telhas e tijolos em até 5 

pagamentos. 

- Você só paga a entrada após 

receber o material. 

_ Só esta semana, promoção telhas 

colonial - 150,00 o milheiro, entregue 

na obra. 

Ligue 721-6979 

Av. Babaçulândia esquina com a rua São Sebastião 



■ Esporte 

Com um futebol mais 

ofensivo do que nos jogos 

anteriores, principalmente no 

2o tempo e na prorrogação, o 

Brasil dominou a Holanda 

Caderno 

Página 46-2 

dois 

Cidade 

Norte e 

anuncia novo 
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Show 

Leonardo canta hoje na 30a Expoimp 

Cc/iiío/' retoma agenda de shows e diz que sente a falta de Leandro em todos os momentos 

por Raimundo Primeiro 
Diretor de Redação 

Estará se 

apresentando hoje à 

noite em Imperatriz o 
cantor Leonardo. O 
show vai ser no 

Parque Lourenço 
Vieira da Silva, às 22 

horas e 30 minutos, 

por ocasião da 

realização da 

trigésima Feira 

Exposição 

Agropecuária. 

O show faz parte da 

retomada da agenda 

de apresentações 

públicas após a morte 

do irmão Leandro, 

com quem formava a 

dupla Leandro e 

Leonardo, falecido 

recentemente por 

causa de um tumor 

no pulmão, 

conhecido como 

tumor de Askin. 

"Eu cuido da minha 

saúde e enquanto 

isso quero que você 

cumpra direitinho a 

agenda de shows". 

Essa frase foi dita por 

Leandro a Leonardo 

assim que soube que 

estava com um tumor 

raro e teria de se 

afastar dos palcos. O 

irmão entendeu qim 

era mais do que um 
pedido, era uma 

missão. Por isso, não 

hesitou e retomou 
suas atividades 

normais, cantando 

em vários pontos do 

território nacional. 

Responsável e 

perfeccionista, 

Leandro sempre foi o 

ponto de apoio da 

dupla, a voz decisiva. 

Era ele quem 

administrativa os 

negócios da dupla, 

#-•—*  

que estava em pleno 

plano de ascensão e 

cantando ate mesmo 

no exterior. Diante do 

drama do irmão, 

Leonardo mudou. De 
brincalhão e emotivo, 

quase irresponsável 

(como se podia 
constatar em suas 

aparições em 

programas de TV do 

eixo Rio-São Paulo), 

surpreendeu com sua 
força, coragem e 

firmeza. 

Em recente 

entrevista ã 

imprensa, Rafael 

Vanucci, produtor da 

dupla e braço direito 
do cantor, afirmou 

que todos do grupo 

ficaram muito 

abalados com essa 

tragédia, 

acrescentando que 

"eu não teria a mesma 

força. Leo é um 

homem de muita 

coragem". 

Rafael lembra que 

Leonardo estava no 

palco, fazendo show, 

dia 23, em Caldas do 

Cipó, interior da 

Bahia, quando seus 

companheiros de 

produção receberam 

a noticia da morte de 
í <-• m n / P - < i 

missão de cantar e vai 

tocar a carreira, com 

certeza" Segundo 

ele, no momento, 

Leonardo está muito 

deprimido e abalado. 
A assessora de 

imprensa da dupla, 

Ede Cury, que ficou 

conhecida do público 

por causa das 

entrevistas que 

concedia aos 

jornalistas durante os 

dias em que Leandro 

ficou internado no 

Hospital São Luís, em 

São Paulo, aproveita 

para mandar uma 

mensagem: "cuidem 

bem dele neste 

momento difícil". 

Assim como os 

amigos mais 

próximos, Leonardo 

sabe que sua vida tem 

de continuar. E já 

demonstrou isso 

várias vezes. 

Antes de um dos 

shows que fez no 

interior da Bahia, 

Leonardo contou a 

agonia que estava 

vivendo e de onde 

tirava força para 

seguir em frente. 

"Passo meus dias 

chorando e rezando. 

Deixei meu irmão nas 

' S' • mãos de Deus e vou 
c o n t a m o s n e 1 e 

quando o show 

acabou. Nesse 

momento, ele se 
descontrolou. Sabia 

que a situação era 

grave, mas ainda 

tinha esperança que o 

irmão se 

recuperasse". 

Já o guitarrista 

Elias Almeida, há 

vários anos 

acompanhando a 
dupla, diz que "é a 

vida, Leonardo tem a 

acertada antes da 

doença do meu irmão 
e por isso tive de 

honrar nossos 

compromissos. Cora 

certeza Leandro me 

pediria para seguir 
com os shows, mas 

confesso que é muito 

difícil estar no palco 

sem ele. Felizmente, a 

energia do público 

me dá força para 

continuar cantando". 

Leandro era pai de 

três filhos, Tiago (13 

anos), Liandra ( 4), e 

Leandro (5 meses). 
A estudante Aline 

Maria Santana, 20 

anos, diz que é fã de 
carteira do trabalho 

desenvolvido por 

Leandro e 

Leonardo. Ressalta 

que. com a morte do 

principal 

componente da 

banda, permanecerá 

dando apoio ao 
trabalho. "O 

Leonardo pode ter a 

certeza de que 

estarei dando total 

apoio ao que ele 

fizer", finaliza. 

E a segunda vez que Leonardo canta em Imperatriz 

Expectativas do Sindicato Rural 

contar com Ele. So 

não tive coragem de 

ver Leandro na UTI. 

Quis guardar a 
imagem dele 

saudável, e não sem 

cabelos, inchado e 

rodeado por 

aparelhos". 

Ao ser perguntado 

porque continuava 

fazendo shows 

sabendo que o irmão 

estava nas últimas, 

Leonardo respondeu: 

"essa turnê foi 

O Sindicato Rural 

de Imperatriz 

(Sinrural) espera 
logo mais a presença 
de um público 

recorde no Parque 

Lourenço Vieira da 

Silva. 

O show de 

Leonardo é a 

principal atração da 
noite de hoje da 

versão 98 da Feira 

Exposição 

Agropecuária de 

Imperatriz 

(Expoimp), sendo 

que foram êolocados 

a venda trinta e três 

mil ingressos. 

Caravanas de vários 

municípios do Pará e 

do Tocantins, estados 

vizinhos a Imperatriz, 

já estão na cidade 

esperando apenas o 

momento do início da 

apresentação de 

Leonardo. 

O presidente do 

Sinrural, coronel 

Guilherme Baptista 

Ventura, em contato 

mantido com o 

Jornal Capital 

,afirmou esperar um 
público expressivo 

hoje à noite no 

Parque Lourenço 

Vieira da Silva. 

É a segunda vez 

que Leonardo canta 

na cidade, sendo 

que na primeira 

ainda formava 

dupla com o irmão 

Leandro, morto 

recentemente. 

® 
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O destaque de hojé é para o radialista Luís de Sousa, 
ex- Mirante, hoje em Paragominas, Pará 

Ondas Curtas 

Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais... 

Que venha os franceses. 

Tem brasileiro comprando CAPA na Lojas NAPA. 

É o Brasil de Bom Jesus da LAPA. O Brasil de todos os santos. 

E agora, será que os pais e mães de santo estão tranqüilos? 

Ser brasileiro é ser brasileiro até o fim. 

Um Brasil a moda francesa. 

"A simplicidade é a atitude natural das almas sinceras" 

Raimundo Primeiro continua informando às últimas. 

Por onde anda Josélia Melo. A mulher desapareceu. E... 

Nem deu sinal de vida. Mais é minha amiga. 

Cadê o Mike Tayson? 

Arimatéia Jr., é mesmo pedra noventa. Ou vai, ou racha. 

Que saudades da princesinha da Gameleira. 

E por falar em Gameleira, um abraço ao narrador 100%... 

Renilson Sousa "o bom de bola". 

Por onda Carloto Jr., será que está na França. 

Vidal Moreno vem ai com um caderno só de esporte. 

«555: 
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Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

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

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Sesáo 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 11:30 A Pequena Sereia 
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 

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Telemanhã 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

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

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57-Intercine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

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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O ator Manoel Ferreira, grande destaque 

da televisão nacional 

■V. 
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A radialista Silvana Silvestre e a Bioquímica Maria das 

Graças, mulheres de ação em Açailândia 

Em alta 

' 

O comércio de Imperatriz vive momentos de felicidade 

em face das boas vendas registradas nos últimos dias. A 

tendência, de acordo com informações dos lojistas, é de 

aumentar ainda mais tendo em vista a chegada do período 

de férias. No Calçadão, o maior centro comercial da região 

Tocantina, a presença do público consumidor motivou os 

donos de estabelecimentos comerciais a realizarem 

promoções estratégicas. É a lei da oferta e da procura. 
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O Exército Brasileiro é presença 

garantida nas manifestações 

realizadas em Imperatriz 

t 

Emoldurando a coluna noje, 

a gatíssima Isabel Cristina 

mm Real Veículos Ltda. 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: (1198) 722-3080 
Fax: (098) 723-2347 - CEP 65.903-330- Impcratriz/Mai antião 

FII.IAL: Rua do Egito, 720/A - Centro - Fone/Fax; (098) 741-2572/2105 
CEP 65900-000 - Balsas/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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suspeito a cidade não ter tomado conhecimento dessa pesquisa 
antes. 

Mas vamos lá 

Roberto Oliveira 

Para mostrar que o talento do pessoal de jornalismo é 

indiscutível, a empresa colocou desde a última quarta feira o seu 

telejornal noturno no ar, o noticiário vai ao ar no mesmo horário 
que o Jornal do Maranhão e oferece 80% de notícias locais. 

Racismo E ele 

A advogada Sidnara Adriadna, de 24 anos, está processando o 

juiz Roberto Molina por racismo. O fato ocorreu no último dia 2 

na cidade de Santo Anastácio (SP). O juiz teria perguntado a 

advogada que acompanhava o cliente o que ela fazia ali, se era 
ela a ré. A OAB exije uma nota de desagravo por parte do juiz. 

Um grupo de quatro pessoas é o responsável pelo sucesso da 

podei osa Difusora. Quero salientar o trabalho e a credibilidade 

dos amigos João Batista, Luzia Sousa e Lina Coelho, ambos 

coordenados pelo talentozíssimo Denis Lopes. Valeu pessoal. 

Fez falta 

Encontro 

Cerca de 150 pessoas participaram na semana passada em. 

Viçosa (MG), do encontro pela Êxodos, entida americana Cristã. 
O objetivo é o oferecer saídas a homossexuais que querem voltar 

a ser heterossexual. Sem comentários. 

Numa conversa rápida com os coordenadores da Gincana 

Mirante, fiquei sabendo que para diversificar, a maioria das tarefas 
foi realizada fora da concentração, mas infelizmente esta 

iniciativa deixou a praça desfalcada de pessoal. 

Talento 

Iniciativa 

A avenida Beira Rio, um dos pontos mais freqüentados da 

cidade, agora tem amigos. Um grupo de freqüentadores criou a 

Amigos da Beira Rio, que vai lutar por melhorias e recuperação 
da artéria. Boa notícia. 

Quem coneu para dá conta do recado, foi minha querida Iran^ 

Soares, a moça que tem mais que espirito jovem, tem sangue azul 

fez bonito e merecia no mínimo férias coletivas de um mês nas 

ilhas gregas. 

Mudou 

Legião 

Neste final de semana, tive a grata surpresa de conversar com 

os amigos Celso Russo e Gerê, do grupo Legião Urbana Cover. 

Segundo eles, a banda está direcionando suas apresentações 

apartir de agora para o estado do Pará, onde recebe mais apoio. 

O Imperatriz Park Hotel está sob nova administração, noss: 

querida Linda Veloso deixou a direção do empreedimento p: 

dedicar-se mais aos seus interesses e sua carreira de jornalista 

mais o trabalho dela aparece na nova imagem do Hotel 

Livro 

Ea FCI 

Dizem que a Fundação Cultural de Imperatriz foi criada para 

apoiar os artistas e as manifestações culturais. No entanto, o 

Ferreira Gullar está sem atividade e a cada dia mais artistas 

deixam a cidade por falta de apoio. Quem mesmo a FCI está 

apoiando? 

Se Eu não For o Primeiro", este é o titulo da mais recente obn 

literária da poetisa Myrths Martins. A autora se inspirou nas sua, 

obras anteriores para criar uma coletânea dos seus melhore; 

trabalhos, dentre eles," a que hora o botão se faz flor", seu maio 

trabalho. 

Porque 

Movimento 

O movimento no Terminal Rodoviário de Imperatriz tem sido 

pequeno, apesar das muitas festas regionais ocorridas nos últimos 

meses. De acordo com Pedro Aragào, da Expresso Timbira o 

movimento deve melhorar durante o Mara Folia e as férias de meio 
de ano. 

Meninos, o secretário da Indústria e Comércio da prefeitura d 

Imperatriz entregou o cargo, o que será que aconteceu, para 

imprensa ele alega motivos particulares, eu particularmente ac. 
que tem caroço nesse angur. Será uma briga interna? Vamo; 

esperar quem mais deixa o cargo. 

Brasil 

Pesquisa 

Uma pesquisa realizada pelo Ibope para medir a audiência dos 

programas de TV de nossa cidade, revelou que dos programas 

locais, o Bandeira 2 e o Aqui Agora, da Difusora, estão na 

liderança. Bom resultado e um banho na poderosa Mirante. 

Nunca havia sofrido tanto quanto nesse jogão de Brasil ^ 

Holanda. Apesar do sufoco que foi depois que a Holanda empatou 

continuei acreditando na vitória. Emocionante a força qu( 

Zagallo deu para a seleção e a confiança dele na Vitória. Valei 

Zagallo e toda a seleção. 

Visual 

Comemoração 

Para comemorar o resultado da pesquisa, uma ampla 

programação será iniciada pela emissora, como campanhas 

solidárias e a fixação de mais de 30 out-doors pala cidade 

mostrando o trabalho e o resultado da pesquisa. 

Quem encontrar com nossa querida Noemia pela cidade tei 

muito mais que uma boa imagem, vai poder observar o visual noN 

da senhora Polegada. Vale lembrar que a filha do casal també 

está de novo visual. Coisa de gente chique. 

Questionável 
Leonardo 

Enquanto o pessoal da Difusora comemora, outros questionam 
a pesquisa. De acordo com alguns comunicadores, é no mínimo 

Não esqueçam, hoje tem Leonardo e banda na Expoimp. Clélh 

Silveira é quem trás mais este nome da musica sertaneja, nàt 

acredito no sucesso dele sozinho não. mas vamos conferir. 

TucaniTe 

Vídeo 

£ 
« 
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Semana 

Nilson* 

Santos! 

Muitas farpas 

Foram atiradas 

pelo ex-governador 

Luiz Alves Coelho 

Rocha, contra 

dirigentes regional do 

PSDB. Os órgãos de 

comunicação do 

Estado deram 

destaque às 

assacadas do ex- 

governador e atual 

prefeito de Balsas. 

Dentre outras, Luiz 

Rocha falou em 

traição e decepção 

em relação ao 

comportamento de 

diversos 

"companheiros" de 

sigla. A decepção de 

Luiz Rocha foi tão 

grande que ele 

abandonou 

definitivamente o 
partido. O maior alvo 

das criticas do ex- 

governador foi Jaime 

Santana, ex- 

companheiro de PFL. 

Público feminino 

Esse foi o alvo da 

visita da candidata a 

vice-governadora na 

chapa de Cafeteira, 

Cleide Lago, ontem 

em Açailandia. Numa 

emissora de radio ela 

lembrou o 

assassinato de Célia e 

elogiou a conduta 

das mulheres 

açailandenses, no 
triste episódio. 

A candidata a vice- 

governadoria está 

percorrendo o estado 

na busca da 

consolidação da 

campanha de 

Epitácio Cafeteira, 

rumo ao Palácio dos 

Leões. A entrevista 

dela repercutiu 

bastante na cidade e 

pode se reverter em 

apoio. 

Sem tempo 

É como se encontra 

a delegada Radige 

Rodrigues, titular 

da Delegacia 

Especial da Mulher, 

na terra do açai. Há 

cerca de 30 dias a 

delegada não 

despacha na DEM, 

envolvida com 

inquéritos nas 
cidades de Montes 

Altos, Imperatriz, 

João Lisboa e 

Senador Laroque. 

Se tudo isso ainda 

não bastasse, ela 

está presidindo dois 

inquéritos. Um 
apura o estupro de 

morte das duas 

irmãs, ocorrido mês 

passado no distrito 

de Curvelândia. O 

outro crime, 

também ocorrido no 

mesmo distrito, 

apura o 

linchamento e 
morte de José 

Ribamar, acusado 

da autoria do 

homicídio que 
vitimou as irmãs. 

Novo presidente 

O Rotary Clube de 

Açailandia tem 
novo presidente. 

Lieiia ano passado - 
a eleição ocorre um 

ano antes da posse- 
foi empossada dia 30 

passado a advogada 

Merly Trinta, que 

presidirá a entidade 

até 30 de junho de 

99. 

A rotariana está 

cheia de planos e 

projetos a serem 

discutidos com a 

diretoria, para 

execução no seu 

mandato. O Rotary 

sempre desenvolveu 
um trabalho na área 

social, o q u e 

compatibiliza o 
programa da 

entidade com a 
vocação da 

presidente. 
Parabéns e sucesso. 

Incra vistoria área a ser 

desapropriada em Carutapera 

Em Açailándia, os assentamento estão recebendo recursos para melhorias e o Incra 

vai investir mais de R$ 1.500 milhão na construção de casas para os assentados 

Com uma área de 

abrangência que vai 
de Imperatriz a 

Carutapera, o Incra, 

através da Unidade 

Avançada de 

Açailándia prepara a 

demarcação de todas 

as áreas de 

assentamentos, no 
perímetro total da 
área e demarcação de 

áreas e sub-áreas. Só 

em Açailándia o órgão 

dá assistência em 4 

assentamentos, com o 
PA Açai 

constituindo-se no 
maior de todos, 

ocupando uma área 

de 23 mil hectares, 

onde existem 5 

agrovilas, com um 

total de 500 famílias. 

Nos outros 
trés assentamentos 

estão alocadas 235 

famílias, sendo 183 no 

assentamento 
Califórnia e 52 

famílias nos 

assentamentos 
Planalto I e II. Nos 

assentamentos 
Internacional, Barra 

Limpa, Rio Ubim e 

Boa Vista, localizados 

no município de 

Santa Luzia, estão 

assentadas 230 
famílias. 

A Unidade 

Avançada de 

Açailándia atende 
parte dos municípios 

de Imperatriz, Santa 

Luzia, Bom Jardim e 

Carutapera e o 

município de Bom 

Jesus das Selvas. É 

uma área muito 

grande, mas a 

Unidade vem dando 

conta do 

atendimento, 
conforme relata a 

executora, advogada 
Marly de Jesus 

Nogueira Trinta. 

Para se ter uma 

idéia do trabalho 

desenvolvido, dia 
Marly Trinta, somente 

o assentamento PA 
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O assentamento PA Açai beneficia 500 famílias 

Açai, que possui 5 nos assentamento em executora 

agrovilas, tem uma 

área de 23 mil 

hectares. Nos 

assentamentos -diz a 

executora do Incra- o 

órgão vem fazendo 

diversos 

investimentos, como 

construção de poços 

artesianos, casas de 

farinha, sede de 

associações e outros, 
de acordo com a 

solicitação das 

associações, 
encarregadas de 

distribuir os recursos 

alocados pelo 

Governo Federal. 

Informa a 

executora Marly 

Trinta que o Incra vai 

executar projetos 

como eletrificação 

rural nos 

assentamentos, no 
período de julho a 

dezembro deste ano, 

com vistas a melhorar 

a estrutura de vida 

dos assentados. 

De imediato, o 

Incra vai construir, 

através do crédito 

habitação, 632 casas 

Açailándia, sendo 479 

no PA Açai e 153 no 

Califórnia, 

empregando recursos 
na ordem de R$ 

1.580.000,00, com a 
obra prevista para o 

próximo mês de 

agosto. 

Recursos na ordem 

de R$ 608.560,00 serão 

liberados em breve, 
pelo Ministério da 

Reforma Agrária, 

para atender a um 

convênio firmado 

entre o Incra e a 

Prefeitura de 

Açailándia, vos vistas 
a construção de 

estradas vicinais, 

postos de saúde, 

escolas e açudes, 

ficando o Governo 

Federal encarregado 

da liberação dos 

recursos e a Prefeitura 
com a execução das 

obras. 

Estamos fazendo 

tudo que nos é 

possível para dar 

condições humanas e 

dignas às famílias 

assentadas -afirma a 

da 

Unidade. Ela diz 

ainda que o órgão 

está realizando 

vistorias na área rural, 
para expedição de 

Títulos Definitivos 

aos assentados em 

Açailándia, Bom 

Jardim e Santa Luzia, 

num total de 150 

títulos até dezembro, 
já que a meta anual da 

Unidade Avançada de 

Açailándia é 

beneficiar 210 famílias 
com a titulação da 

terra, dos quais 60 

processos de 

titulação já foram 

encaminhados para 

São Luís. 

Finalizando, a 

advogada Marly 

Trinta disse que está 

programada vistoria 

para a 

desapropriação de 
uma área de 7 mil 

hectares no município 

de Carutapera, onde 

serão assentadas 300 

famílias, cumprindo 

assim a programação 

da Unidade para este 

ano. 
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Venha você e traqa sua família 

o Dançante" 

para se divertir nas piscinas do BIC 
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ilta mais uma vitória para o penta 

Com um futebol 

mais ofensivo do que 

nos jogos anteriores, 

principalmente no 

segundo tempo e na 

prorrogação, o 

Brasil dominou a 

Holanda, ontem, no 

Estádio Velodrome, 

mas só garantiu a 

vaga na decisão da 

Copa da França nos 

pênaltis (4x2), com 

duas defesas de 

Taffarel. No tempo 

normal aconteceu o 

empate de 1x1 e no 

extra 0x0. A final 

acontece no 
domingo, às 16h, em 

Saint-Denis. A 
Seleção Brasileira 
pega o vencedor de 

França x Croácia, 
que se enfrentam 

hoje. 

No jogo de ontem, 

no tempo normal, o 

time de Zagalo 

arriscou 10 vezes 

contra a meta 

holandesa. Nos 30 

minutos de 

prorrogação, 

finalizou mais nove 

vezes. Já a Holanda, 

chutou nove vezes 

contra a meta de 

Taffarel. Na 

prorrogação, quatro. 
Além disso, o Brasil 

praticou um futebol 

menos violento, 

cometendo 11 faltas 

contra 25 

holandesas. 

O diferencial da 

partida foi o gol 

marcado por 

Ronaldinho aos 40 

segundos do 

segundo tempo, 
depois de um passe 

perfeito de Rivaldo. 

Até então, o 

esquema calculista 

das duas equipes 

predominou. Bem 

posicionado e com 

precisão nos passes, 

o time holandês 

matava a principal 

opção de iniciativa 

brasileira, que 

pressionava a saída 

de bola tentando 

pegar a defesa 

contrária 
desprevenida. 

A Seleção 

Holandesa 

concentrava suas 

jogadas pela 

esquerda, tentando 

aproveitar o 

desfalque do titular 

Cafu na lateral 

direita. Zé Carlos, 

que o substituiu, 

permitiu em três 

oportunidades que o 
time holandês 

chegasse com perigo 
no primeiro tempo, 

as três com Zenden, 

orientado para atuar 

nas costas do lateral 

substituto. Aos 3 

minutos, Zenden 

cruzou para 

Bergkamp, que não 

alcançou. Aos 28 

minutos, o 

cruzamento foi para 

Kluivert, que 

cabeceou com 
perigo. Com o gol de 

Ronaldinho, o 

panorama do jogo 

mudou. O gol 

marcado logo aos 40 

segundos por 

Ronaldinho obrigou 
a Holanda a sair ao 

ataque. Assim, abriu 
espaço para que o 

Brasil criasse nos 

contra-ataques. Do 
início do segundo 

tempo até o final da 

prorrogação, o time 
de Zagalo perdeu 

seis chances claras 

de definir a partida. 

Até que aos 42 

minutos, Kluivert 

completou de 

cabeça um 

cruzamento de 

Ronald de Bôer, 

O iluminado Taffarel faz 

a diferança nos pênaltis 

empatando o jogo. 

Na prorrogação, 

novamente o time 

brasileiro foi mais 

ofensivo, criando 

três oportunidades - 

todas com 

Ronaldinho-, 

enquanto a Holanda 

limitou-se a um 

chute de Kluivert, 

próximo à trave 

esquerda de 

Taffarel. Na decisão 

por pênaltis, Taffarel 

defendeu o terceiro e 
o quarto chutes 

holandeses, de Cocu 

e Ronald de Bôer. 

Marcaram para o 

Brasil Ronaldinho, 

Rivaldo, Émerson e 
Dunga. 

RECORDE - Com 
a passagem para a 

decisão, a Seleção 

Brasileira iguala o 

número de vezes que 

a Alemanha foi 

finalista em Copas: 

seis. A equipe do 

técnico Zagalo já 

supera os alemães 
em títulos 

conquistados; 

quatro contra três. 

Se conquistar pela 

quinta vez a Copa, 

será a primeira vez 

que o Brasil abrirá 

dois títulos de 

vantagem sobre os 

rivais, impedindo a 

possibilidade de ser 

alcançado na Copa 
de 2002. De 

qualquer maneira, 

mesmo que 

perdesse, o time 

brasileiro já 

terminaria o século 

como o maior 

campeão de Copas. 

Está é a segunda vez 

que o Brasil chega a 

duas finais 

consecutivas. A 

primeira vez foi no 

bicampeonato de 

1958 e 1962. 

Taffarel sumiu na 

montanha que os seus 

companheiros 
formaram depois que 

ele defendeu o pênalti 

cobrado por Ronald 

De Bôer. Emocionado, 

o goleiro lembrou que 

"ainda falta uma 

batalha para a guerra 
terminar". Mas, a 

maneira dramática 
pela qual os jogadores 

do Brasil suportaram a 

pressão da Holanda 

para chegar à decisão 

do Mundial é um sinal 

de que a equipe está 

muito bem preparada 

psicologicamente para 
decidir o título, na 

avaliação de Taffarel. 

Herói da 

classificação brasileira 

para a final da Copa do 

Mundo, Taffarel 

comentou que se 

sentiu iluminado na 

hora da disputa por 

pênaltis. "Dos três 

goleiros da Seleção, eu 

sou o que menos pega 

pênaltis nos treinos", 

destacou após a 

partida, comentando 

que Carlos Germano e 

Dida têm um 

aproveitamento 
melhor do que ele. 

"Mas acho que Deus 

me iluminou e me 

ajudou neste 

momento decisivo." 

Não foi só por 

defender as cobranças 
de Cocu e Ronald de 

Bôer que Taffarel saiu 

de campo consagrado. 

O goleiro, que em 1994 

teve participação 

decisiva ao defender 
um dos pênaltis na 

decisão do título 

contra a Itália, fez 

defesas muito 

importantes durante o 

jogo. A mais difícil foi 

aos sete minutos do 

segundo tempo, 

quando o Brasil vencia 
por 1x0. Após 

cobrança de escanteio, 

Kluivert desviou de 

cabeça e Bergkamp, 

quase de dentro da 

pequena área, 

finalizou. Taffarel 

defendeu por puro 

reflexo. 

Pouco depois, o 

goleiro mais uma vez 

impediu o empate, 

agarrando outro chute 
de Kluivert. Não foi 

possível suportar a 

pressão dos 

adversários, que 

empataram o jogo a 

três minutos do fim do 

tempo regulamentar. 

Durante a 

prorrogação, Taffarel 
fez apenas uma defesa 

difícil, pegando um 

chute de Hooijdonk. 

Nos pênaltis, o 

goleiro acertou o canto 

nas cobranças de 

Cocu e Ronald De 

Bôer, e garantiu a 

classificação do 

Brasil. "Sei que foi 

uma vitória 

dramática, mas 

graças à união do 
nosso grupo 

conseguimos chegar 
ao nosso objetivo, 

disputar mais um 

título mundial", 

destacou. Taffarel 

lembra: "Ainda há uma 

guerra a ser vencida e 

nós vamos em busca 

dessa vitória". 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 .Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 
23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

- Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda-e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 
Terça 

Açai Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

(largas: 

098-723-2835 

LABORATÓRIO 

romo 

Fore 

REVELAÇÃO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTOS 

im R, DÜwÜEBE CAXIAS, 894 - ( I NTRO 
738-21 «8 
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Televisão camavaliza a tragédia 

do cantor Leandro nos noticiários 

Tendo populares corno coadjuvantes, repórteres e 

A tragédia do cantor Em todas as emissoras contraditórias dos 
Leandro ganhou da Copa 

do Mundo e das eleições 

no noticiário da TV. Não 

só. Durante a semana, 
programas de auditório 

interromperam o show 

para a entrada de 

o que se viu foi o corre- 

corre atrás dos amigos 

que chegavam para ter 

notícias de Leandro e 

perguntas óbvias ou sem 

sentido. "Como está o 

Leandro?", perguntou um 

repórteres, plantados na repórter da Record ao 

porta do Hospital São cantor Daniel. "Não sei, 

Luís, que recitavam 

boletins quase sempre 

vazios de informação 

técnica, mas cheios de 

comoção. 

O interesse pelo drama 

do cantor é 
compreensível. Toca 

fundo no publico o caso 

do ídolo popular, que 

lutou arduamente para 

chegar ao sucesso, ser 

v/' :ma de tamanha 

faialidade aos 36 anos. 

porque ainda estou 

chegando", teve como 

resposta. 

"Você tem conversado 

com a família de 

Leandro?", foi a pergunta 
recorrente aos visitantes, 

feita por quase todos de 

plantão. "Sim, falo todos 

os dias". E daí?. 

Como aonde a TV vai 

o público vai atrás, a 

porta do hospital 

transformou-se num 

populares que insistem 

em estar presentes no 
local da notícia. Essa 

preocupação não faz 

parte do repertório de 
outras emissoras. Em 

boletins exibidos pelo 

SBT e pela Record 

durante a programação 

diurna, o telespectador 

pôde assistir à histeria 

provocada pela chegada 

dos astros da música 
sertajena, entre eles, o 

irmão de Leandro, 

Leonardo. 

As mesmas fãs que 

acabavam de encenar a 

reza pela recuperação do 

cantor saíam correndo, 

com papel na mão. 

gritando pelo nome de 

Daniel, dos integrantes da 

cinegrafistas armaram o circo diante do hospital 

dupla Gian & Giovani, de 

Roberta Miranda e de 

quem quer que entrasse na 

frente das luzes das 

câmeras. 

O frisson existiria de 
qualquer maneira, em 

qualquer lugar em que os 

artistas aparecessem, mas 

a presença da TV funciona 

como fermento. Trata cada 

chegada ilustre como as 

que antecedem a entrega 

do Oscar. Cinegrafistas 
acotovelam-se a cada 

carro que estaciona e 

correm desvairados atrás 

dos notáveis. Sintonizados 

com o aparato, os fãs 

fazem seu papel. E assim 

cumprem djreitinho o 

script escrito para a 

tragédia que a TV mostra 

a cada dia. 

* % 

Morte de Leandro deixa mídia comovida 

A divulgação da 

doença em uma 

entrevista coletiva — 

atitude pouco comum 

nesses casos —, que teve 

o objetivo de evitar 

especulações, acabou 

contribuindo para a 

armação do circo na 

porta do hospital. Um 

circo estrelado por 

repórteres, cinegrafistas, 

amigos famosos de 

Leandro e fãs. Muitos 

■í " 

Tal movimentação 

pode ser comparada com 

a provocada pela doença 

do presidente eleito 
Tancredo Neves, em 

1985, ocasião em que a 
imprensa acampou na 

frente do Incor por mais 

de 40 dias à espera de 

notícias. 

Perguntas óbvias 

Como no episódio 

Tancredo, a informação 

mais concreta nesses 

casos é o boletim médico 

(disponível não mais do 

que duas vez por dia) e os 

jornalistas são obrigados 

a preencher o tempo no 

vídeo "inventando" fatos 

com a periferia do 
assunto. Ai é que aparece 

a carnavalização da 
tragédia. 

palco da representação 

da consternação. Não há 

dúvidas de que a 

comoção seja 

verdadeira, mas o 

resultado da equação 

càmera mais populares e 
espetáculo. 

Talvez estimulados 

pela necessidade de — 

imagens para mandar ao 

ar interesse ao 

telespectador —. 

repórteres e fãs unem-se 

para ilustrar a 
perplexidade e o 

sofrimento geral. 

Círculos de oração, 

depoimentos 

umidificados por 

lágrimas e manifestações 

exaltadas do desejo de 

recuperação do cantor 

ponticaram em todos os 

canais. 

Na falta de imagens 

mais contundentes no 

local, a TV foi ao rádio. O 
"Jornal Nacional" do dia 

17 deslocou seu foco para 

estúdios para mostrar 

correntes de fé 

promovidas por 
comunicadores 

radiofônicos. 

O padrão global inclui 

a discrição, portanto, o 
noticiário é editado sem 

as manifestações 

Edison Fernandes 

cumpre agenda de shows 

Cantor imperatrizense é sucesso nas regiões 

Norte e Nordeste e prepara novo CD 

.v 

í ■ ; 

O cantor Edison 

Fernandes faz shows 

nas regiões Norte e 
Nordeste do pais, com 

destaque para os 

estados do Pará e do 

Tocantins, onde o seu 

trabalho vem tendo 

excelente aceitação 

tanto por parte da crítica 

quanto do público. 

Edison Fernandes é 

daqueles artistas que 

teve de batalhar 

para a prática, ou seja, 

em busca de consolidar 

sua carreira. Buscou 
patrocínio no comércio 

de Imperatriz, cidade 

onde nasceu 

artisticamente e 

conseguiu, mesmo que 

de forma ínfima. 

Hoje, o cantor é 

sucesso de público cm 

todos os locais por onde 

se apresenta. Prova do 

seu talento e empenho 

Edison Fernandes, udento reconhecido pelo público 

bastante para conquistar profissional, 

um lugar de privilégio Edison Fernandes 

dentro da música conta, hoje, com o 

popular regional, apoio do empresário 

Entende que o sol nasce Paulo do Ferro Velho, 

para todos e, foi por esse que vem sendo um de 

motivo, que determinou seus principais 

seu projeto de vida. 
Inicialmente, 

contando apenas com o 

apoio de amigos e 

parentes, o cantor partiu 

incentivadores e, 

logicamente, 

patrocinadores em 

Imperatriz. 
(por Raimundo Prlmeiróf* 

rs 
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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 
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Sampaio define time para o clássico Samará 

O Sampaio Corrêa já está praticamente definido para o clássico Samará de hoje à noite, no Castelão 
em Sáo Luis, pela segunda rodada do quadrangular final do segundo turno do Campeonato 

Maranhense. A novidade maior do time boliviano fica por conta da volta do lateral direito Paulinho, que 
estava cumprindo suspensão automática na última partida O jogador volta exatamente em lugar de 

Reginaldo que o substituiu na partida de Viana e acabou recebendo o terceiro cartão amarelo a 
exemplo do médio volante Valdir, outro que também ainda não é titular da equipe e terá que cumprir a 

suspensão automática para ficar novamente a disposição da comissão técnica. 
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Interbairros 

Sedei divulga tabela e resultados dos jogos do Interbairro 

r 

A Secretaria dos 

Esportes e do 

Lazer (Sedei), 

através de seu 

Departamento de 

Desportos, já 

começou a 

divulgar os 

resultados do 

Torneio de Futebol 
16 de julho (veja 

tabela). 

Hoje acontecem 

mais três jogos no 

Estádio Municipal. 

O primeiro, às 7h, 

será entre 

Acuma" e Árbitros. 
Logo após jogam: 

Marajó Júnior X 

Barcelona E. C. 

(8h30) e Botafogo 

Acuma e Árbitros abrem a rodada de hoje no Municipal Frei Epifãnio D' Abadia 

X Novac. E. C. ( lOh). 

O último jogo será 

entre Castelo e 

Vigilantes, às llh30. 
O evento, que abriu 

as comemorações do 

146° aniversário de 

Imperatriz, teve início 

no último dia 05, com 

a inauguração de dois 

campos de futebol de 

várzea nas vilas 

Lobão (Nadir Jacob) 
e Macedo (Tio 

Matias). 

Após inaugurar os 

campos, o prefeito 
Ildon Marques 

declarou aberto um 

novo programa de 

seu governo, que é o 

de deixar um ou dois 

campos de futebol 

em cada bairro, para 

que as crianças e 

jovens de Imperatriz 

tenham um lugar 

adequado para 

bricarem. 

Até a manhã de 

ontem, a Sedei ainda 

não havia divulgado 
os últimos 

resultados dos jogos 

realizados no dia 08, 

disputados no 

Estádio Municipal 

"Frei Epifãnio 

d'Abadia". 
Veja abaixo os 

últimos resultados , 

de acordo com a 

tabela divulgada 

pela Sedei. 

Jogo Hora 
01 09h30 

02 llh 

Jogo Hora 

03 8h 

04 9h30 

05 llh 

Jogo Hora 

06 9h30 

07 llh 

Jogo Hora 

08 7h 

09 8h30 

10 lOh 

Dia 05/07/98- Domingo - Nadizão 
S.E. Uniáo S. João 1 X 3 Botafogo E.C. 

Morada do Sol. F.C. 2 X 4 Castelo F.C. 

Dia 05/07/98 - Domingo - Estádio Municipai 

S. A. Alvorada 4X1 Entroncamento F.C. 

S.E.A.Juçara 3X4 Acuma 

Marajó Júnior 3X2 E.C.Madureira 

Dia 05/07/98 - Domingo - Campo do tio Matias 

Independência F. C. 0 X 0 Sena F. C. 
Sta. Rita F. C. 1 X 3 Grêmio Eletr.F. C. 

Dia 06/07/98 - Segunda-feira- Estádio Municipal 

Entroncamento 2X0 Colorado F. C. 
Sena 2 X 1 Anapolina F. C. 

Santa Rita 1 X 0 Central Sum. F. C. 

Jogo Hora Dia 07/07/98- Terça-feira- Estádio Municipal 

11 7h Juçara 0X2 Árbitros 
12 8h30 Madureira 2 X 3 Barcelona E. C. 

13 lOh União São João 2X6 Novac E.C. 

14 11 Morada do Sol 0X1 Vigilante 

III - Copa Mirante 

L.I. F divulga tabela do torneio início 

do campeonato amador imperatrizense 

Mania x Vera Cruz são os primeiros a entrar em campo 

A Liga 

Imperatrizense de 
Futebol divulgou na 

última terça-feira a 

tabela do torneio 

início do 

Campeonato 
Amador da Primeira 

Divisão. A III- Copa 

Mirante de Futebol 

Amador terá a 

participação de 

treze (13) equipes. 

Confira ã 

programação. 

7h30 

7h40 

7h50 

71155 

8h00 

8h 

8h25 - 

8h50 - 

9h20 - 

9h45 - 

lOhlO - 

Apresentação e desfile das equipes 

Hasteamento das bandeiras: do Brasil e do Maranhão 

Palavras do prefeito Municipal de Imperatriz 

Palavras do patrocinador (Humberto Castro) 

Início da primeira partida do torneio início da III Copa 

Mirante de Futebol Amador de Imperatriz versão/98. 

Primeira fase 

Marília x Vera Cruz 

Tocantins x Americano 

Riengo x Portuguesa 

Janduí x Ouro Verde 

Bangú x Bananal 

Ajuventus x Tiradentes 

Segunda-fase 

10h55 Novo Horizonte x Vencedor do jogo Io 

llh20 Vencedor do 2o x Vencedor do 3o 

1 lh45 Vencedor do 4o x Vencedor do 5o 

Semifinal 

Vencedor do 6o x Vencedor do A 

Vencedor do B x Vencedor do C 

Final 
Vencedor do D x Vencedor do A 
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Prefeito cria programa que 

beneficia atletas de bairros 

Após inaugurar os 

campos do Nadir 

Jacob, na Vila Lobão, 

e do Tio Matias, na 

Vila Macêdo, 

domingo, 5, o prefeito 

Ildon Marques 

declarou aberto um 

novo programa do 

seu governo. 

"Esse é um 

programa que se 

inicia hoje. Até o fim 

do meu governo eu 

quero deixar um ou 

dois campos de 

futebol, em cada 

bairro, para as nossas 

crianças e nossos 

jovens brincarem", 

garantiu. 

Além de considerar 

o esporte como um 

meio de integração 

da juventude com a 

sociedade, o prefeito 

lembrou que deseja 

ver os jovens de hoje, 

no futuro, 

defendendo as cores 

do Brasil em copas 

do mundo. 

O prefeito Ildon 

Marques desejou 

sucesso aos atletas e 

comentou que o ato 

inaugural é, também, 

a abertura das 

comemorações do 

146° aniversário de 

Imperatriz. "Esse 

torneio é a abertura 

da nossa festa", disse. 

O secretário dos 

Esportes e do Lazer, 

Valdeci Ferreira, 

disse que os jogos 

serão realizados até o 

dia 15, com atuação 

de todos os bairros 

inscritos, nos campos 
da Macedo e Lobão e 

no Estádio 

Municipal. 

í» 

r 

Crianças aplaudem iniciativa do Poder Público 

Obra de pavimentação asfáltica é vistoriada 

A caminhada da 

q^l o prefeito Ildon 

Marques participou, 

domingo, 5, pela Vila 

Macêdo, foi uma 

oportunidade para 

ele constatar, de 

perto, como ficaram 

as ruas asfaltadas 

mediante o convênio 

da Prefeitura de 

Imperatriz com o 

Governo do 

Maranhão. 

Na Vila Macêdo, 

mediante convênio, 

foram asfaltadas a 

avenida Silvino 

Santis e as ruas Nove, 

Tiradentes, 
Dezesseis, por onde o 

prefeito e comitiva 

fizeram a caminhada. 

Na visita, o prefeito 

Ildon Marques estava 

acompanhado do 
secretário da 

Infraestrutura, Jairo 

de Oliveira. 

A rua Nove, por 

exemplo, foi asfaltada 

no trecho da Frei 

Caneca e avenida 

Silvino Santis, 

totalizando 807,10 
metros de extensão. 

A rua Tiradentes 

(entre as ruas 

Dezesseis e 

Dezenove) totaliza 
524 metros. E a rua 

Dezesseis (entre 

Silvino Santis e 

Tiradentes), 372,40 

metros. 

Além destas, outras 

ruas foram asfaltadas: 

rua Onze (entre rua 

Frei Caneca e avenida 

Silvino Santis); 
avenida Floriano 

Peixoto (Ceará e 

Silvino Santis); rua 

Frei Caneca (ruas 

Nove e Onze); 

Petrônio Portela 

(avenidas JK e 
Industrial); avenida 

Imperatriz (Nove e 

JK). 

Corrida estrangeira 

pelo Banco Real 

Mesmo sem 
confirmação oficial, a 
notícia de que a direção 
do Banco Real 
finalmente concordou 
em negociar parcerias 
deflagrou uma corrida 
entre as instituições 
estrangeiras. Grandes 
bancos como ABN- 
Amro e BBV 

retomaram os estudos 
sobre o conglomerado. 
Consultorias e bancos 
de investimento já 
disputam a 
modelagem de ofertas 
e apostam que 
gigantes como 
Citibank e BankBoston 
não tardarão a tentar 
entrar no negócio. 

^elebrás atrai 25 maiores empresas do mundo 

O Ministério das 

Comunicações 
encerrou ontem, às 14 

horas, as inscrições de 

interessados em ter 

acesso à sala de 

pesquisa de dados 

(data room) da 

Telebrás. No balanço 

final, 25 empresas 

tornaram-se aptas a 

obter as informações 

que deverão balizar os 

lances no leilão de 

privatização da estatal. 

O número de 

inscritos é inferior ao da 
licitação da banda B da 

telefonia celular, que 

chegou a 16 consórcios, 

resultantes de 

associações de 44 

empresas. Há a 

expectativa de que 

empresas não inscritas 

se apresentem no leilão, 

pois a consulta aos 

dados não é 

obrigatória. 

O ministro das 

Comunicações, Luiz 

Carlos Mendonça de 

Barros, tem afirmado 
que vão surgir no leilão 

empresas ligadas às 

atuais operadoras da 

banda B, que já 

dispõem de 

informações sobre o 

mercado de 

telecomunicações. 
O encerramento da 

inscrição para 

interessados no leilão 

da Telebrás será dia 20 

e a lista será divulgada 

dia 23. Os nomes dos 

candidatos serão 

submetidos à Agência 

Nacional de 

Telecomunicações 
(Anatel) no mesmo dia. 

A Anatel divulgará 

dia 27 a lista das 

empresas que 

receberem anuência 

para participar do 

leilão. Essas empresas 

poderão cumprir a 

última exigência para a 

disputa, que é o 

depósito de uma 

garantia financeira 

equivalente a 10% do 

preço mínimo da 
estatal. 

No momento do 

encerramento das 
inscrições para a 

consulta de dados da 

Telebrás, o Ministério 

das Comunicações 

registrava 146 nomes, 

pois a maioria dos 

investidores solicitou 

autorização para visitar 

mais de uma das 12 

salas existentes. 

A salas mais 

procuradas foram as de 

telefonia celular, com 

destaque para Tele Sul 

Celular (sala 8), com 16 

inscrições. Em seguida, 

vieram Tele Sudeste 

Celular (sala 6) e 

Telemig Celular (sala 

7), com 15 inscrições, 

Telesp Celular, Tele 

Leste Celular e Tele 

Nordeste Celular, com 

14 inscrições cada, e 

Tele Centro Celular, 

com 11. A Embratel 

(sala 4) recebeu 11 

inscrições. 

I 

I 

I 

I 

I 
L 

Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração: Prefeito Alfredo Nunes 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises C línícas Microbiologia, Rotina Completa, C itopatologia, Dosagens Hormonais, 

leste de I ateinidade -DAS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
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Alíquota de cigarros 

pode aumentar 100% 

O Governo Federal poderá elevar em até 100% a 

alíquota do imposto de exportação de cigarros para 

conter o contrabando e complementar as medidas da 

nova política nacional antidrogas, anunciada na última 

segunda-feira, 6, pelo chefe da Casa Militar da 
Presidência da República, general Alberto Cardoso. 

Maciel convoca 

O secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel, 

convocou uma reunião para hoje no Departamento de 

Tabagismo com a Divisão de Doenças Crônicos- 

Degenerativas do Ministério da Saúde, a Associação 
Nacional de Combate ao Tabagismo e o deputado Elias 

Murad, autor de um projeto de lei em tramitação no 

Congresso que agrave as punições para traficantes. 

Parabéns 

Para Raimundo Nonato de Queiroz Oliveira II. filho 

do sócio do Marwel e funcionário público, Raimundo 

Nonato de Queiroz. Ele está aniversariando e recebe 
os parabéns da Família Marwel. 

Show de Leonardo 

Pelo menos até o momento em que redigíamos esta 

coluna, faltando pouco para o meio-dia de ontem, 

continuava de pé a confirmação do show de Leonardo 

que deveria acontecer na abertura da Expoimp e 

terminou sendo transferido para hoje, 9. 
A morte do irmão e parceiro, Leandro, deixou 

Leonardo totalmente abalado, o que é mais do que 

compreensível. 
Por conta do fatídico imprevisto, vários shows do 

cantor Leonardo foram temporariamente cancelados. 
O de hoje, na XXX Expoimp, está garantido, tendo 

em vista que a empresa que cuida da parte comercial 

do cantor, agora trilhando carreira solo, deu todas as 

garantias. 
E curtir que vale a pena. 

Economia 
JORNAL CAPITAI, 

^nformes 

£spedftis I 
I 

Machado Neto 
— — — _ — j 

mt- 

Já sabíamos - Muito antes do então secretario de 
Indústria e Comércio, Alair Chaves (foto), entregara sua 
carta de demissão ao prefeito Ildon Marques de Souza, 
fato ocorrido na última terça-feira, 7, este colunista já 

sabia de sua intenção de deixar o cargo. Para preservar 
nossa fonte, pessoa muito ligada ao secretário, 

mantivemos sigilo absoluto a respeito. Ficamos sem o 
furo da noticia mas, em compensação, a nossa fonte 
está preservada, sempre confiante na nossa palavra 

Quina (425) 

01, 21, 28, 44, 48^ 

Informativo da AC 11 

Já esta pronto para impressão^ mais uma edição do 

"Informativo Empresarial", órgão de divulgação da 
ACII, que tem como editor o assessor de Imprensa 

Tasso Assunção e relações públicas a Glaíldes Pires 
do Amaral, assinando inclusive a coluna "Informes 

Empresariais". 

Humor 

- Doutor - ronrona a voz suave 

pelo telefone por acaso não 

deixei aí no seu consultório o meu 

sutiã preto de rendinha? 

- Não, infelizmente não - 

responde o médico. 

- Ah, obrigado... acho então que 

foi dentista que eu esqueci. 

(Playboy nuti 98) 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Superintensivo 
Intensivo 1 mês de duração 

2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

Aníversaríantes ACII 

Se você está aniversariando 

hoje receba os parabéns da 

ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio 

Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS DE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcU: HospiTAl ReqioNAl (722- 

1843); OrtopecHa: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

Palácio do Comércio 

A primeira página do Informativo da ACII destaca a 

instalação do Palácio do Comércio e da Indústria, em 
prédio adquirido na rua Bom Futuro. A futura sede foi 

adquirida pela ACII, CDL e o Sindicato do Comércio 

Varejista, e representa a concretização de um velho 
sonho da classe. 

Nova Rodoviária 

Além de destacar também a candidatura do 

empresário Francisco Almeida a deputado estadual, a 

primeira página do Informativo Empresarial da AC1"'4^ 

ressalta a intenção do Septur — Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros Urbanos e Rodoviários 

de Imperatriz e Região —, de assumir a conclusão das 

obras da nova rodoviária da cidade. 

Mercaãcr 

ICnanceiro- 

POUPANÇA 
Hoje : 0,95% 

Amanhã  0,93% 

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

UIír (Ftdera!) 
Julho/98  KS 0.9(>11 

UrM (EstacIiiaI) 

Julho/98: KS 2().2I 

UPC (FecIeraI) 
Julho/98 | 3?99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,24 
* Turismo R$ 1,19 
* Comercial ; r$ i j s 

Cotações de 08.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 08 07.98 

R$   11,05 
SaUrío Mínímo 

Julho/98 RS 130,00 

SaUrío FamíIía 
Julho/98  R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar t 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: bobina: 
para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora (57x60) 

RS 0,29 Rua Simplicio Moreira, 1478, Centro, com c 

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

T 
jW. 

M 

Urno bjt? ema 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No més 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 Piauí' 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" V/ajeí para São Luís e 

gofitei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 
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Partícípe: 

O 

O 

A maior festa do ano 

TEMPORADA DE SHOWS 

08 Dia 

Banda 

líficos CJl 
o 

L do noite c 

s puro 

ma 

in ais 

for ro 

! ♦ 
w m 

m 

* ; 

m 
mà 

j ■ 
li 

Dia 09: 

Show com 

I^eonardo e banda 

- participação de 

Leandro no telão 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 

Dia 12: Encerramento com RoBerto 

VíIIar - O PApudiNko ' e BaneIa 

Com disco 

'''vV-s.v'; 

■ •• • ' 

' W.-xífv.. «: r 
'' ■ ; ■ > > •• .• 

de ouro e 
É 

V v i 

IL::: 

Wx Í '<< : ,-«< ÇíKyiM 

mais de 250 

copias 

Concurso de dança 

Prêmios: 1° Lugar- R$ 5( 

RS 300,00 e 3o Lugar 

,00, 2o 

XXX Expoimp - A maior festa Realização: Sinrural 

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

JORNAL CAPITAI 

Polícia Civil 

Motorista é morto à enchadadas no Arraia 

Polícia Militar age rápido e consegue prender homicida 

O motorista Raimundo 

Costa da Silva, 

maranhense, casado, 53 

anos de idade, residente 

na rua Ceará, 235, bairro 

Juçara, teve sua vida 

interrompida na manhã 

desta última terça-feira no 

povoado de Arraia - 

município de Porto 

Franco. 

A vitima residia em 

Imperatriz e tinha 

adquirido o referido 

veículo a poucos meses 

para trabalhar no 

transporte de passageiros. 

A Kombi foi adquirida pelo 

motorista junto ao 

homicida José Lima Costa, 

maranhense, 41, residente 

na rua Santos Dias, 615 no 

Arraia. Segundo 

informações de 

moradores daquele 

povoado, o acusado teria 

se arrependido de ter feito 

a negociação e com isso 

vinha tendo problemas de 

saúde, chegando até ter 

sido internado em uma 

clínica Psiquiátrica de 

Imperatriz. 

O crime ocorreu por 

volta das lOh de ontem. 

Raimundo Costa, conduzia 

sua Kombi com vários 

passageiros e ao chegar 

em no povoado teria 

estacionado seu veículo 

para que os passageiros 

desembarcasse. 

Testemunhas do crime 

disse a reportagem que 

quando José Costa avistou 

à vítima, apanhou uma 

inchada e aplicou-lhe um 

golpe certeiro e sem 

defesa. O motorista foi 

socorrido já sem vida c 

conduzido para Imperatriz 

onde será sepultado hoje 

no cemitério Campo da 

Saudade. 

Remi luta para tirar 

sogro da cadeia 

"Simão Felix!" Foi levado para a Central de 

Recolhimento por ter desobedecido à Justiça 

iiliii 

«íii 

U.v., ^ 

1:4. 

' .N:. 

Í||ÍÍÍ|te 

PM prende em flagrante homicida 

Bigode e Ghapuleta são acusados 

de terem assassinado menor 

O Jornal Pequeno - 

edição desta última 

quarta-feira confirmou a 

prisão do comerciante 

Simão Felix. O sogro do 

deputado Remi Trinta, 

foi preso por ter deixado 

de comparecer a três 

audiências consecutivas, 

onde responderia ao 

inquérito processual, por 

ter agredido fisicamente 

a Racquel Sipaúba no 

Mara-folia do ano 

passado realizado na 

Capital do Estado. Ele 

foi recolhido na tarde 
desta última terça-feira. 

A desobediência foi 

considerada pela Juíza 

Maria da Conceição 

Mendonça Torres, do l9 

Juizado Especial 

Criminal, como desacato 

à autoridade, que 

determinou a sua prisão 

ao recolhimento à 

Cerec, onde aguarda a 

carta de Guia. 

O acusado em virtude 

de não ter comparecido 

às audiências, foi 

julgado e condenado a 

seis meses de prisão, 

transformados em 

serviços prestados à 

comunidade, por conta 

■ Agressão 

Como o inquérito 

processual que deu 

motivo à prisão do sogro 

Remi Trinta foi 

instaurado pela 

Delegacia Especial da 

Mulher, foram agentes 

policiais que, 

acompanhados de um 

da sua primariedade e 

de ter residência fixa e 

conhecida na Capital. 

oficial de Justiça, foram 

encarregados de 

executar a prisão. Na 

DEM - Delegacia 

Especial da Mulher, o 

comerciante teria 

agredido fisicamente a 

agente policial que 

executou a prisão. 

A policia civil de São Diís 

já tem o nome dos dois 

prováveis elementos que 

assassinaram o menor José 

Fernando de Oliveira Santos, 

17 anos de idade, residente 

na Rua Venâncio de Moraes, 

26, - Barreto - periferia de São 

Luís. O menor foi 

brutalmente assassinado 

com um tiro certeiro de uma 

1 )istola 7.65 na parte frontal da 

cabeça. 

Válber Castro Ferreira e 

Valmir Castro Ferreira, 

irmãos, residentes na Rua 

Gomes da Silva, 10, estão 

sendo acusados que cometer 

o homicídio, sem qualquer 

motivo, quando a vitima se 

encontrava nas proximidades 

do estádio Castelão. Uma 

menor ainda não identificada 

teria presenciado o 

assassinato, fato que a Policia 

desconhece. 

No local do crime, afora a 

menor, que a Polícia não 

conseguiu identificar e 

localizar, ninguém sabe 

informar nada a respeito do 

homicídio, de como aconteceu, 

mas muitos informaram que 

os dois irmãos, conhecidos na 

área pelas alcunhas de Bigode 

e Chapuleta Na fuga os dois 

elementos deixaram ^ir 

certidão de nascimeniu e 

fotografias. 

I 
Boletim de 

Ocorrências 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos I 

O pedreiro Albino 

haves Gonçalves, 

aranhense, casado, 

pedreiro, 48 anos de idade, 

residente na rua Santos 

Dias esteve na redação do 

ornai Capital para 

comunicar que perdeu sua 

carteira porta-cédula 

contendo vários 

documentos. 

Ende. Rua Santos Dias, 

615 -721 0407. 

Perda de 
documentos II 

Maria dos Anjos Vieira 

de Sousa, maranhense, 

casada, doméstica, 

residente na rua Pará- 

esteve na Depol para 

comunicar que perdeu sua 

Carteira de Identidade 

Civil. Fato este ocorrido na 

tarde da última segunda- 

feira 

Perda de 
documentos III 

Emerson Oliveira Filho, 
maranhense, solteiro, 

vendedor, residente na rua 

Guarani- comunicou que 

perdeu sua carteira porta- 

cédula contendo vários 

documentos pessoais. 

Conforme a vítima havia 

dentro da referida 

carteira cerca de R$ 

50,00 (Ciqnuenta reais). 

Perda de 
documentos IV 

João Ramos de 

Oliveira, maranhense, 

vaqueiro, 28 anos de 

idade, comunicou que 

perdeu sua Carteira de 

Trabalho e Previdência 

Social. 

Perda de 
documentos V 

Edvaldo Saraivada Silva, 

maranhense, solteiro, 

residente na rua B - bairro 

Caema -comunicou que 

perdeu sua Carteira 

Nacional de Habilitação. 
Fato ocorrido na tarde desta 

última segunda-feira. 

Arrombamento I 

José Carlos Martins Costa, 

paraense, solteiro, residente 

na rua Niterói - Parque São 
José- comunicou , que 

elementos desconhecidos 

arrombaram a porta dos. 

fundos de sua-residência e 

levaram vários objetos. 

Arrombamento II 

Quem também foi 

visitada pelos 

desocupados foi a 
doméstica Rita de Cassia 

Soares. De acordo com a 

vítima os elementos 

levaram do interior se sua 

casa uma aparelho de 

som 3 x 1 e um video 
Cassete. 

Assalto 

Mais um assalto com 

vítima fatal foi registrado 

em Imperatriz. O 

mototaxista José Maria 

Macedo, foi degolado por 

assaltantes no Conjunto 

Brasil Novo - às 

proximidades do bairro 

Cafeteira. A polícia Militar 

conseguiu prender três 

elementos suspeitos. 

PHOTO PINHORO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz Maranhão 

Fone 

721-7 


