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Parada Cardíaca mata Chico Faria 

Patriarca do clã. responsável pelo maior sistema imperatrziense de comunicação, morre aos 73 anos 

Corpo será enterrado hoje às lóhfíOm no cemitério Campo da Saudade 
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I nmcisco Trh-s Fnrin, Chico Farm. faleceu ontem ,/> 1 õhéiO em sua residência 

nacional 

odoviáríos driblam 

lei e acabam greve 

O Grande Recife 

amanhece, hoje, com o 

transporte público 

normalizado. No inicio da 
noite de ontem, 

rodoviários e empresários 

fecharam acordo e 

acabaram com a greve, 
que durou menos de dois 

dias, Para isso, os patrões 

tiveram que abrir máo do 

cumprimento imediato 
da Lei Estadual 11.519, 

de janeiro deste ano, que 

acaba com o direito dos 

operadores entrarem pela 
porta dianteira, em troca 
da distribuição de vale- 

tran sporte. gratu ilamente. 

Os motoristas não 

aceitaram o fim do 

privilégio, mas acabaram 

acertando que ele seria 
mantido até o inicio da 

implantação da bilhetagem 

eletrônica, previsto para 

daqui a três meses. 

Detalhes na página 4 

Produtos 

serão 

analisados 

pelo 

Instituto 

Adolfo 

Lutz 
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Morreu ontem, por comanda outras Tucanos Locadora, 

volta das 15h30, empresas, a exemplo da 0 enterro está 

Fiancisco Feles de Equipe Phoenix, marcado para às 16h00 
I ai ia, o patriarca dos LocadoraTucamris, uma de hoje no cemitério . 

Faria, vitimado por uma trota de carros de som, Campo da Saudade, 
pai ada cardíaca causada a produtora Studio Um e 

por um edema pulmonar. 

Conor Farias, um de 
seus filhos, é o diretor- 

superintendente do 
Sistema TucaniFs de 

Comunicação. 

Além do' Sistema 

o Balneário Iate Clube, 

Bic. 

Seu outro filho, 

Narciso Faria é o diretor- 

presidente do Jornal 

Capital. 

Sua única filha, Maria 

Durante a tarde e 

noite de ontem, diversas 

autoridades políticas e 

personalidades da 

sociedade civil 

organizada, prestaram 

solidariedade à família. 

Veja mais nas Página 

2-1 e 3-1. Fucanifs, Conor Farias Aparecida, dirige 

" Acaiiándia 

Prefeito viaja e 

Prefeitura vira um caos 

a 

Economia 

Deusde,e Sampaio, prefeito de Açailândia. ™jou e deixou secretários a ver navio 

Os secretários da no interior do Pará. Silvana Silvestre. 

Saúde e Assessoria Segundo fontes Embora os secretários 

,,eCn ICa _ i:'e a Prefeitura a em questão neguem-se a 
Comunicação estão . ausência prolongada do falar sobre o assunto 
tom o pedido de prefeito estaria fontes afirmam que os 

exoneração prontos para desmotivando sua dois pedidos de 
entregarem ao prefeito assessoria direta, exoneração estão 

locfn ! e ri3'0' 130 |rovocando os pedidos prontos, aguardando go ele i etorne da de exoneração dos apenas o retorno do 

viagem que secretários de Saúde, dr. chefe do executivo para 

empreendeu na ultima Waldecy Ferreira e da que sejam entregues 

terça-feira, com destino assessora técnica de diretamente 
a cidade de Tailândia, comunicação, vereadora Página 5-2 
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! sofrer redução 
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Política 

Guia paralelo é aprovado pela 

executiva do PT 
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Polícia/Geral 

B Nacional 

Moradores da ViJa Fiação 

kimen^im violência da PM 

Um bairro da periferia 
de São Bernardo, cidade 

da região metropolitana 

mais rica do país, viveu 

Anteontem pelo menos 11 
horas de pânico, quando 

policiais militares 

entraram em conflito 

armado com moradores 

durante uma operação de 

despejo. De um lado, 340 
PMs, armados com 

revólveres, espingardas e 
fuzis, dispararam tiros 

com balas de borracha e 

lançaram bombas de gás 

lacrimogêneo. Os 

manifestantes protegidos 

Por barricadas 
incendiárias (foram cinco 
ao todo), promoveram 

chuvas de pedras, 

lançaram coquetéis 

molotov, bombas de 

fabricação caseira e 

dispararam morteiros 
contra os PMs. Os feridos 
de ambos os lados somam 

30, nenhum grave, 

havendo duas crianças. 

Mas o que surpreendeu 

foi a agressividade do 

conflito, incomum até 
para o coronel PM Jairo 

Paes de Lira, comandante 

da tropa de choque. "Eu 

nunca vi uma resistência 

como essa na minha vida", 

afirmou ele. as 16h. 11 

horas depois do inicio da 

operação. Naquele 

momento, começavam a 
ser demolidas as primeiras 

das 350 casas. As 

construções custaram até 
R$ 21 mil a seus 

proprietários. Os 

moradores desalojados, 
ontem, pagaram pelos 

terrenos. Não se tratava de 

irregularidade, o 
loteamento descumpria a 
lei de proteção de 

mananciais. 
Uma equipe 

especializada em 
explosivos chegou a 

procurar dinamite em 
uma ponte que dava 

acesso ao local. Policiais 

especializados em ações 
na mata fizeram uma 

varredura em uma 
floresta ao lado do 

terreno. Moradores foram 

retirados sob uma cortina 
de gás. Outros, sob a 

de uma ar má.-Às 1 

todos os morac 

haviam saído e s( 

concentravam fora do 
terreno, impedidos de 

entrar por barreiras de 

policiais portando 
escudos. 

Há 45 dias, o Ministério 

Publico deu um prazo 
para a desocupação da 

área loteada. Mas 

segundo a promotora 

Rosângela Staurenghi, da 

Promotoria do Meio 

Ambiente. Habitação e 

Urbanismo de Sã^i 
Bernardo do Campo, "os 

moradores foram 
avisados pessoalmente e 
não atenderam o pedido 

de desocupação", disse. 

Ao contrário, o número de 
casas habitadas 
aumentou de 101 para 150 
em apenas dez dias. 

mu: 

Ministro anuncia que 

F terá uma Ouvidoria 

> m ms frio da 
Justiça. Renan 

Calheiros, anunciou a 

criação da Ouvidoria 
da Polícia Federal e da 

Polícia Rodoviária 

Federal, que irá 

receber e encaminhai- 
as denúncias e 

acompanhar os 
processos disciplinares 
que envolvam policiais 

destes órgãos. 

Calheiros define hoje o 
nome do servidor que 
vai ocupar o cargo. 

Entre três cotados está 

o delegado federal 

aposentado -Paulo 

Lacerda, o principal 

responsável pela 

elucidação do 

"Esquema PC", um dos 

maiores esquemas de 

corrução do País. e que 

envolveu o rx- 

tesoureiro da 

campanha do ex- 

presidente Fernando 

Collor. Paulo César 

Farias. 

que poderá vetá-lo. O 

oçupaiiüc desse cargo 

terá três anos de 

mandato, podendo ser 

reconduzido, e só 

O ministro anunciou 

também a 

"independência 
funcional" da 

Corregedoria-Geral da 
Polícia Federal. A 

partir do decreto a ser 

publicado hoje. no 

Diário Oficial, o novo 

corregedor continuará 
sendo indicado pelo 

ministro, mas terá seu 

nome apreciado pelo 

Conselho Superior de 

Policia Federal 

composto por 12 

coordenadores da PF - 

poderá ser afastado 

ca«o responda* a 

processo administrativo 

disciplinar ou * a 

c o n d e n ç ã o j u d itjá 1. 

"Com essas mediáas 

está concluída a íts 

inicial do saneament 

na Polícia Fec 

disse o ministro, 

que iniciou 

processo na PF, 

demitidos ■" 

agentes e deleg^ 
14 foram afastà|j 

outros 37 estãc 

processos pend 

podendo sofrer ájísf® 
íu I 

punição. 

Policiais podem estar en volvidt 

i 

Je ui 

;empr 

talquei 

com a fuga de detento 

;a q- 

>iar. 

de 

bico 

ou é 

O governador Marcello 

Alencar pediu o 

afastamento de todos os 
policiais da 263 Delegacia 
de Polícia de Todos os 

Santos que podem estar 

envolvidos na fuga de 

William Rosa Cinelli, um 

dos acusados do 

assassinato da estudante 
Ana Carolina da Costa Lino. 

O governador se mostrou 

irritado e lamentou o 

episódio. Ele quer que o 

bandido seja recapturado o 

mais rápido possível. "Esta 

é uma das coisas que tiram 

da Polícia Civil o seu 

pçestígio. Foi uma coisa 

lamentável. Inclusive falei 
sobre isto pelo telefone com 
o secretário de Segurança 

Pública que estava 

despachando com o chefe 
da Polícia Civil e com o 

comandante da Polícia 
Militar. Tudo indica que 

houve corrução, que houve 

algo especial para o "seu" 

William. E quando um mau 

policial faz isto, toda a polícia 

sofre", disse o governador. 

Marcello Alencar fez 
ainda um pedido no sentido 

de a população ajudar na 

captura do acusado de 

participação na morte de 
Ana Carolina, indicando o 

paradeiro de William através 
do telefone 253.1177, do 

Disque-Denúncia. O 
governador não descartou a 

possibilidade de ser paga 
uma recompensa pela pista 

que leve a prisão do bandido. 

A Corregedoria da Polícia 

Civil já tomou os 

depoimentos de cinco 
pessoas - presos e policiais, 
da 26':' DP - envolvidos na 

fuga do Cinelli, que saiu 

pela porta da frente da 

delegacia, com um alvará 
de soltura no lugar de 

outro preso, teria pago 

propina de RS 100 mil 
para os carcereiros. 
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Sexta-feira, 24 de julho de 1998 
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empresários e intelectuais 

solidarizam com a família 
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I elói ia de Seu ( liico F ano prossegue na manhã de hoje 

Autoridades políticas e condolências. 

Jose Romnldo, Epnncio Cafeteira, Ildon Mnrqtiós (Dn csq. Pnrn d ir Em 
cunn) e mms Pmüo Mminlio, Sohnsíino Madeira d André Pm,Uno (Dn esq. 

I ntn dir. hm bmxo) Inmeutnrnm n mor* do pntrinrcn dos Fnrín 

Reqistro 

personalidades da 

sociedade civil 

compareceram ontem à 
noite ao velório de 

\ranerseo Teles de Faria. 

Chico Faria, como era 

mais conhecido o 

patriarca dos Faria. 

0 governador José 

Reinald o Tavares 

lamentou a morte v disse 

que Impêratriz perdeu um 

ótimo filho. "Para que 

Conor Farias conseguisse 

montar o Sistema 

i ucamfs, com certeza ele 

usou a sólida base 

familiar", declarou. 

0 senador Epitácio 

Caíeteira. por telefone, 

prestou solidariedade á 
família. 

0 prefeito de Imperatriz, 

Ildon Marquês de Sousa, 

enviou unia coroa de 

flores e um telegrama de 

0 ex-prefeito de Caxias, 

Paulo Marinho, organizou 

pessoalmente toda a 
cerimônia do funeral que 

acontece hoje as I6h00 no 

cemitério Campo da 

Saudade. 

Até o fechamento dessa 

edição, o JC registrou a 

presença no velório de 

André Paulino 

d'Albuquérque, vereador e 
líder do PMDB na 

Câmara; Sebastião 

Madeira, deputado federal 

e vice-líder do PSDB na 

Câmara dos Deputados; 

Francimar Bahia, 

liderança do PTdoB. 

Paulão do Ferro Velho 

(PSN). 

Conor Farias ainda 

recebeu solidariedade de 

seus colegas, Humberto 

Castro. diretor em 

Imperatriz do Sistema 

Mirante de Comunicação e 

de Fernando Sarney, o 

chaiman do Sistema 

Mirante, a maior empresa 

de comuinicação do 

Estado, (TVs Mirante, 

Rádios Mirantes AM e FM 

e 0 ESTADO DO 

MARANHÃO). 

Registrou-se também a 

presença dos advogados 

Wilson Filho e Jucelino 

Pereira e do apresentador 

Clélio Silveira. 

0 velório do corpo de 

Chico Faria continua 

durante a manhã de hoje na 

superquadra 602. 

Conor Farias agradeceu 

a solidariedade de todos que 

estiveram na residência de 
seu pai, ou que telefonaram 

prestando solidariedade. 

"A fé em Deus e o 

carinho dos amigos nos 

ajudam a superar esse 

momento difícil", disse. 

Um alegre e disposto produtor rural 

-liico Faria rra um 

típico produtor rural. 

Conhecia a atividade 
como ninguém. 

Sempre associou a idéia 
de fazenda a uma 

estrutura múltipla, 

envolvendo agricultura, 

pecuária e extrativismo. 

Nascido em Jandáia, 

estado de Goiás, 

estabeleceu-se em 

Imperatriz e aqui. com seu 

conhecimento de vida. 

orientou seus filhos na 

de 

Assim era ( hico h ar ia. trabalhou até o último momento de sua vida 

realizado. 

O rio de integração do 

nordeste, o São Francisco 

comunicação e 
entretenimento. 

Sua mulher. Ismila e 

que define bem. Seu Chico 
vivia do trabalho para 

casa. 

Mesmo com seus mais 
de setenta anos. Chico 

Faria ainda trabalhava na 

fazenda de sua 

propriedade. 

Ele abdicou de uma 

vida típica de aposentado. 

Apenas em casa. Sem o 
seu trabalho, o patriarca da 

e apelidado de Velho 

C hico pelo ribeirinhos. 

O São Francisco, apesar 
do sol escaldante. Da 

aridez do clima, insiste em 

bater no meio do mar. 

como bem disse outro 

Velho, o Lua, o Luiz 

Gonzaga. 

Mesmo com um 

profundo edema 
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1 Lula 1 

| Presidente | 

O cnmpo cm umn das paixões dv Chico Faria 

E assim caminhou o 

velho Chico Teles. insistia em sua fazenda. 

Haroldo 

aboia 

Lula 

Presidente 
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Poucos juizes, escassa Justiça 

Levantamento feito pela Gazeta Mercantil, em sua edição de terça-feira, mostra que advogados paulistas estão fazendo 

concursos para o preenchimento de vagas de juizes de Direito em Estados como Mato Grosso e Santa Catarina. Enquanto 

isso ocorre, os quadros da magistratura paulista oferecem 162 vagas de juizes, que não se consegue preencher 

A primeira explicação 

para o que está ocorrendo 

é a diferença de salários. O 

salário inicial de um juiz, 

em São Paulo, é de R$ 3.6 

mil. Em Santa Catarina, a 

remuneração sobe para R$ 

4,36 mil e. em Mato 

Grosso, para RS 6.51 mil. 

Natural, portanto, que os 

candidatos migrem em 

busca de melhores 

salários. 

Mas essa explicação não 

é suficiente. Tanto assim 

que no Ceará, onde o 

salário inicial de um juiz é 

de RS 3.93 ' mil. 

praticamente igual ao pago 

em São Paulo, todas as 

vagas da magistratura 
estão preenchidas, sendo 

que o último concurso foi 

realizado em 1997 e a ele 

compareceram 3.14 mil 

candidatos, 

A movimentação de 

candidatos na procura de 

bons salários não é 

novidade: sempre existiu. 

O sentido do fluxo de 

candidatos muda segundo 

mudam as condições de 

remuneração e os 

benefícios marginais 

oferecidos pelos diferentes 

Estados. Em resumo, 

também para o 
-V 
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preenchimento de vagas 

de juizes funciona a 

inescapável lei da oferta e 

da procura. 

O que o levantamento 
mostra é que nos Estados 

nos quais a carreira da 

magistratura oferece 

poucas condições de 

ascençào, o número de 

v ag a s c o n st a n t e mente 
abertas é sempre maior 

que naqueles Estados que 

oferecem possibilidades de 

carreira mais dinâmica. 

Não por coincidência, as 

possibilidades de carreira 

diminuem nos Estados 

mais populosos, que são os 

que apresentam uma 

relação entre o número de 

juizes e o número de 

habitantes mais pobre. Isso 

parece indicar, á primeira 

vista, que o grande volume 

de trabalho nesses Estados 

desestimula os candidatos 

potenciais. Mas indica. 

também, que nesses 

Estados a cúpula do 

Judiciário parece satisfeita 

com o status quo, isto é, 

não adota na plenitude as 

medidas necessárias para 

a vltalização da carreira, o 

que não acontece nos 

Estados mais dinâmicos. 

EnvSanta Catarina, por 

exemplo, onde existem 390 

juizes e apenas 12 vagas, o 

Tribunal de Justiça tem um 

projeto para a criação de 

100 outras vagas, o que 

reduziria a relação juiz/ 

habitantes e. 

conseqüentemente, a 

carga de trabalho que 

incide sobre cada 

magistrado. 

Em São Paulo, existem 

1.685 vagas de juizes, das 

quais não estão 

preenchidas 162. O 

numero de vagas abertas 

e mais ou menos histórico, 

o que se explica de duas 

maneiras: corresponde aos 

claros abertos por 

aposentadorias e mortes, 

mas também pelo rigor nos ■ 
concursos,- que impede 

sistematicamente o 

vagas. Algo há. 

O que é preciso 

compreender é que o 

preenchimento dos claros 

na carreira da 

magistratura, seja em que 

preenchimento de todas as Estado for, não é uma 

vagas. ~ simples questão 

O rigor na seleção deve burocrática, ou de política 

ser elogiado, masirn] «le-sc de emprego. Do quadro de 

uma revisão dos critérios juizes depende uma 

dosexaiücs.Ajiersisténcia Oportuna e eficiente 

de um número histórico de administração da lei, base 

vagas que nunca são tanto de uma sociedade 
preenchidas é indicadora .Justa e democrática 

de que existe algo de quanto de uma economia 

anormal, nesse mercado 

de trabalho. Afinal, no 

último concurso realizado 

no Ceará, compareceram 

3.14 mil candidatos e foram 

preenchidas todas as 106 

vagas. Mas os dois últimos 

concursos feitos em São 

Paulo reuniram, 

respectivamente, 2,88 mil e 

3.21 mil candidatos, sem 

conseguir preencher 162 

estável, fundada em 

relações contratuais 

previsíveis. 

Por uma deformação 

estrutural, todos o 

Estados brasileiros tên 

poucos juizes, em relação 

às suas populações. Essa 

relação perversa só pode 

produzir justiça de má 

qualidade, porque tarda e 

falha. 

Rodoviários driblam lei e acabam greve 

O Grande Recife 

amanhece, hoje, com o 

transporte público 

normalizado. No início da 

noite de ontem, rodoviários 

e empresários fecharam 

acordo e acabaram com a 

greve, que durou menos 

de dois dias. Para isso. os 

patrões tiveram que abrir 

mão do cumprimento 

imediato da Lei Estadual 

11.519. de janeiro deste 

ano, que acaba com o 

direito dos operadores 

entrarem pela porta 

dianteira, em troca da 

distribuição de vale- 

transporte. gratuitamente. 

Os motoristas não 

aceitaram o fim do 

privilégio, mas acabaram 

acertando que ele seria 

mantido até o inicio tia 

implantação da bílhetagem 

eletrônica, previsto para 

daqui a três meses. 

Além de manter a 

entrada pela porta 

dianteira, os rodoviários 

conseguiram aumento de 

4,46% para motoristas (cujos 

salários passam de RS 

560,00 para RS 585.00), 

4,69% para fiscais (de RS 

382,09 para R$ 400,00) e 

4,2% para cobradores (de RS 

285,90para RS 298,00), tudo 

retroativo a l9 de julho. Mas 

a maior vitória 

comemorada foi mesmo a 

do nâo-cumprimentoda lei. 

"Derrubamos uma lei 

inócua, feita por uni 

deputado que não tem o 

que fazer", declarou o 

presidente do Sindicato dos 

Rodoviários. Patrício 

Magalhães. 

O presidente da 

Empresa Metropolitana de 

Transportes , Urbanos 

(EMTU), Oswaldo Lima 

Neto, diz que houve apenas 

um adiamento, em 

beneficio da própria 

sociedade, "Serão apenas 

uns três meses a mais, 

não fara muita diferença", 

alega. Mas existe um 

detalhe: os operadores 

vão ter cartões eletrônicos 

com número de 

passagens ilimitadas. 

"Isso não significa que vão 

poder usar e abusar. O 

sistema que será adotado 

Impede o uso do cartão 

quando o funcionário 

estiver em serviço c 

registra todo o itinerário 

que ele percorrer", 

pondera Lima Neto. "Ele 

não poderá emprestar o 

cartão atwentes, pois terá 

de usá-lo para trabalhar". 

Deputado estadual 
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i Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 
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Esporte 

Sampaio Corrêa segue na 

Commenbol e enfrenta o 

Quindio, da Colômbia, que 

derrotou o Chacão da 

Venezuela 

Página 4 
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fTRK) divulgou 

<>uleni. a grade do 

para cada partido ou 

coligação no guia 
eleitoral gratuito, 

conforme determina 
a legislação eleitoral. 

A propaganda 

começará a ser 

veiculada nas rádios 
e televisões a partir 

do dia 18 de agosto, 

sendo encerrada 45 

dias depois, em 1° de 

tu br o. 

De acordo com o 

c r o n o g r a m a 
apresentado pelo 
TRE. a União por 

Pernambuco 

í PMDB/PFL/PPB/ 
PL/PV) - do 

candidato a 

governador Jarbas 

Vasconcelos 

ocupará a maior 

parte do guia 

eleitoral. A Frente 

Popular de 

Pernambuco (PSB/ 

T/PCdoB/PDT/ 
PTB), liderada pelo 

governador Miguel 
Arraes. ficou com o 

segundo maior 

tempo, e a coligação 

Muda Pernambuco 

( Pb D B PPS PR Pi. 
(U. V-. c t m o * 

mais tempo 

ao 

o,.. 

111 

do T R F. . T o s i1 

I i inandes de ijemos, 

explicou que o t empo 
que cada partido 

em consideração 

dois aspectos. Um 

terço do horário foi 

dividido igualmente 

entre todos os 

concorrentes, 
enquanto os outros 2/ 
3 do tempo foram 

repartidos 

proporcionalmente a 

representatividade 
da legenda na 

Câmara dos 

Deputados, em 

Brasília. 

"Isto é o que está 

previsto na lei 9.504/ 
97. Tentamos dividir 

o horário de forma 

igualitária para que 
todos possam 

aparecer nos 

programas de mais e 

menos audiência", 

disse. O juiz 

acrescentou que os 

partidos que ficaram 
com menos de 30 

segundos não 

precisarão utilizar o 
guia diariamente, 

podendo acumular o 

tempo para entrar 
em outro horário. A 

ordem dè a parle a o 

das coligações 

dependera ainda de 

apresentação do 

tempo que cada 

partido terá no 
hora rio eleitoral. o> 

discutir com os 

representantes das 
empresas de rádio e 

televisão o "Plano de 

Mídia" que será 

aplicado este ano. 

Depois de muita 

polêmica, eles não 

conseguiram chegar 

a um acordo sobre as 

inserções que cada 
partido fera direito 

de coloca r no ar 

programação normal 
das emissoras. A 

única coisa que ficou 

certa, ontem, foi que 

cada propaganda 

deverá ter 30 ou 60 

segundo, no máximo. 

O TRE estabeleceu 

quatro blocos, das 8h 

as 24h. onde seriam 

distribuídas as peças 
publicitárias, mas a 

íalta de clareza 

da publicidade nos 

horários de maior 

audiência impediu 
que os 

representantes dos 
partidos aceitassem 
a proposta do TRE. 

"Propomos um 
rodízio que deveria 

.ser controlado por 

cada emissora, 

como aconteceu 

nas eleições 
; > „■ ;; p , . v C O 111 ' 

não se chegou a um 

consenso, adiamos 
a decisáo final para 

uma nova reunião, 

na próxima quarta- 

feira", comentou o 

juiz Eduardo 

Augusto Paurá 

Peres. 

Tribunal concede primeiro 

registro de candidatura 

P-ra a um sorteio, qua será 

guia. 

Um dos juizes 

coordenadores da 
propaganda eleitoral 

quarta-leira. na sede 
010 Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Apos a 

O ex-prefeito de 

Escada (87/92), José 

Mário Leite 
| (PMDB), é o 

| primeiro candidato a 

deputado estadual 
com pedido de 

registro deferido 
pelo Tribunal 

Regional Eleitoral 
(TRE). o 

deferimento 
ocorreu, ontem, 

como conseqüência 
do julgamento de 

uma "notícia de 

inelegibilidade", 
juntada ao pedido de 

registro, no dia 5 

deste mês. A 

denúncia partiu do 

eleitor Charles 

Everson Duque, 
segundo o qual. José 

Mario i eve as contas 

da Prefeitura 

(exercício de 1987) 

rejeitadas pelo 

Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). 

De acordo com o 

juiz-relator, Castro 
Meira, o ex-prefeito 

José Mário Leite 

provou em sua defesa 
que a ação a que se 

refere a denúncia 

ainda está em curso; 

portando, não é um 
caso de "decisão 

irrecorrível", como 
prescreve a lei 

eleitoral para 

impugnar registro de 

candidaturas. Deste 
modo, baseado na 

súmula n0 1, do 

Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). 
segundo a qual 

"proposta ação para 

desconstituir a 

decisáo que rejeitou 
as contas 

anteriormente à 

impugnação, fica 
suspensa a 

inelegibilidade". Além 
de votar pelo 

arquivamento da 
"notícia de 

inelegibilidade", o 
relator analisou o 

pedido de registro de 

candidatura. Este 

entendimento foi 

acompanhado pela 
unanimidade do 
Pleno. 

O procurador 

regional eleitoral, 

Francisco Rodrigues, 

anunciou ontem que 

pretende reunir-se. 
nos dias 6 e 7 do 

próximo mês, com 

todos os demais 

procuradores que 

vão atuar nas 

eleições gerais 
deste ano, no 

Estado. De acordo 
com Rodrigues, o 

encontro - que terá 
lugar na 

Universidade 
Federal de 

Pernambuco - tem 
como objetivo 

"unificar as 

orientações 
relativas ao pleito 
de 4 de outubro". 

Também a 

presidência do TRE 

pretende reunir-se 
com todos os juizes 

eleitorais, na 

primeira quinzena 
de agosto, para 

discutir o esquema 
de apuração e 

totalizaçáo dos 
votos. 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Policiai Militar intensifica vigilância ostensiva e 

preventiva no centro da cidade de Imperatriz 

Ondas Curtas 

Opinião 
JORNAL CAPITAI 

Programação de TU 

Canai 4 TV CRC 

ça 
04:00 Igreja da Gra 

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 
0 9:30 A m a u r v 

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 

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 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

ras 

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

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

CanaL^IO^Ty Mirante 

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 

f mi ? 

■ y-y-íii? :■:■■■■ 

05:55- 
Eucuménico 

06:00 - Telecurso 

profissionalizante 
06:15 - Telecurso 2000 II 

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 1° Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

Canal 7 TV Difusora 

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

ver de Novo 
15:25 - S e s á o 

daTarde 
17:15 - M a 1 h a ç à o 
1 7:55 -Era uma vez 
18:45 - Jornal do Ma- 

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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 IuO 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 o Mundo 

Mágico De Pingo" 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com E liana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11 :()0 Família Adams 

Canal 21 TV Tocantins 

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 

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 

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 

£3naL21 TV Tocantins 

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 

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

tro 

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

13:00 Cadeia com Ca- 
nário 

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

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 

.rm. 

âl Som e Luz 

APOIO ■cvidífici Tucanu s de Comunicação 
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Capital Social 

  Linda Veloso 
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i 

Lançamento 

F/exe do Major Alan Kacicrk 

£ 
A cidade viveu dois dias de muita agitação com a presença do 

governador em exercício José Reinaldo com as lideranças políticas, 

I senadores; Lobão e Francisco Escócio, Deputado Federal Sarney Filho, 

e mais dr. Paulo Marinho, João Alberto, Nice Lobão e outros, os 

mesmos vieram a região para fazerem o lançamento da campanha 

"Maranhão Muito Mais". Ainda ontem o governador despachou na 
parte da manhã e seguiu ao meio dia para a capital. 

Niver 

Embarcaram com destino a Salvador o simpático casal dr. Deusdete 

e Eleuza Sousa. A ocasião foi para comemorarem o aniversário do 

conceituado médico junto com a família, mais o casal também 

m w 
*■» 

Casal amigo Evandro e Eliete Fernandes 

As amigas Tatiana e Dra Neilane Cunha 

aproveita a oportunidade para comemorar também o dia 25 o 

aniversário de casamento. Logo após esta data o casal retorna a nossa 

cidade e recebe seu grupo de amigos. 

Visitando 

Vale a pena comentar que o deputado Sarney Filho permanecerá 

em nossa cidade até domingo o amigo irá participar das festa de 

Senador Rocque e visitará algumas cidades. Ainda ontem o deputado 

na companhia dos empresários Rogério Frota, Rubens Rocha, 

Waldeck e Paiva, saborearam a deliciosa peixada da baiana. O 

deputado ainda fará reuniões durante sua permanência na cidade. 

Pacú 

No próximo dia 12 de setembro, nossa cidade estará vivendo o III 

Pacú de Ouro. Baile tradicional da colunista Maria Leônia. A amiga 

já está ultimando os preparatórios para a grande data e já está se 

comunicando com autoridades e convidados que irão marcar presença 
na noite de gala. 

Feijoada 

A colunista Linda Veloso organizando uma feijoada para o próximo 

mês. O evento será feito com muito forró e em local bastante 

descontraído. Fiquem atentos, dentro de poucos dias estaremos 

divulgando o local e o dia exato. 

Aprovação 

Bastante feliz o casal Clerenita e Gilberto com a aprovação do filho 

Rodrigo no curso de Zootecnia. A felicidade do jovem foi tanta que a 

farra foi mesmo na rua com os colegas. Com direito a cabelos 

picotados, algemado, descalço, sujo e com o solzão da tarde. Quem 

passava no local imaginava que o garotão era trombadinha. Mais é 

isso ai, daqui mais alguns dias estaremos brincando com mais um 

doutor. 

Parabéns Rodrigão, sucesso! 

Palestra 

O Sebrae-MA realizando uma palestra com o Economista Olcione 

Ribeiro, sobre custo e informações de preço de venda. Acontece dia 

28 deste as 20 hs no auditório do Poseidon Hotel. "Entrada Francã". i 

Real Vdctílíis Uda, 
Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PAIXÃO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: (098) 722-3080 
Fax: (098) 723-2347 - CEP 65.903-330 - Imperatriz/Maranhão 

FILIAL: Rua do Egito, 720/A - Centro - Fone/Fax; (098) 741-2572/2105 

 CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 

-M 

» WWWIiMI 
      ■ ■■■ 

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

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

Roberto Oliveira 

típicas de nossa região, 

Ampliando 

A idéia fez com que a prefeitura do município, instalasse um posto 

permanente em praça publica, tudo pela saúde preventiva, garante o 

secretário Clésio Fonseca que acredita que esta é a melhor maneira de 
curar a população. 

Privatização 

Show 

O pessoal da terra; acostumado com sucessos em seus shows, agora 

estão aplicando no prejuízo, eles trazem para os palcos tocantinos, as 

crianças da interminável novela Chiquititas, acredito que tudo tenha 

seu tempo, os das menlnqs prodijio do SBT, já terminou. 

Marcado para a próxima quarta feira, o leilão de Privatização da 

Telebrás. Até o momento o batalhão de 400 advogados constituídos 
em todo o país, já conseguiram derrubar 60 das 73 ações impetradas na 

justiça. 

Poucos 

Sempre que astros vem à nossa cidade, a expectativa é grande, desta 

vez, nem mesmo as crianças estão empolgadas com a vinda das 

Chiquititas, o show é de péssima qualidade e as meninas de uma 

atuação insuportável, isso sem falar nas músicas 

Medo 

O governo teme que mais ações chegue a justiça minutos antes do 

leilão e seja obrigado um adiamento, o que já prejudica o governo, mais 

de vinte empresas até com nomes fictícios estão na briga pela maior 

fatia das empresas do governo, a maioria delas interessados em explorar 

a telefonia celular. 

Como fica 

Segurança 

Não se sabe ainda o motivo, mais sempre que o governo estadual é 

instalado em Imperatriz, a segurança é redobrada, os helicópteros da 

policia militar cortam o céu de Imperatriz de uma lado a outro. Do que 

será que o governo tem medo. 

E como deve ficar a cobrança do ICMS sobre a compra de telefones 

celular? Até o momento o governo ainda não se manifestou a respeito, 

a única coisa certa, é de que quem comprar um aparelho com linha 

apartir de agora, paga o imposto. 

Viaturas 

As viaturas da policia entregues na ultima quarta feira a população, 

em solenidade no pátio do 3 BPM, destina-se a policia militar, e não a 

polícia civil, conforme cobranças recebidas na secretaria, as 10 viaturas 

que devem vir para a PC, ainda esperam legalização da documentação. 

Corrida 

Com medo demais este aumento, aconteceu durante o ultimo dia 

para livrar-se do imposto uma corrida de interessados em adquirir uma 

linha do telefone móvel, algumas empresas, garante não repassar 

imposto aos clientes pelo menos até o final do més. 

Código 

Bem vindo 

O Cel. Manoel de Jesus Moreira Bastos, que compõem a comitiva do 

governador Reinaldo Tavares, não para de receber elogios na nossa 

região. Um dos mais enérgicos comandante já passado pelo 3 BPM, temo 

carinho e o apoio de toda a população quando chega à nossa cidade. 

O código de transito brasileiro em vigor, completa seis meses, nas ruas 

de Imperatriz muitas irregularidades, o motorista ainda não está 

adaptado a usar o cinto de segurança, ou parar quando o sinal está 

fechado, a maior incidência é de estacionar em locais proibidos. 

Shopping 

Uma unidade móvel do Shopping do cidadão de São Luis, vai 

percorrer as cidades maranhenses objetivando um melhor acesso da 

população ao requerer documentos indispensáveis como carteira de 

identidade, certidão de nascimento e carteira de trabalho, Imperatriz 

está incluída no roteiro. 

Multa 

Uma das práticas ainda muito comum no transito é falar ao celular 

dirigindo, de acordo como novo código, quem for surpreendido três 
vezes, perde a carteira, mais até o momento ninguém foi advertido, talvez 

porque quem tem carro e celular, também tem alguns a mais no banco. 

Saúde 

Durante todo o dia de ontem, a caravana da saúde, uma parceria do 

governo do estado com as prefeituras, esteve no município de 

Davinópolis, repassando informações de como se prevenir de doenças 

Crise 

Repercute em todo o mundo a crise da Rússia, a situação da 

economia do país fez cair as principais bolsas da Asía, e da Europa. A 
crise também pegou o Japão desprevenido, as bolsas brasileiras 

abriram hoje em baixa. 

Presley e a apresentadora Cristina Laif, em china de festas 

Carro 

A Alfa Romeo prepara-se para iniciar as importações do modelo 156 

para o mercado brasileiro. O carro, lançado na Europa em outubro do 

ano passado, está sendo apresentado aos consumidores potenciais na 

cidade de Campos do Jordão, ( SP), tradicional retiro de inverno da 

classe mais abonada. 

Despoluindo 

O Mareo ecológico chega no Brasil no ano que vem. Depois de 

conseguir trocar por ações ambientais a multa por poluir acima do 

previsto em lei com o Mille ER a Fiat dá outro passo para melhorar sua 

imagem no mercado de veículos não poluentes. 

Duas rodas 

Depois de passar os últimos meses fechando com crescimentos 

consecutivos, o mercado brasileiro de motocicletas sofreu uma ligeira 

queda. As vendas sofreram uma baixa de 7,59r em relação ao mês 

anterior. 

Tucanu^ 

Vídeo 
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Prefeito viaja e Prefeitura vira um caos 

A ausência prolongada do prefeito Deusdete deixa a prefeitura sem comando e dois secretários pedem exoneração 

Os secretários da chefe do executivo desenvolvido até o 

Sáude e Assessoria 

Técnica de 
Comunicação estão 

com o pedido de 

exoneração prontos 

para entregarem ao 

prefeito Deusdete 

Sampaio, tão logo ele 

retorne da viagem 

que empreendeu na 

última terça-feira, 

com destino a cidade 

de Tailândia, no 

interior do Pará. 

Segundo fontes 

ligadas à Prefeitura a 

ausência prolongada 

do prefeito estaria 

desmotivando sua 

assessoria direta, 

provocando os 

pedidos de 

exoneração dos 

secretários de Saúde, 

dr. Waldecy Ferreira e 

da assessora técnica 

de comunicação, 

l|Fy>adora Silvana 

Silvestre. 

Embora os 

secretários em 

questão neguem-se a 

falar sobre o assunto, 

fontes afirmam que os 

dois pedidos de 

exoneração estão 

prontos, aguardando 

apenas o retorno do 

para que sejam 

entregues 

diretamente. 

Quando o assunto 

refere-se a 

exoneração de 

secretários, as 

especulações são 

muito grandes, 

principalmente se o 

prefeito não atravessa 

no momento uma boa 

fase administrativa e 

política, como a atual 

vivida pelo prefeito 

Deusdete Sampaio. 

Segundo as 

especulações, o 

pedido de exoneração 
do secretário de 

saúde, empossado há 

apenas oito dias, seria 

porque o médico 

Waldecy Ferreira é 

técnico e não político 

e a Secretaria estaria 

vivendo sua maior 

fase política de todos 

os tempos, com o 

trabalho a ser 

empreendido pelo 

secretário, totalmente 

comprometido. 

Segundo uma 

dessas fontes 

especuladoras, com a 
saída do secretário de 

saúde, o trabalho 

momento pela 

secretaria ficará 

comprometido, 

inclusive com suas 

campanhas em 

andamento correndo 

o risco de serem 

paralisadas. 

Garante essa fonte 

que o secretário 

Waldecy Ferreira é 

muito competente, 

mas como técnico, 

não admite ingerência 

política, 

principalmente com a 

acentuação que se 

apresenta. Por outro 

lado, o secretário 

estaria com todos os 

pagamentos de 

funcionários e 

fornecedores prontos, 

com os cheques 

assinados por ele, mas 

dependendo da 

assinatura do prefeito 

para efetuar os 

pagamentos, por isso 

deve ter havido 

descontentamento, já 

que o prefeito havia 

marcado audiência 

com a maioria dos 

secretários na 

segunda-feira (20) e 

não compareceu à 

Prefeitura. 

Deusdete Sampaio, prefeito de Açailàndia, viajou e deixou secretários a ver navio 

Neste dia o prefeito teriam se dirigido ao cidade no início da 

viajou para Brasília 

acompanhando uma 

comissão de 

madereiros para 

audiências em alguns 

Ministérios, em busca 

de apoio político para 

evitar que 30 

madeireiras 

existentes em 

Açailàndia fechem as 

portas, por falta de 

matéria prima. 

Os secretários 

prédio da Prefeitura 

para audiência 

marcada na sexta- 

feira anterior e ao 

chegarem tiveram a 

informação que o 

prefeito estaria 

viajando, mas que no 

dia seguinte estaria 

despachando 

normalmente no 

gabinete. 

Na terça-feira (21) o 

prefeito chegou na 

manhã e no começo 

da tarde viajou para a 

cidade de Tailândia, 

no interior do Pará 
deixando mais uma 

vez alguns secretários 

sem despacho. 
Segundo 

informações de 

funcionários, o 

retorno do prefeito 
Deusdete ocorrerá 

somente na terça- 

feira vindoura (28). 

Valeu Velho Chico 

Francisco Teles de Faria 

+ 1998 

O exemplo de vida de Francisco Teles de Farias nos indica que o trabalho agrega valores morais ao homem. 

O nosso sempre querido "Seu Chico Faria", em vida, se assemelha ao famoso rio de integração do Nordeste. 

Mesmo nos períodos mais áridos, de profunda seca, o outro Velho Chico, o São Francisco, sempre vai bater no meio do mar. 

Mesmo nos momentos de maior dificuldade, vividos pelo nosso pais, pelo nosso estado e por nossa cidade, o Velho Chico sempre se colocou ao lado 

do trabalho e da honestidade. 

Estamos seguindo sua lição 

Uma homenagem do SISTEMA TUCANU' S DE COMUNICAÇÃO 

/ 
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TT! , . t _ _ ML CAPITAI, 

Executiva do PT aprova "guia paralelo" 

Pnr r>inr»r* rr/-\i-/-.n „ i. _ i. , . Por cinco votos a 

favor e dois contra, a 

executiva regional do 
PT aprovou ontem a 

produção de uma 
guia paralelo para os 

seus candidatos a 

deputado estadual, 
na chapinha PT/PCB 

da Frente Popular, 

apoiando a proposta 
do deputado Paulo 

Rubem . Santiago, 

candidato à reeleição, 
e do vereador Sérgio 

Leite, que disputa 

uma vaga na 

Assembléia 

Legislativa. 
Indignado o vereador 
Dilson Peixoto, 

candidato a estadual, 
disse que vai recorrer 

junto à executiva 

nacional. "Eles 

querem enfraquecer a 

candidatura de 

Humberto' Costa 
(PT) ao Senado", 

desabafou. 

Escalado para 
aparar as arestas 

internas de seu 

partido, o próprio 

Humberto Costa 
terminou colocando 

mais lenha na 

fogueira, ao decidir 
não participar da 

reunião de ontem. 

Através da imprensa, 

preferiu passar um 

recado para os 

"rebeldes": "Quem 
criar problemas para 

a campanha não vai 

sequer aparecer no 

guia da televisão". 

Mesmo assim, uma 

comissão foi criada 
para avaliar hoje os 

orçamentos enviados 
pelas produtoras de 

vídeo. A comissão é 

composta por Paulo 
Rubem, Oscar 

Barreto e Marcílio 

Cavalcanti. 

Mas Humberto 

Costa descartou essa 

possibilidade. "Não 
vamos nos confrontar 

com os outros 

partidos da Frente", 

rebateu, frisando que 

todas as legendas da 

coligação fazem o 
guia juntos. Ele 

esclareceu que as 

\No diü 04 de outubro, você vai votar numperiquito? 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

Q Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

mensagens do guia 
têm que obedecer as 

resoluções das 

convenções nacional 
e regional do partido, 

vinculando a 

reeleição do 

governador Miguel 
Arraes (PSB) à 

campanha 
presidencial de Luiz 
Inácio Lula da Silva 

(PT). "O eleitor do PT 

não vai votar em 

quem quer criar 

problemas", 
ressaltou. 

Com a gravação de 

um guia paralelo, 

Paulo Rubem e Sérgio 

Leite ficariam 

desobrigados a 
passar pelo crivo do 

•f8- 

conselho político da 

Frente Popular e 

livres para criticar 

Arraes. "A partir do 

momento em que 

criamos uma 

chapinha com o PCB, 
nos tornamos 

independentes. 

Concorremos 
inclusive com- as 

chapinhas do PSB e 
do PDT", justificou 

Paulo Rubem, 

referindo-se às três 

chapinhas da Frente 
para a Assembléia. 

O presidente 

regional do PSB, 

deputado estadual 
Djalma Paes (PSB) - 

candidato à reeleição 

- vai convocar o 

conselho político da 

coligação para avaliar o 

racha petista. 

"Formamos uma 
frente, estamos aliados 

com Lula e Arraes. O 

PSB tem cumprido 

todos os seus 

compromissos. Não 
admitimos isso", 

reclamou. Ele afirmou 

Qnc esse 

posicionamento só 
reforça os comentários 
de que o PT não está 

engajado na campanha 
de Arraes. "Sabemos 

que é a opinião de um 

pequeno grupo, mas 

esperamos que seja 

revista", concluiu, na 

expectativa que a 

rebeldia seja contida. 
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CURTO & GROSSO 

por Frederico Luiz 

Verdade 

seja dita 

Muitos criticam a 

administração lldon 

Marques. Porem, 

mesmo com a crise 

econômica que assola o 

pais. ela é bem melhor 

que as anteriores. Não 

da para compara "Ildão" 

com os demais. E certo 
que há muitos erros. E 

certo que e preciso 

avançar muito mais. Os 

outros assumiram na 

época das vacas gordas. 

E entregaram o gado 

roto e sem 
produtividade. O 

imo prefeito, que 

'r o próprio lldon, 

terá uma prefeitura bem 

melhor. 

Gafe do 

Senador 

Com a campanha contra 

os pára-quedistas. os 

candidatos de outras regiões 

estão fazendo sua eleição 

sem muitos alardes. E o caso 

de Sarney. Filho e Neto; além 

de Jorge Pavão. No entanto, 

o senador Edison Lobão 

insiste em Fizer o contrario. 

Essa tática pode preji id icar a 

candidatura de sua mulher. 

Nice Lobão, que concorre a 

uma vaga na Câmara 

Federal. Ela pode ter muito 

menos votos do que o 

previsto. 

Arnaldo 

e Chico 

Arnaldo Alencar e Chico 

Brasil podem ter suas 

campanhas prejudicadas, caso 

associem de forma constante, 

seus nomes com a candidata 

Nice Lobão. Tudo depende da 

força qi te alcançar a campanha 

pdovoto nosGindklatosdatenu 

Apae 

Jomar 

No entanto, o reverso da 

medalha acontece com André 

Paulino e Jomar Fernandes. 

Quanto maisciesce o sentiu lento 

devoto contra os \ áraquedislas, 

mais eles despontam na 

l referência do eleitorado. 

Minhoca 

sim 

Os candidatos com titulo 

eleitoral de In \\ x ratiizeda região 

Tocantina foram classificai los (le 

minhocas. Nada melhor. As 

minhocas fazem túneis 

subterrâneos que ajudam 

'Ventilai*'" a teira. Elas também 

são responsáveis pela 

decomixisição que da mais 

fertilidade ao solo. Nada mais 

ligado e bene&o á terra do qi ic 

as minhocas. A verdade é que 

na região tem minhoca e 

também tem minhocão. 

Alguém duvida? 

ínfo*',ne 
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t-suune 

Brasil 

togah pode permanecer na Seleção Brasileira. Ele, que tem contrato até o finai de 

agosto com a CBFtem chance de reassumir a função de eoordenudor-técnico, cargo 

que ocupou na Copa do Mundo de 94, quando trabalhou com o treinador Carlos 

Alberto Parreira. A nte a possibilidade de Zico nãò permanecer como coordenador em 

Junção dos compromissos particulares, Zagalo poderia ser chamado para a vaga que o 

"Galinho"ocupou na Copa da França. 
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Roberto Carlos acredita que 

Ronaldinho teve crise epilética 

O atacante iá havia cnmpnfoHr» , , -li 
Rnnairiinh f Ja 3 comentado possibilidade de o Ronaldinho teve com outras pessoas, Ronaldo ter algum 
um ataque alguns médicos, que problema em campo 

"A ri i o ri o f i-, v-^ ^   i ^ 

a mesma 

A tensão 
•« ' 4_ • . ' v-' 

epiletico, no dia da também acreditavam 
final da Copa do em ataque epilético." 

Mundo entre Brasil Segundo o lateral 

e França, e não uma também o atacante 
convulsão, como Edmundo estã 

diagnosticou o 
médico da Seleção 

Brasileira, Lídio 

Toledo. a 

conclusão é do 

lateral-esquerdo 
Roberto Carlos, 
que dividia o quarto 

290 com o jogador, 

no momento da 

crise. "A forma 

horrível como 

convencido de não ter 
sido uma convulsão. 

As conseqüências 

Segundo Roberto 
Carlos, o atacante 
não se lembrava nada 

do que havia 

acontecido e soube 
apenas pelo médico 
da Seleção. no 

momento em que se 

novamente defendeu- 
se das críticas sobre 

porem, era traduzida sua atuação na Copa 

em gestos do Mundo. 

   ^ OV- 
ao problema, porém, dirigia a uma clínica 

não provocam para fazer exames 

divergências 
"Começamos a 
perder a Copa do 

Mundo às 14hl5, 

quando o Ronaldinho 
teve a crise", afirmou. 

Segundo o lateral, a 
Ronaldinho reagiu, reação dos jogadores 
com o corpo todo foi desesperada, com 

tenso e salivando correrias pelos 

no canto da boca, corredores e portas 

nao me convenceu batendo. Mesmo 

de se tratar apenas depois de a situação 

de uma convulsão", se acalmar, quando 

disse ontem o 

lateral, çni 

entrevista coletiva. 

"Realmente, mais 
parecia uma crise 
de epilepsia." 

Roberto Carlos 

esperou o 

pronunciamento 
oficial do médico 

da 

todos voltaram ao   

descanso, o clima não Ronaldinho. "Pedia 

"Ele não entendia o 

motivo de sentir 

muitas dores no 

corpo, enquanto eu 

estava louco para 

contar." 

Outro problema 
que precisou ser 

rapidamente 
solucionado foi o 
ânimo do atacante 

Edmundo, 

inicialmente 
escalado para jogar 
até a confirmação de 

impensados, durante 
a partida. Roberto 

Carlos, por exemplo, 

chutou a bandeira de 

escanteio, no lance 
que resultou no 

primeiro gol da 
França. 

"Sinceramente não 
sei o que estava 

fazendo", justificou. 

Roberto Carlos 

Considerando 

o excessivo 

pessimismo com que 
foi analisado 

desempenho 
Seleção Brasileira 

o 

da 

diziam estar 

satisfeitos." 

Para ele, | q 

a s p e c ti 

prejudicaram sua 
atuação: um 

problema crônico de 
unha encravada (que 

se agravou na véspera 

da Copa, depois de 
("fomos elogiados uma partida contra c 

pelos europeus 

disse), o lateral 

garantiu ter feito o 
que o Zagalo pediu. 

"Tanto ele como Zico 

Internazionale) e o 
peso da bola, mais 

leve. "Tive pouco 

tempo para me 

adaptar", justifica.íft 

Ronaldo continua no Flu' 

e a paz reina novamente 

era o mesmo. 

"Deixamos o hotel 

B. 

O atacante 

pernambucano 

Bebeto para 

conversar com ele e 
calados, preocupados tranqüilizá-lo", 

com a saüde do nosso afirmou Roberto 

Brasileira para falar 

sobre o assunto. 

"Quando soube que 
era uma convulsão, 

achei estranho, pois 

Seleção Seleção 

amigo." Até os 

funcionários do 
Chatéau de Grande 

Romaine, onde a 

se 

concentrou, 
estranharam a apatia 
da equipe. 

"Estávamos 
preocupados com a 

Carlos, agradecido ao 

atacante. "Edmundo 
foi um dos que mais 

ajudaram o time a 
manter sua 

confiança." 
A disposição de 

Ronaldinho em jogar 
a final foi apoiada 

pelo lateral, que 

tranqüilidade para de que o time entrará titular para a 

comandar os treinos, em campo, contra o campanha na Série 

que continuam sendo ABC, com tudo ~ 
feitos em tempo acertado. Será bom 

integral, visando à para o grupo, pois 
estreia da equipe na teremos tranqüilidade Sérgio Alves a 

competição, no dia 2 para trabalhar. Acho aquisição mais 

de agosto, contra o que as coisas vão recente do clube, 

ABC no Maracanã. começar a acontecer comprado ao Sion 
A nprir>ir»ô/-v   -n _^  . 

da Suíça, estará 

sendo observado. O 

Fluminense 
finalmente parece ter 

fechado o elenco, e 

Delei acha que o 

grupo já assumiu o 

A definição serviu por aqui", afirmou, 

para aliviar também Hoje o Fluminense 

o próprio Ronaldo, fará um jogo-treino 

que andava irritado com o CFZ do Rio 

com os dirigentes. O para sábado, 

goleiro, no entanto, programado 

continua sem receber amistoso com „ ja a^umm o 
os salanos de quatro Marítimo, de Portugal, espírito necessário 

meses de trabalho. Até lá, Delei espera ter para entrar na luta 

Tive a promessa definido a equipe pelo título na Série B. 

e, 
está 

um 

o 

t 
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Vigilância apreende Bactrin falso no Maranhão 

O próprio Laboratório Roche, fabricante do produto, informou sobre odote irregular do remédio 

O diretor do Centro de 

Vigilância Sanitária da 

Secretaria da Saúde do 

Maranhão. Paulo Jessé 

Silva Gonçalves, 

informou ontem que o 

Laboratório Roche 

constatou que o 

medicamento Bactrin do 

lote 73362(1 e falsificado 

e determinou a sua 

retirada de todas as 

farmácias do Estado. O 

Bactrin foi apreendido 

em Timon, a 480 

quilômetros de São Luís. 

pela Vigilância Sanitária 

do município, por 

apresentar forte 

evidência de falsificação. 

A Vigilância enviou ao 

Laboratório Roche uma 

amostra do Bactrin 

encontrado. Esse produto 
não consta da lista dos 

m e d i c a m e n t o s 

falsificados do Ministério 

da Saúde. 

Gonçalves informou 
que está aguardando 

comunicado oficial do 

ministério para retirar o 

antibiótico das farmácias 

do Estado. No entanto. 

frisou que já foi emitido 

um alerta para os 217 

muni c i pios 

maranhenses, o que 

abrange mais de mil 

farmácias. O remédio 

também foi encontrado 

em Teresina. no Piauí. 

A Roche informou 

ontem que tem 90% de 

certeza que o produto 

falsificado está localizado 

no Nordeste. O número 

do lote falso tinha um 

equivalente legítimo 

produzido pela Roche. em 

outubro, completamente 

vendido em fevereiro. 

"Por ser um produto 

usado em infecçôes 

agudas, ele tem um 

consumo rápido", 

explicou a diretora- 

médica do laboratório, 

Valéria Ede. "Não 

acredito que ainda haja 

caixas do lote verdadeiro 

no mercado." 

De acordo com o 

laboratório, o remédio 

falso continha substância 

ativa em quantidade 

inferior a .do produto 

original. A embalagem 

do produto .falso 

apresenta um zero • a 

menos no número dó 

Ministério da Saúde e a 
bula tem uma qualidade 

de impressão precária. A 

Roche estará recolhendo 

e trocando todos os 

Bactrins do lote 

comprometido. 
A polícia de Santo 

André, na região da 

Grande São Paulo, 

continua a procura de 

Eleio. o único suspeito no 

caso de distribuição do 

falso lote 315 de 

Androcur, remédio 

produzido pela Schering 

do Brasil usado no 

trataitiénto do câncer de 

próstata. O lote 315 

também passou pelo 

Hospital do Servidor 

Público Estadual, na 

capital,-em março. O 

diretor do Serviço de 

Assistência Farmacêutica 
do Servidor, Semne 

Faraji Júnior, disse ontem 

que sete pacientes 

constataram que 

possuíam o remédio 

inócuo. 

Produtos abandonados perto de um córrego, 

serão analisados pelo Instituto Adolfo Lutz 

A Guarda Municipal 

encaminhou ontem para 

stituto de 

stica. em São 

46 frascos de 

| fisiológicos, 

sados e 

i ç o ,f i s i o 1 o g i c o s 

■ encontrados no dia 

anterior próximo a um 

cor rego no Parque 

Imperial de Barueri. na 

divfPaIde Üsasco. na 

Grande São Paulo. De 

acordo com o instituto, os 

Irascos tinham data de 

validade vencida. Os 

medicamentos serão 
atíalijados pelo Instituto 

Ad -O Lutz e os 

resultados devem estar 

prontos dentro de 10 a 15 
dias. 

Em Sumaré, a 

Vigilância Sanitaria deve 

enviar hoje. ao Instituto 

Adolfo Lutz. amostras do 

medicamento Citoneurin 

5000 que. segundo a 

dona de casa Maria 

Aparecida Neves Paes. 

pôde ter sido falsificado. 

Ela comprou uma caixa 

do remédio em ahril na 

Drogaria Pessan, no 

Bairro Vila Carlota. 

Aparecida desconfiou do 

produto na semana 

passada, depois de a 

imprensa ter divulgado 

que os medicamentos do 

lote 97045 haviam sido 

falsificado^. Além disso, 

segundo ela. o remedio 
não fez efeito. 

No quilômetro 35 da 

Estrada de Sapopemba, 

em Mana. na Grande São 

Paulo, a Polícia Civil 

encontrou cerca de 1.500 
caixas de medicamentos 

de 18 marcas, alguns de 

tarja preta. Algumas 

caixas tinham data de 
validade vencida. A 

perícia pretende 

encaminhar hoje o 

material para o Instituto 
de Criminalística de 

Maná. 

Fiscais da Vigilância 

Sanitária Municipal e 

soldados da Polícia 

Militar Especial de 

Paracatu, a noroeste de 

Minas Gerais, 

apreenderam, em uma 
chácara localizada as 

margens da BR-040, 

7.500 caixas de pelo 

menos 100 

m e d i c a m e n t o s 

diferentes, com data de 

validade em dia. Ü 

estoque foi avaliado em 

R$ 70 mil. Em um 

levantamento preliminar, 
a policia classificou os 

remédios como falsos e 

de natureza clandestina! 

No bairro Saudade, 

região leste de Belo 

Horizonte, a Vigilância 

Sanitaria interditou a 

Distribuidora de 
M e d i c a m e n t o s 

Hospitaval Ltda.. que. 

além de atuar sem 
alvará, não contava com 

um farmacêutico 
responsável. 

O Depart amento de 

Vigilância Sanitária de 

Caucaia. na região 

metropolitana de 
Fortaleza, encontrou 

numa das estradas de 

acesso ao Parque 

Botânico, cinco caixas 

com antibióticos, 

antiinfamatorios e água 

oxigenada vencidos. 

Foram achados 60 caixas 

de Bresin Pó Oral. 100 

caixas de Orufungin, 50 

de amplicilina, 30 de 

Ditizepan. 50 de Dic-flen 
e quase 100 unidades de 

água oxigenada. 

A Vigilância Sanitária 

de Foz do Iguaçu, no 

Paraná. esta 

investigando a 

possibilidade de os cerca 
de 500 frascos de 

medicamentos naturais 

encontrados na terça- 
feira. em uma estrada do 

município. serem 

falsificados. A maioria 

desses produtos estava 

com o prazo de validade 
vencido. 

Ontem. o órgão 

apreendeu, durante uma 

blitz nas farmácias da 

cidade, 120 ampolas de 

Dexa-Citoneurin (usado 
como antiinflamatorio e 

analgésico), também 

suspeitos de ser 

falsificado. As ampolas 

apreendidas foram 

enviadas para exames no 

Laboratório Central do 
Estado, em Curitiba. 

BelgoMineira faz acordo 

para ficar com a Mendes Jn 

Empresa renegocia dívida de RS 500 

milhões da siderúrgica com o BNDES 

acordo com o Banco 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

(BNDES) para resgatar 

uma divida de RS 500 

milhões da Siderúrgica 

Mendes Júnior com a 

instituição e agora está 

próxima de fechar um 

acordo final com a 

Açominas. para assumir 
em definitivo a siderúrgica, 

que arrenda há quase dois 

anos. 

A negociação da Belgo 

para adquirir o controle da 

Siderú rgica Mendes J únior 

dura três anos. Apos anos de 

investimentos em João 

Monlevade (MG), a Belgo 

concluiu que não teria mais 

condições de expandir-se 

na região. Por isso, quis 

absorver a Mendes Júnior. 
Um dos principais 

lazer o levantamento dos 

e miciar uma 
negociação com os 

credores. A dívida 

estimada com a Açominas 

está ao redor de USS 700 

milhões. Um acordo 

definitivo deve ser selado 

até o fim do ano, quando 

arrendamento que a 
companhia detém sobre a 

MendesJúnior. 

A dívida da Mendes 

Júnior com o BNDES era 
da ordem de R$ 500 

milhões, a ser quitada em ; 

duas parcelas, que 

estavam atrasadas. O valor i 

já inclui juros e correção : 

monetária. A Belgo quer i 

realizar o negócio 

rapidamente para definir 

novos investimentosparaa 

ü 
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TELMA PODERÁ REDUZIR 

PREÇO DA LINHA CELULAR 

A Telecomunicações do Maranhão S.A. (Telma), 
ainda não tinha até a tarde de ontem, definido uma' 

posição concreta sobre a cobrança de alíquotas de 25% 
sobre a habilitação para linhas de telefone celular, de acordo 
com a medida aprovada, ha reunião da última terça-feira, 
21, do CONFAZ em Brasília. Com o adicional de 25% sobre 
o valor atual da habilitação (retroativo a Io de julho), o custo 
da linha celular no Maranhão passaria de R$ 338,00 para 
R$ 422,00. A cobrança desse adicional, provocaria de 
imediato uma retração na venda de novas habilitações. A 
solução seria então, reduzir o preço do valor liquido da 
habilitação, possibilitando o encaixe dos 25% de ICMS 
autorizados pelo CONFAZ. sem alterar a taxa atual de R$ 
338,00. 

Caso essa idéia não seja aprovada pelo Conselho da 
Telma, o consumidor vai ter mesmo que desembolsar R$ 
422,00 pela habilitação de uma nova linha de telefone celular 
no Maranhão. 

Lembrando que o percentual de ICMS de estado para 
Estado. Em São Paulo por exemplo, o acréscimo é de 35% e 
no Rio de Janeiro, de 37% e por aí vai. 

ELEIÇÕES 

Faltam só 72 dias para as eleições deste ano. 
No dia quatro de outubro, serão renovadas cadeiras nas 

assembléias legislativas, na Câmara dos Deputados e no 
Senado. 

O presidente FHC tenta sua reeleição contra a 
persistEncia do petista Luís Inácio Lula da Silva e outros 
menos cotados. 

No Maranhão. Roseana Sarney luta também para entrar 
na história como a primeira mulher governadora e 
conseguir a conseguir uma reeleição. 

E aguardar para conferir. 

TRÂNSITO 

O novo Código de Trânsito Brasileiro completou ontem. 
23, os seis primeiros meses de virgéncia. 

O saldo das autoridades é positivo em todo o país. 
O registro de mortes, feridos e acidentes nas cidades e 

rodovias foi inferior ao do ano passado no mesmo período, 
Os motoristas estão mais cautelosos, mais conscientes e 

sobretudo com medo das pesadas multas estipuladas no 
Novo Código. 

Ainda bem. 

FILHOS DA CIÊNCIA 

Com uma bela reportagem de capa intitulada" Os Filhos 
da Ciência", sobre os vinte anos do primeiro bebê de 
proveta, circula em todas as bancas (via dimapi), a edição 
desta semana da revista ÉPOCA, da Editora Globo. 

Vale conferir, sem dúvida. 

INFORMATIVO DA ACII 

Já se encontra nas mãos dos associados e demais 

destinâtarios, a deição de julho/98 do " Informativo 

Empresarial", da Associação Comercial e Industrial de 

Imperatriz (ACII). 

Algumas matérias, inclusive, já foram anunciadas 

nesta coluna antes mesmo de o Informativo começar a 

circular, graças ao acesso que temos ao editor Tasso 

Assunção. 

EFEMÉRIDES 

Ontem, 23, foi comemorado o Dia do Guarda 

informes 

£speciftis 

Machado Neto 

m 

Aniversário- Destaque também hoje, para o aniversário 
da pequena (tlenda T. Feitosa Lima. filha do casal amigo 

Geovan Lima e .Aníônia Márcia Feitos Uma (ele, 
vendedor externo da Hehinorte), ambos residentes no 

Conjunto Xova Vitória. Xa foto de julho do ano passado, 
a mimosa aniversariante aparece com o netinho deste 

colunista, Umberto Emmanuel O. Machado. Vale o 
registro com o nosso abraço especial na 

ca ti i an te ani i e rs ar ia n te 

Huivior 

A bata para a cebola: 

- Que faz você pensar que as pessoas 

gostam mais de você que de mim? 

- Quando descascam você - explicou a 

cebola - ninguém derra uma lágrima. 

(Frifz Herdi, em Nebelspalfer, 

Suíça, para a fí 

eader 's õigest/ago/97). 

A níversa ría ntes ACII 

* Amanatha Fco. (cerâmica S. 

Bernardo) 

Recebem os parabéns da ACII e 

do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e 

aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio Vargas, 

esquina como rua Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS mi 

URGÊNCIA ® 

Hospital de Referência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcU: HospitAl REqioNAl Materno- 

ínFantíI (722-1843); Ortopeóía: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 
f i 

OFKRECINENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

Rodoviário, da Declaração da maioridade de D. Pedro 

II (1840). 

Com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob a 

direção do Dr. Carlos Tadm (721-8921). 

QUINA (431) | 

06, 35, 50. 57. 58. 

FENASOFT 

Termina hoje no Palaciô das Convenções do parque 

Anhembi. em SP. a 12:' edição da Fenasoft, a maior 

de informática da América Latina. 

Foi iniciada na ultima segunda-feira, 20, ele 

hoje com a exposição de produtos cada vez 

revolucionários no campo da informática. 
Coisa de primeiro mundo. só. 

a 

Mercodxr 

fCruxnceCrcr 

acfoó 
0 

PoUpANÇA 

Hoje      

Amanhã    

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-175()). 

Ufin (FecIeraL) 

JuIhoMH RS0.%1F 

UrFí (EstacIuaI) 
-lullio os RS 20.2 I 

UPC (FEdERAl) * 

Julho/98  RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo RS 1.24 

* Turismo RS 1,20 

* Comercial  RS 1,16 

Cotações de 23 .07 98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 23,07 98 

RS 11,29 

SaLárío Mínimo 

Julho/98  R$ 130.00 

SaIárío FamíUa 

Julho/98 R$ 8.2^ 
A Oferecimento: LIV RARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

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

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

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

e o fax 722-1400. 

Um<3 b|ç3 %m ea*© 

BAZZOLÃO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÃO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí. 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" Viajei pata São Luíe e 

gostei. Recomendo aoe 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 ^ 

mn 

-V.w. 
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

Tucan/s Produções 

ganhou as eMções 98 

Atenção senhores políticos, a Tucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

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

Carro som 

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
£ 8 canais, microfone, type-dack, equalizador, 
cossolver, 3 amps, potêteiaído som 2.500 watts 

2 - D-20 com grupo gerador, mesa de 8 canais, 
nicrofone, type-dack, equalizador, crossolver, 3 
amps, potência do som 3;000 watts 

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

amps, potência do som 3.500 watts 9 . Um ônibus Scan|a com bancos reclináveis 

. ^ . toalete abordo e som ambiente. 
4 - combe com um som e microfone, tocado a bateria 

FORMA DE PAGAMENTO: 
5 - Trio-elétriço XUCANITS, caminhão Mercedes 11-13 ^ a) À vista 

com periférico de palco 20.000 watts de potência b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANITS com 36 caixas grave 

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

b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinal 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 
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