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Justiça de Imperatriz endurece com candidatos 

Juiz Eleitoral envia circular para empresas de comunicação da cidade 
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Deputado Sarney Filho cumprimenta Dona Ismüa. matriarca dos Faria, diante do 

Mrpcndn patriarca JaJeeickK Frcmcisc» Feles~de-Fítriti: Mais telegramas de 

  solidariedade chegam a TV Capital. Página 3-1. 

0 juiz eleitoral 

responsável pela 

propaganda, Dr. Adolfo 

Pires, enviou circular as 

emissoras de rádio e 

televisão, além dos jornais, 

esclarecendo aspectos da 
lei que regulamenta a 

publicidade nas eleições 

deste ano. 

Os candidatos terão que 

cumprir à risca as 

determinações da Justiça 

sob pena de terem suas 

candidaturas 

impugnadas, e ainda 

pagarem multas de até 
100 mil Ufir. 

Desde o dia primeiro de 

julho que está proibida 

qualquer trucagem 

visando denegrir a 

imagem dos candidatos, 

partidos ou coligações. 

Os outdoor já foram 

sorteados entre as 

coligações. Mas poderá 

haver nova redistribuição. 

Mais detalhes na 

Página 3-1. 

Leilão terá 

segurança de três mil 

Policiais Militares 

Pégíán 7-2 

Roseana pode abrir 

campanha em Imperatriz 

O vereador André 

Paulino e o deputado 

federal João Alberto 

querem que a 

governadora Roseana 

Sarney comece sua 

campanha na região 

tocantina. 

"O gesto de José 

Reinaldo em discutir o 

programa de 
governo com as 

lideranças já 

mostrou o caráter 

democrático da 

coligação 

Maranhão Muito 

Mais", disse APA, 

como é mais 

conhecido André. 
Roseana Sarney se recupera em 

São Paulo de três cirurgias 

passeata na 

W 

tra r reuniu nguróes 
da Coligação "Ética e 

Liberdade " 

m 
Jorge Murad. candidatos 
ao governo e ao senado 

pela coligação Ética e 

Liberdade, participaram 

ontem a tarde de uma 

passeata de apoio a 

candidatura do deputado i 

federal 

Madeira. 

acordo com 

militares, 

uma 

pessoas 

iiiii 

A concentração saiu 

do comitê central dos 

tucanos, na rua 

Pinheiro de Sousa. 
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A Praia do Cacau foi, literalmente, tomada pelos banhista neste 

último final de semana. É a melhor opção gratuita, 

de lazer, para o imperatrizense 

1 Campanha eleitoral 

Proporcionais fazem campanha 

Os candidatos 

proporcionais (deputado 

federal e estadual) das 

coligações Muda 

Maranhão, PV e PSTU, 

fizeram campanha nos 

bairros de Imperatriz. 

Mesmo sem a presença 

dos respectivos 

candidatos a governador, 

Domingos Dutra, Marcos 

Igreja e Marcos Almeida, 

os candidatos 

distribuíram santinhos e 

panfletos com a 

plataforma dos 

postulantes ao Palácio 

Henrique De La Rocque. 

Gasolina mais barata em 

todos os postos do Brasil 

Esporte 

Trágedia na Fónmila 
'' 
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Falsificação de remédio é maior 

^ em países pobres 
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por Frederico Luiz 

Erro 

crasso 

Os veículos de imprensa 

com alcance nacional 

cometem um erro grave, 

gravíssimo. Francisco Rossl 

PDT há muito tempo é o 
segundo colocado nas 

pesquisas de opinião para a 

disputa do Palácio dos 

Bandeirantes, sede do 

governo paulista A última 

do Vox Populi apresentou 

Maluf com 30% e Rossi com 

24%. No entanto, a cobertura 

maior na páginas e na telinha 

vai para terceiro e quarto 

colocado, respectivamente, 

Mário Covase Marta Supücy. 

O primeiro com 13% e a 

segunda com 11%, 

empatados tecnicamente, 

mas longe do ex-prefeito de 

Osasco. Nem serve o 

argumento que Francisco 

Rossi tem pouca expressão 

nacional. Nesse caso. para a 

imprensa, ele seria um 

fenômeno eleitoral. 

Mais 

erros 

Outro erro substancial é 

em relação a cobertura da 

candidatura de Eneas, qi larto 

colocado nas pesquisas de 

opinião. Encostado em Ciro 

Gomes, o terceiro lugar. Todos 

nós sabemos que a imprensa 

é um mero reflexo das forças 

que atuam na sociedade. 

Dessa forma, Rossl embora 

Constituinte Nota 10, e 

homem de posições de 
esquerda, não tem o ajxiio dos 

sindicatos ou dos movimentos 

populares. Portanto está sem 

mídia. E Enéas, um quase 

nazista, está fora dos planos dos 

industriais e agropecuaristas. 

Resumo 

da ópera 

Por isso mesmo costumo 

dizer que a imprensa, nem de 

longe é o quarto poder. E o 

mero reflexo das forças que 

atuam na sociedade. Os 

agentes políticos e 

econômicos, estes sim, ditam 

o passo e o compasso. A mídia, 

resta o paliei de diretora de 

cenários, ou de fotografias. 

Papel importante numa 

produção, mas longe de ser o 

ator principal ou o consagrado 

diretor. 

Raimundo 
e Roberto 

Raimundo Cabeludo está 

correndo longe da campanha 

contra os páraquedistas. Seu 

candidato a deputado federal 

é Roberto Rocha, do sertão do 

Maranhão. Madeira, da região 

tocantina, que tanto confiou 

em Cabeludo, agora vai ter 
que colocar a mão na massa 

se quiser votos em J oão lisboa 

CURTO & GROSSO 

T Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paco, papaco. 

T Um papagaio acaba com uma lavoura, duas jandaias acabam, acabam 

{i 
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Para papagaio, a região tocantina tem é minhocão. Se preferir, tem minhoquinha. 

F(H)WC começou a guerrinha das pesquisas. Primeiro Scalco anuncia: 

'l1 "Vamos vencer as eleições já no primeiro turno". 

'l' Em seguida os Institutos de Opinião confirmam o Coordenador da campanha. 

'I' Depois vem a ressaca de quatro de outubro. Segundo Turno. Com Lula ou Ciro. 

'!' Quem acompanhou Ciro na telinha. no Passando a Limpo com Casoy, confirmou. 

'I1 Disparado, o homem e o mais preparado para a guerra eletrônica. 
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Você sabia que o PSC tem candidato a presidência da República? O PRPTambém. 

Será que os candidatos a estadual e federal das siglas sabem disso? 

Essa tal de lei de fidelidade partidária é para inglês ver. 

No Brasil os partidos são mais frágeis que as pessoas. E com razão. 

T No pais, um político vive em média 75 anos. E os partidos! Qual a media? 

Ai-do-nic 

lldonic 

O barco não afunda! O 

barco não afunda! Grita o 

comandante. E quando 

um tripulante pergunta: 

Capitão, comandante em 

chefe, porque o senhor 

escolheu um papagaio 
para ficar do seu lado. no 

seu ombro direito? Porque 

não escolheu um 

imediato para as eleições 

à Câmara Federal; desse 

jeito o senhor está mais 

para pirata do que para 

capitão! E o comandante 

feroz, lembrando um 

certo político: eu repilo!!! 

Você está querendo minar 

o barco. Esse barco foi 

construindo para não 

afundar. O lldonic somos 

nós. O lldonic somos nós. 

Concurso 

continua 

O concurso para 

Leonardo Di Caprio 

continua deixando o 

lldonic em polvorosa. Não 

apenas as estrelas 

consagradas disputam o 
papel.. Mas os emergentes 

reclamam para si. o beijo 

da sedutora atriz. Aurino 

Brito disse que é eclético, 

ele tem experiência em 

rádio, jornal e televisão e 

pode ser o astro da película. 

Pinheiro disse que está 

cansado de fotografar os 

outros, agora quer ser 

fotografado. Os mirins 

lembram que Caprio e 

jovem. A guerra da 

tribulaçào continua. 

Mesmo sem valer o 

Info*'ine 

CapÍtal 

Da redação 

Oscar. A Academia 

simplesmente não vai 
indicar ninguém do 
filme para melhor ator. 
Uma pena. Enquanto 

não se escolhe quem vai 
fazer o papel de astro por 

um naufrágio, o 

comandante continua a 

gritar: o barco não 
afunda! O barco não 
afu nda. 

Sete 

candidatos 
A região tocantina tem 

sete candidatos a deputado 
federal. Dr. Valter e Davi 
Alves Silva do PPB. 

Fernando Antunes do PSC. 

Madeira do PSDB. Manoel 
da Conceição e Ednalva 

do PT. E finalmente Luís 

Carlos Noleto do PRP São 
aproxima d a m ente 

quatrocentos mil votos. Da 

e sobra para eleger os sete. 

Já imaginou. E so fazer as 

contas. E lambem não 

esquecer de fazer a sua 

parte no dia 04 de outubro. 

Quinze 

candidatos 

O TS recebeu pedido 

para registro de quinze 

candidaturas, incluindo 

Fernando Collor. do PRN. 

Com a iminente cassação 

do registro da candidatura 

do ex-presidente, sobram 

catorze. O eleitor não tem 

o que reclamar. Candidato 

e o que não falta. 

Mídia na 

Internet 

A maioria dos candidatos 

a cargo majoritário: 

presidente, governador e 

senador, estão colocando 

páginas na Internet. Estão 

em busca do voto dos 

internautas. Que não são 

poucos. 

Está 

chegando 

Os computadores PC 

estão evoluindo a passos 

targ( )s. Ja e possível comi)ra1' 

um de ultima geração pela 

bagatela de R$ 999,00 no 

Hiperbombreço. Ele vem 

com chip AMD K-6 e 

Multimídia. Está previsto 

para dezembro o chip com 

1.000 mHz ou 1 gHz de 

velocidade. Com preços 

módicos. E o fim dos Mac 

da Aplle. O PC. 

definitivamente, venceu a 

guerra 

ê 
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Justiça eleitoral de Imperatriz disciplina propaganda 

Juiz Adolfo Pires esclarece as situações que candidato e empresas desobedecem a lei 9.504/97 

Por intermédio de 

ofício circular, o Juiz 

Adolfo Pires da Fonseca 

Neto, titular da 65- Zona 

Eleitoral e responsável 

pela propaganda eleitoral: 

adverte as empresas de 

propaganda e publicidade 

sobre- como será 

regulamentado o setor 

nas eleições deste ano. 

A Lei Eleitoral que 

regula as eleições é a 

9.504/97. Rígida, ela 

prevê além de 

impugnação de 

candidaturas, multas de 
até cem mil Ufir. 

Em relação a 

propaganda por meio de 

Outdoor, o candidato ou 

coligação somente pode 

fazer a publicidade nos 

locais em que as 

empresas já tem 

c cessão. 

O sorteio para os locais 

foi realizado no dia 10 de 

julho entre a DBG 

Publicidades e Painel 

Publicidades, com a 
presença de 

representantes das 

coligações. 

Os partidos políticos 

que não demonstrarem 

interesse no outdoor, em 

15 dias, perderá o direito 

a esse tipo de veículo. 

Em relação a 

propaganda em revista, 

jornal ou tablóide, o Juiz 

Adolfo Pires explica que 

ela é permitida até o dia 

das eleições, 04 de 

outubro. 

A natureza desse tipo 

de publicidade é paga e 

ocupa o espaço máximo 

de 1/8 de página nos 

jornais e lA nas revistas e 

tablóides. 

O candidato 

desobediente paga multa 
de 10 mil Ufir ou o 

equivalente a divulgação, 

se esse for maior. 

A Propaganda gratuita 

no rádio e na televisão ridicularizem o candidato, permitido veicular nome 

começa no dia 12 de partido ou coligação. de programa que coincida 

agosto. Os tempos de Rádio e TV não podem com o nome do candidato 

cada partido ou coligação fazer propaganda com ou com variação nominal 
já foram definidos. 

Desde o dia primeiro 

de julho, é vedado às 

emissoras de rádio e 

televisão: 

Transmitir, ainda que 
sob a forma de entrevista 

jornalística, imagens de 

realização de pesquisas ou 

qualquer tipo de consulta 

popular, que identifique o 

entrevistado ou em que 
haja manipulação de 

dados. 

Toda pesquisa eleitoral 

tem que ser registrada 

com antecedência no 

TRE-MA, e no caso de 

presidente da República, 

no TSE. 

Também é proibido 
usar trucagem ou 

montagem, que de 

qualquer . forma, 

degradem ou 

m 
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Ainda continuam chegando telegramas e cartas de condolências à família 
Faria. Da esq. para a dir. Conor (filho), D. Ismila (mulher) e Narciso 

(filho). Eles receberam nesta segunda-feira telegramas de José de 
Ribamar Fiquene e Zenira Fiquene, Deputado João /liberto, Juiz de 
Direito Dr. Fernando Mendonça, Câmara Municipal de Imperatriz 

■X- ■ 
Governo 
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Domingos 

Outra 

PT 

. M 

Lula 

Presidente 

opinião favorável ou 

contrária a candidato, 

partido ou coligação. 

E finalmente não é 

pôr ele escolhida. À partir 

de l8 de agosto, é vedado 

às emissoras transmitir 

programas apresentado 

ou comentado por 

candidato escolhido em 

convenção. 

A emissora que 

desobedecer a uma 

dessas normas vai receber 

multa que varia de vinte 

mil a cem mil Ufir. 

Trânsito 

Imperatriz terá banca 

examinadora local 

porWilliam Marinho 

Jornalista 

No próximo dia 10, será 

assinado em São Luís, 

contrato entre o 

Departamento Estadual de 

Trânsito, Detran e a 

Cooperativa dos 

Examinadorés do 

Sudoeste do Maranhão, 

entidade formada por 

instrutores de trânsitos de 

Imperatriz, com o objetivo 
da entidade passar a ser a 

cesponsável pelos exames 
cie Habilitação na região. 

O Anúncio foi feito na 

sexta-feira durante reunião 
dos cooperados com os 

deputados Sarney Filho e 

João Paiva, 

respectivamente federal e 
estadual. 

Os examin adores 

imperatrizenses há vários 
dias aguardavam o 

momento de assinarem o 

contrato, no entanto, 

estavam enfrentando a 

burocracia do detran e a 

pressão dos examinadores 

da capital, que não 

queriam perder essa parte 
do Estado. 

Uma comissão dos 

cooperados esteve com o 
diretor do Detran, Benedito 
dos Prazeres, solicitando a 

oficialização da entidade, 

com a assinatura do contrato, 

contudo, o tempo estava 

passando sem que uma 

solução fosse encontrada 

para o problema 

Esta semana, com a vinda 
do governador José Reinaldo 

e do deputado federal Sarney 

Filho, os cooperados, 

solicitaram através do 

deputado estadual Paiva, que 

fosse marcado uma reunião 

com o parlamentar para 

discutii'o assunto. Na quinta- 
feira, ao meio-dia. aconteceu 

a primeira reunião e depois 

de ouvir a reivindicação, 

Sarney Filho, pediu um novo 

encontro para a noite do 

mesmo dia, quando daria a 

resposta sobre a solicitação, 

tendo em vista que iria 

contatar Benedito dos 

Prazeres. 

A noite na residência do 

deputado Paiva, foi 

anunciado para o dia 10 a 
assinatura do contrato em 
São Luís e imediatamente 

será iniciado estudos para 

que seja colocado em prática 

o mais rápido possível. 

De acordo com o 

presidente da Cooperatriz, 

perito Joacilo Frota, os 

Exames de Habilitação, 

passando a serem realizados 
pela banca de Imperatriz, 

diminuirá custos e agilizará 
a regularização, além de 

proporcionar exames a 
cada semana. 

"Fomos habilitados a 

promover os testes de forma 

humana, fazendo com que 
o candidato a habilitação se 

sinta seguro e desta forma 

tenha um aproveitamento 

melhor em suas provas. 

Passamos a carga horária 

integral além de um preparo 

psicológico com os 

professores, o que 

qualificou todos os colegas 

instrutores", disse. 

Para o deputado Sarney 

Filho, a reivindicação éjusta 

e irá gerar empregos e 

atender melhor os 

interessados em 

adquirirem suas 

habilitações e se 

adequarem as exigências 

da íei de trânsito. O 

deputado João Paiva, l 

entende que a iniciativa não 
pode parar por aí, tendo em 

vista que a exemplo da 

banca examinadora, ele 

vem solicitando a 

automação da Central de 

Identificação, o que 

possibilitará com que a 

Carteira de Identidade seja 

tirada no mesmo dia e não 

com 30 e as vezes até 40 

dias, como ocorre hoje. 

Haroldo 

aboia m 
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Lula 

% Presidente 
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PONTE SOBRE O 

TOCANTINS È UMA 

NECESSIDADE 

Há muito tempo este colunista vem debatendo na 

mesma tecla e não custa nada repetir: a construção 

de uma ponte sobre o rio Tocantins, interligando esta 

parte do Maranhão com o vizinho estado do 

Tocantins via Bela Vista, do outro lado, vem se 

tornando com o tempo uma visível necessidade. Está 
na hora das autoridades de ambos os estados 

formarem uma parceria pela construção dessa ponte, 
cuja denominação de "Ponte da Amizade", cairia 

muito bem. 

O escoamento da produção, sobretudo do estado 

do Tocantins para o Maranhão, seria facilitado com 

a construção dessa ponte, tão sonhada por todos que 

dependem de um meio de locomoção rápida e segura 

entre os dois estado. 

Além do escoamento da produção, outras 

atividades seriam certamente beneficiadas com a 

edificação da "Ponte da Amizade". Entre elas, está o 

setor de turismo, cujo incremento na região depende 

de ações concretas, de decisões firmes, visando 

apenas o desenvolvimentos sócio-econòmico da 

região. 

Fica mais uma vez nossa contribuição e o alerta 

às autoridades è lideranças empresariais, políticas, 

sindicais e comunitárias, entre outras, sobre a grande 

obra que deverá se constituir a construção de uma 

ponte sobre o rio Tocantins, na interligação. 

QUINA (433) 

20, 22, 38, 45, 53. 

AGRICULTOR 

Comemora-se hoje, 28, o Dia do Agricultor. 

Verdadeiro "guardião" do campo na produção de 

alimentos, o agricultor merece hoje todas as 

homenagens. 

Vale o registro com cumprimentos também da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr. Carlos Tadeu 

(721-8921). 

FÉRIAS NO FIM 

As férias escolares do meio do ano estão chegando 

ao fim. 

Quem estuda fora de imperatriz, já está de malas 

prontas para o reinicio dos estudos longe novamente 

HOSPITAIS HE 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl REqioNAl Materno^ 

ínFantíI (722-1843); OnropEdiA: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

^oformes 

£speciois 

Machado Neto 

P 
./ 

m 
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ANIVERSÁRIO ■ Destaque também hoje para o 

aniversário da senhora FÁTIMA OLH EIRA, mulher do 
médico veterinário e gerente regional do Laboratório 

Vallèe S.A., Dr. José Roberto Gonçalves. Muito querida 
no circulo de amizades do casal, a aniversariante deverá 

receber muitos cumprimentos durante todo o dia de 
boje, Em meu nome, da Antônia Alice, da Gardênia e do 
pequeno Umberto Emmanuel O. Machado, que aparece 
na foto em seu colo, fica este registro especial. Tim-tim. 

Humor 

Conhece a história da 

lésbia masoquista? 

Ah, que devoradora 

de homens! 

(P/ayboy/Jun/98). 

A NÍVERSA RÍAN TES ACII 

* Ana Mônica Pontes Carneiro 

(O Boticário) 

* Alex Fidélis dos Santos 

(Casa do Padeiro) 

Aniversariam hoje e 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 

de parentes e amigos, com exceção dos que são de 

fora e vieram curtir as férias na região tocantina. 

Agora é hora novamente de dedicação total aos 

estudos até o final do ano para novo descanso das 

atividades escolares. 

SUPER SENA (214) 

Ia Faixa: 20, 21, 28,33, 44, 46. 

2a Faixa: 02, 12, 21, 31, 45, 47. 

DIA DOS PAÍS 

Agosto está se aproximando e com ele as 

comemorações do Dia dos Pais. 

As lojas estão soltando peças publicitárias 

direcionadas a essa data, procurando seduzir os 

consumidores com mensagens que toquem o 

coração principalmente dos filhos e das mães. 

O importante é que os pais sejam festejados com 

muita paz e harmonia no seio de cada família. 

MEGA SENA (125) 

25, 41, 47, 53, 56. 59. 

INMETRO FISCALIZA 

Uma equipe do ministério da Minas e Energia está 

em imperatriz fiscalizando todos os postos de 

gasolina da cidade e também a comercialização do 

gás de cozinha. A equipe é chefiada pelo delegado 

do ministério das Minas e Energia no Maranhão, 

Raimundo Nonato da Rocha e executa a fiscalização 

a serviço do Inmetro. 

Até a manhã de ontem, os fiscais ainda não tinham 

detectado qualquer tipo de irregularidade quanto $ 
postos de gasolina. 

Uma boa notícia para a cidade, e um atestado de 

ideneidade dos empresários do setor. 

Vale o registro. 

Mercodo- 

fincvncelro- 

PoupANÇA 

Hoje 0,89% 

Amanhã 1,05% 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UÍÍR (FEdERAl) 

Julho/98  R$0,9611 

UrB (EstacIuaI) 

Jiilho/98 RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Julho/98 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$ 1,24 

* Turismo R$ 1,22 

* Comercial R$ 1,16 

Cotações de 27.07 98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 27.07.98 

RS 11,15 
SaUrío Mínímo 

Julho/98   R$.130,00 

SaUrío FamíLía 

Julho/98   R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

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

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

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

e o fax 722-1400. 

-Baiafcf BAZZOLAO MOVEIS 
UMA LOJA EM SUA CASA bp sm es®# 

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. 

" Vlaíei para São Luís e 

gofitef. Recomendo aos 

meus amígoe!" 

Reservas de passagens 

721-5687' 

■ - 
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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 

dois 

Imperatriz-MA, Terça-feira, 28 de julho de 1998 

Palmeiras mantém tabu. Sem 

perder há 25 anos para o São 

Paulo em campeonatos 

brasileiros. Scolari leva a 

melhor contra Nelsinho 

Página 8-2 

Investimentos 

Aumenta clonagem de cartões 

Havendo cobranças indevidas, avise imediatamente a administradora do cartão de cr 

Se não adiantar, procure o Procon 

G uimafães Berto 1 et, 

funcionário 

aposentado da Caixa 

Econômica Federal, 

teve uma surpresa, no 

final do mês de 

outubro de 1997, 

quando recebeu a 

fatura do seu cartão de 

anos da Credicard, ele 

não acreditou ao 

deparar com um gasto 

de R$ 7.500, já que 

suas previsões 

estavam em torno de 

R$ 3.000. O pior é que 

compras foram feitas 
em Nova York numa 

■p'u .1 t-in iue nem 

saiu de Brasília. 

"Nunca pensei que 

uma coisa dessa fosse 

acontecer comigo", 

conta. 

Luiz Vinícius não 

foi a primeira e nem a 

única pessoa a passar 

por essa situação. De 

1.111011 *1 .i i uibo deste 

ano. o Procon de 

Brasília registrou 260 

reclamações 
referentes a cobranças 

indevidas de cartões 

de crédito, sendo que 

168 casos foram 

resolvidos, 94 estão em 

andamento e um está 

110 mieio do proceissu. 

i\ primeira 

providência tomada 
por Luiz Vinicius foi 

pagar o que devia e 

ligar para a 

administradora do 

cartão, a Credicard. 

"Me fizeram esperar 

horas ao telefone. Fui 

édito 

muilo mai atendido. 

As mesmas perguntas 

foram feitas várias 

vezes: o senhor não 

perdeu o seu cartão? 

Não o emprestou para 

alguém?", relembra. 

Finalmente, lhe 

pediram o cartão e a 

fatura em questão. 

■ Nova surpresa 

Luiz quebrou o 

cartão e o enviou, 

juntamente com a 

fatura, a São Paulo, 

conforme o combinado. 

Achando que tudo 

estava resolvido, nova 

surpresa. O valor 

cobrado não havia sido 

estornado e ainda 

vinha acrescido de 

juros. Chegou a 

escrever três cartas 

para a empresa, mas 

nenhuma foi 

respondida. Não 

ibendo mais o que 

fazer, procurou o 

Procon. "A metade dos 

meus problemas foram 

resolvidos depois que o 

Procon entrou na 

intermediação. O valor 

de R> 1.5' 10 foi 

'•stornado, mas ficaram 
IaItando os iiiros. que 
" i. - ,,.1 TV : Krr 

di. V.. -m ' 

mês, ele voltou ao 

Procon e, assim que sua 

situação for legalizada, 

vai cancelar o cartão. 

"Cartão de crédito 

nunca mais!" 

O professor do colégio 

Marista Geraldo Luiz 

de França passa por um 

problema semelhante. 
A fatura do seu Federal 

Card chegou com o 

valor de R$ 2.900, ao 

invés dos R$ 902 que 

ele devia. "Ao constatar 

na fatura do meu cartão 

que havia dois mil reais 

de compras feitas em 

Miami, fui à agência da 

administradora, em 

Brasília, mas não 

adiantou. Liguei para a 

empresa em São Paulo, 

que nada resolveu. 

Então fiz queixa à 

polícia especializada e o 

processo esta ag- »ra na- 
mãos ria Procon ". diz. 

Geraldo pagou o que 
c. .11 -o mil l n . i ~ ~ n- •" .i 

a pagar o pim não 

utilizou, valor que hoje 

está em R$ 7.000, 

devido aos juros. 

■ Primeiro Passo 

Segundo o Procon- 

DF, os passos tomados 

por Luiz Vinícius 

Bertolet e por Geraldo 

Luiz de França foram 

corretos, pois a 

primeira providência é 

entrar imediatamente 

em contato com a 

empresa do cartão. 

"Pague somente o que 

você deve e tente 

legalizar sua situação. 

Um caso desse não pode 

passar em branco. 

Cheque sempre a fatura 

do cartão de crédito, no 

final do mês", aconselha 

a diretora do Procon-DF, 

Lene Santiago. 

Outra providência, 

lembra Lene Santiago, 

é listar numa carta as 

reclamações e postar 

como registrada, pois 

essa será a prova de 

que a administradora 

foi procurada. 

■ Reclamações 

O número de fraudes e 
reclamações vem crescendo 

junto com o mercado de 

cartões de crédito, que 

movimentou US$ 15 

bilhões no primeiro 

semestre deste ano. Paia se 

ter mna idéia, mio passado, 

no peiiodo de janeiro a julho, 

havia cerca de 18 milhões de 

cailões. Hoje esse número é 

de 20 milhões, divulga a 

Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 

i "rêdilne Seniçiis. (Abecs). 

Aprender a lidar com o 
caiiãn de çrédiio é muito 

importanie. "Algumas 

cobrança de juros, mas 
esquecem de pagai* a fatura 
do cartão no prazo 
determinado. Não há nada 

a fazer", diz a diretora do 

Procon-DF. 
Certas administradoras 

tem o hábito de mandar 

caitão de crédito para o 

cliente, mesmo que esse não 

o tenha solicitado. 'É ilegal", 

afirma Lene Santiago, que 

pede para o consumidor, 

caso isso aconteça, entrar 

logo em contato com o 

Procon. "Faremos uma ação 

contra a empresa para 

sustar essa prática. Se 

alguém for prejudicado 

financeirameiile, a 
administradora respmvUrá 
a processo tle indenização" . 

Para o seu cartão não 
cair no golpe da falsificação, 

tome alguns cuidados, como 
não fornecer seus dados 

pessoais por telefone, que 
apesar de serem básicos, às 

vezes são esquecidos. "No 

caso das televendas, procure 

trabalhar com empresas 

mais seguras e com 

bastante tempo no mercado, 

checando no Procon se há 

alguma reclamação", 

sugere Lene Santiago. 

Cancele imediatamente 
0 cartão, caso ele seja 

roubado ou extraviado. Não 

esqueça de fazer o pedido 

por escrito. Por telefone ou 

pessoalmente, não basta. 

Nã' > empreste seu cart ão 
de crédito para ninguém. 

1 ,..,1,..,,   i ,, .. ...i .(xiV V h V | k .-.-oa. 

e sei você deve ter acesso a 

ele. Na hora do pagamento 
e utilização do cartão, 

acompanhe a vendedora e 

verifique se o valor no 
boleto está correto. Não 

esqueça de inutilizar o 

papel carbono, pois, 

através desse material, 

muitos falsificadores 

conseguem produzir um 

clone de seu cartão, 

utilizando-o em lojas que 

ainda usam máquinas 

manuais. 

"Tomar cuidado nem 

sempre adianta. Já que as 

administradoras não 

p o d e m g a r a n 11 r u m a 

segurança total para os 

clientes, (pie pelo menos 
obriguem as lojas a pedir 
algum documento, na 

hora da compra, para 
comparar as assinaturas", 

pede o consumidor Luiz 
Vinícius Beitolet. 
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O BIC-Balneário Iate Clube retornará em breve 
com várias atrações. Aguardem! 

Ondas Curtas 

♦ Acorda criançada na hora da gente brincar... 

♦ Òba! 

♦ E por Mar em brincadeira, aí vai um abraço ao confrade Chocolate (Nativa FM) 

♦ Parabéns pela iniciativa! 

♦ Palavras do senador Lobão... 

♦ Imperatriz é a cidade do Progresso... 

♦ Recentemente foi chamada de cidade DAVIolência. 

♦ Acorda Lobão, olha o trem da VALE aí... 

♦ Brincadeira de criança, como é bom, como é bom... 

♦ Alô James Portugal, você é forte não é mesmo? 

♦ Poisé, com BANdeira e sem BANdeira a imprensa de Imperatriz também é forte. 

♦ Outro recadinho só pra ilustrar tua memória; 

♦ A campanha contra os pára-quedistas iniciada pela nossa associação 

♦ Começou a cerca de um ano. Ok! 

♦ No lançamento 100% dos profissionais que militam na área. 

♦ De repente na sala de Justiça surge Pardal... 

♦ Quem seria Pardal, um novo candidato? 

♦ Não, este é Pardalnic, integrante do grupo Babonic. É festa moçada... 

♦ Quantas ligações partiram de Imperatriz para a central Globo. 

♦ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,01 

♦ A Iara como fica. Ou não fica? Ela foi longe demais... 

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 

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 

:anal 5 TV Capital 

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- program 
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 

Canal 7 TV Difusora 

12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Sesào 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

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 

Telemanhà 
Igreja da Graça 

Escola Bíblica na 

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

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e 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:00Programa 

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
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 dl 
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 Perigosa 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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Capital Social 

Linda Veloso 

i 
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7 rio parada dura. os médicos do HC. 

Pr. Nailton. Pr. Gilson e Dr. Tadcu 

Sentimento 

O final da semana foi marcado com muita tristeza para a 

família do diretor do Sistema Tucamfs de Comunicação 

onor Farias, com a perda irreparável do patriarca da 

família Sr. Francisco Farias: Nosso diretor muito abalado 

e sofrido com o triste acontecimento, fala da mudança do 

nome de suas empresas onde irão chama-se de Francisco 

Faria em homenagem ao seu pai. 

Loira do Tehan 

Neste final de semana aconteceu mais uma eliminatória 

do concurso a Loira do Tchan. Em Imperatriz a torcida foi 

muito grande por Iara Soares, a nossa alegria é como se a 

bela modelo fosse da terra, consideramos como nossa 

candidata, a questão é que Iara é noiva do amigo Eli Coelho, 

. quem inspira a todos fazer sua torcida pela grande vitória. 

Mas a nossa alegria foi bloqueada, a Loira não foi 

classificada. 
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Guilherme Ma ia e o fillião Lucas 
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As amigos Luiza Sahag, Elianice e Greice Yusuf 

 —    , 

Embarcando 

Depois de fazer várias reuniões pela região tocantina, 

regressou com destino a capital o deputado federal Sarney 

Filho, onde já deixou algumas reuniões marcadas para 

próxima semana, o deputado deverá estar chegando a 

nossa cidade pelo dia 03 de agosto para fazer sua campanha 

como é de direito, e inaugurar o comitê. 

Ensinando votar 

A justiça eleitoral já iniciaram os eleitores a votar com as 

urnas eletrônicas, um verdadeiro batalhão de pessoas 

prestam serviço a justiça, nas praças, no Fórum, escolas, 

igrejas, associações, a preocupação é que não querem que 

o eleitor sintam dificuldades no dia da votação. 

Festa em Senador La Rocque 

□ Casou neste final de semana o alegre prefeito de 

Senador La Rocque com D. Célia, Alfredo Nunes, uma festa 

bastante bonita onde marcou a presença de vários 

convidados e também se fez presente o deputado Sarney 

Filho, o qual participou da festa onde foi padrinho de uma 

das filhas do casal 

□ Logo após a cerimônia de casamento e batizado, o 

prefeito ofereceu aos convidados um almoço delicioso 

acompanhado de um suculento churrasco ao som do grupo 

de pagode Couro e Corda. 

□ E mais, as dezoito horas o prefeito inaugurou várias 

obras, como a Praça Mucuíba, um colégio com 8 salas de 

aula. Na inauguração se fazia presente ao deputado 

estadual Pavão, Sarney Filho, Dr. Abreu, além de vários 

convidados. 

Automóveis s.a. 
Real Veículos Ltda. 1 

MOVIDOS PELA PA1XAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: ((198) 722-3(18(1 
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 
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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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A foto 

Pois não é que apesar de toda a briga a dita foto antes rejeitada 

agora faz parte do álbum eleitoral. Uma coisa é certa, ninguém 

conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo. E dá neles. Até sua 

campanha decolou. 
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Susto 
DrDeusdeth Sousa, presidente do Rotary 

A imprensa local divulgou na manhã de ontem a notícia de um dúvida acerca de quem serão os contemplados a continuar 

atentado contra a cantora Pollyana, ocorrido em um dos bairros da explorando o sistema. Hoje são uma média de 3.000 (três mil) 

cidade. A moça, que fazia um show, recebeu o tiro na perna. A polícia profissionais e devem permanecer apenas 800 (oitocentos), ou seja, 

descarta tentativa de assassinato. 2.200 (dois mil e duzentos) ficam fora. 

Fora 

Graças a Deus a cantora e apresentadora não teve graves 

complicações e numa clínica da cidade, onde foi hospitalizada, 

Pollyana foi operada e passa bem. Os fãs e a família estão 

preocupados e pedem solução para o caso. 

A sonho acabou 

A paulista Iara Soares, representante exclusiva de nossa região 

no concurso a loira do Tchan está desclassificada. Ela mostrou tudo 

que sabe, mas foi vencida pela baiana Roseane. Apesar da derrota, 

Iara com toda a categoria insistia em manter o sorriso. 

Segurança 

É necessário alertar aos usuários deste serviço e aos próprios 

moto-táxistas que importante não é apenas usar o capacete, este 

deve ficar bem fixo na cabeça do passageiro; hoje eles usam, só 

que de qualquer jeito, não se preocupando em usá-lo corretamente. 

Assim, em caso de acidente o capacete saca da cabeça. 

Festa 

E o point deste final de semana foi mesmo na festa da executiva 

Marinalva Sousa, que em seu novo apartamento recebeu um seleto 

grupo de amigos; dentre eles o americano Tony e as colunáveis Ursula 

e Rafaella. A festa foi marcada pela classe e suavidade dos serviços. 

Jardim 

São Luís vai ter, a partir de agora, um jardim botânico, o 

convênio entre a New York Botanical Garden e a Secretaria de 

Meio Ambiente possibilitou a criação do espaço para cultivar 

espécies raras e em extinção de plantas da nossa flora. 

Violência 

O final de semana em nossa cidade não foi dos mais calmos. 

Assassinatos, suicídio e muita briga nas ruas movimentou o plantão 

central da Polícia Civil. Duas prisões foram efetuadas. Durante o 

período, a polícia foi acionada de vários locais. 

Briga 

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão 

classificou de ilegal a atuação dos médicos americanos em Barra 

do Corda. Para Addon Murad, esta atuação se dá de maneira 

eleitoreira e suspeita. 

Prejuízo 

A Companhia Vale do Rio Doce avaliou em dois milhões o 

prejuízo com o descarrilhamento de dois trens da empresa no 

último dia 17. Para a CVRD, além do prejuízo com os trens, aind' 

há perdas com o minério de ferro e com o combustível. Três pessoas 

morreram no acidente. 

Inauguração 

E como previsto, finalmente aconteceu a tão esperada inauguração 

da Praia do Cacau. Um grande número de banhistas foi ao point üe 

verão mais visitado da temporada. Apesar de muitos cuidados, a 

segurança ainda deixou a desejar. 

Passeata 

A arrancada rumo ao governo do Estado já começou oficialmente. 

Candidatos da caravana Ética e Liberdade, que tem à frente o 

senador Cafeteira, percorreu ontem as principais ruas de Imperatriz 

através de movimentada carreata. 

Custo 

O comércio de concessionárias está otimista com as vendas 

depois da redução da alíquota de 5% do IPI a ser anunciado hoje 

pelo governo federal. Para o setor estas vantagens favorecem a 

instalação de novas montadoras estrangeiras no país e em nossa 

região. 

Calmo 

E a caravana Maranhão parece que ainda não achou seu rumo. A 

visita do governador José Reinaldo Tavares não atraiu o público 

esperado, no entanto já marcou a agenda de compromisso de 

Roseana Sarney, uma das fortes candidatas ao governo em 4 de 

outubro. 

Proposta 

A abertura dos envelopes com as propostas das empresas 

interessadas em participar do processo de avaliação económico- 

financeiro do Banco do Estado de São Paulo será hoje às 15 horas 

na sala de licitação do Banco Central. Esta é mais uma etapa do 

processo. 

Serviço 

fAinda ronda a cabeça dos profissionais do serviço de moto-táxi a 

Tele br ás 

O superintendente- financeiro do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Isac Roffé, 

explicou que sua instituição irá financiar 20% da participação do 

capital nacional no leilão de privatização das empresas do sistema 

telebrás, marcado para hoje. 
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Nilson 

Santos 

Três mortos no final de 

Todos iguais 

A vantagem que 

candidatos 

integrantes de 

grupos governista 

poderiam ter nessa 

eleição esvaiu-se, 

com a suspensão dos 

convênios entre os 

Governos Federal e 

Estaduais. Segundo 

alguns candidatos 
da situação, as 

campanhas estariam 

ganhas em função do 

poder aquisitivo, 

devido os recursos 

dos convênios. 

As oposiçóes 

acordaram a tempo e 

com a pressão 

oposicionista, 

através de ações na 

justiça, o presidente 

Fernando Henrique 

resolveu suspender 

as celebrações e a 

liberação dos 

recursos para os 

convênios 

anteriormente 
celebrados. A lei 

proíbe que hajam 

celebrações de 

convênios nos três 

meses que 

antecedem as 

eleições. Essa 

medida visa evitar o 

abuso do poder 

econômico. O grupo 

governista no 

Maranhão já começa 

a sentir o abalo. 

De olhos fechados 

É como se 

encontra o prefeito 

Deusdete para a 

realidade política 

açailandense. O 

prefeito ainda não 

atentou que todo os 

serem humanos são 

inteligentes. Uns tem 

oportunidade de 

administrá-la e 

outros não, mas 

todos a possuem, 

porque é um Dom de 

Deus. 

A prova é que na 

reabertura dos 

trabalhos da Câmara 

Municipal, a ocorrer 

no próximo dia 6 de 

agosto, o 

comportamento a ser 

apresentado por 
parte dos 

legisladores deixará 

patente o 

descontentamento 
com o Executivo, 

inclusive vereadores 
da situação. Ou o 

prefeito acorda ou o 

preço a ser pago pela 

sonoléncia será 
muito alto. 

Cadê o sistema de 

segurança ? 

No dia da visita do 

secretário de 

segurança ocorreu 

um homicídio. No dia 

seguinte mais dois e 

os corpos sendo 

sepultados sem o 

exame cadavérico, 

apenas com a 

comunicação à 

Polícia Militar e Juiz 

local. Como se 

atestar o óbito, se o 

juiz não autorizar ? E 
a causa moitis, como 

será identificada ? No 

homicídio de sexta- 

feira foi necessário o 

juiz Edilson 

Caridade autorizar o 

sepultamento, 
porque a vítima não 

tinha documentos e 

foi sepultada como 

indigente, sem 
exame do médico 

legista, apenas com o 

acompanhamento 
da PM, já que a 

polícia civil, mesmo 

sendo comunicada, 

não acompanhou a 

remoção do corpo, 

embora a vítima 

senha sido 

assassinada com 9 

tiros de pistola e o 

corpo desovado em 

uma piçarreira. Taí o 

retrato da segurança 

pública do 

Maranhão. 

semana em 

• "1 f\ 

A comunidade está apreensiva com o clima de violência que tomou 

conta da cidade considerada como uma das mais pacatas na região 

Este final de 

semana ficou 

marcado na vida do 

açailandense com 

três homicídios 

ocorridos, sendo um 
na sexta-feira e dois 

no sábado, com 

apenas uma das 

vítimas identificadas. 

Os outros dois foram 

"desovados" às 

proximidades da 
rodovia BR 010. 

A vítima de 

homicídio que teve o 

corpo encontrado em 

uma piçarreira na 

sexta-feira 

aparentava ter 21 

anos, de estatura 

mediana, pela clara e 

tinha um furo na 

orelha 

dando a 

que havia usado 

brinco e tinha ainda 

uma tatuagem no 

braço esquerdo. 

Segundo disse o sr. 

Raimundo, 
proprietário 

funerária 

R a i m u n 

encarregado 
enterro, a vítima teria 

sido assassinada com 

7 tiros, possivelmente 

de pistola 9 mm, com 

o corpo deixado no 

local conhecido como 

piçarreira. 

Seu corpo foi 

conduzido para a 

funerária onde 

compareceram 

diversos curiosos, mas 

nenhum conseguiu 

identificar o corpo, 

encontrado pelo 
agente funerário sem 

nenhum documento. 
A vítima foi sepultada 

como indigente, uma 

vez que o corpo não foi 

reclamado. 

Ao tomar 

conhecimento do 
corpo, o agente 

funerário entrou em 

contato com as 

Polícias Militar e Civil, 

mas somente a PM 

designou uma 

■r 

t 

1" DP de Açailàndia foi bastante movimentado no último final de semana 

guarnição para efetuasse o o cunhado. No 

da 

São 

d o , 

do 

efetuar os 

levantamentos e 

acompanhar o 

translado. Como não 

esquerda, existe médico legista 

impressão em Açailàndia, o 

agente funerário teve 

que solicitar 

autorização do juiz 
José Edilson 

Caridade para efetuar 

o sepultamento. 

Outro corpo 

encontrado no 

sábado nas 

proximidades do local 
onde no dia anterior 

havia sido encontrado 

o corpo do 

desconhecido, tinha 

cerca de 5 buracos de 

bala e também não 

portava nenhum 

documento de 

identificação. Este 

corpo foi levado para 
a funerária Paz 

Eterna e sepultado na 

manhã de domingo, 

também como 

indigente, já que 

ninguém apareceu 

para reclamar o corpo. 

Surgiu comentários 

que as duas vítimas 

haviam sido vistas em 

Imperatriz e que eram 

traficantes de drogas, 

vendendo cocaína e 

maconha, mas tudo 

não passou de 

comentários, já que 
na Polícia Civil nada 

existe registrado, uma 

vez que nào teve quem 

acompanhamento no 

ato da remoção e 

sepultamento dos 

corpos. 

A terceira vítima 

chamava-se José 

Filho Marques da 

Silva (32), residia na 

Vila Ildemar e foi 

morto com 5 tiros de 

revólver disparados 

por um cunhado que 

nào foi identificado, 

mas segundo 

testemunhas é menor 

de idade. Várias 

versões foram 

apresentadas por 

populares 

Uma dá conta que o 

pai do menor 

comprou uma 

camionete pampa e 

entregou para o genro 

José Filho usar no 

transporte de queijo a 
ser comercializado na 

cidade e que na 

companhia de José 

andava o cunhado 

menor de idade. 

Por ser menor e não 

ter habilitação, 

sempre que pedia o 

carro para dirigir 

recebia de José uma 

resposta negativa. 

Certa feita teria 

apanhado o carro sem 

autorização e 

provocado um 

acidente com danos 

materiais. Como foi 

repreendido pelo pai, 

ficou indiferente com 

sábado, depois de 

tomar umas doses de 

bebida resolveu 

extravasar e disparou 

cinco tiros em José, 

quando se 

encontravam no 

povoado Novo 

Bacabal. Fato 

ocorrido por volta das 

11 horas da manhã, 

no centro do 

povoado. 

Outra versão 

assemelha-se à 

anterior, com a 

mudança de que o 

cunhado teria 

provocado a colisão 
da pampa com outro 

veículo e dito ao 

sogro que o menor 

apanhara a chave 
sem autorização e 

provocado o 

acidente. Como o pai 

do menor havia 

acreditado na versão 

do genro e castigado 

o menor com uma 

surra, ele resolveu 

v i n g a r - s e , 

terminando por 

assassinar José Filho. 

Esses fatos porém 

não foram confirmados 

pelo delegado 

"Bigode", do distrito 

de Piquiá, responsável 

pelas investigações, 

que ainda estão sendo 

feitas. Segundo o 

delegado, nos 

próximos dias o fato 

estará esclarecido. 

MOITA & MOITA 

A Mnrfsi 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. Av- Bernado Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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Jato de tinta tem qualidade laser 

A Xerox do Brasil 

lançou na Fenasot 98, 

no Pavilhão de 
Exposições do 

Anhembi, em São 

Paulo, uma impressora 
a jato de tinta colorida 

que imprime texto com 
qualidade que supera a 

impressão a laser. 

É a Docuprint XJ8C, 

que incorpora a 

evolução da tecnologia 

a jato de tinta, antes 
considerada inferior, 

apresentando texto 

com qualidade que 

supera até a impressão 

a laser, mesmo em 
papel comum. Além 
dessa característica, 

ela ainda oferece um 
padrão de resolução e 

de performance até 
então só encontrado 

em produtos situados 

em uma categoria 
superior e que passa a 

estar disponível pelo 

preço de uma 

impressora pessoal. 

Voltada para o 

mercado de pequenos 
escritórios que 

necessitam conectar a 
impressora 

diretamente ao PC, a 

XJ8C oferece resolução 

de até 1.200 x 1.200 
pontos por polegadas 

em preto e em cores, 

mesmo em papel 
comum. A XJ8C ainda 

apresenta alta 
performance: até oito 

páginas por minuto em 

preto e até 4 ppm em 

cores. 

A XJ4C se destaca 

pelo preço, qualidade e 
performance. Solução 

ideal para o usuário 

que está adquirindo 

sua primeira 
impressora, ela 

trabalha com quatro 
cartuchos de tinta 

separados (preto, 

ciano, magenta e 
amarelo) , 

proporcionando 

economia na hora da 

troca. Seu recurso 
automático de 

melhoramento de 

imagens otimiza a 

qualidade de fotos. 

Imprime a 600 x 600 

pontos por polegada 

em preto usando papel 

comum, e, em cores, 

mantém esta 

qualidade com o uso de 

papel de alta resolução. 

A XJ 4257 é a 
impressora a jato de 

tinta colorida que 

reúne características 

de qualidade, 
produtividade e 

simplicidade que a 

diferenciam de suas 

similares, além de 

contar com assistência 

técnica nacional 

fornecida pelo próprio 

fabricante. O usuário 

também tem direito a 

um pacote inédito, 

grátis, composto por 
diversos programas, 

dicas e acesso à 

Internet. 

O Document 
HomeCenter é o 

multifuncional da 

Xerox que integra 

impressora a jato de 

tinta colorida, 
copiadora de 

conveniência colorida e 

scanner colorido. O 

produto inclui ainda o 

software premiado 

Xerox Pagis Pro 97 que 

facilita a confecção de 

trabalhos criativos por 

toda a família. O 
HomeCenter oferece 

scanner colorido de 24 

bits e resolução a cores 

de 800 x 800 pontos por 
polegada. Ele pode, 

ainda, ser destacado do 

produto e utilizado 

como um scanner de 

mão para digitalizar 

livros, revistas, 
documentos frente e 

verso ou qualquer 

imagem que tenha a 

superfície reta e lisa. 

A copiadora pessoal 

XC580 é voltada para 
quem produz até 500 

cópias por mês, sendo 

ideal para profissionais 

liberais, autônomos, 

pequenos negócios e 

escritórios domésticos. 

Com velocidade de 

cinco cópias por 

minuto possui uma 

bandeja de 

alimentação que 

comporta 100 folhas de 

papel até o tamanho 

Ofício T _ _ 

No dia 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 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

o 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

i fw: 

ACAÍ^Mâ 

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 Vixação 

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 c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 
Terça 

A;ai Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

EDNALVA LIMA - Deputada Federal 

1312 PT 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador 
CORAGEM 

PRA MUDAR 
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Leilão terá segurança de 3 mil PMs 

Policiais serão espalhados em pontos estratégicos da cidade para evitar protestos contra a venda das teles 

Um grupo de 60 

policiais militares 

fez um trabalho 

preventivo no fim- 

de-semana em 

frente ao prédio da 

Bolsa de Valores do 

Rio, na Praça 

Quinze, no centro 

da cidade. O 

esquema de 

segurança faz parte 

de um grande 

aparato preparado 

pelo comando da 

Polícia Militar para 

■ Esqueletos 

Parte dos 

esqueletos de ferro, 

que formam o 

corredor de acesso 

para a entrada no 

prédio, foi coberta 

por plásticos pretos. 

O acesso à Bolsa de 

Valores, na Rua do 

Mercado, só será 
permitido, no dia do 

leilão, a pessoas 

credenciadas. Uma 

área também foi 

reservada para o 

estacionamento dos 

participantes. 
17 O movimento de 

funcionários 
também foi grande 

na parte interna do 

■ Aglomeração 

Na quarta-feira, o 

policiamento no 

local começará a 

partir das 5 horas. 

Um grupo da PM 

será distribuído em 

uma área de 500 

metros em volta do 

prédio da bolsa. A 

mtra parte cuidará 

da segurança em 

locais considerados 

de aglomeração pelo 

comando da PM, 

como a estação 

Central do Brasil (de 

onde partem os 

trens para a zona 

norte da cidade e 

municípios da 

Baixada 

Fluminense), Largo 

da Carioca (uma das 

estações mais 

prédio da bolsa no 

sábado e no 

domingo. Conforto 

e praticidade foram 

providenciados 
para os grupos que 

vão disputar a 

privatização do 

Sistema Telebrás, 
com salas especiais 

providas de 

aparelhos de fax, 
com mesas, 

cadeiras e até um 

banheiro com 

chuveiro, além de 

secretárias à 

disposição. Os 

jardins também 

ganharam nova 

decoração. 

movimentadas do 
metrô), ambos no 

centro. 

Segundo o 

comandante de 

Policiamento da 

Capital, coronel 

Jorge Lindolfo, os 

PMs estarão 

munidos de escudo, 

cassetete, bombas 

de gás 

lacrimogêneo, 
armas e capacetes 
com viseiras. 

Técnicos do 

Esquadrão Anti- 

Bomba estarão de 

prontidão. Um carro 

Brucutu — usado 

para lançar jatos 

d'água e reprimir 

piquetes - será 

levado para o local. 

garantir o leilão de 

privatização da 

Telebrás, marcado 

para quarta-feira. 

De acordo com o 

comandante do 5o 

Batalhão da PM 

(centro), coronel 

Pedro Patrício 

Filho, não houve 

registro de 

incidentes no local. 

No dia do leilão, 

pelo menos 3 mil 

policiais serão 

espalhados em 

Enxurrada de ações 

As autoridades 

governamentais 

envolvidas com a 

privatização do 

Sistema Telebrás 

passarão o dia com 

as atenções 

voltadas para os 

tribunais, tanto os 

do Judiciário, 

quanto o Tribunal 

de Contas da União 

(TCU), vinculado ao 
Poder Legislativo. O 

objetivo é ganhar a 

briga de "gato e 

rato" que será 

travada com os 

grupos contrários à 

venda da estatal. 

Esses grupos, 

formados por 

sindicalistas, 

parlamentares e 

juristas ligados aos 

partidos de 

oposição, 
prometeram iniciar 

hoje nova enxurrada 

de ações judiciais 

com o objetivo de 

suspender o leilão, 

marcado para a 

manhã da quarta- 

feira. Os 

sindicalistas 
escondem os 

lugares onde estão 

apresentando as 
ações, e muitas 

vezes fazem segredo 

sobre o número de 

contestações 
judiciais que já 

estão protocoladas. 

O diretor da 

Federação dos 

Trabalhadores em 
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Telecomunicações 
(Fittel), José 

Guimarães Palácio 

Neto, um dos 

coordenadores da 

ofensiva jurídica, 

afirma que o 

segredo faz parte da 

estratégica do 

movimento. "Nós 

não queremos 
facilitar o trabalho 

dos advogados do 

governo, senão eles 

enviam 

rapidamente sua 
tropa de choque 

para derrubar as 

liminares que 

possam 

concedidas'', 

explica. 

Levantamento 

preliminar feito nos 

sindicatos mostrou 
que devem ser 

apresentadas 24 

ações. Mas, ao ser 

confrontado com o 

dado, Palácios 

tergiversa. "Espero 

que sejam 4.224 

ações, mas o que 

será, não sei", disse. 

De acordo com 

levantamento do 

Ministério das 

Comunicações, 
referente apenas às 

ações notificadas, já 

havia, há cerca de 

dez dias, 57 ações 

contra a 

privatização na 

Justiça. 

Desse total, 49 

questionavam o 

processo de 

pontos estratégicos 

da cidade para 

evitar protestos 

contrários à venda 

da Telebrás. 

Funcionários 

contratados pela 

Bolsa de Valores 

privatização do 

sistema e oito, a 

divisão entre a 

telefonia celular 

estatal e a telefonia 

fixa, ocorrida no 

início do ano. Mas, 

após este 

levantamento, 

calcula-se que 
foram protocoladas 

na Justiça mais sete 

ações, no mínimo, o 

que elevaria o total 

para 64 ações. 

O presidente do 

Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), 

ministro Pádua 

Ribeiro, deverá 

decidir hoje à tarde 

duas pendências 

judiciais envolvendo 

a Telebrás. A 

primeira delas é o 

conflito de 

competência 

suscitado pela 

Advocacia Geral da 

União (AGU) para 

que todas as 

decisões urgentes 

relativas às ações 

civis públicas 

ajuizadas para 

sustar a venda da 

estatal sejam 

julgadas pela 8aVara 

da Justiça Federal 

em Brasília. 

Assessores do STJ 

acreditam que a 

decisão deverá ser 

favorável ao 

governo. 

A segunda decisão 

também depende de 

Ribeiro. Trata-se de 

continuaram ontem 

a montagem de 

gradis, de 

aproximadamente 
dois metros e meio, 

no quarteirão em 

volta do prédio da 

bolsa. 

um pedido de 

reconsideração da 

decisão do próprio 

ministro que, no 

último dia 9, cassou 

duas liminares que 

suspendiam os 

efeitos da 

assembléia de cisão 
da Telebrás. As 

liminares haviam 
sido concedidas ao 

Sindicato dos 

Trabalhadores em 

Ciência e Tecnologia 

(SinTpq) de 

Campinas (SP) e ao 

Ministério Público 

Federal, em seguida 

cassadas e 

novamente 

restabelecidas, no 

âmbito da jurisdição 

do Tribunal 

Regional Federal 
(TRF) da 3aRegião, 

em São Paulo. 

Ainda hoje o 

procurador-geral da 

República, Geraldo 

Brindeiro, oferecerá 

parecer a uma 

petição 

encaminhada pelo 

SinTpq ao Supremo 

Tribunal Federal 
(STF) com objetivo 

de reformar a 

decisão do 

presidente do STJ, 

Pádua Ribeiro, 

relativa à liminar do 

sindicato de 

Campinas. O relator 

do processo no STF, 

ministro Celso de 

Mello, deverá decidir 

sobre o pedido hoje. 

I 

DEPUTADO 

ESTADUAL 
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Lucro 

   tsporte  

Oséas marcou o I" nos 2 a I sobre o São Paulo. O resultado 

surpreendeu Scolari: "Nós esperávamos conquistar um 

ponto. Saímos no lucro com os três pontos ". Nelsinho também 

não ficou decepcionado com sua equipe: "precisaremos 

ganhar ritmo de jogo novamente" 
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Tragédia na Fórmula Mundial 

Na pista, uma 

chegada 
emocionante, com 
a vitória do 

canadense Greg 
Moore. Nas 

arquibancadas, 
tragédia: três 

pessoas morreram 

e seis deixaram o 

autódromo feridas 
nas 500 Milhas de 

Michigan, depois 
de serem atingidas 

pelo pneu do carro 

do mexicano 

Adrian Fernandez, 

num acidente na 

175a volta. O pneu 

dianteiro direito 

voou sobre o 

alambrado e caiu 
em cima de sete 

torcedores — 
quatro sofreram 

apenas ferimentos 

leves. 

Um homem e 

uma mulher — 

tiveram morte 

instantânea com o 

impacto. Um 

terceiro torcedor, 

atendido com 

rapidez pelos 

paramédicos, que 

tentaram 

reanimá-lo com 

massagens 
cardíacas ainda na 

arquibancada, 
morreu a caminho 

do hospital, de 

helicóptero. Os 
feridos foram 

levados de 

ambulância para o 

hospital do 

autódromo e em 

seguida para o 

hospital de Ann 

Arbor. Dois corpos 

foram cobertos por 

plásticos pretos na 

arquibancada e a 
área foi isolada pela 

polícia, que abriu 

inquérito. 

Dois integrantes 
da equipe de 

televisão do SBT, o 

repórter Luiz Carlos 

Azenha e o câmera 

Luiz Novaes, 

tiveram as 

credenciais 
retiradas por um 

fiscal de pista da 

Cart, organizadora 

da Fórmula Indy, 

foram impedidos de 

trabalhar durante 

alguns minutos e só 

depois de muita 

negociação as 
tiveram devolvidas. 
O fiscal atendeu 

ordem dos 

promotores da 

corrida, que 

quiseram censurar 

as imagens das 

arquibancadas onde 
estavam os corpos 

dos torcedores 

mortos no acidente. 
O SBT tinha uma 

câmara exclusiva 
nos boxes e mostrou 

as cenas ao vivo, ao 

contrário da rede 

americana ABC, 

geradora das 

imagens. 

O acidente tirou 

parte do brilho da 

prova mais 

espetacular da 

temporada de 

Fórmula Mundial 

(ex-Indy). As 500 

Milhas tiveram 62 

mudanças de 

líderes, entre nove 

pilotos, um recorde. 

O suspense se 

manteve até a 
última das 250 

voltas, quando Greg 

Moore cruzou a 

linha de chegada 

0s259 à frente da 

dupla da equipe 

Ganassi, Jimmy 

Vasser e Alessandro 

Zanardi. 

Moore reduziu em 

apenas cinco pontos 

a desvantagem para 

o líder Zanardi. O 

italiano liderou mais 

voltas (63), obteve o 
16° pódio em 19 

corridas e continua 
com folga na frente, 

com 190 pontos —68 

de diferença sobre o 

companheiro Vasser. 
Entre os 

brasileiros, só os 

estreantes Tony 
Kanaan e Hélio 

Castro Neves 

pontuaram, em 11° e 

12° lugar, 

respectivamente. 
Maurício Gugelmin 
foi o 13°. O motor 

Honda de Gil de 

Ferran estourou a 

nove voltas da 

bandeirada, quando 
o brasileiro estava 

em segundo lugar. 

Palmeiras mantém tabu 

Sem perder há 25 anos para o São Paulo em 

campeonatos brasileiros, time de Scolari leva a melhor 

no duelo tático e de patrocinadores 

No confronto entre 

o atual campeão da 

Copa do Brasil e o 
atual campeão 

paulista, deu 

Palmeiras. O Verdáo 

venceu por 2 x 1 o São 

Paulo, no Pacaembu, 

na estréia das duas 

equipes no 

Campeonato 

Brasileiro. Oséas e 

Zinho marcaram os 

gols do Palmeiras e 

Júnior (contra) 

descontou para o 

tricolor, todos no 

segundo tempo. 

Desta forma, o 

Palmeiras mantém 

um tabu de 25 anos 

sem derrotas para o 

rival em campeonatos 

nacionais. A última 

vitória sãopaulina 

ocorreu em 1973. Foi 

também uma vitória 

tática do técnico Luiz 

Felipe Scolari, que fez 

ontem a sua equipe 

jogar pelo alto, 

enquanto o São Paulo 

insistia na troca de 

passes pelo chão num 

gramado 
impraticável. 

Antes do jogo, 

houve troca de faixas 

de campeões entre os 

jogadores. Mas o clima 

amistoso terminou por 
ai A rivalidade histórica 

entre os times e as 

torcidas está agora 

acirrada pela guerra 

entre os 

patrocinadores. O São 

Paulo estreou a marca 

Círio na camisa. Na 

Itália, a empresa, que 

começa a lançar seus 

produtos no Brasil este 

ano, é concorrente 

direta da Parmalat, 

patrocinadora do 

Palmeiras. 
Dentro de campo, o 

duelo foi tático. 

Nelsinho Batista, do 

São Paulo, optou por 

repetir o time que 

disputou a decisão do 

último Campeonato 

Paulista, apenas com 

Dodô no lugar de 

Denílson, apostando 

na troca rápida de 

passes entre Raí, 

França, Dodô e Carlos 

Miguel e nas descidas 

alternadas dos laterais 

Zé Carlos e Serginho. 

Scolari armou o 

Palmeiras de forma a 

anular tudo isso e 

tentar fazer o gol nas 

jogadas aéreas, partindo 

dos cruzamentos de 

Arce para as 

cabeçadas de Júnior 
Baiano, Oséas, Cléber 

e Roque Júnior. O meio 

de campo palmeirense 

teve três volantes; 

Roque Júnior em cima 

de Raí, Rogério 

grudado em Carlos 

Miguel e Pedrinho, 

tentando impedir as 

saídas de Serginho. 

O São Paulo perdeu 

duas chances de abrir 

o marcador antes de 

um minuto de partida. 

Em ambas, Veloso 

defendeu dois chutes 

de França. O 

Palmeiras respondeu a 

seu estilo. Aos cinco 

minutos, Júnior 

Baiano cabeceou para 

fora. 

Os dois times ainda 

tiveram três 

oportunidades, cada 
um, para abrir o placar 

no primeiro tempo. O 

São Paulo com 

Serginho, duas vezes, e 

em uma jogada criada 

por Zé Carlos que 

Dodô, aos 31 minutos, 

desviou para fora. O 

Palmeiras, com três 

cruzamentos ou 

chutes de Arce. 

esquerda. 
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Gasolina mais barata em todos os postos do País 

A partir da meia-noite 

de quarta-feira, a gasolina 

e o óleo diesel devem 

estar mais baratos em 

todos os postos do país. 

Segundo fontes do 

governo, todas as 

distribuidoras 
acompanharão a decisão 
da BR, subsidiária da 

Petrobrás, de reduzir os 

preços dos combustíveis a 

partir do dia 29. Do 

contrário, correm o risco 
de perder mercado. 

A redução ser a 

anunciada hoje pelo 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso, 

Medida, que vigorará a partir de quarta-feira, será anunciada hoje pelo 

Presidente Fernando Henrique, junto com nova política para o setor 

durante a cerimônia de 

apresentação da nova 
política de preços do 

petróleo e derivados, no 
Palácio do Planalto. "Com 

os preços liberados, vai 

ser uma guerra entre 

distribuidoras e donos de 
postos", aposta uma fonte 
do governo, explicando 

que só depois da batalha 

será possível saber o 

quanto o preço da 

gasolina vai cair. 

Embora continue 

tabelado, o preço do óleo 

diesel - combustível usado 

em ônibus e tratores, por 

exemplo - também cairá. 

O governo vai reduzir o 

valor do diesel na tabela 

(da unidade de refino à 

bomba). A queda do 

preço da gasolina é fruto 

da redução dos custos de 

produção nas refinarias. 

Além disso, hoje será 

derrubado o monopólio 
da Petrobrás sobre a 

importação de petróleo. A 

desregulamentação é 
mais um passo para a 

liberação da importação e 

exportação de 

combustíveis no Brasil - 
atualmente tudo está sob 
o controle da Petrobrás. 

Pela nova política, as 

companhias privadas 
poderão importar 

petróleo. 

Até agora, o barril de 

petróleo importado 

recebia na refinaria uma 

cotação, fixada pelo 

governo, de USg 14,97, 

independentemente do 
preço pago no mercado 

internacional. A diferença 
entre essa cotação e o 

preço pelo qual o petróleo 
era comprado sempre ia 

para os cofres da 

Petrobrás. Com a 

d es regulamentação, o 
governo espera estimular 
a instalação de novas 

refinarias no país. 

Como a partir de agora 
as companhias privadas 

poderão importar sem 

intermediação da 
Petrobrás, e o preço do 

petróleo está em queda no 

mercado internacional, o 

combustível poderá 

chegar ainda mais barato 
ao consumidor. 

Depois de uma reunião 
no Rio, a Ipiranga e a Shell 

já anunciaram que vão 

seguir a BR Distribuidora. 

Sétima no ranking das 

distribuidoras nacionais, 
a Petrosul também 

baixará os preços. A 

empresa calcula redução 
de 5% nos custos de 

produção. Com isso, o 

preço de bomba cairia 

2,5%. 

Há meses o governo 

vem estudando 

mudanças na política para 

petróleo e seus derivados. 

O ministro das Minas e 

Energia, Raimundo Brito, 

chegou a anunciar, em 

março, que os novos 

critérios passariam a 

vigorar no mês seguinte. 

A decisão, contudo, 

dependia de 

entendimentos com a 
equipe econômica. 

São Paulo terá mais radares de velocidade 

O cerco ao motorista 

q -corre demais ficará 

ainda mais acirrado em 

São Paulo. Além dos 60 

radares fotográficos que 

hoje pegam infratores 

em flagrante, a 

Companhia de 

Engenharia de Tráfego 
(CET) quer instalar 

radares de velocidade 

também nos "caetanos", 

as cámeras que 

registram avanço de 
sinal nos cruzamentos 

da cidade. 

A informação é do 

p jsidente da 

companhia, Nelson 
Maluf El Hage. "Uma 

parte dos novos caetanos 

que será instalada na 

cidade vai controlar 

também o excesso de 

velocidade", anunciou. 
A licitação para a 

modernização e 
ampliação do número de 

caetanos - de 90 para 180 

- foi divulgada no fim da 

semana passada. 

Hoje os caetanos 

Novos equipamentos fotográficos serão instalados em cruzamentos da cidade 

funcionam como 
cámeras fotográficas 

comuns. É preciso 

trocar o filme 

periodicamente. Os 
novos equipamentos 

terão tecnologia digital, 

permitindo que as 

imagens das infrações 

sejam armazenadas em 

discos rígidos, num 

processo similar ao dos 

radares eletrônicos fixos 
já existentes na cidade. 

"Estamos salvando 
vidas com os radares 

eletrônicos", comemora 
o presidente da CET. 

Desde que a companhia 
deu início ao sistema, em 

fevereiro de 1997, o 

número de acidentes 

graves e mortes no 

trânsito só tem caído. 
Em 97, houve uma 

queda de 9% no índice de 

mortes em acidentes de 

trânsito, em relação ao 

ano anterior. Foram 203 

mortes a menos na 

capital. 

Para conter o excesso 

de velocidade, 60 

radares fotográficos 

estão em funcionamento 

na cidade: 40 do tipo fixo 

e 20 do móvel. Os fixos 

trabalham em esquema 
de rodízio em 160 bases 

e os móveis podem ser 

instalados em qualquer 
via. 

Conjuntos de feixes 
de sensores detectores, 

três para cada faixa de 

rolamento, estão 

instalados sob o asfalto 
em 160 pontos da cidade. 

São o que os técnicos 

chamam de bases. De 

acordo com o 

planejamento definido 
pela Assessoria de 

Segurança de Trânsito 
da CET. os 40 

equipamentos são 
distribuídos nas bases. 

Câmaras digitais e 

computadores, 
instalados num poste ao 
lado da via e conectados 

aos detectores do 

asfalto, compõem os 

radares fixos . Com base 

■  

no tempo que o carro 

leva para ir do primeiro 

feixe de detectores ao 

segundo, o computador 

calcula a velocidade do 

automóvel. 
Se a velocidade for 

superior ao limite 

permitido na via, o 

computador fará 
disparar a câmara 

quando o carro passar 

pelo terceiro feixe de 

detectores. Há um 

computador e uma 
câmara para cada faixa 

de rolamento. Uma vez 

por dia, os discos rígidos 

com as imagens 

registradas são 

recolhidos e levados 
para a central de 

processamento, que 
funciona no prédio da 
CET na Avenida das 

Nações Unidas. 

Os radares móveis 

são equipamentos que 

emitem dois feixes de 

laser ou microondas, 

num ângulo de 

aproximadamente 20 

CET quer instalar câmaras que registram avanço de sinal 
nos principais cruzamentos de São Paulo 

graus, sobre a pista. Um que são trocados pelo 

computador acoplado ao operador. Ao fim do 
equipamento calcula a dia, os filmes são 
velocidade pelo tempo 
em que o carro vai do 

primeiro feixe ao 

segundo. Se estiver 

acima do limite 

permitido, a câmara 

fotográfica será 

disparada. 
A traseira do veículo 

infrator será registrada 

15 metros à frente. A 

câmera do radar móvel 

trabalha com filmes 

comuns, de 36 poses, 

recolhidos para ser 

revelados e 

processados. Ao 
contrário das imagens 
dos radares fixos, que 

focam apenas uma 

faixa, as fotos dos 

radares móveis podem 

mostrar dois ou mais 

carros. Nesse caso será 

impossível definir qual 

veículo fez disparar a 

câmara e a foto será 

inutilizada. 
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Falsifícação de remédio é maior em países pobres 

Mais de 70% dos 751 casos levantados pela OMS ocorreram em nações em desenvolvimento 

A falsificação de 

remédios atinge 

praticamente todas as 

classes e formas de 

medicamentos e não 

poupa nenhuma região 

do mundo. Mas afeta 

desproporcionalmente 
as nações em 

desenvolvimento, por 
causa da fragilidade de 

seus sistemas de 

regulamentação e 

acompanhamento da 

produção, importação, 

distribuição, estocagem 

e venda de produtos 

farmacêuticos. 

Um levantamento 

feito pelos oito braços 

regionais da 

Organização Mundial 

de Saúde (OMS) 

constatou que, de 751 

casos de falsificação de 

medicamentos 

registrados por 

entidades oficiais de 

controle sanitário entre 

janeiro de 198.2 e 

outubro do ano 

passado, a América 

Latina e Caribe, a África 

e os países em 

desenvolvimento da 
Ásia e do Pacifico 

representaram mais de 

70%. Não apenas os 

casos de falsificação de 

remédios são mais 

numerosos nos países 

pobres, como causam 

danos maiores, porque 

atingem mais 

medicamentos, 

incluindo antibióticos e 
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outros usados em 

doenças graves. Em 

contraste, Estados 

Unidos, Canadá, 

Europa e os países, 

avançados da Ásia e do 

Pacífico, que 

representam a maior 

parcela, em valor, dos 

mais de US$ 300 

bilhões do mercado 

mundial de produtos 

farmacêuticos, tiveram 

menos de 20% dos casos 

de drogas falsificadas. 

Os produtos hormonais 

são o alvo mais 

freqüente de 

falsificação de 

remédios nas 

sociedades avançadas. 

Por causa da 

metodologia do estudo - 

que se baseia em 

informações fornecidas 

por agências sanitárias 

de 45 países membros 

da OMS - e da 

debilidade das 

legislações nacionais e 

dos órgãos reguladores 

nos países em 

desenvolvimento, os 

responsáveis pelo 

levantamento 

ressalvaram que ele é 

necessariamente 

incompleto e mostra 

apenas uma parte de 

um dos grandes 

problemas de saúde 

pública, principalmente 
na banda pobre do 

planeta. Por essa 

mesma razão, a 

infarmação do estudo, 

segundo a qual a 

América- Latina e o 

CaribeL Tepresentam 

apenasl>% do problema 

mundial de falsificação 

de reméilios, é vista 

com cautela pelos 

médicos sanitaristas da 

Organização Pan- 

Americana de Saúde 

(Opas), a agência 

regional da OMS. 

O tema da 

falsificação de drogas 

estará no centro das 

conversas que o 

ministro da Saúde, José 

Serra, manterá esta 

semana em Washington 

com autoridades 

sanitárias 

internacionais e norte- 

americanas. 

Hoje, Serra reune-se 

com George Alleyne, 

médico de Barbados 

que dirige a OPAS. 

Depois, ele fará uma 

palestra ao pessoal da 

organização. Amanhã à 

tarde o ministro será 

recebido por Michael 

Friedman, o diretor da 

Administração de 

Alimentos e Drogas dos 

Estados Unidos (FDA), 

que ele vê como modelo 

para a criação de um 

novo sistema de 

supervisão da produção 

e do comércio de 

produtos médicos e 

farmacêuticos no 

Brasil. 

A Argentina, que tem 

uma indústria 

farmacêutica nacional 

forte, saiu na frente, 

criou e está montando 

uma agência parecida 

com a FDA. Em nível 

regional, as discussões 

sobre harmonização de 

regras e coordenação 

de ações de vigilância 

do estoque de remédios 

à disposição do público 

estão mais adiantadas 

no Mercosul, segundo 

Rosário D'Alesio, do 

Programa de 

Med icamentos e 

Tecnologia da Opas. A 

organização tem 

estimulado e participa 

desse tipo de 

cooperação. "O objetivo 

é levar os países a pôr 

em prática as 

recomendações da 

OMS, começando pela 

adoção do Código' 

Internacional de Boas 

Práticas de 

Manufatura, que 

estabelece os 

parâmetros que as 

públicos e privados", 

informou. "No Brasil, 

gastamos menos de dez 

vezes isso, ou seja, US$ 

280 per capita, por ano". 

Segundo o 

levantamento da OMS 

sobre a origem de 

remédios falsificados, a 

maior parte deles é 

descoberta nos canais 
legislações e entidades de distribuição - dos 

nacionais de controle 

sanitário devem seguir 

na regulamentação e 

no acompanhamento 

da produção de 

remédios", disse 

D'Alesio, que é- 

venezuelana. 

Para César Vieira, 

médico mineiro que 

coordena o Programa 

de Políticas Públicas da 

Opas, a prioridade que 

se está dando ao 

problema no Brasil é 

positiva. "Ou os nossos 

países aprendem a 

regulamentar e fazer a 

supervisão da produção 

e distribuição de 

remédios, ou vamos 

continuar com essa 

selva de pedras que são 

os sistemas atuais." 

Segundo Vieira, a 

situação que o Brasil 

vive é semelhante à do 

resto do continente. 

"Em nossa região, está 
todo mundo 

aprendendo a fazer 

regulamentação nessa 

área." Mas o sanitarista 

brasileiro adverte que a 

transposição do modelo 

da FDA para o Brasil é 

um desafio mais 

complicado do que 

distribuidores no 

atacado às farmácias, 

passando pelos hospitais 

e o próprio pessoal 

médico. Entre 1989 e 

1996, mais de 1 milhão 

de comprimidos e mais 

de 100 milhões de 

frascos de remédios 

foram apreendidos. 

Comprovou-se que, 

desses, 29% foram 

importados pelos vários 

países onde for* , 

encontrados e 16% 

vieram da produção 

doméstica. Mas a 

origem da maior parte 

não foi determinada. 

A busca de remédios 

falsos é menos 

complicada do que 

parece. "A inspeção 

visual é o método mais 

importante de detecção 

de remédios 

falsificados", informa a 

OMS. Os sinais da 

fraude podem estar na 
má qualidade da tin 1 

usada na impressão do 

rótulo, no formato e na 

apresentação da 

embalagem, na 

falsificação da marca 

registrada ou nas 

discrepâncias da 

fórmula comparada à do 

pode parecer à primeira original. Em cerca de 

"A FDA ópera 

país onde s"e 

vista, 

num 

gastam US$ 3.800 por 

ano, por habitante, com 

saúde, em recursos 

50% dos casos, a 

falsificação retira do 

remédio seu ingrediente 

ativo. Nos demais casos, 

reduz sua eficácia. 
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51 

ganhou as eleições 98 

Atenção senhores políticos, aTucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

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

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

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

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

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

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

5 - Trio-elétrico XUCAN^S, caminhão Mercedes 11-13 i 
a) A v'sta 

com periférico de palco 20.000 watts de potência 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANOS 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 

Deoutado estadual- 
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Jgoletim de 

Ocorrências 

Perda de 

documentos I 

Antonieta Paixão de 

Sousa. maranhense, 

casada, residente na rua 

Godofredo Viana- esteve 

na Depol para comunicar 

que perdeu sua Carteira 

de Identidade Civil. Fato 

este ocorrido na tarde do 

último sábado. 

Perda de 

documentos II 

Jadielson Miranda da 

Silva Gomes, 

maranhense, solteiro, 

residente na rua Rio 

Branco- comunicou que 

perdeu sua carteira porta- 

cédula contendo vários 

documentos pessoais. 

Conforme a vítima havia 

dentro da referida bolsa 

várias notas promissórias. 

Perda de 

documentos III 

Arnaldo Nunes da Silva 

Galvão, maranhense, 

borracheiro, residente na 

rua Parana- Vila Fiquene, 

comunicou que perdeu 

sua Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, fato 

este ocorrido na manhã de 

ontem. 

Perda de 

documentos IV 

Edvaldo Saraiva da 

Silva, maranhense, 

solteiro, residente na rua 

Joberth Aleixo 

B - bairro Caema - 

comunicou que perdeu 

sua Carteira Nacional de 

Habilitação. Fato 

ocorrido na tarde desta 

última segunda-feira. 

Arrombamento I 

Wilson Pereira Alves 

Camilo, maranhense, 

solteiro, residente na rua 

Manaus - comunicou que 

elementos 

desconhecidos na 

madrugada da última 

sexta-feira (26) 

arrombaram a porta dos 

fundos de sua residência 

e levaram vários objetos. 

Arrombamento II 

A comerciante Gissele 
Arão dos Santos, 

maranhense, casada. De 

acordo com a vítima os 

elementos levaram do 

interior se sua casa uma 

aparelho de som 3 x 1 e 

um vídeo Cassete. 

Assalto 

Mais um assalto com 

vítima fatal foi registrado 

em Imperatriz. O moto- 

taxistas José Maria 

Macedo, foi degolado por 

assaltantes no Conjunto 

Brasil Novo - às 

proximidades do bairro 
Cafeteira. A polícia 

Militar conseguiu 

prender três elementos 

suspeitos. 

PLAMTAO 

POUCIAL 
Terça-feira, 28 de julho de 1998 

Delegado Itanüde 

Escrivão Pinheiro 

Comissário Edilson 

Perito Mário Amorim 

Eliaae, Cabral e 
Agentes Francisco Carlos 

Investigações 

Maconha pode ter sido o motivo que 

levarou bando a acabar com Krikati 

I 

ilil 

ey-é 

Renê Almeida, encarregado de 
desvendar o assassinato do índio 

Ultimas 

a Polícia Federal 

A polícia Militar 

conseguiu prender dois 

elementos que 

trafegavam às 

proximidades da Quinta 
do Jacó- periferia de 

Imperatriz. Foram 

presos Edilson dos 

Santos, maranhense, 23 

anos de idade, padeiro, 

residente na rua Rio 

Grande Norte- bairro 

Nova Imperatriz e o 

menor M.T.L.S., 14 anos 

de idade, estudante, 

residente na Rua Santa 

Csabei - Santa Rita. Os 
dois elementos foram 

presos em flagrante com 

2 Kg e 1B0 gramas de 

maconha. Eles, 

juntamente com a erva 

maldita foram entregues 

na Delegacia local da 

Polícia Federal. O 

comandante do ÍF BPM 

- major Francisco Melo 

da Silva vem 

intensificando o trabalho 
da Polícia Militar nos 

principais bairros da 

perife ria d e In iperatriz. 

Homem mata três em 

bar na capital paulista 

Três homens foram mortos 

a tiros e um foi ferido por 

desconhecido que entrou 

atirando em bar, às 17h30 de 

sábado, no J ardim Pirajussara 

(zona sul de São Paulo). 

Silvan Marques da Silva, 26, 

Antônio José dos Santos, 36, e 

João Domingos da Silva, 27, 

foram atingidos jx)r diversos 

A Polícia Civil de 

Imperatriz intensifica às 

investigações no sentido 

de capturar os envolvidos 

na morte assassinato do 

índio ocorrido no final da 

última semana e 

identificado alcunha de 

Krikati. A vítima recebeu 

sete (07) tiros na 

madrugada da última 

sexta-feira quando 

trafegava pelo centro de 

Imperatriz. 

Conforme o depoimento 

de algumas pessoas que 

encontravam-se nas 

imediações da praça 

Tiradentes, local onde 

ocorreu o crime, vários 

elementos que trafegavam 

em um veículo foram os 

responsáveis pelos 

disparos. Um homem que 

não quis ser identificado 

disse a reportagem que os 

elementos tentaram 

arrastar a vítima para 

dentro do veículo, houve 

reação, e, em seguida os 

acusados apertaram o 

gatilho. 

Quando fora abordado 

por vários elementos 

desconhecidos que 

ocupavam um veículo de 

marca 

Ao perceber a 

aproximação de terceiros 

um dos elementos ainda 

detonaram alguns tiros 

para o alto no sentido de 

intimida-los. 

O crime ocorreu a 

poucos metros da 

Delegacia Regional, onde 

funciona o Plantão 

Central. Mesmo agindo 

rápido a Policia Civil não 

conseguiu localizar e 

prender os envolvidos. 

Ontem pela manhã 

(segunda-feira) a 

reportagem voltou a 

contactar com a PC mais 

foi informado que o caso 

vem sendo investigado por 

uma equipe de policiais 

sob o comando do 

delegado Renê 

Almeida. 

Nos corredores 

Plantão Central surge 

várias versões, uma delas 

é de que o crime seria de 

encomenda. Outra versão, 

é de que Krikati ao ser 

abordado foi perguntado 

pelos elementos sobre a 

maconha, o que leva as 

autoridades a crer que a 

vítima teria ligações com 

o tráfego de drogas em 

Imperatriz. 

disparos. As vítimas foram 

levadas para o Hospital 

Campo Limpo, mas não 

resistiram aos ferimentos e 

morreram. 

Avelino Alves Feitosa, 45, 

quetambémfoiferido, passou 

por cirurgia nesse hospital e 

lá continuava internado até o 

início da noite de ontem. 

CONVOCAÇÃO 

A CAIMAN S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, situada 
na rua Tamandarê. 1052. Jardim São Luis. convoca 
os funcionários abaixo relacionados para 
comparecerem no seu escritório com endereço ja 
citado no prazo de 72 horas, conforme Ari, 4S2. Lei 
do Decreto 5.182 da CLT 

Nome 
Aldenir de França Sousa 
Adelmo Santos da Silva 
Antonio de Sousa Coelho 
Cristiano da Costa Santos 
Ferlândio João Pereira 
Francisco Oliveira Castro 
Givanildo Santos da Cruz 
Joacy Miranda de Sousa 
José Silveira Teixeira 
Manoel de Jesus Pessoa 
Neurivan Rodrigues Santos 
Ricardo lopes de Araújo 
Siderlan Moura Ramos 
Valdemir Ribeiro Farias 
Vilmacy da Silva Miranda 
Wilson da Cruz Oliveira 

MAT CTPS 
6476 034479/007-MA 
4995 062944/008-MA 
5991 011911/009-MA 
6358 011050/013-MA 
6470 052221/001-TO 
6295 032992/013-MA 
6187 053119/012-MA 
4821 023247/062-TO 
6315 015447/003-TO 
4664 050332/001-MA 
6463 045375/003-TO 
6446 068765/001-MA 
6335 017763/009-MA 
5004 076668/008-MA 
6545 076698/008-MA 
5935 043715/008-MA 
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