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"Ética e Liberdade" faz passeata em Imperatriz 

Senador Cafeteira percorre as principais ruas do centro da cidade 
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que o eleitor quer mudanças 

O senador Epitácio 

Cafeteira realiza passeata 

nesta segunda-feira em 

Imperatriz, percorrendo as 

principais ruas do centro da 

cidade. 

Candidados a deputado 
federal e estadual da 

Coligação 'Ética e 

Liberdade", apoiadores e 

lideranças políticas 

também estarão 

participando do ato político. 

O deputado federal 

Sebastião Madeira disse 
que essa é a "arrancada da 

vitória e que a eleição em 

Imperatriz deve 

sacramentar a vitória da 

oposição". 

Raimundo Cabeludo, ex- 

prefeito de João Lisboa e 

candidato a Assembléia 

Legislativa, está em São 

Luís e deve chegar com 

Cafeteira a cidade. 

Os demais candidatos da 

Prefeito casa e entrega obras 

Senador La Rocque, 

ontem foi palco de 

intensas comemorações 

que se iniciaram às 

lOhOOm com uma missa 

em ação de graças. 

A tarde, o prefeito 

local. Alfredo Nunes, 

inaugurou a Praça 

Mucuíba, entregou o 

abastecimento d'água. 

.mpliou o numero de 

salas de aula e uma 

escola municipal de 

informática. 

Senador La Rocque 

também ganhou a 

melhoria na 

trafegabild lad e de 

algumas ruas e 

avenidas. 

Antes, ao meio-dia, o 

prefeito de Senador La 

Rocque casou-se, em 

cerimônia religiosa, com 

a primeira dama, Maria 

Edna Arãujo da Silva. 

Ainda' na manhã, 

aconteceu o batizado dos 

filhos do casal: Júnior, 

Penando, Fernanda e 

Poliana. 

Em todas as 

cerimônias, registrou-se, a 

convite do prefeito, a 

presença do deputado 

federal Sarney Filho e do 

deputado estadual Jorge 

Pavão. 
O abastecimento 

d'água da Mucuíba foi 

construídos com recursos 

do orçamento da União, 

liberados pelo deputado 

federal Sebastião 

Madeira. 

Alfredo Nunes disse 
que as dificuldades do 

início da administração 

são superadas e a 
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Prefeito Alfredo 

Nunes, Senador Ijí 
Rocque, entregou o 

abastecimento d'água 
p o p u 1 ação co m eç a a 

receber um conjunto de 

que a beneficia, 

novo município, 
como era natural, 

sempre demora a ajeitar 

a máquina publica e a 

me! 

i, nesse 

momento já atendemos 
a expectativa do cidadão 

e do contribuinte", disse 

tf 

Governo 
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região tocantina estão 

mobilizando seus 

apoiadores para o evento. 

Espera-se caravanas de 

João Lisboa, São Pedro 

d'Agua Branca, Campestre 

do Maranhão e Açailândia. 

O advogado Lula 

Almeida, um dos 

coordenadores da 

Coligação que sustenta 

Cafeteira, e presidente 

municipal do PSB, afirma 

que a oposição tem amplas 

chances de governar o 

Estado nos próximos quatro 

anos. 

"Conseguimos a união 

logo no primeiro turno, 

apenas o PT e o PCB 

decidiram pela candidatura 

própria, mas no segundo 

turno eles estarão na 

mesma trincheira", disse. 

O senador Cafeteira 

disse que o sentimento da 

população maranhense é 

de mudança. 

"O eleitor quer mudar os 

destinos do Estado, 

renovando suas lideranças 

políticas", declarou o 

candidato. 

Candidatos da Coligação Maranhão 

Muito Mais iniciam comícios 

Hoje é a vez da caravana se concentrar na 

Vila Fiquene e Mova Imperatriz 

por William Marinho todos os candidatos aos trato com a coisa pública. 

cargos eletivos deste ano. 

A governadora Roseana 

Sarney, que encontra-se 

em São Paulo de licença 

médica para plena 

recuperação de sua saúde, 

participa dos encontro 

populares através do telão, 

onde ela fala aos 

maranhenses dc 

Imperatriz de seu 

planejamento para este 

segundo mandato. 

A governadora na 

segunda etapa de 

concentração estará 

pessoalmente em 

Imperatriz, falando como 

mais gosta, olho a olho, 

sem prometer sim, 

mostrando como se faz. 

O candidato ao senado, 

deputado João Alberto, 

também participa 

eletronicamente, deixando 
sua mensagem ao povo. 

Anteontem, pela 

manhã, o ex-governador 

Fiquene disse que o 

entusiasmo que está 

tomando conta em todo 

Maranhão em torno da 

reeleição da governadora 

Roseana Sarney, é o 

reflexo do seu trabalho, 

seriedade e competência no 

Jornalista 

Os candidatos ao 

senado, deputados 

federais e estadual, da 

coligação Maranhão 

Muito Mais, que reúne o 

maior número de 

partidos em torno da 

eleição deste ano no 

Estado, iniciaram na 

última quinta-feira, a 

maratona de visitas aos 

bairros de Imperatriz, 

mostrando os seus 

planos para a partir do dia 

primeiro de janeiro, 

fazerem ainda mais pelo 

Maranhão. 

O primeiro bairro a 

receber a caravana 

Maranhão Muito Mais, 
foi o do Bom Sucesso, 

que reuniu centenas de 

pessoas, 

Participaram desta 
primeira etapa de 

concentrações populares 

em Imperatriz (será 

estendido aos municípios 

vizinhos), o candidatos a 

primeiro suplente de 

senador, o ex-governador 

Ribamar Fiquene, o 

suplente de senador, 

Francisco Escórcio e 

O mesmo pensamento 

é compartilhado pelo 

suplente de senador, 

Francisco Escórcio, que 

está em Imperatriz 

participando deste início de 

campanha. 

"A governadora 

Roseana Sarney, como seu 

pai, tem um carisma muito 

grande e é indiscutível a 

sua dedicação para com o 

estado e o povo 

maranhense, estou feliz 

pela grande receptividade 

que estamos encontrando, 

não só em Imperatriz mais 

em todo o Estado", disse. 

Os candidatos da 

Coligação foram 

unânimes em afirmar 

que nos comícios não 

haverá críticas aos 

adversários, o tempo 
será aproveitado para 

que todos possam falar de 

seus objetivos e conversar 

com o povo. 

Anteontem, dois bairros 

receberam a "caravana da 

vitória", Vila Cafeteira e 

Vilinha. Ontem foi a vez dos 

bairros Bacuri e Vila 

Macedo. Hoje é a vez a 

Vila Fiquene e Nova 

Imperatriz. 
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Planeiamento familiar 

Semus participa de treinamento em S.L 

Na pauta consta a participação médicos e coordenadores, que estarão falando sobre diversos assuntos entre eles: 

Planejamento Familiar, Criança Vivendo com Aids, Sexualidade na Terceira Idade, dentre outros 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 

Saúde de Imperatriz 

estarão participando, no 

período de 29 a 3*1 de 

julho, de um treinamento 

estadual sobre 

Planejamento Familiar, 
que será realizado em São 

Luís. 

O treinamento será 

promovido pela 

Sociedade Civil do Bem 

Estar Familiar 

(BEMFAM), que 

mantém convênio com a 

Prefeitura de Imperatriz. 
O objetivo será treinar, 

reciclar e aperfeiçoar o 

agente de saúde do 

programa, servindo de 
a p r i m o r a m e n t o 

profissional e troca de 

experiências entre os 

participantes de todos os 

municípios conveniados. 

Imperatriz estará 

representada pelo 
secretário de Saúde, jairo 

Casanova, que ira fazer a 

apresentação do trabalho 

desenvolvido no 

município sobre saúde 
sexual reprodutiva. A 

coordenadora Aduzinda 
Ribeiro, a enfermeira 

Artemisa dos Santos e 

agentes que atuam nos 

núcleos do programa 

também estarãoB 

presentes. 

Na programação 

consta a participação de 

médicos e 

coordenadores, que 
estarão falando sobre 

Planejamento Familiar c 

Vascrtomia, Criança 
Vivendo com Aids, 

Sexualidade na Terceira 
Idade, Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças c 

Adolescentes, Doença 

Sexualmente 
Transmissível e 

Tratamento, entre outros. 
Ao final, haverá a 

avaliação do encontro e 

entrega de certificados. 
(3 Programa de 

Planejamento Familiar/ Imperatriz, sendo 
Saúde Reprodutiva ampliado em 98 com a 

permite ao casal planejar 
o número de filhos que 

deseja ter no momento 

mais oportuno, visando 

melhores condições de 

saúde para a mãe e suas 

crianças. 

Em 1997, o Programa 
foi reativado em 

instalação do núcleo nos 

centros de saúde da zona 

urbana, descentralizando 

o atendimento para a 

comunidade, o qual só era 
prestado através da sede 

central, localizada no 

Centro de Saúde Três 

Po deres. 

Sistema Tu€anufs de Produções 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 
Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 
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l undadon Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1095 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51-Cj. 12 - Tels.; 214-1634 e 3159-0753 - Fax- 

255-9944 
Cep: 01049-000 - Centro - SSo Paulo - SP. 

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 
, irunestral  R$75,00 

: Semestral   R$ t40| 
Anual   RS 280,00| 

•Venda avulso,  R$l,0ô| 
Atendimento ao cliente 721 -4006 

Os artigos e notas assinadas nas Colunas, 
?m como os ensaios publicados, não refle- 

Item necessariamente a opinião do Jornal, 3 
sendo de exclusiva responsabilidade de 

seus autores. 

Cursos 

Gecap continua com matrículas abertas 

São mais de setenta vagas oferecidas para cursos como: datilografia, 

cabeleireiro, flores de meia e receitas básicas e crochê 
O Centro de 

Capacitação 

Profissional (Cecap) 

continua com as 

matrículas abertas 
para os diversos 

cursos oferecidos pela 

entidade, entre eles: 

flores de meia, receitas 

básicas, crochê, 

bonecos de lã, 

datilografia e 

cabeleireiro. 
São mais de setenta 

vagas oferecidas nos 

turnos matutino, 

vespertino e noturno. 

Somente no mês de 

junho foram 

entregues cerca de 

trezentos certificados 
aos alunos que 

participaram de 
cursos como: corte e 

costura, pintura 

porcelanizada em 
tecido e em vidro, 

cestas de jornal e 

outros. 

Foi a segunda turma 

formada no ano de 98 

e que, segundo 

secretária de 

Desenvolvimento 

Comunitário e do 

Trabalho, Sofia 

Oliveira, já está 

começando a preparar- 

se para enfrentar o 

mercado de trabalho 

"Muitos que 

passaram por aqui 

estão desenvolvendo 

suas atividades e 

contribuindo para 

melhorar o rendimento 
em casa. Isso me deixa 

muito feliz", disse Sofia, 

informando também 

que o Cecap esta em 

lase de preparação para 

oferecer novos cursos, 
os quais brevemente 

serão divulgados. 

"Gostaríamos de 
lembrar que tudo isso 

não seria possível sem a 

colaboração do prefeito 

Ildon Marques, que tem 

aprovado todas as 

atividades 

desenvolvidas pelo 
Cecap", finalizou a 

secretária. 

Pesquisa 

Decon divulga 

preços de julho 

Uma nova pesquisa 

realizada no ultimo dia 20 

de julho aponta a 

diferença de preços de 

produtos básicos, nos 

seis maiores 

supermercados da 
cidade. 

O trabalho ê realizado 

pelo Departamento de 

Defesa do Consumidor 

(Decon), órgão da 

Secretaria do 

Desenvolvimento Rural 

(Serur). 

A variedade do valor 

de mercado ê obtida em 

porcentagem, do menor 
para o maior. No geral, 

foram pesquisados 30 

itens, que compreendem 

aproximadamente 100 
produtos. dentre 

alimentícios, de limpeza 

e outros. 

A exemplo dos 

meses anteriores, em 

julho a equipe de 

pesquisa do Decon 

levantou os preços nos 

seguintes 

supermercados: Pague 

Menos, Timbira, Big 

Box, Glória, União e 

São Salvador, 

considerados, pelo 
órgão, os seis maiores 

da cidade. 

A variação é de um 

supermercado para o 

outro. Este mês, a 

menor foi de 1,72%. 

constatada no enlatado 

ervilha Jussara (200g). 

E a maior de 80.62%. 

constatada no item 
feijão pet (IKg), marca 

caria ca. 

Deputado estadual 
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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 

Página 2-2 

dois 

■ Esporte 

Rubens Barrichello larga em 

quinto, mas o destaque dos 

treinos de ontem ficaram 

o 
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Pessoal de Informática ganha mais do que há quatro anos 

A S u c e s n 

Sociedade de 

de Us u ;i r i o s 

Iníormát ica e 
T ele com unicações - 

São Paulo. está 
■ i i n . i n i 1 i i I i y . n . 1 i . i 

seus a ssnc i;! d ns c :i 
todas as empresas 

interessadas um de 
seus mais 

importantes produtos: 
a Pesquisa Salarial do 

mercado de 

informática, que é 

divulgada há 15 anos. 

Com a finalidade de 

obter referenciais de 

mercado para cargos 

.da área de tecnologia 

da informação, esta 

edição da pesquisa 

abrangeu dois 

escopos: "Níveis de 

Remuneração, 
Práticas e Indicadores 

de Recursos 

Humanos"" e 

"Identificação de 

Tendências na Área 

de Tecnologia da 

Informação". De 

acordo com Marlene 

A. Vesarini, diretora 

do Grupo de Estudos 

de Remuneração e 

Pesquisa da Sucesu- 

S P. "esses novos 

resultados estavam 

sendo aguardados 

com ansiedade, já que 

a ú 11 i m a p e s q u isa 

ocorreu com a 

implanlação do Plano 

Real. em 19 0" 4". 

além da inflação. ""Só 

p o r aqui p o d e m o s 

concluir que os 

profissionais do setor 
e s l ã o t e n d o u m a 

melhor re m u ne r a ç ã o. 
m i < . • i mi t-< > r i .-i n i . • 

ressaltar que o 
aumento nos salários 

decorreu também dos 

dissídios e acordos 

coletivos e que nossa 
última referência era 

de quatro anos atrás", 

afirma Marlene. 

Para a pesquisa, a 

Sucesu-SP analisou os 

dados de 60 empresas 

de médio e grande 

portes de São Paulo, 

dos .setores de 

comércio, serviços, 

finanças, indústria, 

informática e 

telecomunicações. 
Foram pesquisados 

cerca de 60 cargos, de 

digitador a gerente. A 

partir da análise das 

remunerações de 
cinco cargos 

gerenciais - de 

desenvolvimento de 
sistemas, suporte 

técnico, banco de 

dados, produção e 

telecomunicações - 

concluiu-se que esses 

profissionais recebem 
u m a r e m u n e r ação 

mensal que vai dos R$ 

6. 100 a RS 6.600. A 

pesquisa também 

indicou que esses 

gerent es m e s m o s 
1111 111. i V I M ■ I I I U Ul 
Entre as conclusões 

da pesquisa está um 

crescimento real dos 

salários entre 8 e 10%, 

acréscimo de 5 a 7% 
no salário nominal, 

referente a 

participações nos 

lucros. abo nos o 

prêmios. Já para os 

demais cargos 

p es q u i sad os es s e 

acréscimo vai de '2 a 

7%. 
S . i o n n ih i i 

p e s q u i s a 
coordenadores de 

projetos, de suporte e 
de banco de dados 

recebem uma 

remuneração média 

mensal entre R$ 

4.400 e R$ 4.800. Já 

os programadores 

júnior, pleno e sênior 

registram ganhos 

entre R$ 1.300 e 

2.200,00. 

A pesquisa da 

Sucesu-SP não se 

limitou a verificar o 

avanço nos salários e 

registrou que 51% das 

empresas 
participantes já 
contam com algum 

tipo de atividade de 

informática 
terceirizada. "Esse é 
um mercado que não 

atingimos com a 

pesquisa, mas 

notamos que a 

tendência é que as 

corporações reduzam 

os postos internos-de 

trabalho, valorizem o 

trabalho de quem fica 

e r e passem par a 

terceiros. muitos 

d e 1 e s e x - f u n c i o n á rios. 
serviços intensivos na 

área de sistema". 

.1 I i i iil <( él.i i hnr. 

Outro ponto 

importante apontado 
na pesquisa é que 
34% das empresas já 

PT 

Deputado 

Federal 

anoe 

da 

nceiçao 

se utilizam de 

sistemas de gestão 

empresarial, o que 

acaba diminuindo os 
postos de informática 

nas empresas. "Com a 
i b i■ u • i .1 ;i no mrcii J • i 

fl OS s i s t e m a s fl 
gestão, que 

geralmente são 

oferecidos por 

grandes empresas, as 

corporações não 

necessitam mais de 

pessoal para 

administrar, suportar 

e dar treinamento aos 

sistemas da casa, já 

que as empresas 

fornecedoras se 

encarregam desse 

trabalho". 

Com os trabalhos da 

pesquisa, também foi 

possível delinear o 

perfil dos 

profissionais de 

informática que as 

empresas procuram. 
Em primeiro lugar, e 

o mais óbvio possível, 

foi apontado o grau de 

conhecimento técnico, 
que empatou com o 

trabalho em equipe. 

" Hoje as empresas não 

querem mais aquele 

profissional que 

insiste em atuar 

isoladamente", 
explica Marlene. 

Empatados cm 

segundo lugar 

apareceram os itens 

Orientação para a 

tu c i uul ia t u 111 in n .1 . 

"Envolvimento com o 
Negócio" e 

"Comprometimento 
com os objetivos da 

empresa". Em terceiro 

lugar vem o item 

"Habilidade na 

relação com . as 

pessoas" e em quarto 

lugar ficou o item 
■■ P a n a c i d a d p d e 

negociação (com 

clientes, parceiros, 

fornecedores e 

companheiros) e 
busca de novos 

conhecimentos". 
"Pontos ligados a 

relacionamento e 

trabalho em equipe 

aparecem de forma 

muito forte nas 

respostas das 

empresas. Nesses 

novos tempos, de 

pouco adianta o 

profissional ter um 

profundo 

conhecimento se ele 

não sabe se 

relacionar", ressalta 

Marlene. 

Segundo a 

pesquisa, existe uma 

média de um 

funcionário do setor 

de informática para 

cada 63 empregados 

da empresa como um 

todo. A empresa que 

emprega menos 

funcionários do setor 

de informática 

apresentou um a 

relação de um para 

83. enquanto no outro 

extremo da pesquisa 

ficou a relação de um 

para 15. As empresas 

p <1 1 i IV 1 [ ) II I I ' ' 

investem uma média 

de 0,42% do 

faturamento em 

treinamento de 

funcionários e o tempo 

médio que esses 

profissionais passam 
em curso é de 37 horas 

ano. 

Nesses últimos 

anos, m a i - Jc ã 00 

e m p r e s a s 

participaram dessa 

pesquisa, que tornou- 

se um balizador para 

profissionais que 

atuam no setor. A 

pesquisa também 

ganhou a 

credibilidade dos 

gestores de Recursos 

Humanos, 

responsáveis pelas 

estruturas de 

remuneração e política 

de benefícios. "Mais 

uma vez, o 

compromisso da 

Sucesu-SP foi o de 

oferecer às empresas 

participantes da 

pesquisa, aos seus 

associados e ao 

mercado em geral um 

produto de alto 

conteúdo técnico, 

compatível com as 
atuais exigências das 

organizações e dos 

profissionais de 

recursos humanos e de 

tecnologia da 

i n f o r m a ç ã o. c o n c 1 u i 

Marlene. Informações: 

(01 1) 822-2144 ou 

n través do e-mail 

rodng" sueesusp.com.br. 

O valor do 
investimento para a 

. I I j 11 1 - I V, 1 > / >1.1- 

pesquisas é de R$ 
200,00 para 

associados e R$ 400.00 
para não-associados. 

\ 

Deputado Estadual 

Coragem e 

competência 

LULA-Presidente 

DUTRA-Governador 

HARDLDOSABÚIA-Senador 
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Francisco do Vale 
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O click do repórter fotográfico Pinheiro, do vereador tucano Trajano e o 
prefeito lidon Marques, no plenário do Palácio Porgival Pinheiro de Sousa 

Ondas Curtas 

♦ O pesadelo continua...Essa do potinho pode pegar! 

♦ Com cola ou sem cola! 

♦ Vem aí a chiquititas. É mais uma promoção da Rádio Terra FM 

♦ E por falar em terra, aí vai um alô especial a moçada da imprensa local 

♦ Elson Araújo, Léo Costa, Aguiar Neto, Chocolate e Osano (leia-se Nativa FM) 

♦ Zé Filho, Crispim e companhia Terra FM 

♦ João Rodrigues, Regna Santana, Dema de Oliveira e Roberto 

Guerreiro (Mirante Am) 

♦ Amaral Reis, Valter Silva, Valdineis Lima e Mano Santana (Rádio Imperatriz) 

♦ A galera elitizada da Rádio Cidade... 

♦ Paulo Sérgio e companhia (Mirante FM) 

♦ Edvaldo Cardoso, Chibata e companhia Rádio Capital. 

♦ Só no Sapatinho em moçada... 

♦ Viu só, isso é coisa de mineiro... 

♦ Mineiro, come pelas beradas. 

♦ SPC - Só Pra Contrariar! 

♦ Olha a galera aí gente... 

♦Um abraço especial ao competente Orlando Menezes! (atualmente 

em Açailândia) 

Pmgramaçao de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

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

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

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

Canal 10 TV Mirante 

05:55- 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15-Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - 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 

Canal 7 TV Difusora 

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

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da. 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão 1"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

( 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 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 

:y:-: à.í-í-: 

'Sí' .íSS 

Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucanu s de Comunicação 
íâ 
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Locação de veículos lucra com queda da tarifa aérea 

O setor de locação 

de veículos espera 

registrar este ano um 

crescimento até 15% 

maior em relação ao 

ano passado, que 

teve um faturamento 

US$ 960 milhões. Um 

dos principais 

motivos do 

crescimento seria a 

desregulamentaçào 

das tarifas aéreas. É o 

que afirma o 

presidente da 

Associação 

Brasileira das 

Locadoras de 

Automóveis (Abla), 

José Zuquim 

Militerno. 

A partir do 

momento que as 

pessoas estão 

viajando mais de 

avião pois as 

passagens estão 

mais baratas, cresce 

a procura por 

| aluguéis de carros. As 

' ^çaçóes de negócios 

turismo estão 

sendo bastante 

procuradas", disse. 

Mas a terceirização 

ainda continua sendo 

o principal filão do 

mercado de 

locadoras. Militerno 

acredita que a 

tendência das 

empresas é terceirizar 

cada vez mais os 

transportes para 

reduzir os custos, 

eliminando gastos 

com manutenção, por 

exemplo. No setor, a 

terceirização de frota 

é responsável por 60% 

das locações, seguida 

pelas viagens de 

negócios, que 

impulsionam 28% do 

mercado e por fim, 

para fins de turismo 
(12%) 

O interior do 

Estado de São Paulo 

representa 9% da 

frota nacional, com 8 

mil veículos em 

circulação. O Estado 

de São lidera o setor 

no Brasil, 31 mil 

veículos, 36% do total 

no País. De acordo 

com o balanço anual 

da Abla, a frota 

nacional em 97 estava 

estimada em 90 mil 

veículos. Só no ano 

passado, 4,5 milhões 

de pessoas se 

utilizaram desse 

serviço. 

Ao todo, hoje 

existem no Brasil 

cerca de 1.100 

empresas locadoras, 

das quais 600 fazem 

parte da associação. 

As empresas 

associadas 

representam 85% do 

faturamento do setor. 

O preço médio da 

diária de um carro, 

modelo popular é de 

RS 60,00. Os modelos 

populares são os mais 

procurados e detém 

80% de locações no 

setor. Os modelos 

médios, 12% do total 

de locações, saem em 

média por RS 120,00 a 

diária. Em seguida, 

estão os modelos luxo 

(5% do mercado) que 

custam R$ 150,00 em 

média. Apenas 3% das 

locações são de Vans, 

que tem a diária em 

torno de R$ 200,00. 

Inversão muda rota 

de 50 mil veículos 

A presidente da 

Companhia de 

Transportes de Belem 

(CTBel). Cristina 
/addmi. anuncia que 

"ainda ha muita coisa 
para ser feita", além das 

inversões em execução 

das avenidas 

Magalhães Barata, 

Nazaré e Governador 

José Malcher. Ela disse 

que a prefeitura jã 

dispõe de recursos na 

ordem de RS 123 mil 

para a construção de 

três terminais para 
ônibus urbano, um 

deles na Praça do 

Operário, em São Bras, 

que está em obras. 

Cristina Baddini 

informou também que 

a CTBel poderá 

receber do BNDS 

(Banco Nacional de 

Desenvolvimento 

Social) RS 15 milhões 

no próximo ano - valor 

que será utilizado para 

efetivar o "corredor de 

tráfego", que consistirá 

na circulação de 

ônibus sanfonados na 

pista central da 

avenida Almirante 

Barroso, a partir do 

Entroncamento, até o 

centro da cidade. O 

estudo ainda está em 

andamento, mas prevê 

que os veículos 

circulem por 

municípios como 

Ananindeua e 

Marituba, e que 

disponham de 

paradas em locais 

como às proximidades 

de Icoaraci. 

"Daqui para o ano 

2.000 o trânsito de 

Belém será outro", 

garante ela, que 

assegurou também 

que as obras na 

avenida 1° de 

Dezembro - que 

atingirão a travessa 

Moça Bonita, já no início 

de Ananindeua 

começam neste ano. 

possivelmente no 
próximo mês, mas que 
devem ser concluídas em 

junho de 1999. "Estamos 

fechando a licitação", 

explicou ela. Baddini 

prevê que até o final deste 

ano 100 microônibus 

estejam circulando por 

toda a Belém - no 

momento só há 19. 

A alteração de 

percurso nas avenidas 

Magalhães Barata, 

Nazaré e José Malcher foi 

criticada por vários 

motoristas de táxi. "A 

presidente da CTBel 

(Cristina Baddini), para 

não fazer uma besteira 

dessas, tinha de 

conhecer Belém", atacou 

o motorista de táxi 

Edson Alencar, 10 anos 

de profissão. 
•sJ 

Veículos Ltda. 

Automóveis s.a. 

VÁ 

i 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

Agricultura 

Campineira é familiar 

A região de 

Campinas concentra 

89,6% das 

propriedades de 

Unidades de 

Produção 

Agropecuária 

(UPAs) em áreas de 

até 50 hectares. De 

um total de 7.793 

propriedades, 6.985 

estão nessa medição 

de área voltada para 

a produção. Desses 

6.985, 44,8% são de 

pequenas 

propriedades com 

áreas de até cinco 

hectares. A região 

abrange 17 

municípios. 

Os números 

demonstram que a 

região de Campinas 

está, em sua maioria, 

voltada para a 

agricultura familiar, 

que prefere a 

produção de 

hortaliças, por exigir 

área reduzida. Os 

dados fazem parte 

do Levantamento 

Censitário de 

Produção 

Agropecuária do 

Estado de São Paulo 

(Lupa) realizado 

pela Secretaria 

Estadual de 

Agricultura e 
Abastecimento, por 
meio da 

Coordeanadoria de 

Assitência Técnica e 

Integral (Cati). 

Apenas 16 das 

7.793 propriedades 

da região tem entre 

um mil e dois mil 

hectares. E apenas 

uma com área entre 

dois e cinco mil 

hectares. Segundo 

João Brunelli, 

engenheiro 
agrônomo e diretor 

da Divisão de 

Extensão Rural da 

Cati, as pequenas 

propriedades não 

significa 

necessariamente 
rendimento baixo. 

"O rendimento 

depende muito da 

cultura. A 

holericultura, por 

exemplo, como é 

possível ter várias 

safras no ano, pode 

gerar uma renda 

maior para o 

produtor", afirmou 

Brunelli. 

Em relação a mão- 

de-obra, o censo 

demonstrou que das 

7.793 propriedades, 

4.627 são 
estabelecimentos 

com mão-de-obra 

familiar, o que 

corresponde a 59,3%. 

do total. Desses 4.627 

propriedades, 10.335 

pessoas trabalham 

em regime de mão- 

de-obra familiar. 

O levantamento 

mostrou também que 

a maior parte (39%:) 

da área total (224.710 

hectares) 

corresponde a 

pastagens (87.732 

hectares). No 

entanto, a extensa 

área voltada para 

pastagem não 

significa que a região 

• 
tem grande número 

de cabeças de gado. 

Segundo 

Brunelli, os pastos 

são tratados com 

baixa tecnologia e 

são de baixa 

qualidade. O censo 

aponta que são 

105.899 cabeças de 

bovinos, número 

pouco significativo 

se comparado com 

todo o estado de 

São Paulo que 

chega a 12,6 

milhões de cabeças. 

As culturas 

perenes (aquelas 

com ciclo produtivo 

por um período de 

vários anos, como é 

o caso do café, da 
laranja) 

correspondem a 

14.400 hectares, a 

semi-perenes (que 

completam o seu 

ciclo no período de 

duas ou mais 

estações de 
crescimento) 

ocupam uma área 

de 27.670 hectares, 

as culturas de ciclo 

anual é de 22.530 

hectares. 

CONVOCAÇÃO 

A CAIMAN S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, 

situada na rua Tamandaré, 1052, Jardim 

São Luis, convoca os funcionários abaixo 

relacionados para comparecerem no seu 

escritório com endereço já citado no prazo 

de 72 horas, conforme Art. 482. Lei do 

Decreto 5.182 da CLT. 

Nome MAT 
Aldenir de França Sousa 6476 
Adelmo Santos da Silva 4995 
Antonio de Sousa Coelho 5991 
Cristiano da Costa Santos 6358 
Fe rlàndio Joáo Pereira 6470 
Francisco Oliveira Castro 6295 
Givanildo Santos da Cruz 6187 
Joacy Miranda de Sousa 4821 
José Silveira Teixeira 6315 
Manoel de Jesus Pessoa 4664 
Neurivan Rodrigues Santos 6463 
Ricardo lopes de Araújo 6446 
Siderlan Moura Ramos 6335 
Valdemir Ribeiro Farias 5004 
Vilmacy da Silva Miranda 6545 
Wilson da Cruz Oliveira 5935 

CTPS 
034479/007-MA 
062944/008-MA 
011911/009-MA 
011050/013-MA 
052221/001-TO 
032992/013-MA 
053119/012-MA 
023247/062-TO 
015447/003-TO 
050332/001-MA 
045375/003-TO 
068765/001-MA 
017763/009-MA 
076668/008-MA 
076698/008-MA 
043715/008-MA 

MA IRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone: (098) 722-308(1 
Fax: (098) '723-2347 - CEP 65.903-330- Imperatriz/Maranhão 

FILIAI.: Rua do Egito, 720/A - Centro - Fone/Fax: (098) 741-2572/2105 
C EP 65900-000 - Balsas/Maranhão 

      

«WrvCi-ifi t: i 

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

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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/I fãnuliã Madeira Lustosa, em momento de descontração 

vifáme 

^   Roberto Oliveira, 

Drogas 
O assassinato de um índio Kricati com sete tiros na praça 

Tiradentes, a menos de 300 metros do plantão Central da 
Policia Civil, desperta a suspeita de uma possível 

organização de drogas em Imperatriz, tendo índios como 

fornecedor 

Vigilância 
Uma vigilância cega está sendo feita em nossa cidade, 

nomes fortes da política maranhense estão montando 

quartéis generais de vigilância em nossa região, tudo o que 
se fala ou escreve, eles tomam conhecimento através de suas 

assessorias. 

Longe 
E não é que ela está mesmo indo longe, Lenir Silva 

assessora do candidato a deputado federal e atual vice 

prefeito, já está montando seus esquemas para melhor 

assessorar o seu candidato e garantir a sua vitória nas 

próximas eleições. 

Urnas 
A justiça eleitoral já está em campo para ensinar os 

eleitores a utilizarem a urna eletrônica, um verdadeiro 

batalhão de prestadores de serviço, já estão em campo 

mostrando as vantagens da urna, os locais mais procurados 
sao: Escolas, igrejas, associações e até praças publicas. 

Criança 

Objetivando uma total prestação de serviço de qualidade 

Marrei o Th a d eSi K-/m a'"q i rTm" n i s t ™ r ns COrl|aesauno a ^aleza, os foliões estão partindo para 

dias, um seminário para discutlr a queSo Vale a nena ^ ^ ép0Ca da regiã0 n0rdeste' 0 FortaL Três 

contribuir. excui soes foi a organizadas, pelo menos as que tomei conhecimento. 

idôneas de nossa sociedade estão de olho nos pára-quedistas 

que querem buscar os votos de nossa região, é isso aí. 

Convite 
Tive a grata satisfação de receber o convite de nosso amigo Elson 

Araújo para tornar parte neste comitê, infelizmente não tive como 

aceitar, tenho cá minhas ocupações e preocupações, mais também 

estou na luta contra os pára-quedistas. 

"V. 

Minisérie 
Um sucesso, assim pode-se definir a minisérie Hilda Furacão, eu 

que particularmente acompanhei a obra achei um retrato fiel da Belo 
Horizonte de outrora. Parabéns a Glória Perez, a nossa querida Ana 

Paula Arósio, e grande elenco. 

De olho 

í 
Neste final de semana acontece mais uma eliminatória do concurso 

a loiia do tchan", em Imperatriz é grande a torcida pela nossa 

candidata Iara Soares. A senhora Ely Marinho, é uma das fortes 

candidatas para substituir Carla Perez. 

Excursão 

Imperatrizenses de todas as classes sociais estão deixando hoje 
nossa cidade com desatino a Fortaleza, os foliões estão partindo para 

Quase 
Comitê 

Não sei ainda o motivo maiq anciicroe Não sei se por coincidência ou por supertiçào, mais este ano | 

acreditando seriamente aue o medico e verp^n 1CCiS,eSí^0 comitê central de Roseana Sarney, será o mesmo da campanha 
Alencar não venha a decolar em sua camnanha 103 anterior, uma bonita casa de dois andares já está decorada para 

Assembléia Legislativa do estado. Os motivosTSescónheço3 ' 3 Candldata' 0 endereÇ0 é a rua Alagoas no JuÇara- Passa lá- 

Fora 

Inegibilidade, este é o motivo que fez a justiça colocar fora 
da corrida sucessora, o irmão do esposo da governadora 

senhor Ricardo Murad, um dos homens mais sujos 

politicamente no estado, já esteve a um passo de ter o 
mandato cassado por irregularidade. 

Foi lá 
Não se sabe bem os motivos, mais na cidade de Coroatá, 

cidadizinha da baixada maranhense, é um disputado seleiro 
dos políticos da família Murad e Trovão, e foi lá que Ricardo 

Murad se elegeu prefeito e sua esposa Tereza Murad vice no 

período ele ainda era deputado Federal. 

De olho 
O Comitê Tocantino de Mobilização Eleitoral, órgão recém 

criado, está de olho na fauna brasileira, um grupo de pessoas 

Prestação 
O ex deputado Chico do Rádio e atual candidato a reeleição, deve 

divulgar neste período alguns dos seus trabalhos da Assembléia 

Legislativa do estado, esta prestação de contas também deve fazer 

parte do discurso do candidato em palanques. Boa idéia. 

Na cidade 

Tive a grata surpresa de reencontar esta semana com meu querido 

amigo Mauricce Sabbag. Acreditava que o casal Maurice e Maria 

Helena já estivesse na Bolívia onde fixaram residência a dois anos. 
Eles mim prometeram novidades. Aguardo. 

Filme 

As crianças terão uma novidade hoje em Imperatriz, o Teatro 

Ferreira Gullar apresenta o filme, O Rei Leão. Durante toda a 

programação, a garotada ainda se diverte com as brincadeiras do 

palhaço Peteleco, um dos melhores da cidade. Vale a apenas conferir. 

b - 
Tucanu^ 
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Inadimplência cresceu 3,8% no semestre 

O número de títulos 

protestados em todo o 

País - pessoas físicas e 

jurídicas - cresceu 

3,8 a K no primeiro 

semestre deste ano, 

em comparação ao 

mesmo período de 

1997, segundo 

informou ontem a 

Centralização dos 

Serviços dos Bancos 

S.A. (Serasa)! 

Segundo a empresa, 

esse aumento foi 

determinado pelo 

crescimento de 27,4% 

na inadimplência da 

pessoa física no 

período, enquanto nas 

empresas os protestos 

caíram 4,5%. 

Ainda conforme a 

Serasa, a 

inadimplência das 

pessoas físicas vem 

crescendo desde 

junho do ano passado, 

enquanto entre as 

empresas, o número 

de protestos vem 

decrçscendo. A 

participação " das 

pessoas físicas no 

total de títulos 

protestados no País 

cresceu de 26,10% no 

primeiro semestre de 

1997 para para 32,02% 

em igual período de 

1998. 

A Serasa atribui o 

crescimento da 

inadimplência das 

pessoas físicas, que se 

vem registrando no 

País desde junho do 

ano passado, ao maior 

volume de transações 

na economia e ao 

aumento das linhas de 

crédito e adverte que 

somente a utilização 

de uma metodologia 

de crédito adequada 

poderá reduzir os 

"spreads" cobrados e 

manter a 

inadimplência "em 

patamares 

administráveis". 

Analisados 

isoladamente, os 

dados levantados pela 

Serasa mostram que. 

em junho deste ano. o 

total de títulos 

protestados 

apresentou queda, 

tanto na variação 

mensal como na 

anual. Houve uma 

queda de 7,8% em 

comparação a maio de 

1998 e de 8,7% em 

relação a junho de 

1997. 

Também houve 

queda dos protestos 

das pessoas físicas, de 

10,7% em junho com 

relação a maio. mas. 

na comparação com 

junho de 1997, houve 

um crescimento de 

15,8%. Já nas 

empresas, o número 

de títulos protestados 

caiu 6,1% em relação a 

maio deste ano e 

10,5% em relação a 

junho de 1997. 

Ciro acusa FHC de 

desmontar 

Vigilância Sanitária 

O candidato do 

PPS à Presidência da 

República, Ciro 

Gomes, disse que o 

setor de Vigilância 

Sanitária já era "uma 

esculhambação" 

durante o período em 

que fez parte do 

governo federal, em 

1994. 

Para o ex-ministro 

e ex-governador do 

Ceará, o problema da 

Vigilância Sanitária 

no Pais é antigo e foi 

agravado pelo fato de 

o atual governo não 

destinar as verbas 

necessárias para que 

o setor possa se 

organizar e combater 

as irregularidades na 

produção, 

distribuição e venda 

de medicamentos. "O 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso 

desmontou a 

Vigilância Sanitária 

ao longo do seu 

governo. 

No dia 04 de outubro, você vai votar num periquito? 

Será que nossa região vai eleger 

> 
papagaios para a Assembléia'. 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

m 
1 COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -Vj 

Horário HHHH Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x J uazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

. Sábado 

Diário 

Diário 

Scg., Terça, quarta e sexta 
Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Açai Informa 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

EDNALVA LIMA - Deputada Federal 

1312 PT 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador CORAGEM 

PRA MUDAR 
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Nilson 

Santos 

Quem é mais forte ? 

As vezes fico a me 
perguntar de quem sai 

a força maior, se dos 

poderosos que buscam 

o usufruto no seio da 

sociedade desprezada 

ou se desta sociedade 

vítima de todas as 

violências, inclusive da 

sobrevivência dos 

políticos profissionais, 

que usam o povo 

humilde para seus fins, 
sem nenhuma 

preocupação como 

foram utilizados os 

meios na busca do 

objetivo. 

Alguns adágios 

populares sempre são 

usados para definir 

situações. Dentre eles, 

o de Abraão Lincol, 

■t^ue, no extremos 

máximo do delírio da 

paixão política, quando 

presidente dos Estados 

Unidos, chegou a 

comentai' que "pouco 

importa os meus 

quando se busca os 
fins". 

Aí eu fico a me 

perguntar; será que o 

político deve se 

transformai' num rolo 

compressor, passando 
por cima de toda uma 

sociedade, usando a 
agressão filosófica de 
:\ue " adoro este povo 

que piso nesta terra que 

amo" ? 

Desde que o povo foi 

considerado pelos 
políticos demagogos de 

"massa de manobra" 

que começou o 

processo de 

achatamento da 

comunidade 

desprivilegiada, 
também denominada 

de "pé-de-chinelo". que 

a demagogia política 

não tomou 

consciência é que o 

"zé povinho" ainda é 

quem decide as 

eleições. O povo da 

periferia e do interior 

somam a maioria 

dos votos em 

qualquer cidade e é a 

ac 

eles que as atenções 

se voltam na época da 

eleição. Neste 

momento são 

considerados seres 

humanos e recebem 

até elogios respeitosos. 

O processo eleitoral 

se aproxima e os 

candidatos, 
profissionais ou 

amadores (aqueles que 

entram pela primeira 

vez numa disputa 

eleitoral) se 

despreendem de todos 

os pudores na tentativa 
de levantar o maior 

número de votos, 

objetivando a eleição. 

Alguns se revestem 
com "capa de cordeiro" 

para escoderem os 

"leões" que são, com 

apenas parte 

chegando a enganar os 

eleitores, enquanto 
outros ficam no "meio 

da estrada". As 

artimanhas são tantas 
que fazem inveja aos 

grandes atores, com 

encenações 
fenomenais. 

Mas o povo já 

acordou e esta semana 

no aeroporto 

Guilherme Cortez, em 

Imperatriz, a 

comunidade 
demonstrou todo seu 

descontentamento 
com um político que 

parecia se transformar 

na maior expressão 

política da região e 

acabou sendo 

apupado pela 

sociedade que ele jurou 

defender, mas que está 

apenas buscando sua 

autoafirmaçào política. 

Da mesma forma 

anteriormente 

demonstração 
parecida havia sido 

demonstrada pela 
sociedade, em frente 

ao palanque oficial, 

na praça Brasil, 

quando transconia a 

cerimônia oficial em 

comemoração ao 

aniversário de 

Imperatriz. 

Vaqueiro e pequeno produtor 

são presos acusados de roubo 

O vaqueiro conhecido por Luís e o primo da sua esposa chamado Edilson 

foram presos ontem acusados de roubo e receptação 

Ontem pela manhã 

o delegado do primeiro 

Distrito Policial Jorge 

Luis e seus agentes 

efetuaram a prisão do 

vaqueiro Francisco 

Pereira de Sousa, 

conhecido por Luís e 

do pequeno 

proprietário rural 

Edilson Pereira Aguiar, 

acusados de roubo e 

receptação. A polícia 

tomou conhecimento 

do roubo através da 

vítima, pecuarista 

Doraci Fernandes de 

Morais, que registrou a 

ocorrência n0 976, 

ontem no início da 

manhã. 

Ao tomar 

conhecimento da 

ocorrência, onde o 

pecuarista afirmava 

que o seu vaqueiro 

conhecido por Luís 

havia furtado vários 

produtos minerais do 

depósito de 

suplementos da 

fazenda Santa Maria, 

de sua propriedade, 

localizada no Km 222, 

povoado Piquiá, em 

Açailândia e que os 

havia vendido para seu 

vizinho Edilson Aguiar, 

o delegado Jorge Luís 

foi ao local e efetuou a 

prisão dos envolvidos, 

que foram recolhidos 

nas celas 01 e 04 do 

primeiro Distrito 

Policial. 

À nossa reportagem 

Francisco Sousa disse 

que tem 48 anos, é 

natural de Iguatú, no 

Ceará, sendo casado e 

pai de uma menina de 

apenas dois anos. 

Falou que é analfabeto 

e que estava na 

fazenda do queixoso 

desde 95, onde 

trabalhava como 

vaqueiro. 

Disse também que 

era homem de 

confiança ' do 

pecuarista Doraci, mas 

que há 

aproximadamente 

dois anos vinha 

tirando sacas de sal 

mineral e vendendo 

para Edilson, que é 

proprietário de uma 
terra ao lado da 

fazenda Santa Maria. 

Segundo ele, o 

pequeno produtor lhe 

relatou que precisava 

de comprar algumas 

sacas de sal, fato 

ocorrido há cerca de 

dois anos. Francisco 

vendo que o depósito 

da fazenda ■ onde 

trabalhava tinha 

bastante, apanhou 

duas sacas e vendeu 

para Edilson. Daí pra 

frente passou a 

"fornecer" todo o sal 

necessário para as 

poucas cabeças de 

gado do vizinho, 

recebendo por cada 

saca a importância de 

R$ 15,00. 

Como o patrão não 

tinha notado a falta do 

insumo, o 

"fornecimento" 

continuou 

gradativamente, com 

cada entrega sendo 

fornecido em média 

duas sacas e que 

somente uma vez ele 

entregou 10 ampolas 

de vacina para Edilson, 

mas não cobrou por 

essa entrega. 

Ao conversarmos 
com Edilson, que se 

encontra recolhido na 

sela 04, ele relatou que 

possui essa terra às 

proximidades da 

fazenda Santa Maria e 

que conheceu 

Francisco depois que 

ele casou com uma sua 

prima e foi morar na 

fazenda mencionada. 

Disse também que 

foi procurado por 

Francisco que lhe 

ofereceu umas sacas de 

sal pela importância de 

R$ 15,00, porque estava 

sem dinheiro e precisa 

fazer algumas compras. 

Para ajudar o marido 

da prima ele acabou 

comprando apenas 

três sacas de sal. 

Disse que esse fato 

aconteceu 

recentemente e que 

nada mais lhe foi 

entregue além dessas 

três sacas, 

desmentindo que 

houvesse comprado 

várias sacas no 

decorrer de dois 

anos, conforme 

relatou o vaqueiro 

Francisco. Edilson está 

preso acusado de 

receptação de furto, 

enquanto Francisco 

vive sob a acusação de 

furto. 

O triste adeus 

Para a família Faria 

a perda é irreparável. 

Da mesma forma para 

os integrantes do 

Sistema Tucanu's de 

Comunicação, que 

aprenderam a 

conhecê-lo na 

convivência cotidiana 

e também receberam 

inesquecíveis 

ensinamentos. Para os 

amigos dele ou da 

família através de seus 

filhos Conor, Narcísio e 

Maria a perda 

também tornou-se 

irreparável. 

Difícil da vida não é 

aprender a conviver, 

mas ter que separar-se 

repentinamente desta 

convivência. Seu Chico 

foi, mas deixou a 

gratificação de 

desfrutar da 

germinação da semente 

plantada não no solo 

que ele tanto cultivou, 

mas na cabeça 

(cérebro) daqueles que 

ele com toda 

simplicidade ensinou a 
viver e desfrutar o 

prazer da dignidade. 

Menino que nasceu 

na cidade de Jandaia, 

estado do Goiás, nunca 

imaginou que na 

trajetória de 73 anos 

chegasse a construir 

tamanho patrimônio 

moral e cultural, 

deixando uma gama 

incontável de herdeiros, 

espalhados neste 

imenso universo cheio 

de mesquinharias. 

Mesquinharias 

superadas pela 

sabedoria. Pela 

tenacidade; pela 

formação moral e 

personal, que 

transmitiu a seus filhos, 

netos e amigos que com 

ele conviveram. Foram 

longos dias de lições 

jamais esquecidas; 

dadas com a 

simplicidade com a qual 

ele arava a terra. Parecia 

até que mesmo amando 

o campo como ele 

amava, sua preocupação 

maior estava na 

germinação das 

sementes espalhadas 

pelo asfalto. 

Esse asfalto negro 

que é pisado por almas 

brancas (sem 

preconceito) daqueles 

que possuem coração 

puro. Sem maldade, 

com um único 

propósito de fazer o 
bem, na construção de 

um futuro promissor. 

Que a nova geração 

daqueles que foram 

germinados pelas 

palavras sábias do Seu 

Chico possa expressar 

o melhor do 

sentimento humano, 
com o espírito simples 

da verdade. 

MOITA & MOITA 

A Miirfsi 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 



JORNAL CAPITAL Cultura Domingo, 26 de julho de 1998 □ 7-2 

Uma casa dedicada à cultura 

Os paraenses, e em 

especial os moradores 

do município de 

Óbidos, no Baixo 

Amazonas, ganharão 

uma "Casa da Cultura" 

que abrigará o Arquivo 

Público, a biblioteca, 

um auditório e uma 

galeria de exposições, 

no prédio do Quartel 

de Óbidos, que será 

restaurado como 

recursos liberados pelo 

Governo Federal. O 

ministro das 

Comuicaçóes, Luiz 

Carlos Mendonça de 

Barros, estará em 
Belém nesta sexta- 

feira, 24, para assinar o 

contrato de repasse de 

R$ 499.041,00, 

destinados à 

restauração do 

Quartel. Serào, ao 

todo, 720 metros 

quadrados de obras 

civis. 

Um belo exemplar 

da arquitetura eclética, 

o Quartel de Óbidos 

encontra-se em 

condições precárias, 

com paredes cheias de 

infiltração e ausência 

de forros e pisos. Há, 

ainda, a necessidade de 

encontrar um espaço 

adequado para abrigar 

a biblioteca e o Arquivo 

Público de Óbidos, 

hoje funcionando em 

péssimas condições no 

museu da cidade. Com 

a restauração, os 

moradores da região 

ganharão, além da 

valorização do 

patrimônio, um centro 

cultural. 

A restauração do 

Quartel de Óbidos em 

suas linhas originais 

obedece a diretriz do 

governo, de 

preservação e 

valorização do 

patrimônio cultural do 

Estado. A 

concretização da obra 

foi assegurada pelo 

governador Almir 

Gabriel, durante a 

visita que fez ao 

município em março 

passado. 

A recuperação do 

Quartel também 

representa um resgate 

histórico de valor 

inestimável para os 

paraenses. Óbidos 

originou-se a partir da 

construção do Forte 

Pauxis, em 1697, às 

margens do rio 

Amazonas, sendo 

elevada à condição de 

cidade em 1854. 

Inaugurado em 1909, o 

complexo militar era 

formado pelo pavilhão- 

sede, instalado na 

praça Bom Jesus e pela 

Defesa Gurjào, um 

posto sentinela 

localizado na Serra da 
Escama e que contava 

com uma bateria de 

canhões. 

O Quartel e a Defesa 

Gurjào surgiram com 

finalidades 
unicamente militares. 
Afinal, o Quartel do 4o 

Grupo de Artilharia da 

Costa, em Óbidos, foi 

construído pelo 

Exército brasileiro 

para defender a 

fronteira do Brasil de 

investidas da Bolívia. 
Foi o período da 

"Questão do Acre", 

momento em que os 
dois países disputavam 

as terras da fonteira. 

No início do Século 

XX, a economia da 

Amazônia foi 

caracterizada pelo 

extrativismo e 

exportação do látex, 

usado, pela indústria 

■internacional, na 

fabricação da 

borracha. A região 

amazônica registrou 

grande fluxo 

migratório, com 
especial destaque para 

a vinda de nordestinos, 

que fugiam da seca. 

Processo similar de 

ocupação acontecia na 

Bolívia, no Vale do Rio 

Acre, em uma área hoje 

pertencente ao Estado 

do Acre. 

A conida à região foi 

motivada pela 

existência de extensos 

seringais, o que 

também motivou a 

luta pelo território 

situado entre Brasil e 

Bolívia. Foi quando 
o Exército 

brasileiro mandou 

construir oQuarteldo 

4o Grupo de Artilharia 

da Costa, cujo prédio, 

anos depois, abrigou o 

4o Batalhão de 

Artilharia de Posição. 

Posteriormente, foi 

ocupado pelo 4o Grupo 

de Artilharia da Costa e 

pelo 8o Batalhão do 

Exército. 
O desenvolvimento 

tecnológico fez a velha 

guamição militar perder 

sua importância, sendo 

desativada em meados 

de 1967. Restou apenas 

um pequeno 

contingente, depois 

transferido para o Tiro 
de Guerra. Com o 

encerramento das 

atividades militares, o 

prédio foi ocupado 

pela Universidade 

Federal Fluminense, 

que ali instalou seu 

Campus avançado. 

Valeu Velho Chico 

Francisco Teies de Faria 

* 1925 

+ 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 país, pelo nosso estado e por nossa cidade, o Velho Chico sempre se colocou 
lado do trabalho e da honestidade. 

Estamos seguindo sua lição 

Uma homenagem do SISTEMA TUCANU' S DE COMUNICAÇÃO 
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® Fórmula 1 

(> hraslieiro Rubens Barrichello confirmou nos treinos 

Je sábado seu bom desempenho nos treinos livres de 

sexta e larga na quinta posição no GP da Áustria, 

neste domingo. O italiano Giancarlo Fisichella, da 

Benetton. conquistou a pole e larga na frente hoje. 

JORNAL CAPITAL 

REDE RECORD 

ESPORTE 

vg- 

m 

Domingo, 26 de julho de 1998 

Responsável: Francisco do Vale 

Colaboradores: Renilson 
Sousa e Edyaldo Cardoso 

Editoração: (rredson Oliveira 

Brasileiro começa com grandes contratações 

N n s. t p ri o i n o/-* r,.. m   Neste domingo 
'26) começa a 28a 

Edição do 
C a m p e o n a t o 

Brasileiro. Várias 
das equipes que 

irão disputar a 

competição 
fizeram grandes 

contratações 

visando 
conquistar o 
titulo. 

O Palmeiras, por 

exemplo, 
contratou por R$ 
6,5 milhões, o 

zagueiro Júnior 

Baiano ( Vice- 

campeào do 

Mundo). Palhinha 

reforçará o time do 

Grêmio, depois de 

uma péssima 

temporada no 

Flamengo. O 

"Mengão" por sua 
vez, contratou 

Ricardo Rocha, 
um zagueiro prá lá 

de experiente. 

E tem "filho 

pródigo" voltando 

para a casa... O Raí 

volta para o São 

Paulo, depois de 

cinco anos na 

França e vem 

prometendo 
ganhar títulos. 

O Vitória da 

Bahia contratou 

também. Vale 
tudo para vencer o 

Campeonato. O 
time será 

reforçado por 

Erivelto. 
A Ponte Preta 

volta a ser "in". Está 

de novo na elite do 

futebol. E como não 

poderia deixar de 
fazer. foi logo 

contratando. 
Quem? O goleiro 

Edinho (para quem 

não sabe-duvido- 

filho do Rei Pelé) e 

também Ronaldão ( 

ex-São Paulo, ex- 

Santos e ex- 

Flamengo). 
O Botafogo trouxe 

o zagueiro Júlio 

César (ex-Seleção 

Brasileira), de 35 
anos e muita 

experiência 
internacional. 

Deu para notar 

que os times não vão 

medir esforços para 

conseguir uma boa 

performance e/ou 
levar a taça do 

Brasileirão. Mas, 
mais importante que 

isso, é poder ver que 

depois de alguns 

anos estamos 

finalmente 
conseguindo manter 
os nossos craques 

jogando no país e 

ainda trazendo 

alguns que estavam 

jogando no exterior. 

Saudade mesmo 

teremos de ver o 

craque Denilson 
com seu jeito 

moleque de jogar 

futebol, fazendo 

espetáculo pelos 

gramados onde 

passava. Difícil será 

substituí-lo... 

Somente onze conseguiram o título 

O duelo de 

domingo pelo título 
de Campeão 

Brasileiro de 98 

promete. Das 24 

equipes que 

participarão do 

Campeonato, 
apenas n 

conseguiram esse 
feito. 

O Flamengo foi 

cinco vezes 

campeão (1980/82/ 
83/87/92). o 

Palmeiras 
conseguiu o título 

quatro vezes (1972/ 

73/93/94) e o Vasco 
da Gama três vezes 

(1974/89/97). O 

Internacional do 

Rio Grande do Sul 

também conquistou 
o tricampeonato 

(1975/76/79), assim 
como o São Paulo 

(1997/86/91). O 

Grêmio do Rio 

Grande do Sul teve 

duas vitórias. Venceu 

em 1981 e 1996. 

O Guarani só levou 

o título uma única 

vez em 78. Também 

com apenas uma 

vitória estão os times 
do Coritiba (1985), 

Corinthians (1990), 

Botafogo (1995) e 

Atlético Mineiro 

(1971). 

Entre os times que 

disputaram a série 

"B" do Campeonato, 

o Fluminense 

conquistou o título 
em 1984 e o Bahia em 

1988. 

Analisando os 

números poderíamos 

perguntar: Será que 
os grande clubes 

confirmarão o seu 

favoritismo somando 

pontos a mais para os 

seus currículos? Ou 

teríamos um novo 

campeão? Não seria 
a vez do Santos, 

clube que já recebeu 

tantas glórias no 

passado, conquistar 

esse título inédito? 

Ou ainda o Cruzeiro, 

equipe ganhadora de 

muitos títulos 

internacionais e 

sem êxito em 

competições como 

essa? Existem 

muitas pergunt" e 

questionamentos. 

Podemos ter uma 

surpresa e sem 

esperarmos termos 

o Vitória da Bahia, 

ou o Portuguesa, ou 

o América de Minas 

campeões. Quem 

realmente gostar de 

futebol não perderá 

o espetáculo 

durante todo o 

Campeonato. Só 

resta cruzar os 

dedos para que 

vença o melhor 

Vaguinho pinta cabelo de verde 

e entra no espírito do Dérby 

Se o Guarani perdeu 

com a saída de Dinei, o 

"super cabeça amarela", 

terá amanhã a 

segurança de Vaguinho, 
o "cabeça de abacate". 

Para incorporar ainda 

mais o espírito de dérbi, 

o volante cumpriu a 

promessa e ontem 

pintou os cabelos de 

verde. Foi o suficiente 

para que os 

companheiros de 
equipe e até a comissão 

técnica bugrina 

fizessem a festa, antes, 

durante e após o treino 

coletivo. 

Segundo o zagueiro 

Marinho, que será o 

companheiro de quarto 
de Vaguinho na 

concentração, o novo 

visual do parceiro é 

"horrível". "Ele ficou feio 

demais. Parece um 

abacate", brinca o 
jogador. "Já o avisei para 

usar boné até na hora de 

dormir. Não quero 

acordar no dia seguinte 

elevar um susto." 
: O técnico Oswaldo 

Alvarez encontrou um 

outro apelido para o 

atleta: "Com essa 

cabeça verde, ficou 

parecido com um 

camaleão", disparou. 

Mas o volante, 

acostumado a dar 
apelidos, retrucou de 

imediato. "O Vadão 

que cuide da vida 

dele", rebateu, com um 

largo sorriso no rosto. 

"Essa tinta sai com o 

banho, por isso 

comprei vários tubos 

para retocar a 

cabeleira antes da 

partida contra a Ponte 

Preta." 

Vaguinho retrata 

muito bem a 

empolgaçáo declarada 

da equipe bugrina 

para o dérbi. Além dc 

cabelo e da nova 

camisa, que será 

apresentada à torcida 

o volante entrará err 

campo com chuteiras 

verdes. Literalmente 

ele se vestirá d£ 

cabeça aos pés com aí 

cores do Guarani. 

» 
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Governo recua e suspende 

a assinatura de convênios 

Alegação é que presidente quer mostrar isenção nas eleições, mas oposição já apresentara recurso no TSE 

A assinatura de para obras em quarta-feira liminar 

convênios com andamento durante os requerida pela oposição 

municípios e Estados foi três meses anteriores à para que o poder público 

suspensa pelo governo eleição. fosse impedido de 

federal nos três meses Na ação do TSE, a celebrar os convênios, 

que antecedem a eleição, oposição contesta O governo não 

assume que recuou após 

ser pressionado. O 

O recuo do governo foi 

uma vitoria dos partidos 

de oposição, que 

chegaram a entrar no 

inicio da mu na na com 

ação no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). 
O PT estuda apresentar 

uma consulta ao 

Tribunal de Contas da 

União (TCU) sobre a 

liberação de recursos 

parecer da Advocacia- 

Geral da União (AGU) 

que considerou legítima subchefe para Assuntos 

a formalização de Jurídicos da Casa Civil, 

coiumios. O governo Gilmar Ferreira 

suslentava que apenas Mendes, disse que a 
os repasses de dinheiro decisão de suspender os 

ê que estariam convênios foi tomada 

proibidos. Segundo a porque o presidente 

assessoria do TSE. o Fernando Henrique 

ministro Fernando Cardoso estava 

Neves da Silva negou na preocupado em mostrar 

isenção nas eleições. 

Na ação. os partidos 

de oposição 

argumentam que o 

parecer da AGU fere a 

"garantia de igualdade 

de condições entre os 

candidatos na disputa 

eleitoral". E acrescenta 

que o objetivo da Lei 

Eleitoral ê evitar o uso 

político de dinheiro 

público. Não há previsão 
de quando ocorrerá a 

votação definitiva pelo 

TSE, já que o tribunal 

está em recesso até 3 de 

agosto. 

O corregedor eleitoral, ministro-chefe da Casa 

ministro Eduardo Ribeiro, Civil, Clóvis Carvalho. A 

não quis comentar se a lei • circular estabelece que 

eleitoral proíbe apenàs os "todos os órgãos da 

repasses ou se também administração pública 

veda a assinatura dos federal direta, autárquica e 

convênios. "A lei é fundacional se abstenham, 

expressa ao estabelecer nos três meses que 

que não pode ocorrer a antecedem as eleições de 3 

transferência: o resto tem de outubro de 1998, de 

de ser estudado", celebrar convênios para 

observou. transferência voluntária de 

A informação sobre a recursos a Estados e 

suspensão da assinatura municípios". A circular 

dos convênios foi acrescenta que os 

repassada aos ministros convênios já firmados 

por meio de circular devem ter seus efeitos 

assinada ontem pelo suspensos. 

Polícia fecha distribuidoras clandestinas no Rio 

Duas distribuidoras 

clandestinas foram 

fechadas pela polícia do 

Rio hoje. Em Petrópolis, 

região serrana do 

Estado. durante a 

madrugada, foram 

apreendidos mais de 500 

medicamentos - a 

maioria com prazo de 

validade vencido - em 

uma casa no bairro 

residencial de Carangola. 

Hoje a tarde, no Centro 

do Rio. a Delegacia de 
R)j,çessão aos Crimes a 

Saúde Publica (DRCSP) 

interditou a distribuidora 

de medicamentos JR 

Lahen. que funcionava 

clandestinamente em 

uma galeria em frente a 

sede do Laboratório 

Central Noel Nutels, 

responsável pela análise 

de todos os remédios 

suspeitos enviados pela 

Vigilância Sanitária 

estadual. No sul 

fluminense, a Secretaria 

Municipal de Saíde de 

Barra Mansa recolheu 

seis frascos de Epivir - 

usados para o tratamento 

de Aids- suspeitos de 

falsificação. 
A JR Lahen, de 

propriedade de Jorge 

Henrique dos Santos, 

funcionava ha um ano em 

um prédio residencial 

Visconde dos Arcos, na 
Rua do Resende, 119, loja 

14, no Centro da cidade. 

Os policiais apreenderam 

mais de 20 caixas com 

frascos de éter, álcool, 

cloroformio e kits 

reagentes para exames 

de sangue, urina e fezes. 

O material era vendido a 

laboratórios e hospitais. 

A distribuidora não tinha 

licença da Vigilância 

Sanitária e o alvará de 

funcionamento, expedido 

pela prefeitura, estava 

irregular. 

Segundo o titular da 

DRCSP, Pedro Paulo 

Pinho, o local escolhido 

por Santos nunca poderia 

abrigar uma loja daquele 

tipo. Pelo código 

sanitário, é proibido 

conceder licença para 

distribuidoras de 

produtos médicos 

inflamáveis, como é o 

caso da JR Lahen, em 

área residencial. O 

prédio Visconde dos 

Arcos têm 102 

apartamentos, onde 

moram cerca de 200 

famílias. "Poderia ter 

acontecido uma tragédia 

aqui", disse o diretor do 

Noel Nutels, Oscar 

Berro. O porteiro Manoel 

Moreira, de 40 anos, 

contou que próximo à 

distribuidora passa toda a 

tubulação de gás do 

prédio. Moreira disse que 

trabalha há três anos e 

dois meses no edifício e 

nunca desconfiou que ali 

funcionava uma 

distribuidora clandestina. 

"Só sei que ai tinha antes 

uma sapataria", afirmou. 

Apesar da grande 

quantidade de produtos 

apreendidos, nenhum 

estava fora da validade. 

O delegado Pinho disse 

que o dono apresentou 

todas as notas fiscais de 

compra das mercadorias. 

Alguns medicamentos 

eram adquiridos fora do 

Estado, como o reagente 

Bioclin, da Quibasa 

Química Básica Ltda, de 

Belo Horizonte, e o 

sistema para coleta de 

sangue a vácuo 

descartável Vacuum 2, 

do Laboratório Indústria 

Comércio Ltda, de 

Campinas, São Paulo. 

Em Petrópolis, 

policiais descobriram, 

através de denúncia 

anônima, que a 

distribuidora de 

medicamentos Novo 

Brasil, em Carangola, 

zona sul da cidade, 

funcionava há três anos 

sem licença da 

fiscalização sanitária do 

município. No local, 

foram encontrados 151 

frascos de Ampicilina e 

33 de anoxicilina (ambos 

antibióticos), 42 vidros 

de vitamina E. 156 de 

complexo B e 42 do 

complexo vitamínico 

Deltavit, Todos estavam 

fora da validade - alguns 

vencidos desde 1996. 

Segundo a chefe da 

fiscalização sanitária de 

Petrópolis, Rosane 

Guimarães, a mercodoria 

era vendida para as 

farmácias da região. Na 

blitz, foi preso o 

funcionário Paulo de 

Oliveira. O dono da 

distribuidora ainda não 

foi identificado pela 

polícia. 

■ Apelo à paz 

Wi 

Observada por 
potícmis, Clementina 
Gersom, de 73 aoos, 

solta pombos em cima 
da ponte que divide a 
área de manancial no 

Jardim Falcão, onde 
prosseguia a 

demolição de casas; 
ela aeba que o local 
deve ser preservado, 
mas pacificamente 
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SEFAZ IMPLANTA 

SISTEMA PARA ICMS 

MENSAL VIA DISQUETE 

Aumentar para 300 (já a partir de agosto), o universo de 

empresas que deverão entregar em disquete a declaração 

mensal de informações econômico-fiscais sobre o ICMS, 

em substituição ao sistema convencional de entrega em 

formulários, é o objetivo da Secretaria de Estado da Fazenda 
ao implantar o novo programa para receber informações 

das empresas sobre a cobrança do tributo. 

O coordenador de fiscalização da Sefaz, Alberto José 

dos Santos, informou em são Luis no meio da semana que 

"serão priorizadas as maiores empresas com atividades nos 

principais municípios do Estado", incluindo naturalmente, 

a segunda maior cidade depois da capital, que é Imperatriz 

Entre outras coisas, ele disse também que-o novo sistema 

visa identificar contribuintes irregulares. 

EXEMPLO 

O jornalista e empresário da comunicação, Conor Farias, 
é sem dúvida um dos exemplos, maiores de tenacidade 

deixados pelo patriarca da família, Francisco Teles Faria, 

morto de parada cardíaca na última quinta-feira e enterrado 

anteontem no Cemitério campo da Saudade. 

Apesar da grande dor sentida pela perda do saudoso 
pai, Conor Farias não deixou a peteca cair. 

Continuou à frente do Sistema Tucanu's de comunicação 

(que passará a se chamar Grupo Empresarial Francisco 

Teles de Farias, reunindo outros empreendimentos da 

família), sem fraquejar, inclusive à frente dos trabalhos 

tradicionais de feitura do seu Jornal Capital, transmitindo 

à equipe dos três veículos de comunicação do sistema, a 

sua força de trabalho e equilíbrio emocional, só vistos em 

pessoa de sua estirpe. 

Sem dúvida um exemplo de empreendedor, de comando 

e de liderança. 

Antes do enterro do seu Chico Faria, como era 

conhecido, estive no velório, transmitindo mais uma vez o 

meu conforto á família enlutada, oportunidade em que 

Conor reservava um merecido momento de repouso para 

si. 
Fica mais este registro e a nossa admiração pelo exemplo 

que Conor Farias e demais familiares representam para a 
sociedade imperatrizense. 

Está dito. 

VOVÓ 

Comemora-se hoje, 26, o Dia da Vovó. 
Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter. 

sob a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

^nformes 

£speciftis I 

I 

Machado Neto 

HOSPITAIS III' 

IIRCÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospÍTAl ReqíoNAl Materno^ 

ínFantíI (722-1843); OnTopediA: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

h 

% 

m 
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RLMI NA CIDADE ■ Para dar assistência à sua mãe, 
dona Lourdes, que se encontra internada no 

apartamento 01 do SC Maria, encontra-se na cidade 
desde anteontem, o vice-presidente do PMDB estadual, 
Remi Ribeiro. Vale o registro com os nossos votos de 
que dona Lourdes recupere sua saúde plena o mais 

rápido possível (Foto: Machado Neto) 

Humor 

O rapaz resolve entrar para o 

ramo de calçados. Assim que a loja 

é inaugurada, um freguês 

pergunta: 

- Tem sapato de crocodilo, moço? 

- Ora, depende. Que número ele 

calça? 

(Pbyboy/jun/98). 

ANÍVERSARÍANTES ACH 

* Ana Mirtes Costa Fernandes, da 

Agulha de Ouro (hoje); 

* Madeireira Scaandian Ltda. e 

Mercantil Avenida Ltda (amanhã). 

Aniversariam e recebemos 

parabéns da ACII e do FEITO À 

MAO 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 

MOTOCICLISTA 

Amanhã seracomemorado o Dia do motociclista (motoqueiro). 

Esperamos que, no seu dia, os motoqueiros procurem trafegai* 

em seus pequenos mas traiçoeiros veículos de duas rodas, com o 

máximo de atenção. 

Não custa nada evitar novos acidentes. 

LEI DA CHIBATA 

Cinco anos de prisão, 60 chibatadas e o pagamento de uma 

multa de 1 bilhão de riais (moeda local), o equivalente aUS#33 ml 

foi a sentença arbitrada pelajusdça ao prefeito reformista deTeerã, 

Gholamhossein, por prática de corrupção administrativa 

Imaginem os senhores leitores, se a justiça brasileira fosse tão 

rigorosa a ponto de condenar os corruptos ao castigo de varias 

chibatadas. 

Das duas, uma ou acabaria a corrupção em todos os níveis da 

vidapúblicaou [xivada ou o Biaíü assaria a contar com o chamado 

"grupo dos chibatados". 

Haja chibata paia tanto corrupto...! 

T- 

DlfPIA COMEMORAÇÃO - no último dia 16, (aniversário de 
Imperatriz), foi também uma data comemorativa para dois 
rebentos do gerente do HH de Açailândia, Paulo lázaro de 

Carvalho: Euclides e Pérícles, mi aconchego da família, 
festejaram seus respectivos aniversários. Moreira Sih 
presidente do Marwel, do qual lázaro é um dos sóc 

especiais, colheu o seguinte flagrante fotográfico: a mal ri ar 
Maria Oliveira de Carvalho; Euclides; Paulo lázaro; sua 

mulher Rosângela, com a filhinha Denise; Pérícles e Marcelo. 
Vale o registro com os nosso parabéns, embora tardiamente. 

Mercodo- 

Fmoncetm- 

PoUpANÇA 

Hoje 0,90% 

Amanhã 0,82% 

Fonte; BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UIír {FeíIeraI) 

Julho/98  RS 0,96 II 

UrB (EsTAduAl) 
.lulho/98  R$20.21 

UPC (FEdERAl) 
Julho/98 RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo R$ 1,24 

* Turismo R$ 1,20 

* Comercial R$ 1,16 

Cotações de 24.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 24 07 98 

R$ 11,14 
SaLárío Mínímo 

Julho/98 RS 130,00 

SaUrío FamiTía 
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. 

^JJazzilai ^AZZOLÁO MÓVEIS 
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. 

" Víafei para São Luíe e 

gofiteí. Recomendo aos 

meus amígofi!" 

Reserv as de passagens 

721-5687 
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

ganhou as deiçdes 98 

Atenção senhores políticos, a Tucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trioelétrico, 

_^quipe_desom^ telão e sonorização de aúdio e vídeo. 

Carro de som: 
amps, potência do som 3.500 watts 

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

2 - D-20 com grupo 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 

9 - Um ônibus Scania com bancos reclináveis com 
toalete abordo e som ambiente. 4*%^ .   dwvimw c aum animei - combe com um som e microfone, tocado a bateria 

_ , FORMA DE PAGAMENTO: 
5 - Trio-elétrico XUCAN^S, caminhão Mercedes 11-13 a) À vista 

com periférico de palco 20.000 watts de potência b) 50% no ato e um cheqi 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCANU-S 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 -f 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 
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Ocorrências! 

Joberth Aleixo 

Perda de 

documentos I 

Perda de 

documentos IV 

Edson Cardoso dos 

Santos e Silva, 

maranhense, casado, 

residente na rua 

Rodoviário comunicou 
que perdeu sua carteira 

porta-cédula contendo 

vários documentos 

pessoais, tais como 

Carteira de Identidade 

Civil e outros 

Eduardo Gomes da 

Silva, maranhense, 

solteiro, residente na rua 

Beta-Bacuri comunicou 

que perdeu sua Carteira 

Nacional de Habilitação. 

Fato ocorrido na tarde de 

ontem quando trafegava 
nas imediações do 

Shopping Timbira 

Perda de 

documentos II 
Arrombamento I 

José Pereira da Silva, 

maranhense, solteiro, 

residente na rua 

Guanabara- Vila Fiquene 

comunicou que perdeu 

sua carteira porta-cédula 

contendo vários 

documentos pessoais. 

Perda de 

documentos III 

Nilson Careniro da 

Silva, maranhense, 

solteiro, residente no 

Conjunto Brasil Novo- 

comunicou que elementos 

desconhecidos 

arrombaram a porta dos 

fundos de sua residência 

e levaram vários objetos, 

entre os quais uma TV a 

cores 16 polegadas 

Arrombamento II 
Marivaldo Trindade 

dos Anjos, maranhense, 

comerciante, 39 anos de 

idade, maranhense, 

casado, residente na rua 

Campos Sales 

comunicou que quando 

retornava de uma 

agência bancária, para 

sua residência perdeu 

uma carteira porta-cédula 

contendo vários 

documentos pessoais. 

Cleide Vasconcelos 

Sousa, maranhense, 

casada, vendedora, 

residente na rua Sousa 

Lima-bairro Nova 

Imperatriz teve sua casa 

arrombada pelos 

desocupados. De acordo 

com a vítima os elementos 

levaram do interior da 
referida casa vários 

objetos. 

Sem-tetra ameaçam invadir 

novamente terreno em Marituba 

PIAI MTAO 

POUCIAL 
Domingo, 26 de julho de 1998 

Delegado R^iualdoJ^uaes 

Escrivão Francisco Barbosa 

Comissário Edilson 

Perito Madeira 

■i 

. , . OuunbinhQ, 
Agentes h:ii;,nc e Volttr 

As cerca de 400 

famílias que ocuparam, 

por volta das 18h da 

última quinta-feira, 

uma área repleta de 

açaizeiros, embaubas e 

eucaliptos, localizada à 

altura do Km 17 da BR- 

316, no município de 

Marituba. e desde a 

manhã de ontem 

p e r m a n e c c m 

acampadas no canteiro 

em frente ao terreno, 

após um acordo com a 

Polícia Militar, 

ameaçam uma nova 

ocupação hoje, se até 

ás 9h30 o proprietário 

não apresentar 

documento de posse da 

terra. 

Entre os invasores, 

muitos vieram de 

outros municípios 

como Barcarena, 

Castanhal, Benevides, 

Ananindeua, também 

dos distritos de 

Icoaraci, Mosqueiro, 

além de pessoas que 

admitem já morarem 

na invasão "Che 

Guevara", que fica em 

frente ao terreno 

invadido. No início da 

manhã de ontem, 60 

homens do Batalhão de 

Choque da Polícia 

Militar e o coronel 

Geraldo Magela, foram 

ao terreno invadido 

para negociar uma 

d eso c u pação pacífica. 

Por volta das 9h. depois 

de muita conversa, 

ficou estabelecido um 

acordo no qual as 

famílias e os policiais 

deixariam o terreno, 

conforme proposta do 

coronela Magela. 

"Quem se diz dono 

da área tem até às 9h30 

de amanhã (hoje) para 

apresentar um 

documento que 

comprove a posse da 

terra. A polícia não 

manda ninguém 

invadir terreno, mas se 

não existir um título de 

posse, nada poderemos 

fazer e os policiais não 

virão retirar os 

invasores", garantiu 

Geraldo Magela, 

ontem de manhã. Os 

invasores, por sua vez, 

avisaram que não 

perderão a 

oportunidade de se 

fixarem no terreno 

caso o referido dono 

não apresente o título 

de ijosse. Policiais, 

líderes do movimento 
de invasão e até 

mesmo coordenadores 

do Movimento Pró- 

Teto, não souberam 

informar quem é o 

proprietário da área 

invadida. 

Após a saída do 

coronel daquela área, 

ontem de manhã, os 

invasores que antes 

havia concordado com 

a desocupação pacifica 

e imediata, se 

dividiram em pelo 

menos quatro grupos. 

Discutiram 

exaustivamente os prós 
e contras da proposta 

do coronel Magela, e 

por fim. às lOh o 

terreno foi 

desocupado. O 

Batalhão de Choque 

também cumpriu o 

acordo. Mesmo assim, 

a PM deixou uma 

viatura com homens 

fazendo a guarda de 

entrada do terreno, 

durante toda esta 

noite, conforme avisou 
o coronel Magela. no 

m o m e n t o d a 

negociação. 

Ao invadirem o 

terreno em frente1 a 

invasão "Che G u e 

Vara", as 400 famílias 

abriram trilhas, 

derrubaram parte da 

vegetação usando 

foices, machados e 

facões, e demarcaram 

aproximadamente dois 

mil lotes. Uma das 

líderes do movimento. 

Benedita Guimarães 

Oliveira, 30. afirmou 

que, acharia mais 

prudente cumprir o 

acordo feito como 

coronel Magela. "Só 

que amanhã (hoje) o 

coronel terá de 

cumprir sua palavra, 

sem alguém com o 

documento que prove a 

posse da terra nós 

invadiremos 

imediatamente e 

vamos resistir a ordem 

de saída", ameaçou 

Benedita Oliveira, que 

acresentou não existir 

liminar expedida por 

juiz determinando a 

desocupação do 

terreno. 

Entre aqueles que se 

posicionaram 

contrários à proposta 

do coronel Geraldo 

Magela, estava o 

desempregado Paulo 

César Silva, 19, vindo 

de Bragança. "Não 

acredito nesse tipo de 

acordo, depois que a 

gente sair ninguém 

entra mais, já vi 

história igual antes", 

disse o jovem, esolado. 

Houve também um 

grupo com propostas 

alternativas. Para o 

*-:ÍÇ 
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Policiais te o iam 
acalmar sem-terras 

desempregado Severino 

Pereira da Silva. 43, 

residente em 

Ananindeua, "o melhor 

acordo a ser feito entre 

nosso pessoal e a polícia 

seria eles deixarem a 

gente fazer vigília até às 

9h de amanhã (hoje), e 

a gente garantindo não 

fazer os barracos ou 

explorar nada do 

terreno", disse Severino 

Silva. Também 

estiveram na área de 

tensão, na man há- e 

ontem, os delegados da 

Polícia Civil, Emir Miranda 

e Tânia Araújo, da 

Delegacia de Ordem 

Social. "Fomos informados 

que o ambiente estava 

tenso, e viemos dar um 

reforço, mas felizmente 

tudo se normalizou", disse 

o delegado Emir Miranda. 

Ultimas 

Ancião assaltado 

na Cafeteira 

O ancião Francisco 

Ernesto Tavares da 

Cunha, maranhense, 
viúvo, residente na 

Vila Lobão 

comunicou que foi 

vítima de assalto 

quando trafegava 

pela Bernardo Sayão, 
na altura de um posto 

de gasolina. 

Segundo o ancião 

os dois elementos 

trafegavam em uma 

bicicleta no sentido 

contrário. Os dois 

assaltantes 

aparentava ser menor 
de idade. Francisco 

Ernesto, retornava da 

residência de uma 

filha no bairro Nova 

Imperatriz. Ao se 

aproximar do 

velhinho os elementos 

foram logo colocando 

a mão no seu bolso e 

arrastaram uma nota 

de R$ 10,00 (dez 
reais). Após o furto os 

elementos evadiram- 

se do local pela 

marginal direita da 

Belém-Brasília no 
sentido Açailândia. 

Fatos como este sem 

sendo registrado 

quase que 

diariamente em 

Imperatriz. 
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