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Show de Leonardo é confirmado para quinta-feira 

A Shushine, empresa responsável pelo contrato do cantor, garante que Leonardo estará 

na quinta-feira na XXX Expoimp; 22 pessoas fazem parte da equipe de produção 

A Shushine, empresa 
responsável pela agenda 
do cantor sertanejo 
Leonardo, confirma sua 
participação na trigésima 
edição da Feira 
Exposição, Agropecuária 
de Imperatria. que 
tradicionalmente é 
realizada em julho no 
Parque Lourenço Vieira 
da Silva. 

Leonardo cantará na 
Expoimp nesta quinta- 
feira. dia 9, às 22 horas. 
Sua apresentação na 

:lade é aguardada com 
grandes expectativas. 0 
Sindicato Rural, entidade 
promotora do evento, 
colocou à disposição do 
público 33 mil ingressos. 
Estão sendo vendidos em 
vários pontos e no próprio 
Sinrural, no Parque de 
Exposições. 

De acordo com a 
Shushine, Leonardo já 
está no Brasil, após ter 
participado de um show 

levado a efeito em Paris, 
na França. Seu 
desembarque em solo 
brasileiro aconteceu ás 
10 horas da manhã de 
domingo passado, de 
onde partiu para 
Araçatuba, interior de 
São Paulo, onde à noite 
fez seu primeiro show 
sem a presença do irmão 
Leandro, com quem 
formava dupla, falecido 
recentemente vítima de 
câncer. Ainda comovido, 
Leonardo evitar conversar 
com a imprensa para falar 
da súbita partida do 
irmão e companheiro de 
palco. 

A versão 98 da 
Expoimp já é 
considerada sucesso 
absoluto em termos de 
público e expositores e 
terá como uma das 
principais atrações 
artísticas Leonardo, com 
novo CD prestes a ser 
lançado no mercado 

fonográfico nacional. 
Consta de 15 músicas 
inéditas e participação de 
Leandro. 

Ontem, às 17 horas, a 
Shushine enviou fax 
contendo os nomes das 
pessoas que formam a 
equipe de produção e 
músicos dos shows de 
Leonardo. 

Acompanham 
Leonardo em Imperatriz 
Caldas, Tenisson, 
Malaquias, Ney, Fonseca, 
João Bosco, Moro, 
Cláudio, Almeida, José 
Antonio, Almeida, Elias, 
Minami, Raul Issanu, 
Silva, Dorídio, Domanico, 
Wagner, Mandoni, Paulo, 
Farias, Adriana, Santos, 
Arnold, Dáqui Rubens, 
Ruggeri, Valma, 
Umbelino, José Rumão, 
Bezerra, Roberto, Lima, 
José Bastos, Fernandes, 
Donizete, Soares, Daniel, 
Silva. Eduardo, Funatsu e 
Sérgio. página 3 
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Coronel Ventura está confiante no resultado do show de Leonardo 

Hoje é o grande dia 

Brasil x Holanda 

Escrete ccmarinho quer desmantelar carrossel holandês e garantir presença na final da Copa da França 98 

Tudo pronto para 

mais um jogaço de bola 
da Seleção Brasileira 

rumo a conquista do 
título de pentacampeà 

mundial de futebol em 
mais uma partida da 
Copa do Mundo, 
disputada desde o início 

de junho'na França. 
Entram em campo 

hoje, às 16 horas, as 
seleções do Brasil e da 
Holanda, num jogo 
considerado difícil e de 
muita cautela para o 
escrete canarinho ante 

ao potencial da "laranja 
mecânica". Os 

holandeses 
conquistaram o respeito 

da torcida e dos 
jornalistas que estão 

ir 

trabalhando na 

cobertura do Mundial da 
França. Os jogadores 

reconhecem a força da 
Holanda e querem 
evitar uma disputa na 
prorrogação. 

As duas seleções 
entram em campo com 
alterações. Pelo lado do 
Brasil, Zé Carlos 

substituirá Cafu (que foi 
expulso no jogo contra a 
Dinamarca, sexta-feira 
passada). Já a Holanda, 
terá de atuar sem o 

zagueiro Bogarde, que 
sofreu uma contusão. A 
partida é válida pelas 

semifinais da última 
copa do século. 

0 time brasileiro, que 
nos últimos jogos 

mostrou erros na 
defesa, lentidão na 

saída de bola, promete 

entrar com tudo em 
campo com o intuito de 

desmantelar o carrossel 
holandês. Ronaldinho, 
Bebeto, Rivaldo, César 
Sampaio e Denílson são 

promessas de gols 
contra a forte equipa da 

Holanda. 
0 comércio de 

Imperatriz, a exemplo 
do que aconteceu nas 

partidas anteriores, 

fechará suas portas 
momentos antes da 
partida e retomará suas 

atividades normais 
somente na quarta- 
feira, às 8 horas da 

manhã. 
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Clima da Copa do Mundo toma conta de Imperatriz 
e comércio pára durante os jogos da Seleção Brasileira 

. 
, Cidade 

Candidatos estimam gastos de R$ 14 

milhões na campanha 
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Krikaíis aguardam demarcação 

de sua área 
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Elogiado por Maradona, Rivaldo 

promete espetáculo 
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aflita 

por Frederico Luiz 

Pai desconhece 
filho e vice-versa 

Chegou a hora. Os 
homens já registraram 
mas candidaturas. Ago- 
•a, vai ser a vez dos 

uízes deferirem, ou 
não, os pedidos. Vaca 
vai desconhecer bezer- 

ro. Pai fica contra o fi- 
ho. Vale tudo. Até ho- 

mem com homem e mU- 
her com mulher. 

Amanhã na 

Câmara I 

Amanhã à noite tem 
reunião importante na 

âmara de Vereadores, 
ílson Araújo e Josué 

Moura discutem, leia-se 

Airt, sobre a campanha 
contra os pára- 

quedistas. É importan- 
tíssima a participação 
dos candidatos a deputa- 
do e de personalidades 

democráticas. 

Amanhã na 
Câmara II 

Porque desse negócio 
de carpideira nós já es- 

tamos cansados. Parece 
até, que a maioria dos 

candidatos de Impera- 

triz querem a derrota, a 
morte política da cida- 
de. Somente assim, as 

elas entrara em ação. 
Muito bem pagas para 

chorarem ao lado do de- 
funto. 

Amanhã na 
Câmara III 

Não adianta dizer que 
não foi comunicado. Que 

ninguém me avisou. O 
interesse que os votos 
da cidade sejam para os 

candidatos da terra é 
dos próprios 

postulantes a uma vaga 
na Assembléia ou na Câ- 
mara. 

Amanhã na 

Câmara IV 

E bom lembrar que a 

imprensa é um reflexo 
do que existe na socie- 

dade. A sociedade mata. 
As páginas policiais ba- 

nham sangue. A socie- 
dade tem amor próprio. 
O regionalismo aparece 

em jornais e folhas. A 

sociedade é ampla. O 

chauvinismo não tem 
espaço na mídia. A soci- 

edade é contrária ou fa- 
vorável aos pára- 

quedistas? 

Gervásio 

Prota si o 

Por isso mesmo, ati- 
tudes e gestos como o 
do juiz Gervásio 

Protásio são dignas de 
elogios. Sem maiores 

cerimonias, o magistra- 
do disse no microfone 
da Nativa FM que Impe- 

ratriz precisa ser uma 
bancada maior na As- 

sembléia Legislativa. 
Recebe os aplausos da 
Redação do Jornal Capi- 
tal. 

Kamikaze na 
Exposição 
Todo ano, aparece um 

brinquedo que é o máxi- 
mo para os adultos. 
Esse ano, na Expoimp, a 

novidade é o Kamikaze. 
A fila é grande. Ele roda 

lotado a noite toda, toda 
noite. Ele faz uns giros 
de trezentos e sessen- 
ta graus, relembrando 

muito bem a montanha 
russa. Vale a pena con- 

ferir. Para quem tem fo- 

bias (soft), ou medo 
(hard) mesmo, só em 
olhar, dá um frio na bar- 
riga. 

Brasil e 
Holanda 

O Brasil vai jogar com 
a tradicional camisa 

amarela. A Holanda joga 
de azul. Quem decidiu 
foi a Fifa. Vencemos o 

primeiro round. 

Esse 
Teixeira 

O presidente Ricardo 

Teixeira cometeu uma 
gafe. Indigna de um cu- 

nhado de João 

Havelange. Ele disse 
que o-Brasil terá prejuí- 

zo financeiro caso che- 

gue às finais da Copa da 
França! Ou seja, para a 
saúde financeira da CBF, 
melhor seria a terceira 
colocação. A-gente ga- 
nha a Copa porque tem 

um caminhão de cra- 
ques. Fosse depender 
da cartolagem! 

Francisco 
do Valle 

Francisco do Valle, o 

Já deu 

treze 

O TSE recebeu no do- 

ningo a inscrição de 14 
andidatos à Presidência 

da República, bem como a 

declaração de bens dos 

candidatos a presidente e 
i vice, e o valor máximo a 

ser gasto na campanha por 
cada um. O ex-presidente 

Fernando Collor de Mello 
também registrou sua can- 

didatura junto ao tribunal, 
)ela coligação PRN/PRTB, 

mas não divulgou a sua de- 

claração de bens. A candi- 

datura de Collor foi regis- 
trada. Porém, é certo o 

ndeferimento do pedido, 
pois o mandato de Collor 
oi cassado pelo Senado e 
de está inelegível até o ano 

^000. Portanto, treze se- 

'ão os candidatos. 

Mais rico 
é do PTN 

O candidato do PTN, 

Dorival Masci de Abreu„é 

o mais rico entre os 14 que 
pediram registro para dis- 
putar a eleição presidenci- 
il. Ele apresentou no TSE 

uma declaração de bens e 

direitos no valor de R$ 
5.850.886.' O segundo 
mais rico é o candidato do 
PSDC, o ex-deputado fede- 
ral José Maria Eymael, 

com um'patrimônio decla- 
rado de R$ 1.377.000. O 

presidente Fernando Hen- 

rique Cardoso, candidato 
da coligação PSDB, PFL, 
PPB, PTB e PSD, vem em 

terceiro lugar com R$ 
1.226.416. 

O quebrado 

é do PSTU 

O candidato do PSTU, 
José Maria de Almeida, de- 

clarou ao TSE o menor pa- 
trimônio: uma linha de te- 
lefone celular em Minas 
Gerais no valor de R$ 600. 

Os eleitos de 

Maradona 

Dom Diego Maradona 
elegeu os três melhores 

jogadores da Copa da 
França. Trata-se do inglês 

Owen, do holandês 

Bergkamp e do brasileiro 
Rivaldo. 

Abertura da 

informe 

CapJTAI 

Da redação . 

Expoimp 

A abertura da exposição 
foi um sucesso. Com o adi- 

amento do show de Leo- 
nardo para quinta-feira, to- 

dos esperavam um público 
bem menor. Valeu o boi. E 
os esforço do Sinrural, co- 

mandado pelo Coronel 
Ventura (foto). 

Ney 

Bandeira 

Que o prefeito de gover- 
nador Edison Lobão, Ney 

Bandeira, é um deportista, 
todo mundo sabe. Que ele 

ainda joga futebol aos do- 
mingos, todo mundo sabe. 
Agora, a surpresa é que o 

homem é uma fera em co- 

nhecimentos de futebol. 
Ele já previa que a Croácia 
chegaria onde chegou, nas 

semifinais da Copa da Fran- 
ça. 

/ 
E hoje 
o dia 

i 
Confesso que estou com 

o coração na mão. Até ago- 

ra o nosso escrete somen- 
te enfrentou seleções de 

segunda linha. Com a 
Holanda, os meninos vão 

ter que jogar tudo que sa- 
bem. 

É hoje 
o dia II 

Lembrando que os ho- 
landeses estão invictos. Os 

franceses também. Ainda 
bem que no futebol, nem 

sempre a lógica prevalece. 
Brasil e Croácia perderam 
jogos na primeira fase. O 
Brasil para a Noruega. E a 

Croácia para a Argentina. 

Erilene r 

Gomes 

Repórter de primeira li- 
nha, Erilene Gomes deu 
um show na abertura da 
XXX Expoimp. Ela e Mes- 
sias Júnior, ontem, tam- 
bém arrebentaram. É o 
novo casal 20datelinha. 

José Marie 

LePen 

Oui, avec champagne. 
Sim, com champanha. Os 

franceses aprenderam a 
derrotar seguidamente o 
líder direitista José Marie 
Le Pen. Ele fica sempre 

em último lugar nas elei- 
ções presidenciais france- 
sas. Tentando saborear a 

champanha dos vitorio- 
sos. Le Pen declarou que 

não reconhecia a Seleção 

Francesa de futebol por- 
que metade dela é for- 
mada por descendentes 

presidente do Tecão Ma 
ravilha retornou de São 
Luís. Ele reassume sua 

coluna diária, Imperatri2 
Urgente. Enquanto este- 
ve interino, Fredericc 

Luiz somente fez frases 

com poucas palavras para 
as Ondas Curtas. Deu 
para matar as saudades. 

Telão 
do Conor 

Conor Farias excede 
de novo. Uma das atra- 
ções da XXX Expoimp é 
o telão montado em fren- 
te ao estande da TV Ca- 

pital. Além de grande, 

uma definição de fazer 
inveja a muito fabricante 
de televisor. 

PX também 
está lá 

Os amantes das ondas 
do rádio-amador, o famo- 

so PX, também pode de- 

gustar um pouco j 

Expoimp. Tem uma esten- 
da armada no Parque 

Lourenço Vieira da Silva, 
Vale a pena conferir. 

de imigrantes. Eles tam 

bém têm seu Enéas. 

Recesso 
de julho ' 

O recesso de julhc 

serve para esquentar a 

campanha eleitoral. Os 

• políticos estão mes >i 
em baixa. O brasileiro 
somente quer saber de 
ser penta. O resto 
como diria Manuel Ban 
deira,. é livro de ponto 
protocolo e manifesta 
ções de apreço ao se 

nhor diretor. O lirismc 
eleitoral é comedido. 

Romário 
jogou 

O baixinho jogou an 

teontem pelo Flamen 
go. Enfrentou o Interna 

cional de Porto Alegre 
no Estádio do Beira Rio 
lá nos pampas. Varian 
do, ele marcou um gol 

Valeu apena troí^r c 

Emerson pelo baixinho? 
Pergunta para Zico res- 
ponder. Por Zagallo, Ro- 
mário estaria entre os 
22. 

Dr. André 

tr 
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Pequeno e Capital publicam 

mesma notícia globalizada 

por João Estrada Bran- 

co 
Jornalista 

A Internet aproxima os. 

grandes jornais daqueles 
que possuem cobertura 

regional e até mesmo lo- 
cal. 

A grande rede de comu- 
nicação deixou mais próxi- 
ma a notícia dos órgãos de 

comunicação que possuem 
menos estrutura financei- 
ra. 

Dessa forma, apenas as 

grandes agências interna- 
cionais e seus Jornais 

conveniados, tinham o que 
se pode chamar de mono- 
pólio, ou oligopólio da in- 

formação. 
A infoway, a supervia da 

informação veio para aca- 
bar com esse paradigma. 

- Cm exemplo prático 

pode ser observado hoje. 
O Jornal Pequeno publi- 

cou ontem, na página 2, 

matéria com o título: TSE. 
registra 14 candidatos à 

Presidência da República. 
O Jornal Capital de hoje 

tem a mesma matéria, po- 
rém editada de forma re- 

sumida na coluna Cidade 
Aflita de responsabilidade 
do jornalista Frederico 

Luiz. 

Não porque a Internet 
do Jornal Pequeno seja 

mais "ágil" do que a do Jor- 

nal Capital. 

Mas porque o material 
foi colhido em datas iguais. 

O Jornal pequeno usou, 
no domingo, o Brasil On 
Line, o primeiro Jornal em 

tempo real na Web, a gran- 
de teia mundial da Inter- 
net. 

O mesmo fez o jornalista 

Frederico Luiz, no domingo, 
para sua coluna de terça-fei- 
ra. 

Perceba que as palavras 
são as mesmas. Sequer hou- 

ve a chamada tropicalização 
da notícia. Ou seja, a fonte 

não foi verdadeiramente fon- 
te, mas um jornalista virtual. 

Portanto, assume uma 
grande importância, os jor- 
nais locais e regionais. 

Com a notícia globalizada, 
esses órgãos podem ter, na 

mesma velocidade, as notíci- 
as interessantes de todo o 

globo, ao mesmo tempo que 

somente eles têm conheci- 
mento da realidade local. 

Enfim, a internet não veio 
contribuir para o fim destes 
jornais. Ao contrário, conse- 
guiu fortalecê-los, a medida 

que seus editores saibam 

usar dessa saborosa combi- 
nação. 

Shows e leilões movimentam Expoimp 

Cavalos Quarto de Milha são leiloados hoje 

por Frederico Luiz 
jornalista 

De acordo com a 

diretoria do Sinrural, 

Sindicato Rural de 
Imperatriz, a presença 
do público é 

satisfatória durante os 
três primeiros dias da 

trigésima edição da 
Expoimp, a Exposição 

Agropecuária de 
Imperatriz. 

No sábado aconteceu 

a tradicional cavalgada. 

Pela manhã, 
cavaiheiros desfilaram 
pelas principais ruas da 

cidade. 
As 2 Ih ;00m 

aconteceu o show 
pirotécnico que marcou 
o início da Expoimp no 

Parque de Exposição 
Leurence Vri-rr, a. 

Silva. 
No domingo 

aconteceu show com 
Carlos Andrade e 
Poliana. 

Ontem, segunda-feira, 
foi a vez de Luís Carlos 

Dias, Zeca Tocantins e 

Chiquinho França 

empolgarem quem 
compareceu na Expoimp. 

Para amanhã, uma 

multidão deve lotar a 

Expoimp à noite com o 
show da Banda 

Magníficos. Na quinta- 
feira, confirmado, 

Leonardo se apresenta. 

O encerramento, no 

próximo domingo, sera 
com o show artístico de 

Roberto Vi liar. 

Porém, a Expoimp 
também apresenta sua 

parle de negócios. 

Ontem aconteceu o 
leilão de gado leiteiro. 

Hoje é a vez do leilão 
de cavalos Quarto-de- 

Milha. 

Amanhã, quarta- 
feira, é a vez do gado 

bovino da raça Nelore. 
Na quinta-feira, 

segue o leilão dos 
cavalos Manga Larga. 

Sexta-feira é a vez do 
gado bovino Santa 

Geftrudes. No sábado 
está previsto o leilão 

do gado bovino 

Tabapuã. 

Domingo será o 
desfile dos animais 

campeões. 
Todos os leilões 

serão realizados as 
20h00. à exceção do 

leilão de gado leiteiro 

previsto para as 18h00. 

Deputado 

estadual 

André Paulino 

D Albuquerque 

Número: 15.600 

APA - PMDB 

Diga não aos pára-quedista 

Deputado 

estadual 

João 

Paiva 

0 amigo do povo 

psn 

Jomar 

Fernandes 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 

13.112 - PT 

Deputado 

Federal 

Sebastião 

Madeira 

4512-PSDB 

Deputado 

Federal 

Francisco 

Coelho 

Deputado 

Federal " 

Paulo 

Marinho 

PSC 

Governo 

Cafeteira 

Coligação Ética e 

Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB-PSB- 

PMN-PSL-PTdoB-PRN 

Deputado 

Estadual 

Raimundo 

Cabeludo 

PPB 

2501 - PFL 
XXX Expoimp 

Realização: Sinrural 
Adm: Coronel Ventura 

Patrocinador: Armazém Paraíba - Sucesso em Qualquer Lugar 
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Marketing 
JORNAL CAPITAL 

A TV CapítaI, cainaI 

5, ORquIDOSAMENTE 

ApRESENTA: 

O Jornal Capital estará 

na sua telinha à partir 

da próxima segunda- 

feira as 13 h. 

Apresentação: Frederico Luiz e 

Francisco do Valle 

Produção: Erilene Gomes 

Direção: Cláudia Pinheiro 

O JC vai invadir sua telinha 

SHOW ESPERANÇA 

Brother Simion 

e Banda 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

i 

i 

i 

I III 

■TU 

INGRESSO 

5,00 

Os primeiros 

500 ganham 

uma camiseta 
D/, 

 .w^.AL é ^ P^licação do 

Sistema Tutanu's de Produções 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

fundador: Conor pires de Ferias 
0a de setembro de 1995 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51-Cj. 12 - Teis.: 214-1634 e 3159-0753 -Fax- 

255-9944 
Cep; 01049-000 - Centro - São Paulo - SR 

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

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 
■ ■ 

Assinaturas 

avulso 

Atétidimento ao cliente' 

^  

.R$1 

  

 RS 1.<X) 
721-4006 

Os artigos o notas assinadas nas Colunas, 
bem como os ensaios publicados, não refle- 
tem necessariamente a opinião do Jornal, 
sendo do exclusiva responsabilidade de 

seus autores. 

Tele-tijolos 

- Telhas e tijolos em até 5 

pagamentos. 

- Você só paga a entrada após 

receber o material. 

_ Só esta semana, promoção telhas 

colonial - 150,00 o milheiro, entregue 

na obra. 

Ligue 721-6979 

Av; Babaçulândia esquina com a rua São Sebastião 



■Açailândia 

O secretário de Saúde do 

Município, Dalvadísio Santos, 

confirma que vai pedir exone- 

ração do cargo ao prefeito 

Deusdete Samapio. 

Página 5-2 

Caderno 

dois 

■Política 

Os candidatos ao governo do 

estado começam em marcha 

lenta o período de campanha 

permitido pela Justiça Eleitoral 

lmperatriz-MA, terça-feira, 07 de julho de 1998 

Ensaio 

E quando alguém que amo fica doente 

A enfermidade é 

um sinal de alerta. O 

^nrpo dá o alarme 

para nos nvisnr fpm 

existe um 

desequilíbrio que 

precisa ser tratado. 

A enfermidade 

pode ser resultado da 

má administração do 

nosso corpo e da 

nossa mente; pode 

ser adquirida; pode 

ser a forma como nos 

* dado passar por 

uma experiência 

difícil. 

Vejamos cada uma 

dessas hipóteses; 

Quando 

aprendemos sobre 

mordomia, uma das 

lições diz respeito à 

mordomia do corpo e 

da mente. Os 

romanos mandavam 

inscrever em seus 

ginásios de esportes 

a seguinte frase: 

"mente sã em corpo 

oáo". 

A saúde depende 

da integridade física 

e mental; um corpo 

saudável tratara boas 

influências para a 

m ente. e mente 

equilibrada contribui 

para a saúde física. 

Não ^ possível 

separar 11 n i a c o i s a d a 

outra. 

Pensar que só o 

corpo adoece faz 

parte de uma idéia 

incompleta de saúde. 

Saúde é bem-estar 

físico e mental; saúde 

é felicidade e 

realização em todos 

os sentidos. 

Na hierarquia do 

organismo humano, 

encontramos órgãos 

que são mais 

j.+,.  

importantes do que 

outros. mas na 

prática, até mesmo 

uma espinha ou uma 

unha encravada 

podem produzir 

transtornos tais que 

todo o organismo se 

desequilibra. 

Se estamos 

devidamente 

sintonizados com 

Deus e todos os seus 

atributos, estaremos 

resguardando o 

nosso corpo e a nossa 

mente das condições 

adversas, que podem 

levar à enfermidade. 

Você já pensou sobre 

isso? 

Por outro lado, 

sabemos que a mente 

é a "usina" de onde 

provêm os 

pensamentos, as 

intenções e os 

propósitos. Assim é 

que uma mente sadia 

abriga pensamentos 

positivos, boas 

intenções e atitudes 

nobres. Um corpo 

que seja dirigido por 

uma mente forte e 

saudável corre menos 

risco de s e 

enfraquecer e 

adoecer. 

A s a ú d e ê u m a 

condição que vem de 

dentro para fora; que 

vem da mente para o 

corpo. 

Uma pessoa que 

abriga em sua mente 

pensamentos de 

vingança, 

sentimentos de 

tristeza, ciúmes ou 

ódio, certamente vai 

acabar sofrendo no 

seu corpo as 

conseqüências disso. 

As pessoas 

egoístas, 

autoritárias, 

antipáticas, em geral 

d e s e n v o 1 v e m 

doenças de 

hipertrofia; aquelas 

que guardam 

ressentimentos, que 

são rancorosas, em 

geral desenvolvem 

doenças destrutivas 

como úlceras, 

infecçóes, ferimentos 

etc. 

Manter a mente 

sintonizada com a 

mente de Deus é a 

melhor maneira de 

evitar qualquer um 

dos tipos de doenças 

que conhecemos. 

Aqui agruparemos 

aquelas 

enfermidades que 

não foram 

provocadas 

diretamente pelo 

enfermo, mas que são 

o mau resultado de 

coisas do passado. 

São as doenças 

congênitas, 

provocadas por pais 

alcoólatras, ou que 

fizeram uso de 

drogas. São doenças 

terríveis, que 

a cb m p a n ha m a 

pessoa desde o seu 

nãscinlent o. 

Filhos de pais 

arruinados pelas 

doenças venéreas 

são castigados por 

enfermidades 

congênitas como 

meningite, 

pneumonia, doenças 

nos ossos, cegueira 

entre outras 

enfermidades. 

Não podemos 

ignorar que o pecado 

traz suas inevitáveis 

conseqüências. Deus 

não pretende 

amaldiçoar os filhos 

por causa da maldade 

dos pais: pelo 

contrário, é seu 

desejo perdoar tanto 

as maldades dos pais, 

quanto as dos filhos. 

Mas se queremos 

evitar o sofrimento, 

devemos estar 

atentos para as leis 

divinas, para a ordem 

do universo e para a 

nossa própria ordem 

interna, porque 

quando quebramos 

qualquer dessas leis, 

estamos criando 

condições que 

acabarão resultando 

em nosso próprio 

sofrimento. 

Uma das mais 

belas passagens da 

Bíblia no registro que 

Isaías faz da doença 

de Ezequias e da sua 

cura maravilhosa (Is. 

38). 

Diz o relato que o 

■Senhor ordenou a 

Ezequias, que era rei 

em Israel, que se 

preparasse para 

morrer. Então 

Ezequias orou a 

Deus: "Senhor, 

lembra-te, peço-te. 

de que andei diante 

de ti em verdade, e 

com coração perfeito, 

e fiz o que era reto 

aos teus olhos" . O 

Senhor ouviu a 

oração de Ezequias e 

respondeu-lhe 

dizendo que 

acrescentaria ainda 

mais 15 anos à sua 

existência. 

Não são poucas as 

vezes em que ficamos 

doentes e passamos a 

ter uma difícil 

experiência com 

Deus. Pedimos a ele 

que reestabeleca a 

nossa saúde, que 

escute as nossas 

orações e nos cure. 

Ao mesmo tempo, 

ficamos nos 

perguntando; "por 

quê?". 

Raras são as vezes 

em que encontramos 

respostas 

satisfatórias a essa 

pergunta. Fica fora 

do nosso alcance 

saber a razão de 

certas provas a que 

somos submetidos. 

Aqui seria preciso 

ultrapassar os nossos 

limites humanos e 

partir para uma visão 

menos materialista 

de nossa presença no 

mundo. 

Nesses momentos 

em que precisamos 

exercer a nossa fé, a 

doença vem como um 

teste para a nossa 

vida cristã. Deus 

pode dar-nos duas 

respostas, 

basicamente: ou nos 

cura ou nos conforta 

para enfrentarmos a 

dor. Quando ele nos 

cura, a nossa vida 

cristã ganha uma 

dimensão maior, tem 

um significado 

especial, e 

começamos a nos 

dedicar com mais 

afinco às coisas de 

Deus. Saimos 

enriquecidos de uma 

experiência de cura, 

ainda adquirimos a 

evidência das 

misericórdias e do 

cuidado de Deus 

para conosco. 

E quando não 

ficamos curados? 

Nesse caso, 

devemos estar 

atentos. porque 

Deus está nos 

passando uma 

mensagem sütil do 

seu amor e da sua 

misericórdia. 

Estejamos atentos 

para perceber o que 

Deus deseja 

transmitir-nos 

quando estamos 

enfrentando uma 

situação de doença. 

É fundamental 

saber que não somos 

compostos de corpo 

e alma. Somos uma 

unidade, que 

obedece a uma 

hierarquia (ordem 

de importância). 

Assim a mente está 

acima do corpo, mas 

acima da mente está 

a alma. Então 

vejamos: a doença 

no corpo é muito 

menos importante 

que a doença na 

mente e não é nada, 

comparada à doença 

da alma. Quando 

sabemos que, 

embora sofrendo no 

corpo, temos a nossa 

estrutura espiritual 

plenamente 

preservada então 

sentimos a nossa 

semelhança com 

Deus. 

Com uma visão 

ampliada de nós 

mesmos, chegamos a 

"admitir" a 

enfermidade como 

parte da experiência 

humana e saber que 

é possível seguir 

sem perdermos a 

nossa qualidade de 

vida. 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Campanha pesada 
Tive oportunidade 

de conhecer de perto a 
popularidade de dois 
candidatos da terra do 
Frei em São Luís. Um 
deles já tem uma frota 
de avião comprada 
para arrepiar em sua 
campanha. O outro é o 
médico André Paulino, 
que já adquiriu dois 
ônibus para ajudar na 
sua eleição. O certo é 
que na terra, no mar ou 
no ar, os candidatos da 
terrinha vão chegar. 

Peso galo 
Por outro lado os cha- 

mados peso galo estão 
desesperados. Tive 
oportunidade de co- 
nhecer um candidado 
do PRTB. Este não ti- 
nha dinheiro nem para 
pagar a foto 7x5 para o 

registro da candidatu- 
ra. E fragrância! 

Record 
A TV Capital, canal 5 

afiliada a Rede Record 
(São Paulo) continua 
firme na cobertura de 
eventos importantes e 
de interesse da comu- 
nidade imperatrizense. 
Direto do Parque de 
Exposições Lourenço 
Vieira da Silva, os nos- 
sos profissionais estão 
mandando vê. 

Uma maravilha 
Agora sim! 

O Tocantins Esporte 
Clube já começou a dar 
os primeiros passos vi- 
sando o Campeonato 
Maranhense de 1999. O 
presidente da Federa- 
ção Maranhense de Fu- 

tebol, Alberto Ferreira, 
ficou bastante satisfeito 
com a preocupação da 
nova diretoria em movi- 
mentar o clube. O carto- 
la Justino Filho retoma 
hoje para a capital do 
Estado, onde pretende 
acertar também com o 
patrocinador do clube. 

lolete Dino . 
A primeira-dama do 

município de João Lis- 
boa, lolete Dino, não 
pára um segundo. É 
isso poeta, ao lado de 
um grande homem, 
sempre existe uma 
grande mulher. Con- 
versei rapidamente 
com a primeira-dama 
na manhã de ontem e 
notei que a mesma 
precisa dar um tempo 
para repor as energi- 
as. 

Ismael Moraes, vereador de Senador La Rocque 

Ondas Curtas 

Alô Fred, o negão voltou! 

Que saudades da minha terrinha  

Bom Jesus da Lapa 

Lapa, Lapa, Lapa, Lapa 

Alô Frederico.... 

Deixe aqui embaixo que garanto.... 

A Claudinha está dodói...Mas a Cristiane continua firme. 

Cris. Bota a figurinha, bota meu amor! 

Alô moçada...Gostei da experiência. 

Eu nunca pensei que vender fosse tão fácil... 

Alô Demerval... 

Tem valores na área garotinho. Me ligue, me ligue, me ligue. 

• Íí ¥»£ «> : 

li® S ' í > í v. 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Canal 5 TV Capital 

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

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

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

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

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
19:15 Jornal da 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 

Canal 7 TV Difusora 

program 12:45 - Globo Espor- 
te 

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

ver de Novo 
15:25 - Sesáo 

daTarde 
17:15 - 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 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

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

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 
06:30 

no Lar 
07:30 

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

Telemanhá 
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 
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 dp 
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 r'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 
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Capital Social 

Circulando 

Quem circula entre nós nesta temporada de grandes acontecimentos 

junto aos rotarianos, é a ex-presidente da Casa da Amizade, Jacirema 
Coelho que, ao lado do marido Aureliano Neto, participou da posse do 

governador do distrito 4490, médico Deusdete Sousa. 

Socilc 

A companheira Maria Leônia já prepara o curso da Socilc em nossa 
cidade, que acontecerá este mês com a instrutora do Rio de Janeiro 

Maria Glicéria Passos. As vagas sào limitadas, e pelo que conversamos 

esta semana, Maria Leônia deixou claro que elas estão se esgotando. 
Procure nossa amiga Leônia e participe desta grande atualização social. 

Ni ver 

Com uma festa surpresa preparada pelo maridào Roosevelt, a minha 
mana Helena foi recebida no último dia dois para comemorar mais uma 

primavera. A festa reuniu parentes e amigos mais próximos do casal. 

E por lá foi servido delicioso churrasco com muita cerveja gelada, com 
direito a bolo confeitado e o tradicional parabéns!. 

Elba 

Em "Flor da Paraíba", 19° disco de sua carreira, Elba Ramalho põe 

lado a lado clássicos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, além do 
maranhense Zeca Baleiro. 

Encontram-se em nossa cidade gozando mere- 

cidas férias, os jovens Alan e Alisson Sousa, fi- 

lhos do casal amigos Eleuza e Deusdete Sousa. 

Outro gatíssimo que está já na city é Franco 

Heringer, que todas as férias vem para a terra do 

frei. O belo rapaz sempre é visto na companhia 

do amigo Betinho. Deste, ele além de compa- 

nheiro, é médico particular. É muito chique esse 

cara! 

Sào tantos brasileiros em Paris que estações 

ferroviárias estào fazendo versões em português, 

para chamadas nos auto-falantes, em dias de 

jogo da Seleção Brasileira. 

Vale lembrar aos candidatos que a campanha 

pública com propaganda só começa em 10 de 

julho. Com risco de impugnaçáo de candidatu- 

ras. Por isso, todo cuidado é pouco. 

Flashe especial do professor Antônio Cabreira com 

esta colunista, no dia do jogo da Seleção Brasileira 

- -7 

Mais um torcedor animadíssmo, o boa praça Ivanildo Guerra 

Luciano Guera e sua turma: vibraram no Zero Grau 

O charmosos Ueverton Brassales 

dividiu pose e alegria com a íílhona Olívia 

Veículos Ltda. 
3 

Automóveis s.a. 

MOVIDOS PELA PA1XAO 

MATRIZ: Rua Alagoas, 1437/A - Rodoviária - Fone; ((198) 722-3(180 
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 

VMPMMnpiMK; 

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

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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Candidatos estimam gastos de R$ 14 milhões na campanha 

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) 
manteve plantão até 
às 19 horas de 
domingo, no último dia 
para o registro das 
candidaturas dos que 
pretendem disputar 
as eleições de 4 de 
outubro em 
Pernambuco. Pelo 
menos 18 partidos com 
postulantes a algum 
cargo eletivo deixaram 
para oficializar as 

candidaturas no 
último dia. No pedido 
de registro, os 

candidatos 
apresentaram a 
estimativa dos gastos 
na campanha. De 
acordo com a 

documentação 
apresentada pelas 
coligações Frente 
Popular, do 
governador Miguel 
Arraes (PSB), e União 
por Pernambuco, do 

ex-prefeito Jarbas 

Vasconcelos (PMDB), 
as campanhas dos 
dois mais fortes 

concorrentes ao 
Palácio do Campos 
das Princesas custarão 
o mesmo valor: R$ 5 

milhões. A União por 
Pernambuco, porém, 
informou os gastos 
para a disputa ao 
Senado em separado: 
R$ 1,5 milhão. 

A coligação Muda 

Pernambuco, do 
senador Carlos Wilson 
(PSDB), declarou um 
orçamento para a 
campanha majoritária 
de R$ 3,5 milhões, R$ 1 
milhão para senador e 

R$ 500 mil para 
deputado. Somente 
amanhã é que o TRE 
estará com o 
resultado do 
cadastramento, 
incluindo os que 
perderam o prazo, 
quando publicará a 
relação no Diário 

Oficial do Estado. A 
partir daí, é aberto um 
prazo de cinco dias 
para o prazo de 

impugnaçáo das 
candidaturas que 
apresentam alguma 
irregularidade. 

Os candidatos 
"olímpicos" - aqueles 
com menos chances na 
disputa eleitoral - 
como o do PSTU, 
Joaquim Magalhães, 
acredita que fará a sua 
campanha para 
Governo do Estado 
com apenas R$ 500 mil. 
Já o candidato ao 
Governo pelo PSN, 
Frederico Brandt, 
declarou ao TRE que 
gastará R$ 800 mil. A 
única candidata a 
governadora, a 
advogada Lúcia 
Albuquerque (PSC), 
da coligação Frente 
Independente, não 
apresentou a 

documentação 

completa. Faltou a 
declaração das 
estimativas dos 
gastos. Ela terá que 
cumprir, nos próximos 
dias, essa exigência da 
legislação eleitoral. 

O TRE entende 
como gastos eleitorais, 
de acordo com os 
artigos 17 a 22 da Lei 
9.500/97, os seguintes 
materiais: impresso, 
aluguel de locais, 

correspondência, 
gratificação de 
pessoal, carro de som, 

espetáculo, 
programas de rádio e 
TV, cachê de artistas, 

realização de 
pesquisas, camisetas, 
bonés e chaveiros, 
sites na Internet e 
transporte de pessoal. 
Os candidatos são 
obrigados a fazerem 
uma previsão 
antecipada de quanto 
pretendem gastar com 
esses materiais. Mas, 

na verdade, os 
recursos terminam 
sempre sendo 
superiores aos 
apresentados, porque 
são incluídos 
instrumentos não 
contabilizados pela 
Justiça Eleitoral. 

A coligação Muda 
Pernambuco (PSDB/ 
PPS/PSL/PRP/ 
PTdoB), que tem o 
senador Carlos Wilson 
como candidato ao 
Governo do Estado, foi 
uma das que deixaram 
para fazer o registro 
no último dia. O 
coordenador jurídico 
da composição, 
Renato Rocha, esteve 
na Secretaria 
Judiciária do TRE 
para regulamentar as 
candidaturas. Essa 
composição foi 
formada apenas para 
as eleições 
majoritárias e de 
deputado federal. Na 

disputa para a 
Assembléia 
Legislativa, o PSDB 
ficou coligado apenas 
com o PPS. Alguns dos 
candidatos da 
coligação estiveram 
no > TRE 
acompanhando o 
processo. 

O TRE, na 
checagem da 
documentação 
apresentada pelos 
candidatos, também 
vai consultar as 
relações de políticos 
que tiveram suas 
contas rejeitadas 
pelos Tribunais de 
Contas da União e do 
Estado para deferir o 
registro das 

candidaturas. Todas 
as secretarias do 
Tribunal Regional 
Eleitoral funcionarão, em 
esquema de plantão, até 
o dia 19 de dezembro, 
incluindo sábados, 
domingos e feriados. -  ^ Avi.ao, ucputauu icueiai. iNa uummgos e lenaoos. 

Campanha eleitoral terá poucos eventos esta semana 

Os candidatos ao 

Governo do Estado 

começam em marcha 
lenta o período de 

campanha permitido 
pela Justiça Eleitoral 
que teve início ontem. 
Depois de abusarem 
das participações em 
eventos, quando a Lei 

Eleitoral ainda 
proibia, agora, 

envolvidos com o 
clima da Copa do 
Mundo, eles 
aproveitam a 
primeira semana de 

campanha legal, de 
forma tímida. O 

candidato da 
coligação União por 

Pernambuco, o ex- 

prefeito Jarbas 

Vasconcelos, que 
lidera as pesquisas de 

intenção de voto, 
também saiu na 
frente na abordagem 

permitida aos 
eleitores. No sábado, 
Jarbas visitou os 
mercados públicos de 
Beberibe e Pina, na 

companhia dos 

candidatos José 
Jorge (Senado) e José 

Mendonça Filho 
(vice-governador), e 
do prefeito do Recife, 

Roberto Magalhães 
(PFL). 

Hoje, em Custódia, 
no Sertão do Moxotó, 

Jarbas fará a sua 

primeira caminhada 
de campanha, um dos 

recursos que será 

intensificado pelo 
candidato. A visita 
será na feira livre da 
cidade e terá uma 

estrutura de 
animação montada 
pelos partidários do 

candidato a deputado 
federal Ricardo Fiúza 
(PFL), com quem 

Jarbas tomará café da 
manhã. José Jorge e 

Mendoncinha 
acompan'ham o 
candidato. Depois, 
Jarbas segue para 
Serra Talhada, no 
Sertão do Pajeú, onde 
fará o seu primeiro 

comício de 

campanha. Durante 
esta semana, o 

peemedebista ficará 
restrito a entrevistas 
de emissoras de rádio 
e reuniões para 

definir a programação 
do mês. A partir do 

próximo sábado, 
quando estará 

inaugurando o seu 
comitê central, é que 
o candidato da União 
por Pernambuco 

intensificará a 
campanha de rua. 

O governador 

Miguel Arraes (PSB), 
candidato à reeleição 
pela Frente Popular, 
viajou ontem para 

Brasília, onde 
participa hoje do 

lançamento da carta- 

compromisso com o 
programa de governo 
do candidato das 
frente das oposiçóes à 

Presidência da 
República, Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT). Arraes volta 

ainda hoje da capital 
federal e participa 

amanhã, às llh, no 
auditório do anexo da 

Assembléia 
Legislativa. da 
solenidade de 
anúncio da equipe de 

coordenação da sua 
campanha. 

O candidato da 

coligação Muda 

Pernambuco, senador 
Carlos Wilson 
(PSDB), só acelera a 

campanha oficial na 
próxima semana, pela 
Zona da Mata. Hoje, 
às 18h, na Fundaj, o 

tucano se reúne com 
os candidatos 

proporcionais. 
Durante esta 

semana, a presença 
de Carlos Wilson se 

resumirá àr 

inaugurações dos 
comitês de aliados, 
abrindo exceção para 
participar da Festa da 

Galinha, em São 
Bento do Una, no 
domingo. 

Marketing de Carlos Wilson agora sob novo comando 

O jornalista José 

Maria Andrade, da 

Mix-Co muni cação, 
assume a 

coordenação de 
comunicação e 
marketing da 

campanha de Carlos 
Wilson ao Governo, 

em substituição ao 

marketeiro paulista 
Chico Santa Rita. 

Cearense, mas com 

experiência em 
comando de 

campanhas 

pernambucanas - 
como a do 

governador Miguel 
Arraes (PSB), em 94 - 

Andrade promete 
"uma reviravolta" na 

filosofia da 

campanha tucana. 
"Nós temos o 

candidato e o 
discurso mais leves, 
que, por uma série de 

embaraços, não 
chegaram ainda ao 
eleitor. Nós vamos 
disseminar essa 

imagem, a partir de 
agora, por todo o 

Estado", afirmou 

Andrade. 
O projeto de José 

Maria é intensificar a 
presença de Carlos 
Wilson no interior e 

r e g ,i ã o 

metropolitana. O 
discurso, segundo 
ele, "construtivo", 
não será alterado 
mas, diante do fato 
de o tucano não 
contar com uma 

estrutura eleitoral 
forte, haverá espaço 
para algumas criticas 

aos adversários. "As 

contradições 
políticas dos nossos 

adversários são tão 
fortes quanto as suas 

estruturas eleitorais. 
Esse é um ponto que 
os fragilizam e nós 

vamos explorar. Os 
eleitores percebem 
as incoerências", 

afirmou. 
A contratação de 

José Maria vem 
atender, segundo 

alguns tucanos, "ao 

estilo do PSDB de 
fazer campanha". 

"Ele (José Maria) 

acompanhou o 
Governo de Carlos 
Wilson e, portanto, 

tem condições de 

vender a imagem do 
candidato que nós 
queremos. Além de 
ser um entusiasta da 

candidatura. Agora é 
que a , nossa 

campanha vai 
começar. Antes, o 

marketing estava na 

contramão do que 

pretendíamos", 
informou um tucano. 

Esta semana, 
deverão ser 

apresentados a 

logomarca e o slogan 
do tucanos. A marca 
usa o nome do 

candidato e o número 
45, nas cores do 
PSDB, azul e 
amarelo. 

Tucgni^fi 

Vídeo 

i 

I 
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Secretário de Saúde pede exoneração 

O secretário de 

Saúde do Município, 

médico Dalvadísio 

Santos vai pedir 

exoneração do cargo 

assim que se encon- 

tre com o prefeito 

Deusdete Sampaio. 

A informação foi 

dada ontem por um 

assessor do médico, 

que deixa a secreta- 

ria devido sua espo- 

sa ser candidata a 

deputado estadual. 

Disse o assessor 

que a legislação não 

proíbe o secretário 

de^ontinuar na sua 

função. Porém, res- 

saltou que o pedido 

de exoneração dá-se 

para evitar especu- 

lações pois, sendo 

ele secretário de 

S^úde, podem que- 

rer explorar o assun- 

to, dizendo que a 

campanha da sua es- 

posa está concentra- 

da na secretaria e, 

com isso, gerar gran- 

de problema. 

Segundo esse as- 

sessor, a posição to- 

mada pelo secretá- 

rio é de muita caute- 

la e foi bastante pen- 

sada. Para o médico 

e secretário de saú- 

de - afirma o asses- 

sor - seria cômodo 

permanecer no car- 

go, mas devido sua 

personalidade, tor- 

na-se inviável a per- 

manência. 

Disse o assessor 

que o médico 

Dalvadísio Santos 

está tendo pela pri- 

meira vez a experi- 

ência de uma Secre- 

taria de Saúde e que 

Açailándia nunca 

teve tamanha com- 

petência nesta pas- 

ta. Disse ainda que a 

saúde municipal ga- 

nhou "nova roupa- 

gem" com a nomea- 

ção do médico 

Dalvadísio Santos. 

Garante esse as- 

sessor que a saúde 

sofreu grande trans- 

formação nesta ad- 

ministração e que ao 

deixar o cargo, 

Dalvadísio deixa re- 

cursos em caixa, pro- 

veniente de convêni- 

os, bem como convê- 

nios com recursos a 

serem liberados ain- 

da este mês; 

O próximo secre- 

tário, afirma o asses- 

sor do médico, vai 

poder trabalhar bem 

à vontade, com pro- 

gramas iniciados e 

outros a iniciarem, 

como no caso das 

campanhas de com- 

bate a hanseníase 

(já iniciada) e den- 

gue a se iniciar, mas 

com recursos já em 

caixa. 

Dalvadísio Santos 

foi vice-prefeito na 

gestão de Leonardo 

Queiroz e não desen- 

volveu um trabalho 

na área de saúde 

como gostaria, por- 

que faltavam os re- 

cursos que hoje a 

prefeitura possui - 

garante o assessor. 

A campanha da 
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Medico Dalvadísio deixa a Secretaria de Saúde do Município 

dengue a ser iniciada 

possivelmente ainda 

nesta semana teve 

liberada a primeira 

parcela no valor de 

R$ 51 mil e tem mais 

duas parcelas com 

valor igual para se- 

rem liberados. Da 

mesma forma se en- 

contra a campanha 

contra o câncer ma- 

mário e colo do úte- 

ro, com os convênios 

assinados, faltando 

apenas a liberação 

dos recursos que 

acontecerão ainda 

este mês. 

Essa situação cô- 

moda - diz o assessor 

- deixa o novo se- 

cretário numa posi- 

ção privilegiada, 

podendo desenvol- 

ver um trabalho em 

seguimento ao já 

existente ou de ou- 

tra maneira, a cri- 

tério do nomeado. 

De uma coisa te- 

nho certeza - frisa 

- o sistema de saú- 

de pública em 

Açailándia está 

atendendo a popu- 

lação carente com 

seriedade e respei- 

to. 

Pequiá busca melhorias 

Moradores do dis- 

t^o de Pequiá ainda 

enfrentam muitos 

problemas, mas a cri- 

ação do Conselho Ad- 

ministrativo, aos 

poucos, começa a 

solucioná-los. Segun- 

do boletim da Asses- 

soria Técnica de Co- 

municação da Prefei- 

tura, os recursos in- 

vestidos em benefício 

da população do dis- 

trito começam a sur- 

tir efeitos e as 

melhorias surgem a 

cada dia. 

Recentemente o 

Conselho aprovou 

por cinco votos con- 

tra um todos os gas- 

tos realizados com fo- 

lha de pagamento, 

serviços 

emergenciais e soci- 

ais, limpeza, manu- 

tenção dos poços 

artesianos, energia 

elétrica, atividades 

culturais e segurança 

pública, referente aos 

meses de dezembro 

de 97 a maio de 98. 

Consta no boletim 

que o Conselho Admi- 

nistrativo está inves- 

tindo cerca de R$ 7 

mil em melhorias no 

setor de segurança 

pública e que o 4o Dis- 

trito Policial localiza- 

do no distrito está 

recebendo mais duas 

celas, sendo uma 

masculina e outra fe- 

minina, banheiros in- 

dividuais, alojamento 

e leitos para os poli- 

ciais, dentro dos pa- 

drões exigidos pelo 

sistema de seguran- 

ça. 

Outra obra a ser 

construída dentro 

dos próximos dias re- 

fere-se ao cemitério, 

há muito reclamado 

pela população. Para 

atender essa justa 

reclamação a prefei- 

tura vai construir o 

cemitério em uma 

área de 10.000m2 do- 

ada pela Siderúrgica 

Gusa Nordeste. 

O Conselho já man- 

dou limpar a área e 

nos próximos dias 

iniciará a construção 

da obra, constando 

de Capela, Cruzeiro 

e muro. Outro bene- 

fício levado à popu- 

lação de Pequiá, 

através do Conse- 

lho, diz respeito a 

implantação de uma 

agência dos Correi- 

os, atualmente fun- 

cionando com dois 

carteiros só para a 

entrega de corres- 

pondências e por so- 

licitação do Conse- 

lho, será instalada 

uma máquina regis- 

tradora para que pa- 

gamentos de água e 

energia, por exem- 

plo, possam ser fei- 

tos na própria agên- 

cia, evitando o des- 

locamento que hoje é 

feito para o centro 

da cidade. 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: Conor Farias 

Ealjaeário Iate CLdbe 

"Domingo Dançante" 
Todos os domingcj 

Venha você e traga sua família para se divertir nas piscinas do BIC 
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    Nilson Santos 

O show no folclore 

Comandado 
comeu' 

io por Sebastião Pereira Gonçalves, a quadrilha "Zé 
i" do bairro de Vila Lobão, em Imperatriz, está 

demonstrando exemplo de organização e dando verdadeiro show 
^ locais que tem se apresentado, sendc --j 

ano a melhor quadrilha do município. 
em todos os locais que tem se apresentado, sendo eleita este 

ano a melhor quadrilha do município. 
Com seis anos de existência, este é o primeiro ano que 

participa de concursos. Nos seis que se apresentou, conq"uistou 
primeiro lugar em cinco, recebendo vários elogios e muitos 

convites para apresentações, dentre eles, no parte de exposições 
Lourenço Vieira da Silva, onde se apresenta esta semana 
Tudo que se faz, deve ser bem feito. O sucesso da quadrilha 

"Ze comeu" deve-se a esta filosofia, que deve ser seguida por 
todos os organizadores de grupo folclóricos, como também pela 

sociedade em geral, em todos os atos praticados e atitudes 
tomadas. Parabéns aos organizadores deste grupo folclórico e 
que continue assim para aumentar cada vez mais o sucesso. 

Campanhas mais caras 

Este ano a campanha política está bem mais cara que no 
pleito passado. Em média a campanha para o governo estadual 
está orçada em R$ 16,5 milhões. Para o Senado pode chegar aos 

R$ 8 milhões. Já para deputado federal varia entre R$ 3 e 4 
milhões. 

Para deputado estadual o orçamento varia de acordo com a 
aceitação do candidato. Se for o primeiro pleito e tiver aceitação 
razoável, além de pertencer a um partido pequeno, a campanha 
pode custar R$ 300 mil, mas se for a reeleição ê tiver "algumas 

pedras no caminho" e pertencer a um partido considerado 
grande, a campanha pode ser orçada em até R$ 1 milhão. 

O gqvernador do Ceará, Eduardo Azeredo orçou sua campanha 
à reeleição em R$ 16 milhões. Fica então a pergunta à 

coordenação da campanha da governadora Roseana Sarney, em 
quanto está orçada essa campanha? Fica na faixa dos R$ 16 

milhões ou vai mais além ? 

TSE registra 14 candidaturas 

O TSE - Tribunal Superior Eleitoral - deferiu pedidos de 
registros de 14 candidaturas à Presidência da República, com a 

maioria dos candidatos totalmente desconhecidos da população. 
O único problema ainda reside no nome do ex-presidente 

Fernando Collor. Os demais candidatos podem partir para a 
campanha a partir de hoje, inclusive com realizações de 

comícios, enquanto aguardam a liberação do horário gratuito no 
rádio e televisão, com início em dia 18 de agosto. 

A maior obra do século 

É como está sendo chamado o Canal da RedençàOj inaugurado 
de José Maranhão, no estado da Paraíba. Apesar de ter o nome ^ u 

ele nada tem a ver com o nosso Estado: o governador da Paraíba 
e acaba de dar excelente exemplo de seriedade para o Brasil. 
O problema do campo começa a ter fim no Estado vizinho com 

a inauguração deste canal que tem uma extensão de 57 
quilômetros, sendo 27 a céu aberto e 20 através de túneis, com 
capacidade de irrigação para 10 hectares, com um custo de R$ 
40 milhões. Foram 59 anos de demagogia e espera que acabam 
de ter um final altamente feliz. Esta é mais uma prova de que 

quando se quer, se faz. 

Fora da secretaria 

Um assessor da Secretaria de Saúde do Município informou 
ontem que o secretário Davadísio Santos, titular da pasta está 

deixando a secretaria, faltando apenas falar com o prefeito 
Deusdete para oficializar a saída. O pedido de demissão do 
médico Dalvadísio será apresentado ao prefeito, devido sua 
esposa Gleide Santos ser candidata a deputado estadual. 

Garante esse assessor que o médico Dalvadísio continua 
amigo particular do prefeito, mas deixa a Secretaria de Saúde 

para evitar especulações, dada a candidatura da esposa. Disse o 
assessor que o prefeito precisa estar muito à vontade com o 

grupo político e o médico Dalvadísio entende muito bem esta 
posição. 

Pode dar punição 

Muitas são as 

calçadas em 
Açailândia que as 
empregadas lavam 
após às 08 horas, 

quando começa a 
se intensificar a 

caminhada de 
pedestres. Pela 

legislação em vigor 
as calçadas devem 
ser lavadas antes 

das 08 e depois das 

18 horas. 
A lei proíbe esse 

tipo de limpeza 

fora desses 

horários, para 
evitar que os 

transeuntes 
possam escorregar 

no sabão usado 

para a lavagem das 

calçadas e, caindo, 
sofrer fraturas que 

redundem em 
processos. Como a 
população ainda é 
desavisada, muitos 

não sabem que 
existe a lei e que 

podem ser 

"vítimas" dela. 

.\77rr coelho, um dos desloques do quodrUho 'Zé 
comeu ". Sesle dose. oo lodo do seu poi (corujo) 

NUsou Souto*. 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha Freqüência 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatriz x Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rio Branco 

.Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viração 
Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 
. Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Açai Informa; 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

(Fargiis; 
09S-723-2K3S 

LABORATÓRIO 

romo 

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

FOTO 

m§ R DUQUE DE CAXIAS, SÔ4 - CENTRO 
FONE: (098) 738-2108- 

AÇAIIÂNDLVMA 
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Integração 

Beira Rio ganha associação 

Freqüentadores da avenida lutam por melhorias e maior intercâmbio 

Melhorar o visual 
paisagístico e lutar 
por sua preservação. 
São os principais obje- 
tivos da já articulada 
Associação dos Ami- 
gos e Freqüentadores 
da Avenida BeiraRio, 
um dos principais 
pontos de lazer e de 
turismo de Impera- 
triz. 

A comissão 
articuladora informa 
que a idéia da criação 
da entidade partiu da 
necessidade de fomen- 
tar maior intercâmbio 

entre as pessoas que 
gostam de freqüentar 
a artéria sempre que 
dispõem de algum 
tempo. 

"Existe um expres- 
sivo número de pesso- 
as que todos os dias 
v até a Beira Rio. 
Seja para o lazer ou 
para a prática de al- 

í gum exercício físico, lá 

estão elas sempre em 
contato com o que de 
melhor existe em ter- 
mos de natureza por 
aqui", frisa Marcos 
Feitosa, 20 anos. 

A Associação dos 
Amigos e 
Freqüentadores da 
Beira Rio, tão logo efe- 
tivamente constituí- 
da, lutará junto aos 
governos estadual e 
municipal por proje- 
tos considerados 
como vitais a sua exis- 
tência, com destaque 
para construção de 

amplo parque de di- 
versão (play-ground) 
e banheiros dotados 
de estrutura adequa- 
da, visando oferecer 
conforto ao público 
freqüentador. 

"Essas são algumas 
das ações que estare- 
mos reivindicando, no 
entanto, novas obras 
já estáo sendo coloca- 

das em papel", afir- 
mou José Vieira. 

Segundo a comissão 
articuladora, a Beira 
Rio já sofreu demais o 
abandono a que fora 
submetida pelo Go- 
verno do Estado, sem 
que os propalados be- 
nefícios realmente sai- 
am da teoria para a 
prática, isto é, dos pa- 
péis e sejam executa- 
dos em sua plenitude. 

Qual o significado 
Em tempo, o estu- 

dante André Santana 
lembra que, de acordo 

com o dicionário, ave- 
nida quer dizer "rua 
larga; alameda; cami- 
nho ou estrada que 
conduz a certo lugar; 
conjunto de pequenas 
habitações com saída 
comum para a rua". 

No entanto, ressalta 
que pouca coisa do 
seu significado real- 
mente vem sendo co- 
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Associação da BeiraRio já conta com vários integrantes 

locada em prática pe- 
los órgãos competen- 
tes. Questiona dizen- 
do que é preciso ser 
feito "muito mais, pois 

estamos falando do 
nosso principal ponto 
turístico". 

Nos próximos dias, es- 
tará sendo realizada im- 

portante reunião para tra- 
tar de assuntos ligados a 
criação da Associação dos 
Amigos e Freqüentadores 
da Avenida Beira Rio. 

"Mais que Vencedores" completa dez anos 

Show marca primeira década de existência do grupo que entra em 98 com tudo 

Conseguiu superar 
todas as expectativas a 
grande festa que mar- 
cou o décimo ano de 
existência do conjunto 
evangélico "Mais que 
Vencedores", da Igreja 
Batista Memorial de 
I per a triz. 

O evento foi levado 
ao palco sábado passa- 
do, 04 de julho, oportu- 
nidade em que a comis- 
são organizadora con- 
tou com a presença de 
expressivo número de 

pessoas em face do nú- 
mero de convites expe- 
didos.. 

"Mas graças a Deus 
que nos dá a vitória por 
nosso Senhor Jesus 
Cristo", sob esse lema é 
que está sendo 
divulgada a proposta 
de ação do "Mais que 
Vencedores" junto à po- 
p u 1 a ç à o 
imperatrizense. 

Durante os seus dez 
anos de vida, o grupo já 
conseguiu fazer shows 

em diversas cidades da 
região Tocantina, pas- 
sando agora por um 
processo de epansão 
em conseqüência da 
execução do projeto de 
profissionalizar cada 
vez mais o seu trabalho. 

Fazem parte do con- 
junto musical "Mais 
que Vencedores" 
Emília, Elizângela, 
Luimar, Marli, Marlene, 
Luzinete, Elis Regine, 
Jacirema, Icléia, 
Carmem, Keila, Osiel, 

Roldan, Jaílson, Fran- 
cisco Guimarães e 
Pedro. 

O shpw fechou com 
chave de ouro a primei- 
ra década de existência 
do "Mais que Vencedo- 
res" e aconteceu sába- 
do passado, às 19 horas 
e 30 minutos, na Igreja 
Batista Memorial, que 
fica localizada à rua Dr. 
Antonio Miranda (na 
esquina da rua 
Alagoas), no bairro Ju- 
çara. 

Funcionários apresentam contraproposta sobre PLR 

Os representantes do 
funcionalismo no Grupo 
de Trabalho sobre Parti- 
cipação nos Lucros e Re- 
sultados (GT-PLR), elei- 
tos em maio, concluíram 
e já apresentaram ao 
banco uma proposta al- 
ternativa sobre o progra- 
ma de PLR que o Banco 
do Brasil pretende im- 

plantar ainda este ano. 
A comissão é formada 

por 13 funcionários elei- 
tos, representantes de 
todos os segmentos do 
banco e de todas as re- 
giões do país. A comis- 
são considerou a pro- 
posta de PLR apresen- 
tada pelo banco 
restritiva, autoritária, 

burocrática e que privi- 
legia os cargos mais al- 
tos na hierarquia da em- 
presa, em detrimento da 
grande maioria do funci- 
onalismo. 

As negociações entre 
a comissão e o banco es- 
táo em andamento. 

A Comissão de Em- 
presa, como já deixou 

claro várias vezes, tem 
plena consciência de 
que a PLR não será su- 
ficiente para compensar 
os baixos salários. E 
muito menos resolverá 
os problemas que o fun- 
cionalismo enfrenta 
hoje — os mais graves 
de toda a história do 
BB. 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 
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Sucesso em 

qualquer lugar 

BRINDE 

NA COMPRA DE QUALQUER FOGÃO VOCÊ LEVA DE BRINDE 

UMA LUVA E UM CONJUNTO DE FAÇAS - 6 PEÇAS 
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Passarella inocenta Ortega pela derrota 
«1 ^ f\ r\ v* i r\ f-\ rA r-\ O y-v / O *» "1 \ 1—   _1 _ __ _ _ ^ . • . ✓--v i ■ « . . O técnico da Se- 

leção da Argentina, 
Daniel Passarella, 
disse ontem que 
ninguém deve "falar 
mal de Ariel 
Ortega" por causa 
da expulsão no jogo 
contra a Holanda 

(2x1), sábado, no 
Velodrome de Mar- 
selha. O atacante foi 
expulso dois minutos 
antes de Bergkamp 
desempatar o jogo, 
porque deu uma ca- 
beçada no goleiro 
Van der Sar. No lance 

anterior, Ortega caiu 
na área simulando 
um pênalti que o ár- 
bitro mexicano Brizio 
Cárter nào marcou e 
recebeu um cartão 
amarelo. 

"Evidentemente, 
Ortega estava muito 

irritado e mal- 
humorado e agora 
nào está bem porque 
se deu conta da situ- 
ação", comentou 
Passarella em uma 
entrevista coletiva 
na concentração em 
L'Etrat. 

AO ASSINANTE 
■ - . ' 4 V . : J. ' : Â 
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Ele diz que chegou a hora de deslanchar 

Ronaldinho mudou 
o discurso e prome- 
teu domingo fazer de 
tudo para ser o arti- 
lheiro da Copa do 
Mundo na França. 
Embora admire o seu 
novo papel na Sele- 
ção, de servir os com- 

panheiros, como um 
garçom, o craque per- 

cebeu que pode ser 
também o principal 
goleador. "O meu 

companheiro melhor 
colocado é tão impor- 
tante como o gol, mas 

podem ter certeza de 
que eu vou lutar pela 
artilharia", afirmou. 

O jogador tem três 

gols na competição, 
dois a menos que os ar- 
tilheiros Batistuta, da 
Argentina, e Vieri, da 
Itália, que marcaram 

cinco e já estão fora da 
Copa. Ronaldinho fez 
dois gols no coletivo de 

ontem, um de pênalti e 

outro num chute forte 
de perna esquerda. 

Perguntado se era a 
hora de desencantar, 

respondeu: "É hora de 
a Seleção vencer." Se 
for com os seus gols, 

porém, reconhece que 
será mais fácil. 

Sorridente, o 
centroavante fez ques- 
tão de tirar rapidamen- 

te o colete laranja na 

frente dos jornalistas. 
"É a cor da Holanda e 
eu não vou ficar muito 
tempo com esse cole- 

te", justificou, brincan- 
do. Depois, abaixou o 
meiáo e mostrou o joe- 
lho. Queria provar que 

está bem, sem as dores 
que o incomodam des- 

de o jogo com a Escó- 
cia. "A gente tem sem- 
pre de estar provando 

alguma coisa", disse. 
Quem não acreditou 

muito nisso foi o ex- 

centroavante 
Reinaldo, uma autori- 
dade no assunto. De- 
pois de assistir ao trei- 

no da arquibancada, ao 
lado de Zico, Reinaldo 
disse que ficou preocu- 
pado com as reações de 
Ronaldinho. "Ele está 

com o joelho preso; eu 
sei o que é isso, eu en- 
tendo disso", comen- 
tou. Marcado pelas 

contusões e cirurgias 
no início da carreira, o 

ex-centroavante do 
Atlético-MG disse que 
sabe o que é jogar sen- 
tindo dor. 

Alheio aos comentá-» 
rios, Ronaldinho afir- 
mou que a Seleção Bra- 

sileira vai entrar em 
campo preparada para 
vencer. "É só entrar 

com a mesma garra e 

determinação que ca- 
racterizaram o nosso 
time na partida contra 
a Dinamarca." 

Poucos na Seleção 

Brasileira conhecem 
tão bem a Holanda 

como Ronaldinho, que 
jogou duas tempora- 

das no PSV Eindhoven. 

Segundo ele, o Brasil 
vai enfrentar um time 

quejoga para vencer. "É 
um futebol para a fren- 
te, alegre", definiu. 

Embora admire o ata- 

cante Bergkamp, ele 
disse que confia mais 
nos zagueiros brasilei- 
ros. 

Para o técnico 
Zagalo, Ronaldinho é 
superior a Begkamp. 
Ele elogiou o desem- 
penho do atacante 
brasileiro nos últimos 
jogos, mas disse que 
espera muito mais 3 

Ronaldinho nas duas 
partidas decisivas do 

mundial. O coordena- 

dor-técnico Zico disse 
que Ronaldinho che- 
gou a um nível em que 
não pode contar ape- 

nas com a sua jogada 
de arranque. "Ele tem 
de evoluir, de buscar 

outras jogadas para 
dificultar a marca- 
ção". 

Rivaldo é elogiado por Maradona e promete outra grande atuação 

Grande destaque 
da Seleção nas quar- 
tas-de-final contra a 
Dinamarca, Rivaldo 
disse ter certeza de 
que terá uma atuação 
ainda melhor hoje, 
contra a Holanda. 
"Pelo que a gente já 
viu, eles dão muita li- 
berdade aos homens 
do meiò-de-campo 
adversário e a defesa 
joga em linha, o que, 
para mim, facilita 
muito", afirmou. Se- 
gundo o jogador do 
Barcelona, partidas 
contra equipes que 
jogam abertas, como 
a Holanda, "são jogos 
bons de se ver e, prin- 
cipaln^ente, de se jo- 
gar". 

Com suas atuações, 
o craque 
pernambucano vem 
recebendo elogios de 

todos os lados. Domin- 
go, foi a vez de um dos 
camisas 10 mais famo- 
sos da história do fute- 
bol reconhecè-lo. 
Diego Armando 
Maradona incluiu 
Rivaldo entre os trés 
melhores jogadores do 
Mundial. Os outros são 
Michael Owen, da In- 
glaterra, e Dennis 
Bergkamp, da 
Holanda. 

Rivaldo disse que os 
jogadores torceram 
pela Argentina no jogo 
contra os holandeses 
por considerarem o ri- 
val sul-americano um 
adversário mais fácil. 
"Se eles jogassem con- 
tra o Brasil, como joga- 
ram contra a Holanda, 
nós ganharíamos tran- 
qüilamente", afirmou. 
Por outro lado, Rivaldo 
acha que os holande- 

ses não terão tanta ou- 
sadia diante dos brasi- 
leiros, como tiveram 
até agora no Mundial, 
inclusive na partida 
contra os argentinos. 
"O Brasil tem jogado- 
res rhais conhecidos do 
que a Argentina e os 
adversários costumam 
nos temer um pouco 
mais", disse. 

Em certos momen- 
tos, Rivaldo espelha 
bem o lado 
autoconfiante da Sele- 
ção Brasileira. "Se o 
Brasil jogar bem, o que 
sabe, não tem para nin- 
guém", disse. Ele divi- 
de a artilharia da equi- 
pe verde-amarela com 
Ronaldinho, César 
Sampaio e Bebeto. 
Eles marcaram três 
gols e os de Rivaldo fo- 
ram todos assinalados 
na cidade de Nantes. 

."Isso e só uma coinci- 
dência". O argentino 
Batistuta e o italiano 
Vieri, artilheiros do 

Mundial, com cinco 
gols, já voltaram para 
casa. "Se eu for arti- 
lheiro e estiver na se- 
leção da Copa, como 
estão falando, será 
muito importante para 
a minha carreira, mas 
nào trabalho pensando 
nisso",disse. 

Dívida com a mulher 
- O jogador nào quer se 
acomodar com os elo- 
gios que vém receben- 
do. "É preciso dar con- 
tinuidade. A Copa do 
Mundo ainda não aca- 
bou e a última impres- 
são é a que fica", justi- 
ficou. A principal pre- 
ocupação de Rivaldo 
no momento é pagar 
uma dívida com a mu- 
lher Rosemarie Ela 

havia pedido para o 
marido marcar trés 
gols contra a Dinamar- 
ca: um para ela mesma 
e os outros dois para 
cada um dos filhos: 
Rivaldo Jr. e Tamires. 
Rivaldo só marcou 
dois e procurou 
redimir-se beijando a 
aliança na comemora- 
ção do segundo. "Ela 
gostou, mas ainda 
quer que eu tente fazer 
trés", disse, brincando. 

Matào vive a expec- 
tativa pela estréia de 
Zé Carlos 

A euforia tomou con- 
ta da cidade de Matào, 
a 300 kms de São Pau- 
lo, com a confirmação 
da entrada de Zé 
Carlos no lugar de Cafu 
na partida semifinal 
contra a Holanda. No 
ano passado, o lateral- 

direito foi o destaque 
da Sociedade Esporti- 
va Matonense, que con- 
quistou o título da Se- 
gunda Divisão paulista. 
Zé Carlos fez muitos 
amigos e cativou a sim- 
patia dos torcedores de 
Matào, que tem cerca 
de 80 mil habitantes. 

Foram colocadas 
mais de 100 bandeiras 
nas mas com o nome do 
jogador, que se transfor- 
mou na sensação da ci- 
dade. "Comemoramos 
mais quando o Cafu re- 
cebeu o cartão amare- 
lo do que o próprio gol 
da Seleção, porque sa- 
bíamos que o Zé 
Carlos seria seu subs- 
tituto", disse Mauri 
Júnior, repórter espor- 
tivo da Rádio Notícias 
de Matào. 

te, onde pretende se 
casar", revela Júnior. 
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Pessoas com renda de R$ 200,00 terão acesso a cartão de crédito 

Em Imperatriz o lançamento do cartão ainda não tem data prevista para acontecer 

A Caixa Econômica 
Federal acaba de lançar 
um novo cartão de cré- 
dito, o Federal Card Cla- 
ro. A expectativa é de 
que até o final de 98 se- 
jam distribuídos 300 mil 
cartões. A taxa de anui- 
dade será de R$ 36,00 e 
poderá ser paga em três 
parcelas de R$ 12,00. O, 
Claro atingirá o público 
com renda mínima (for- 
mal e informal) de R$ 
200,00 e renda máxima 
informal ilimitada. Este 
é o primeiro cartão des- 
te tipo no mercado mun- 
dial de cartões de crédi- 
to. O novo cartão da Cai- 
xa está associado à ban- 
deira da Mas ter Card. O 
presidente da Caixa Sér- 
gio Cutolo afirmou que o 
Claro chegou para "soli- 
dificai- a imagem da Cai- 
xa como banco de vare- 
jo e do trabalhador e 
oferecer um produto que 
permita melhor admi- 
nistração dos recursos 
do cliente e, 
consequentemente, 
maior capacidade de ge- 
ração de renda, com a 
dr'Aoçratizaçáo do cré- 
diuJ» para as populações 

que estão ingressando, 
com o Plano Real, no 
mercado de consumo. O 
Claro vai resgatar a cida- 
dania dessas pessoas 
até então não 
alcançadas pelos car- 
tões de crédito". 

Com esse serviço, a 
Caixa vai possibilitar o 
micro-crédito, de forma 
rápida e 
desburocratizada, para 
trabalhadores que têm 
acesso restrito ao crédi- 
to, mas possuem capaci- 
dade de pagamento. O 
público alvo são traba- 
lhadores clientes da Cai- 
xa que não têm acesso a 
cartões de crédito e que 
dependem de crediário 
junto ao comércio para 
aquisição de matéria- 
prima ou outros bens 
(autônomos, 
comerciários, 
industriários, militares, 
ambulantes, manicures, 
marceneiros). O Claro 
permitirá que o traba- 
lhador gaste até 70% do 
seu limite de renda, com 
juros iniciais de 7,5% ao 
mês, sempre inferiores 
ao de mercado, superio- 
res a 11%:. Ele será acei- 

to em 75 mil estabeleci- 
mentos nacionais. O car- 
tão não será aceito em 
estabelecimentos que 
não possuam terminal 
eletrônico. 

Em Imperatriz a 
implatançáo do serviço 
ainda deve demorar al- 
gum tempo, uma vez 
que ele só existe apenas 
em algumas grandes ci- 
dades do Brasil. Â infor- 
mação é do presidente 
geral da Caixa Econômi- 
ca Federal em Impera- 
triz, José Viana Madeira, 
adiantando que a ex- 
pansão ainda não tem 
data prevista, mas que o 
procedimento é o mes- 
mo para todo o país, isto 
é, pessoas que possuam 
a renda citada poderão 
fazer parte do serviço e 
adquirir seu cartão, pas- 
sando a ter os direitos 
por ele oferecidos. No 
seu entender, o Claro é 
de uma importância 
muito grande, tendo em 
vista que "os trabalha- 
dores que se encaixam 
nos moldes do cartão, 
estão de fora da evolução 
do tempo, por uma 
questão de que, pela ló- 

' 

Clientes da Caixa em Imperatriz também terão acesso ao cartão 

gica, a informatização 
dos serviços dessa natu- 
reza, junto à tecnologia, 
por si só já representa a 
evolução e quem não faz 
parte dele, está perden- 
do espaço". Em se tra- 
tando dos juros a serem 
cobrados, ele disse se- 
rem razoáveis, principal- 

mente em comparação 
ao que vigora no merca- 
do "possibilitando mai- 
or poder de compra aos 
trabalhadores com ren- 
da de até R$ 200,00". A 
burocracia, segundo ele, 
é muito grande quando 
se precisa de um em- 
préstimo bancário, e 

para quem possuir o car- 
tão Claro vai ser bem 
mais fácil o controle do 
crédito. Finaliza dizen- 
do que as expectativas 
em tomo do lançamen- 
to em Imperatriz são 
positivas e os resultados 
tendem a ser ainda 
mais. 

Vigilância Sanitária é reestruturada 

A Secretaria de 

Saúde do município, 
objetivando proteger 
a saúde do cidadão, 
zelando pela qualida- 
de dos serviços e dos 
produtos consumidos 
(alimentos, medica- 
mentos, produtos de 

higiene e de limpeza, 
d ntre outros), 
reestrutura o Depar- 

tamento de Vigilância 
Sanitária, que é exata- 
mente esse conjunto 
de ações (em defesa e 

proteção da saúde). 

O treinamento mi- 

nistrado por técnicos 
do Centro de Vigilân- 
cia Sanitária da Secre- 
taria de Estado da Saú- 
de, capacitou 23 técni- 
cos (sendo 18 nível mé- 
dio e 05 superior), para 

implementação do De- 
partamento da Vigilân1 

cia Sanitária da Secre- 

taria Municipal de Saú- 

de, que estava funcio- 
nado apenas com dois 
fiscais sanitários, 
inviabilizando a fiscali- 
zação mais intensa nos 

estabelecimentos co- 
merciais. 

E com a contratação 
desses novos técnicos, 
a Vigilância Sanitária 

inicia uma nova fase no 
município, realizando 
também o 

recadastramento de 
todos os estabeleci- 

mentos para a expedi- 
ção dos documentos 

específicos. Uma equi- 
pe do Centro de Vigi- 
lância Sanitária da Se- 
cretaria de Estado da 
Saúde esteve em Im- 

peratriz para coorde- 
nar os trabalhos e au- 
xiliar no processo de 

reestruturação porque 
esse departamento 

terá 5 núcleos, cada um 
sob a responsabilidade, 
de um técnico de nível 

superior e fiscais sani- 
tários específicos. 

Bioquímico, enfer- 
meiro-padrào, 
nutricionista, enge- 
nheiro, veterinário se- 
rão os profissionais que 

coordenarão os núcle- 
os de serviços de saú- 

de, alimentos, meio 

ambiente e exercício 
profissional, etc. 

A Secretaria de Saú- 
de do Município deter- 

minou que, nenhuma 
farmácia ou drogaria 
pode comercializar 

produtos que não se- 
jam inerentes a sua 

área, tais como: sorve- 
te, picolé, refrigeran- 

tes, revista Jornal e si- 
milar, água mineral, 
frutas, alimentos não 
dietéticos, xerox, 

nebulizaçào, aparelho 

para examinar pres- 
são arterial e recebi- 

mento de exames 
laboratoriais, de acor- 
do com a legislação 

em vigor. 
É comum essa prá- 

tica em farmácias, 

principalmente no 
centro da cidade. Al- 

gumas já foram autu- 
adas pela equipe do 

Centro de Vigilância 
Sanitária de São 
Luís, durante treina- 
mento dos técnicos 
locais. 

Krikatis aguardam demarcação de sua área 

O processo de de- 
marcação da área indí- 
gena krikati, em Mon- 
tes Altos, se encontra 
em andamento. As pre- 
feituras de Montes Al- 
tos, Sítio Novo e 
Amarante apresenta- 
ram uma proposta de 
demarcação de 85 mil 
hectares, proposta esta. 
que foi feita também 
pelos índios em 1983, 
inclusive constando 
nos autos do processo 
de demarcação judicial. 
Está sendo aguardado 
agora Despacho do Mi- 
nistério da Justiça, no 
sentido de acatar ou 

não. A ação que corre 
na justiça é acompa- 
nhada de perto pelas 
partes interessadas. 

Os produtores rurais 
também estão em aler- 
ta para todo este pro- 
cedimento. Segundo o 
presidente da Associa- 
ção dos Produtores Ru- 
rais de Montes Altos, 
Antônio Gomes, os 
proprietários de áreas 
não devem abandonar 
suas propriedades e os 
que aceitarem a indeni- 
zação, que só saiam ou 
assinem documento 
após receberem o que 
lhe é de direito. Ele dis- 

se que o aviso existe 
em vista ao medo de 
perdas. "Aqui em Mon- 
tes Altos, se os produ- 
tores procederem de 
forma errada, ou seja, 
deixando suas terras 
antes de receberem o 
dinheiro pelo que lhes 
é de direito, correm o 
sério risco de ficarem 
no prejuízo, como em 
outros locais do país, 
então estamos 
alertando para que eles 
abram os olhos e não 
cedam sem terem a cer- 
teza da indenização", 
diz. 

O número de pesso- 

as que concordam em 
receber a indenização, 
de acordo com ele, é mi- 
noria, apesar dos dados 
não serem oficiais e so- 
bre isso informa que os 
que já se mostraram fa- 
voráveis é porque te- 
mem uma redução no 
processo e possam ficar 
fora e sair perdendo 
muito mais. Estes, 
como ele diz, são os que 
possuem terras mais 
próximas as aldeias in- 
dígenas. "Os donos das 
fazendas mais antigas 
se mostram 
irredutíveis e não acei- 
tam a indenização, mes- 

mo porque estão 
estruturados e não vão 
vender cemitérios de 
família, e, digo isto por- 
que nossas terras nun- 
ca foram aldeias indí- 
genas e não vamos de 
forma alguma abrir 
mão delas", enfatiza 
ele, acrescentando que 
"se os índios também 
não têm a intenção de 
abrir mão do que lhes 
pertence, da mesma 
maneira estão os fazen- 
deiros". "Mesmo as in- 
denizações sendo feitas 
em cima das 
benfeitorias, nós não 
achamos justo esse pro- 

cedimento", esclarece 
ele dizendo ainda que, " 
o pagamento já feito 
para alguns foi relativa- 
mente grande, mas foi 
apenas a título de estí- 
mulo para que os de- 
mais também se inte- 
ressem em aceitá-lo". 

Ainda não há data 
determinada para a re- 
solução do problema, já 
que processos dessa 
natureza tendem a de- 
morar na justiça, mas 
todos os envolvidos.se 
mostram confiantes 
em uma solução bené- 
fica para ambos os la- 
dos. 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises Clínicas Microbiologia, Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

Teste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. ] 
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Praça Brasil, Telefax: 
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Bancos e comércio fecham mais cedo hoje 

Quina 424 
05, 06, 22, 28, 31 

Maquisul presente 

A Maquisul, comandada pelo boa praça Euclides Antônio 
Vieira, marca presença na Expoimp com máquinas, 
e quipamentos e acessórios destinados ao setor madereiro. 
Vale conferir, sem dúvida. 

Não acredita 

Assessor do médico, vereador e candidato a deputado 
estadual pelo PMDB. o popular Guto (Gutemberg). não 
acredita na candidatura do também médico e vice-prefeito 
de Imperatriz, Luiz Carlos Noleto. 

O polêmico Guto acredita que Luiz Carlos Noleto está 
fazendo o mesmo jogo sustentado até bem pouco tempo 
pelo presidente do Diretório Municipal do PMDB. 

Raimundo Carvalho (Polegada). 
Não acredito que Noleto saia candidato a deputado 

federal. Ele está fazendo o mesmo jogo de cintura, para 
ganhar espaço na mídia e continuar sempre em evidência, 
até chegar a hora', arrematou Gutemberg. 

Está dito. 

Super Sena 208 
1* Faixa: 10, 23, 26, 43, 45, 48 
2* Faixa: 03, 04, 16, 27, 35, 36 

Capital arrojada 

A TV Capital, canal 5 (Record). desenvolve mais uma 

vez trabalho arrojado de transmissões diretamente da 
Lxpoimp. veiculando entrevistas e levando ao grande 
público tudo o que está acontecendo de importante no 
Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, durante o 
evento que promete bater recorde de público e de negócios. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Vocc chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Superintensivo 
Intensivo 1 mês de duração 

2 meses de duração vjrt (ttaíiwoaKr-.t 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

Economia 

Não é mais novidade em dia de jogo da Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo, que está chegando ao fim na França. 
Mas não custa lembrar aos mais "desligados", que a rede 
bancária abre mais cedo (das lOh às 15h) e também encerra 
o expediente com uma hora de antecedência. O comércio e 

prestadores de serviços, além do setor industrial, funcionam 
também hoje em horário especial por conta da liberação de 
funcionários para o jogo do Brasil com a Holanda por uma 
vaga para a grande final da Copa/98, a última deste século, 
no próximo domingo. 

Apenas os serviços essenciais de saúde, segurança, água. 
energia, telefonia, bombeiros, entre outros, funcionam sem 
interrupção. 

v^nformes 

<£speciftis 

Machado Neto 

■«W : 

- 

fííí 

Destaque também hoje para o empresário Ti to 

Sérgio de Almeida Moraes, ex-diretor da 

Celmar, agora conduzindo o seu próprio 

negócio, o Frigobar Ltda., ali na rua Alagoas, 
ao lado do Feito à Mão Restaurante. Valendo 

ressaltar que o Frigobar (Destaque Empresarial 

de março) completa hoje mais um ano de 

fundação. Parabéns! 

Humor 

Duas mulheres fofocam: 

- Eu soube que seu 

marido é circuncidado... 

E verdade? 

- Não, imagina! Se fosse, 

não sobrava nada! 

(PIayboy/mai/98) 

AnivERSARÍANTES AÇU 

Frigobar Ltda. 

Aniversaria hoje e recebe os 

parabéns da ACII e do FEITO A 

MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churasco no quilo, 

marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na av. 

Getúlio Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. Telefone 721- 

3565. 

JORNAL CAPITAL 

hospitais m 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl RcqioNAl (722- 

1843); ORTopEdÍA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFERECIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

Mega Sena 122 

U, 17, 20, 39, 43, 53 

Jornal do Interior 

Das mãos do seu diretor-presidente, jornalista Aurim 
Brito, recebo a edição de junho do mensário "Jorna 
do Interior . publicação da Agência Impacto qut 

marcou presença no dia da convenção regional d( 
PMDB em São Luís (26/5). com larga cobertun 
sobre o assunto para a próxima edição. 

O Jornal do Interior" tem como editor o ó^mc 
Jaldene Nunes e um quadro de colaboradores d( 
primeira: José Marck. Edmilson Sanches, Jucelim 
Pereira, Tasso Assunção. Raimundo Primeiro 
Carlos Brito, entre outros. 

Vale o registro. 

Mercado- 

FónarrrJrn- 

Julho/98 

.lulho'98 

Julho/98. 

PoUpANÇA 
,,0Je  0,89% 
Amanhã  q —o/( 

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

UfÍR (FEdERAl) 

RS 0.96,11 
UrIÍ (EsiAdíJAl) 

.R$:0.21 
UPC (FEdERAl) 

    R$ 13,99 
DóIar 

*Paralelo  R$l,24 

* Turismo R$ 1,19 

'Comercial   R$1,15 

Cotações de 06.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 06.07 98 

R$;  -   ' 11,33 
SaIárío Mínímo 

Julho/98   RS 130,00 

SaIárío FamíIía 
Julho/98  R$ g 25 

Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ 
Tudo em materiais para escritório, escolar e 

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

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

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

tçl* 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No mês em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Brasileira 
busca a conquista do penta na Copa do Mundo na França, a sua loja BAZZOLÃO 
MOVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar dessa grande festa, torcendo 
pela felicidade de todos. 

BAZZOLÃO MÓVEIS Rua Piauí' 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

" V/ajeí para São Luíe e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reservas rvas ae passagens 

721-5687' 

«.V 

.'im. 
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Dia 09. 

Show com 

Leonardo e banda 

- participação de 

Leandro no telão 

Dia 10: 

Maurício Mattar 

e banda, com o 

show nostalgia. 

Día 12\ Encerramento com RobERio 

VÍIIar ' O PApudiNho - E bANdA 

Com disco 

de ouro e 

platina, 

mais 
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Concurso de dança country 

Prêmios; 1° Lugar- RS 500,00, 2° 

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

XXX Expoimp - Á maior festa Realização: Sin rural 

de imperatriz, de 4 a 12 de julho Administração: Cel. Ventura 



Arrombam en to 
Amarildo da Silva 

Júnior, maranhense, 
solteiro, residente 
na rua Antonio 
Miranda, comunicou 
que os larápios visi- 
taram sua residên- 
cia e levaram um 
aparelho de som 3 x 

Perda de 
documentos 
Maria Aparecida 

da Silva, maranhen- 
se, solteira, residen- 
te na rua Amazonas, 
bairro Nova Impera- 
triz, esteve na Depol 
para comunicar que 
perdeu sua carteira 
porta-cédula con- 
tendo vários docu- 
mentos pessoais. 

Assalto 
Marlon Gomes de 

Lima, maranhense, 
casado, comercian- 
te, residente na r.ua 
A, Vila Redenção, 
comunicou que foi 
assaltado por dois 
elementos ainda 
desconhecidos. Se- 
gundo a vítima, os 
dois elementos esta- 
vam ocupando uma 
bicicleta e armados 
de revólver calibre 
38. 

Perda de 
documentos 
Josué Gaspar Sa- 

raiva, paraibano, re- 
sidente na rua 
Godofredo Viana, 
também comunicou 
a perda de todos 
seus documentos 
pessoais. Fato este 
qcorrido na tarde do 
ultimo sábado. 

Perda de 
- documentos 

Antonio José 
Menezes dos Santos, 
cearense, casado, 
residente na rua 
Beta, bairro Bacuri, 
comunicou a perda 
de sua Carteira de 
Trabalho e Previ- 
dência Social. Fato 
ocorrido na tarde de 
ontem, quando tra- 
fegava pelo centro 
comercial de Impe- 
ratriz. 

Agressão 
Marinete Duarte e 

Silva, mineira, sol- 
teira, residente na 
rua Luís Domingues, 
setor Beira Rio, co- 
municou que foi 
agredida por dois 
elementos desco- 
nhecidos. De acordo 
com a vítima, o fato 
ocorreu por volta 
das 22h00 do último 
sábado 

Canção assassina Breu 

e é morto por Satanás 

Homms assassinados em Senador La Rocque podem estar ligados aos tráfico de maconha 

ndade cnmesvol- ainHQ nno ^  A onda de crimes vol- ainda que crimes desta 
tou a rondar a cidade de natureza são difíceis de 

Senador La Rocque a serem evitados, ressal- 
25 quilômetros de Im- tando o local onde ocor- 

peratriz. A Polícia Civil reu o duplo homicídio 

daquela cidade, co- Duplo homicídio 

mandada pela delega- Os crimes ocorridos 
da Radige Barbosa, to- em Senador La Rocque 
mou conhecimento na podem estar ligados ao 

manha de ontem de um tráfico de drogas na re- 
duplo assassinato na giáo. O elemento José 
curva da Maria Corda, de Ribamar, vulgo Sa- 
Foram encontrados já tanás, que encontra-se 
em elevado estado de hospitalizado em uma 

decomposição Irineudo clínica de Imperatriz 
Duarte da Conceição, está sendo acusado de 
vulgo Breu, maranhen- ter assassinado o ele- 
se, solteiro, 34 anos de mento Erisvaldo 

idade e Erisvaldo Santana Silva, vulgo 

Santana Silva, vulgo Canção, com quatro ti- 
Cancão, 26 anos de ida- ros de revólver calibre 
de. 

De acordo com a de- 

legada Radige Barbosa, 
foi instaurado um inqu- 

érito policial para apu- 
rar o ocorrido. Confor- 

me as primeiras inves- 

tigações, os dois ele- 

38. De acordo com Sata- 
nás, o elemento 

Canção, armado com 
uma faca tipo peixeira 
teria desferido uma fa- 
cada certeira que cul- 

minou na morte do 
também elemento co- -  — L.iciiiciibu au- 

mentos podem teYsido nhecido pela alcunha 
assassinados na ma- de B/w. Òs motivos do 
drugada do último sá- crime não foram revela- 

bado. A delegada disse dos por Satanás, que 
a reportagem que uma continua sendo obser- 

\ 

■ • 

equipe formada por 
quatro agentes e dois 

militares está levan- 
tando dados que po- 
dem esclarecer o moti- 
vo do crime. 

vado de perto pela Po- 
lícia Civil. 

Trafégo de maconha 
A delegada Radige 

não descartou a possi- 

bilidade do 

Delegada Radige Barbosa vem encontrado 

dificuldades para elucidar o crime 

Ontem pela manhã o envolvimento dos três 
prefeito de Senador La elementos com o tráfi- 
Rocque, Alfredo co de drogras naquela 
Nunes, esteve reunido região. No local do cri- 
com a delegada e exigiu me foi encontrada cer- 

que fosse tomada todas ta quantidade de ma- 
as providências no sen- conha, e da maneira 
tido de manter a ordem 
na cidade. Somente nos 

últimos dias ocorreram 
cerca de quatro homicí- 
dios em Senador La 

Rocque. 

que ocorreu o fato tudo 

O médico legista 

Murilo Simões e o peri- 
to Amorim fizeram os 

levantamentos de pra- 
xe que podem ajudar 
na elucidação dos cri- 

mes. Os corpos de 

Canção e Breu foram 

encontrados dentro de 
um matagal. A polícia 

desconfia que os mes- 
mos foram arrastados u idtu UUUO    0.nlT_oc. , ~  

leva a crer que os três para 0 local Para difi- f p de laca que lhe 

teriam cultar a elucidarão levaram a m^te. A pri- 
XV. V a O. L,l Cl que us ires — ^ 

teriam se desentendi- cultar a elucidação, 
do no acerto de contas. Outro crime 

Existe, segundo a poli- Há cerca de 10 dias, 
cia, a possibilidade de foi assassinado o lavra- 

A delegada disse a mais elementos envol- dor Francisco Araújo 
rejDortagem do Jornal vidos no caso .Satanás, Chaves, maranhense, 

residia no bairro Boca 
da Mata em Impera- 
triz. 

Investigações 

ca no Mercado Munici- 
pal de Senador La 
Rocque. O crime ocor- 
reu por volta das 6h00 
do último domingo de 

junho (29). 
De acordo com teste- 

munhas, o elemento 
acusado do crime apro- 
veitou que a vítima es- 
tava atendendo um cli- 
ente para aplicar os 
golpes de faca que lhe 

Capital que sua equipe 
está imbuída no senti- 
do de desvendar o cri- 

me. A delegada disse 

42 anos de idade, resi- 

dente na rua Mota e 
Silva s/n0. Ele foi mor- 
to a facadas quando 

trabalhava em sua ban- 

meira facada atingiu a 
região lombar de Fran- 
cisco, que mesmo feri- 
do, tentou fugir e foi al- 
vejado com uma facada 
no peito esquerdo. O 

lavrador caiu com a 
faca cravada no peito 
a poucos metros do 
local. A 

Radige 

abriu inquérito par 
apurar os crime 
ocorridos na cidade. 

Cada dia que pass 
aumentam os núme 
ros da violência er 

Imperatriz e região, 
junto a isto, a preo 
cupaçáo dos organis 
mos ligados a segu 
rança. Sem condiçóe 
ideais para combate 
a ação dos marginais 
que agem de todas a 

maneiras e cometen 
os mais variados ti 
pos de crime, aigun 

setores esperam mai 
or aplicação por par 
te do governo, qu( 
não ven 

correspondendo ao: 
anseios 

PHOTO PINHEIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatm-Maranhão 

  das coleth 
delegada dade no que concer; 
Barbosa a segurança. 

Fone; 


